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Küresel krizin yansımaları her geçen gün daha bilinmeze doğru 
ilerlerken, otorite sahibi kişi ve kuruluşlardan peş peşe karamsar cümleler 
açıklanmaktadır.

Bir yanda IMF baş ekonomisti kriz 10 yıl devam edebilir diyerek büyüme 
tahminlerini bir kez daha aşağı çekerken, kriz kahini Nouriel Roubini 2013 
yılında kriz beklediğini, OECD Raporları krizin kötüye gideceğini ifade 
etmiş, Türkiye cephesinde ise, Orta Vadeli Program ile büyüme hedefi 
düşürülmüştür.

AB henüz sorunlarına çözüm bulamamışken, ABD’de seçimin 
gölgesinde kamu maliyesindeki belirsizlik devam etmektedir. Arap Baharı, 
iç savaşını sürdürürken, Çin’in başlıca göstergelerindeki daralma kırılganlığı 
artırmaktadır.

Son dönemde belli başlı merkez bankalarının para genişlemesine gitmesi 
de, küresel piyasalardaki durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

Tüm bunları sizlerle burada paylaşmamın nedeni, böyle bir ortamda 
sanayici olmak her geçen gün ateşten gömlek giymekle eşdeğer durumda 
olduğu içindir. İhracat yaptığımız pazarlar daralma sürecinde, iç piyasa 
durgun ve emtia fiyatları da dalgalı seyrini sürdürmeye devam etmekte iken, 
son yapılan enerji zamları, üretimin sürdürülebilirliğini riske sokmuştur. Son 
açıklanan sanayi üretim endeksindeki değişim oranı, 2009 yılından bu yana 
ilk negatif düzeyinde gerçekleşmiştir.

Gerileyen üretim, yatırımların önünü keserken, istihdama da ciddi 
olumsuz etki yapacaktır. Enerji maliyetlerinin artması, maliyet enflasyonunu 
körükleyerek iç talebi daha da yavaşlatacak, dış piyasalardaki rekabet 
gücümüzü olumsuz yönde etkileyerek dış talebin büyüme üzerindeki olumlu 
etkisini de azaltacaktır.

Küresel piyasalardaki belirsizlik ortamında; sanayi elektriğine yapılan 
yüzde 4,03 zam ve doğalgaza yapılan yüzde13 oranındaki zam, demir 
çelikten, gıdaya, tekstilden ulaştırmaya kadar tüm sektörlerimizi zincirleme 
olumsuz etkileyecektir.

Zamlar bugünü kurtarırken, yarınlarımıza ciddi zarar verecektir. Diğer 
yandan doğalgaz ihtiyacımızın yüzde 80’i, petrol ihtiyacımızın yüzde 64’ü 
Rusya ve İran’dan karşılanmaktadır. Dış politikamızdaki hassas durumu 
dikkate aldığımızda, enerjide dışa bağımlılığın doğurduğu riskleri telafi 
etmenin de ne kadar ivedi olduğu açıkça görülmektedir. Kalkınma yolunda 
artan nüfusu ile daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan üreten Türkiye’nin, doğal 
olarak tüketimi de artmaktadır. O nedenle, alternatif enerji kaynakları ve 
nükleer enerji gerçeğini göz ardı edemeyiz. Diğer yandan, sanayicisinden 
vatandaşına, kamusundan özel sektörüne kadar tasarruf ve verimlilik 
kültürünü edinmemiz çok önemlidir. Bu kültürün artırılması bir devlet 
politikası eşliğinde çok daha hızlı ve etkili olmalıdır.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Ulusal ve uluslararası gelişmeler 
ışığında sanayici olmak

BAŞKAN
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Türkiye’nin stratejik yatırımlara
hava ve su kadar ihtiyacı var

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İbrahim Şenel, 
stratejik yatırımlara Türkiye’nin 

hava, su kadar ihtiyacı olduğunu, bu 
nedenle nerede yapılırsa yapılsın en 
yüksek teşvik kapsamına alındığını 
söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO), Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısı’na katılan ve yeni teşvik 
paketi hakkında İzmirli sanayicileri 
bilgilendiren Şenel, teşvik paketinde 
stratejik yatırımların öne çıktığına 
dikkat çekti.

Teşvik paketinin ana ayağını 
stratejik yatırımlar yapılması 
ve bölgesel gelişmişlik farkının 
giderilmesinin oluşturduğunu ifade 
eden Şenel, bunun yanında teşvik 
paketi ele alınırken, Türkiye’nin en 
önemli sorunu cari açık nedeniyle 
ara malı üretiminin artırılmasının 
hedeflendiğini anlattı.

Türkiye ekonomik olarak 
ne zaman bir sıçrama yaparsa 
cari açığın arttığının gözlendiğini 
belirten Şenel, vitesi büyütürken 
ithalat motorunun da çalıştığını, 
dolayısıyla yapısal sorunu çözmek 
gerektiğini dile getirdi. Bu noktada 
stratejik yatırımların önemine işaret 
eden Şenel, “Türkiye’nin sıçrama 
yapabilmesi için stratejik yatırımlara 
ihtiyacı var. Cari açığı kapatacak bu 
yatırımlara Türkiye’nin hava kadar, 
su kadar ihtiyacı var. Bu nedenle bu 
yatırımlar nerede yapılırsa yapılsın 
en yüksek teşvik kapsamına aldık. 
Stratejik yatırımlar yapısal sorunları 
çözebilecek bir ilaçtır” dedi.

Teknoloji üreten ülke olmalıyız

İbrahim Şenel, Türkiye’nin ihracat 
hedefine uyumlu yatırım hamlesi 
gerçekleştirmesi gerektiğini, dünyada 
10  büyük ekonomi içerisinde 
yeralma hedefi için bir sıçrama yapıp 
bant değiştirmesi gerektiğini savundu.

Türkiye’nin son 10 yıldaki 
ekonomik başarısının gelecek 
politikalarının belirlenmesinde de 
güven sağladığına ifade eden Şenel, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlanan istikrar ortamında 
Türkiye, dünyanın taleplerine çok 
esnek cevap vererek başarısını 
kanıtlamıştır. Dünyadaki riskleri 
görmeliyiz. Aynı zamanda, bu tür 
riskli dönemlerde konjonktürlerin 
normal zamanlara göre daha fazla 
fırsatlar sunduğunu da unutmamalıyız. 
Bu fırsatları ıskalamamak gerekir. 

Türkiye milli gelirde belli bir 
noktaya gelmiştir. Bunu kişi başına 
25 bin dolar sınırına çıkararak, 
gelişmekte olan ülke sınırından çıkıp 
gelişmiş ülke olmalıyız. Dünyada 
10 büyük ekonomi içinde yeralma 
hedefi için bir sıçrama yapıp bant 
değiştirmemiz gerekiyor. Bunun yolu 
teknoloji üreten bir ülke olmaktan 
geçiyor. Başkasının ürettiğini değil, 
boş alanlarda yeni teknolojiler 
üretmeliyiz. Stratejik ve Ar-Ge’li 
yatırımlara, gelişmiş bölgelerin daha 
fazla ilgi duyması gerekiyor. İzmir gibi 
gelişmiş illerin ilgileneceği yatırımlar 
da stratejik, Türkiye’nin sıçramasını 
sağlayacak Ar-Ge’li yatırımlar olmalı.” 

İşadamlarının gayreti

Dünyada yaşanan ekonomik 
gelişmelerin Türkiye’yi etkilediğini 
anlatan Şenel, “Dünyada 2013 yılı 

HABER

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şenel: Cari açığı kapatacak 
yatırımlara Türkiye’nin su kadar, hava kadar ihtiyacı var. Bu nedenle bu 

yatırımlar nerede yapılırsa yapılsın en yüksek teşvik kapsamına aldık.
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ile ilgili beklentiler henüz olumlu 
değil. AB’deki pazar daralması 
Türkiye’nin üretimini, istihdamını 
ve ihracatını doğrudan etkiliyor. 
Yeni pazarlar bulma noktasındaki 
işadamlarımızın gayreti, bu krizin 
bire bir yansımamasını sağladı. Bu 
da Türkiye’nin pozitif büyümesinin 
sürmesini sağladı” diye konuştu.

Teşvik paketinin eksikleri 
olabileceği, her sorunu çözecek 
iddiasında olmadıklarını vurgulayan 
Şenel, teşvik paketinin önemli bir 
boyutunun da yatırım ortamının 
iyileştirilmesi olduğunu dile 
getirdi. Şenel, OSB’ler arasındaki 
bölge teşvikleriyle ilgili sıkıntıların 
da ilçe düzeyinde bir çalışma 
yapılamamasından kaynaklandığını 
savundu. Teşvik paketinin sihirli 
değnek olmadığını söyleyen Şenel, 
“Bu paket KOBİ’lerin derdine 
deva olmaz. Daha büyük yatırımlar 
için hazırlandı. KOBİ’lerin derdi 
finansman. Onun için de Hazine ve 
SPK’nın çalışmaları var. KOBİ’ler için 
KOSGEB ve diğer bakanlıkların da 
destekleri bulunuyor” dedi.

Yorgancılar: Kayıtdışını
OSB önler

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
teşvik sisteminin çatısının yatırımı, 
üretimi, ihracatı ve istihdamı artırarak 
cari açığı düşüren, yerli üretimi 
artıran ve yerli malı kullanmayı 
mecbur eden, buna paralel olarak 
ithalatı azaltan bir yapı içinde 
hazırlanmasını sürekli gündemde 
tuttuklarını söyledi. Yorgancılar, 
“Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi 
arasına girmek istiyorsak; işgücü 
piyasalarındaki katı tutumumuzu, 
yatırım yapmadaki bürokrasi engelini, 
mevcut teşvik sisteminin aksayan 
yönlerini çok iyi analiz etmek 
durumundayız” dedi.

İzmir’deki 10 OSB’nin toplam 
40 milyon metrekare alana sahip 
olduğunu, bunun 23 milyon 

metrekaresinin sanayi parseli,            
7 milyon metrekaresinin ise boş 
parsel olarak yatırımcıyı beklediğini 
anlatan Yorgancılar, teşviklerin bu 
boş parsellerin dolmasına çözüm 
olması gerektiğini savundu. Ender 
Yorgancılar, İzmir’in Kemalpaşa 
İlçesi’nde bulunan Bağyurdu Organize 
Sanayi Bölgesi ile Manisa’nın Turgutlu 
Organize Sanayi Bölgesi ile sınır 
komşusu olduğuna dikkat çekerek, 
“Manisa sınırındaki OSB 4. Bölge 
teşviğinden yararlanırken İzmir’deki 
OSB’de yatırım yapan sanayici          

2. Bölge teşviğinden yararlanıyor. 
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi ile 
Manisa arasında 10 kilometre var. 
Siz sanayici olsanız nerede yatırım 
yaparsınız? Son 3 yılda bini aşkın kişiyi 
istihdam eden 26 üyemiz, Odamızdan 
ayrılarak, fabrikalarını Manisa’ya 
taşıdı. Kayıtdışı ekonomiyi ortadan 
kaldıracak unsur olan OSB’lere bölge 
kapsamına bakılmaksızın destek 
verilmeli” dedi. 

Teşvik paketindeki eksikliklere 
de değinen ve yapılması gerekenler 
konusunda öneriler getiren 

HABER

• KOBİ ağırlıklı bir yapıda, azami 1 milyon TL’lik yatırım şartı, üyelerimiz 
açısından yüksek bulunmuştur. 

• Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan tarafından açıklanan; atıl durumda 
olan hazır fabrika ve bina alanlarının teşvik sistemi kapsamına alınması 
yönünde detaylara ulaşılamamaktadır. 

• Teşvik Belgesi Tamamlama Raporu, Hazine tarafından yapılıyorsa, yeminli 
mali müşavir onayı istenmiyorken, EBSO tarafından hazırlanan raporun 
onayında zorunlu tutulan yeminli mali müşavir hususu firmanın maliyetini 
artırmaktadır. 

 Organize Sanayi Bölgeleri
• En azından sınır illerdeki OSB’ler aynı oran ve desteklerden faydalanmalı. 

• 4562 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince OSB’lere tanınan 
sürelerden; «proje çizim süresi» I. Bölge’de 1 seneden 2 seneye, «inşaat 
yapım süresi» de, 2 seneden 4 seneye çıkarılmalı. 

 Stratejik yatırımlar
• Minimum 50 milyon TL yatırım ve istenen kriterler oldukça yüksektir. 

Özellikle kümelenmeyi teşvik etmek istiyorsak ilgili sektörlerin 
yoğunlaştığı illerde teşvik sınırı daha makul seviyelere çekilmeli. (İzmir’de, 
demir çelik, petrokimya vb.) 

• Stratejik yatırım başlığının eklenmesiyle, büyük ölçekli yatırımların miktarı 
düşürülse de, KOBİ’lerin teşviklere ulaşımı kolaylaştırılmalı. 

 Öncelikli yatırımlar
• EXPO 2020 sürecinde önem taşıyan sağlık turizmi de desteklenmeli.

• Savunma Sanayi yatırımlarında 20 milyon TL olan minimum yatırım 
miktarı daha alt noktaya indirilmeli.

 Enerji
• Cari açık rakamının yüzde 70’i, toplam ithalatın yüzde 21’inin 

kaynaklandığı enerji aynı zamanda sanayimizin en önemli girdilerinin 
başında gelmektedir. Bu nedenle enerji desteğinin yeniden 
değerlendirilmesi önemlidir.

Yorgancılar’dan satırbaşları



8

Yorgancılar, “Öncelikli yatırımlar 
açısından EXPO 2020 sürecinde 
önem taşıyan sağlık turizmi de 
desteklenmeli. Cari açık rakamının 
yüzde 70’i, toplam ithalatın yüzde 
21’inin kaynaklandığı enerji aynı 
zamanda sanayimizin en önemli 
girdilerinin başında geliyor. Bu 
nedenle enerji desteğinin yeniden 
değerlendirilmesi önemli” diye 
konuştu.

İzmir’in 2011 yılı işsizlik oranında 
yüzde 14,7 ile birinci sırada 
olduğunu hatırlatan Yorgancılar, 
“Çek Cumhuriyeti; yerel işsizlik 
oranının ülke işsizlik oranından yüzde 
50 fazla olduğu illere, yaratılan her 
bir istihdam için nakit desteğinde 
bulunuyor. Benzer bir uygulama 
neden İzmir ve benzeri iller için 
olmasın?” önerisinde bulundu.

Ender Yorgancılar, konuşmasında 
ayrıca ekonomik darboğazda olan 
BMC’nin yan sanayiye ve çalışanlarına 
para ödeyemediğini, savunma 
sanayine de üretim yapan, önemli 
bir teknoloji ve istihdam olanağı 

yaratan bu kurum için BMC yetkilileri 
ile hükümet yetkililerinin görüşerek 
sorunların çözülmesini istedi.

Toplantıya Ekonomi Bakanlığı 
Yatırım Teşvik ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdür Yardımcısı Yurdal Şahin 
ile uzman Mehmet Güven Aksu da 
katıldı.

Sanayicinin soru yağmuru

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis ve Meslek Komitesi Üyesi 
sanayiciler, Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı İbrahim 
Şenel’i soru yağmuruna tuttu. 
Sanayicilerin gündeme getirdiği 
konulara tek tek cevap veren Şenel, 
Ekonomi Bakanlığı’nı direkt olarak 
ilgilendirmeyenleri de ilgili bakanlıklara 
iletip çözülmesine çalışacakları sözünü 
verdi. İbrahim Şenel, BMC ile ilgili 
gelişmeleri de Ekonomi Bakanı Zafer 

Çağlayan’a aktardıklarını, firma için 
yapılabilecek bir şey varsa mutlaka 
yapılacağını bildirdi. Şenel, belirli bir 
teşvik bölgesinde desteklenmeyen 
sektörlere de ihtisas organize 
sanayi bölgelerinde yer aldıklarında 
desteklediklerini ifade etti.

EBSO Meclis ve Meslek Komitesi 
üyesi sanayicilerin gündeme 
getirdikleri konulardan bazı başlıklar 
şöyle:

• Teşvikler güzel ama mevcut 
yatırımlarımızı nasıl koruyacağız? 
Üretim ve istihdam için mevcut 
yatırımlar da desteklenmeli.

• Gençlerin sağlık güvenceleri 
olması, 15 yıl çalışanların 
da tazminatlarını almak 
için ayrılmaları nedeniyle 
fabrikalarımızda çalıştıracak işçi 
bulamıyoruz.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: Kayıtdışı 
ekonomiyi ortadan kaldıracak unsur olan OSB’lere 

bölge kapsamına bakılmaksızın destek verilmeli.

HABER
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• Ekonomide gaza basmak lazım 
ama bir-iki bakanla Merkez 
Bankası frenliyor. Yatırımcıya 
OSB’lerde arsa tahsisi fantezi, 
arsanın bir bedeli var, bunu kim 
ödeyecek?

• Ekonomi Bakanlığı’nın 
gündeminde BMC var mı? 
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
üretim yapamayan savunma 
sanayindeki önemli firmaya sahip 
çıkılmalı. Bu firmaya yaptığımız 
işin bedelini tahsil edemedik ama 
devlet kendi alacağı için SGK 
şifremizi kapattı. Bu sorunlara da 
çözüm bulunmalı.

• Bazı sektörlerde atıl kapasite var, 
fakat teşvik de var. Zeytinyağında 
fabrikalar ilçelere dağılmış 
durumda, teşvikten nasıl 
yararlanacaklar?

• Sanayi sitelerindeki işletmelerin 
OSB’lere taşınması için de teşvik 
verilecek mi? İş sadece bina 
yapmakla bitmiyor, makine, 
teçhizat nasıl taşınacak?

• Global kriz nedeniyle yurt 
dışındaki ülkelerde sorunlarımız 
oluyor. Görev yaptığı ülkelerin 
dilini bilmeyen dış ticaret 

müşavirliklerimiz bunların 
çözümünde yetersiz kalıyor.

• Yeni TTK’da kar amacı gütmeyen 
şirketlerin durumuna ilişkin bir 
madde yok. Kümelenmenin işlerlik 
kazanması için kanunda bunu 
düzenleyen tüzel kişilik yapısı 
üzerinde çalışma yapılmalı.

• Yıl başından itibaren öz kaynağın 
üzerinde yabancı kaynak kullanan 
firmalar yabancı kaynağın yüzde 
10’u kadar devlete vergi verecek. 
Bu madde eskiden de vardı 
ancak Sanayi Sicil Belgesi olanlar 

uygulamadan muaf tutuluyordu. 
Bu muafiyet hakkı yeniden 
tanınsın.

• Alışveriş Merkezleri, Büyük 
Mağazalar ve Zincir Mağazalar 
Yasası zaman kaybedilmeden 
çıkarılmalı. Buralara mal 
tedarik eden işletmelerin yasal 
düzenlemeye ihtiyaçları var.

• OSB’lerde tapu harcı sorunu 
var. Sanayici arsa tahsis belgesini 
tapuya çevirmek istediğinde 
yüksek harç bedelleriyle karşı 
karşıya kalıyor.

HABER
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Yerli ve yabancı yatırımcıların 
merakla beklediği Türkiye’nin 
2013-2015 dönemini 

kapsayan makro ekonomik dengeleri 
ile buna yönelik para ve maliye 
politikalarının çerçevesini çizen 
Orta Vadeli Program (OVP) ve 
Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) belli 
oldu. Yeni OVP’de 2013 yılı için 
yüzde 4 oranında büyüme, yüzde 
5.3 enflasyon, yüzde 8.9 işsizlik,          
159 milyar dolar ihracat ve GSYH’nin 
yüzde 7.1’i oranında cari açık 
öngörüldü. 2014 ve 2015 için ise hem 
büyüme hem de enflasyonda hedef 
yüzde 5 olarak belirlendi. Toplam 
yurt içi tasarruf oranının da 2015’te 
yüzde 16.7’ye çıkarılması hedeflendi. 
Programda işsizlik oranının ise 3 yılın 
sonunda 8.7’ye çekilmesi planlanıyor.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
tarafından kamuoyuna ilan edilen 
programda 2012 yılına ilişkin 
revizyonlar da açıklandı. Buna göre; 

büyüme hedefi yüzde 4’ten 3.2’ye 
indirilirken, enflasyon beklentisi de 
yüzde 5.2’den 7.4’e yükseltildi. Bir 
önceki OVP’de 100.2 milyar dolar 
olarak öngörülen dış ticaret açığı 90 
milyar dolara indirildi. Turizm gelirleri 
hedefin 2.5 milyar dolar altında 
öngörüldü ve cari açığın GSYH’ya 
oranı da yüzde 7.3’e revize edildi. 
Ekonomi yönetimi OVP döneminde 
petrol fiyatlarının yaklaşık 110 dolar 
seviyesinde seyredeceğini varsayıyor. 
2013 yılında elde edilmesi planlanan 
özelleştirme geliri ise 4 milyar lira.

Öncelikleri “Ekonomik büyümeyi 
potansiyel seviyesine çıkarmak, 
istihdamı artırmak, enflasyonla 
mücadeleye devam etmek, cari 
işlemler açığındaki düşüş eğilimini 
sürdürmek ve yurtiçi tasarrufları 
artırmak” olarak belirlenen Orta 
Vadeli Program’a göre 3 yılın 
sonunda milli gelir 1.9 trilyon liraya 
yükselecek. Kişi başına gelirin ise                    
2 bin 186 dolar artması öngörülüyor. 
Hedefleri arasında ‘israfın azaltılması’ 

Kontrollü büyüme planı
Türkiye 
ekonomisinde 
önümüzdeki 3 yıla 
ilişkin hükümetin 
öngörülerini içeren 
Orta Vadeli Plan 
yürürlüğe girdi. 
Babacan, Şimşek 
ve Yılmaz’ın 
birlikte açıkladığı 
OVP’ye göre Türk 
ekonomisi 2015’te 
1 trilyon dolarlık 
ekonomi olacak. Kişi 
başı gelirin 12.859 
dolara ulaşması, 
1.6 milyon kişiye 
de iş bulunması 
hedefleniyor.
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ve ‘tasarrufların artırılması’ da 
bulunan programa göre 3 yıllık 
dönemde 1.6 milyon işsize de iş 
imkanı sağlanacak.

Programda 2012 yılı büyüme 
hedefi yüzde 4’ten yüzde 3.2’ye 
revize edilirken, 2013’te yüzde 
4, 2014-2015 yıllarında ise yüzde 
5 oranında büyüme öngörüldü. 
Programda işsizlik oranının ise 3 yılın 
sonunda 8.7’ye çekilmesi planlanıyor.

Başbakan Yardımcısı Babacan, 
işsizlik rakamlarının kriz öncesi 
seviyelerin de altına indiğini, şu anda 
ilk kez OECD ortalamalarının altında 
yer aldığını söyledi. Babacan, 3 yıllık 
dönemde tarım hariç istihdamın 
yaklaşık 1.6 milyon kişi daha artmasını 
beklediklerini ifade ederek, işsizliğin 
bu yıl için yüzde 9 öngörüldüğünü 
kaydetti. Babacan, işsizlik oranının 
2013’te yüzde 8.9, 2014’te yüzde 
8.8, 2015’te ise yüzde 8.7 olmasının 
hedeflendiğini vurguladı. Babacan, 
enflasyonun yıl sonunda yüzde 7.4 
düzeyinde olmasını beklediğini 
belirterek, 2013’te enflasyonun 
yüzde 5.3’e, 2014 ve 2015’te ise 
yüzde 5’e gerilemesini beklediklerini 
kaydetti.

Kişi başına gelir 12 bin 859
dolara çıkacak

Babacan, bütçe açığındaki tedrici 

düşüşün önümüzdeki dönemde de 
devam edeceğini ifade ederek, yıl 
sonunda yüzde 2.3 olacağı tahmin 
edilen bütçe açığının GSYH’ye 
oranının 2015 sonunda yüzde 1.8’e 
gerileyeceğini söyledi. Babacan, kamu 
borç stoğu oranının da program 
sonunda yüzde 31’e düşeceğini, 
ihracatın da 187.1 milyar dolara 
yükseleceğini vurguladı. Öte yandan 
3 yıllık programa göre, GSYH cari 
fiyatlarla 2012 yılında sonunda        
1.4 trilyon liraya ulaşırken, program 
sonunda ise 1 trilyon 933 milyar 
lira olacak. Bu dönemde kişi başına 
düşen milli gelir ise 2 bin 186 lira 
artarak 10 bin 673 liradan 12 bin 
859 liraya yükselecek. Programa 
göre Türkiye’nin nüfusu da üç yıllık 
dönemde 74 milyon 885 binden      
77 milyon 601’e ulaşacak.

Orta Vadeli Program’da 70-80 
reform alanı öngördüklerini ifade 
eden Babacan, önümüzdeki dönemde 
Türkiye’nin ayağını yorganına göre 
uzatacağını söyledi. Bu çerçevede 
tasarruf bilincinin artırılmasına yönelik 
çalışmalara ağırlık verileceğini, kamu 
ve özel sektörde israfın azaltılmasının 
temel hedef olacağını vurgulayan 
Babacan, “2013 yılı 2012’ye göre 
daha iyi bir yıl olacak” dedi.

Merkez Bankası’nın para 

politikasını da değerlendiren Babacan, 
Merkez’in önümüzdeki dönemde de 
Türkiye için en iyi neyse yapmaya 
devam edeceğini söyledi. Babacan, 
Merkez Bankamız’ın politikalarıyla 
ilgili fazla açıklama yapmayı tercih 
etmiyorum. Genel trendleri takip 
ediyor ve ona göre bir kompozisyon 
uyguluyor. Uygulanan politika seti 
başka bir ülkede uygulanan yöntem 
değil. Türkiye’de reel faizlerin 
düşmesi, Türkiye’nin daha güçlü 
güven ve istikrar ortamına ulaşması 
hepimizin arzusu” diye konuştu.

Suriye zemini sağlam

Babacan, önümüzdeki dönemde 
özellikle gelişmiş ülke ekonomileri 
kaynaklı belirsizlik ve risklerin devam 
edeceğine dikkat çekti. Zor bir 
dış konjonktüre rağmen Türkiye 
ekonomisinin olumlu performans 
göstermeye devam edeceğini dile 
getiren Babacan, küresel krizin 
başlamasının üzerinden yaklaşık 
5 yıl geçmesine rağmen dünya 
ekonomisinde istikrar ortamının 
sağlanamadığını kaydetti. Dünya 
ekonomisindeki gelişmelerin 
ardından uluslararası kuruluşların, 
büyüme tahminlerini aşağı doğru 
revize ettiğine işaret eden Babacan, 
2013 yılı büyüme beklentisinin 
Eylül 2011’de yapılan tahminin                              

OVP’DE TEMEL EKONOMİK BÜYÜKLÜKLER
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

GSYH
(Milyar ¨, Cari Fiyatlarla)

1,435 1,571 1,740 1,933 Dış Ticaret Dengesi
(Milyar $) -90.0 -95.0 -99.9 -104.1

GSYH
(Milyar $, Cari Fiyatlarla)

799 858 919 998 Turizm Gelirleri
(Milyar $) 23.5 25.4 27 28.4

Kişi Başına Milli Gelir 
(GSYH, $)

10,673 11,318 11,982 12,859 Cari İşlemler Dengesi
(Milyar $) -58.7 -60.7 -63.6 -64.7

GSYH Büyüme 3.2 4.0 5.0 5.0 Cari İşlemler Dengesi /
GSYH (%) -7.3 -7.1 -6.9 -6.5

İşsizlik Oranı (%) 9.0 8.9 8.8 8.7 İhracat/İthalat (%) 62.4 62.5 63.3 64.3

İhracat (FOB) (Milyar $) 149.5 458 172.3 187.1 TÜFE Yıl Sonu (%) 7.4 5.3 5.0 5.0

İhtalat (CIF) (Milyar $) -239.5 -253 -272.2 -291.2 Bütçe Dengesi 
(GSYH’ya oranı; %) -2.3 -2.2 -2.0 -1.8
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0,9 puan altına düşerek yüzde 
3,6’ya gerilediğini aktardı. Babacan, 
2013 Euro Bölgesi’nin 0,2 oranında 
büyüyebileceğinin beklendiğini ifade 
etti. Başbakan Yardımcısı, Avrupa’da 
işsizlik oranlarının artmaya devam 
ettiğine dikkat çekerek, önümüzdeki 
yıla ilişkin en son tahminin 11,5 
olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Suriye arasında 
yaşanan gerginliğin ekonomiye çok 
sınırlı bir etkisinin olduğunu ifade 
eden Babacan, Türkiye’nin Suriye 
konusunda öncelikle uluslararası 
hukuk karşısında çok sağlam bir 
zeminde yürüdüğünü, bundan sonra 
da uluslararası hukuk karşısında 
sağlam zeminde yürümeye devam 
edeceklerini söyledi.

Babacan, faiz dışı fazla 
hedeflerinin IMF ile istişare edildiğini, 
fakat şu anda Türkiye’nin IMF ile 
bir stand-by düzenlemesi içinde 
bulunmadığını vurguladı. Babacan 
“Onlarla herhangi bir konuda 
mutabık kalma mecburiyetimiz de 
yok, 2008 yılından beri bu böyle. IMF 
ile geçtiğimiz ay içerisinde istişare 
edildi, ama biz kendi hedeflerimizi 
kendimiz belirledik” dedi.

Seçim ve savaş
bütçesi yapmadık

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 
de, seçim bütçesi yapmadıklarını 
söyledi. Şimşek “Biz seçim bütçesi 
yapmadık, savaş bütçesi de yapmadık. 
Fakat  şöyle hususlar var. Örneğin 
Büyükşehir Belediye tasarısı gitti 
Meclis’e. Merkezi bütçeden mahalli 
idarelere yaklaşık yıllık 4 milyarlık 
aktarım öngörüyor. Bu  husus geçen 
sene OVP’yi yaparken gündemde 
yoktu. İkinci olarak geçen senenin 
sonlarında İntibak Yasası çıkarıldı. 
Orada da 3 milyar liralık yıllık etki 
var”  diye konuştu.

Şimşek, OVP’nin önemli 
hedeflerinden birinin israfın 
azaltılması olduğunu söyledi. 
Şirketlerin KDV iadelerini 
alamadıkları yönündeki eleştirilerinin 

hatırlatılması üzerine Şimşek “İade 
için belgelerin sağlıklı olması lazım, 
sahte belge olmaması lazım” dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
da ekonominin sadece ekonomik 
konulardan ibaret olmadığını, çeşitli 
sektörel politikalarıyla birlikte bir 
bütünlük teşkil ettiğini belirterek, 
“OVP’de sektörler bazında detaylı 
bir şekilde bölgesel ve sektörel 
politikaları görme şansınız olacak” 
dedi.

Yılmaz, Merkezi Yönetim Bütçesi 
kapsamındaki yatırımların geçen yıl 
27,8 milyar lira, bu sene ise 33 milyar 
lira olduğunu, yatırımların devam 
ettiğini söyledi.

Mali disiplinden taviz yok

Maliye politikası; makroekonomik 
istikrarın güçlendirilmesine, özel 
sektör öncülüğünde bir büyüme 
sürecinin desteklenmesine, cari 
açıkla ve enflasyonla mücadeleye 
yardımcı olacak bir yaklaşımla 
yürütülecek

Programın mali hedeflerinden 
sapmaya yönelik güçlü emarelerin 
ortaya çıkması durumunda gerekli 
politika müdahaleleri yapılacak, 
mali disiplin korunacak.

Devlet elektrik ve şekeri
bırakacak

Gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını 
önlemek üzere ilaç-tedavi 
harcamaları akılcı hale getirilecek.

KİT’lerin zarar eden ve kâra geçmesi 
mümkün görülmeyen işletme 
birimleri tasfiye edilecek.

Kamu, elektrik dağıtımı ve şeker 
üretimi alanlarından tamamen 
çekilecek; elektrik üretimi, 
şehir içi doğalgaz dağıtımı, 
telekomünikasyon, liman, otoyol 
ve köprü işletmeciliğindeki kamu 
payı ise azaltılacak.

Temel vergi kanunlarının günümüz 
ihtiyaçları doğrultusunda 
gözden geçirilmesi çalışmaları 
tamamlanacak.

Büyümenin öncü göstergesi 
olan sanayi üretimi, Ağustos’ta 
artış beklentilerinin tersine         
32 ay sonra yüzde 1.5 daraldı. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) açıkladığı verilere göre 
sanayi üretimi Kasım 2009’dan 
bu yana ilk kez geriledi. Ağustos 
ayında geçen yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 0.4 arttı, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 2.6 
azaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise yüzde 
4.5 arttı. Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks, Ağustos 
ayında geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 1.2 artarken, mevsim ve 
takvim etkilerinden arındırılmış 
sanayi üretim endeksi ise bir 
önceki aya göre yüzde 2.3 azaldı.

Ana sanayi grupları 
sınıflamasında aylık bazda yüzde 
11,4 azalış oldu. Madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksinde 
yıllık bazda yüzde 0,4 artış, aylık 
bazda ise yüzde 1,3 oranında 
azalış görüldü. İmalat sanayii 
endeksi ağustosta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,6, geçen aya 
göre yüzde 12,9 azaldı.

Ana sanayi grupları 
sınıflamasına göre, ağustosta 
yıllık bazda en yüksek artış 
yüzde 4,5 ile elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksinde 
oldu. Söz konusu sektörde, aylık 
bazda yüzde 5,5 azalış görüldü. 
Bu dönemde, yıllık bazda ara 
malı imalatı endeksi yüzde 0,7 
azalırken, dayanıksız tüketim malı 
imalatı endeksi yüzde 1, enerji 
endeksi yüzde 2,4 arttı.

Sanayi üretiminde
32 ay sonra düşüş

GÜNDEM
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IMF fren yapanları haklı buldu

IMF uzun zamandır ciddi bir eleştiri 
yapmadığı, daha çok övdüğü 
Türkiye ekonomisi için yaptığı son 

değerlendirmede bazı eleştirilerde 
bulundu. Özellikle mali disiplinin 
bozulmasının yol açabileceği riskler 
ve para politikasının enflasyon 
hedefine ulaşılmasında etkili olamadığı 
eleştirilerini yapan IMF, böylesine 
bir dönemde yüzde 4’ün üzerinde 
büyümenin makro dengeleri bozacağı 
görüşünde. 

IMF Heyetinin Eylül’de 4. Madde 
kapsamında yaptığı yıllık incelemenin 
sonuç raporu yayınlandı. Hazine’nin 
açıkladığı IMF değerlendirme 
raporunda, uzun zamandır bu kadar 
eleştiri yer almıyordu. Raporun 
26 Eylül tarihli olduğu göz önünde 
alındığında, Hazine’nin raporda yer alan 
eleştirilere bazı itirazlarının olduğu ve 
bu eleştirilerin kısmen yumuşatıldığı 
tahmin ediliyor. Çıkan raporda bir 
anlamda da Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın başını çektiği ‘mali disiplin 

kanadı’nın görüşleri paylaşılıyor. Bu da 
IMF’nin son dönemde kabinede ortaya 
çıkan gaz-fren tartışmasında ‘fren’ 
yapanlarla aynı görüşte olduğunu ortaya 
koyuyor.

Finansal sisteme övgü

IMF’in değerlendirmesinde para 

politikasının başarısının enflasyon 
amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ölçüleceği, 
enflasyonun hedeflerin çok üzerinde 
seyrettiği bulgusuna yer verilerek, 
enflasyonda gelişme sağlanamadığı, 
beklentilerin düşürülememesi halinde,  
“geleneksel para politikasına dönüşün 
düşünülmesi gerektiği” belirtildi. 
Bunun Merkez Bankası’na, 2010 yılında 
değiştirdiği tek gösterge faizine geri 
dönüş mesajı olduğu çok açık. Raporda 
ayrıca reel faiz politikasına dönüş de 
öneriliyor. Raporda özetle başlıklar 
şöyle: 

• Avrupa Birliği’ndeki zayıf büyümeye 
rağmen, Türkiye ekonomisinin 
2012 yılında daha ölçülü bir şekilde 
yüzde 3’lük bir büyüme göstermesi 
beklenmektedir.

• Ilımlı büyüme hızı dengesizliklerin 
giderilmesine katkı sağlamaktadır. 

• Türk finansal sistemi iyi performans 
göstermeye devam etmektedir. 

• Türkiye, yüksek cari işlemler açığı 
ve belirsiz bir dış ortamın getirdiği 
dalgalı küresel sermaye akımları 
dikkate alındığında bazı risklerle 
karşı karşıya kalmaya devam 
etmektedir.

Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası ekonomideki 
büyümeyi durdurup kamunun faiz giderlerini artırırken, bankaları 
ihya etti. Merkez’in faizleri yüksek tutması nedeniyle bankalar 5 yılda 
kasalarını doldurdu. Faizden 5 yılda 130 milyar lira kazanan bankaların 
kârı da dudak uçuklatıyor. Her yılbaşında “Bu dönem çok zor geçecek” 
karamsarlığı yayan bankalar sene sonunda rekor kâr yazıyor. Verilere göre 
5 yılda bankaların kârı neredeyse 100 milyar lirayı (69 milyar dolar) buldu. 
Finans sektörünün kasasının dolmasına yol açan yüksek faiz kamuya 
ise yaramadı. Devletin bütçesi faiz ödemeleri nedeniyle 279 milyar lira 
delindi. 

Yüksek faizler bankaları adeta ‘faiz zengini’ yaptı. Paradan para 
kazanan bankaların faiz gelirleri 5 yıl öncesine göre iki kat arttı. 2007’de 
faizden 14.6 milyar lira kazanan finans sektörü 2012’nin ilk 7 ayında bu 
rakamı 29 milyar liraya çıkardı. Vatandaştan bankacılık hizmetleri adı 
altında aldıkları ‘deli dumrulvari’ ücretler de ikinci büyük gelir kapısı 
oldu. Kredi kartları, havale, EFT başta olmak üzere 31 işlemden alınan 
ücretlerin toplamı ilk 7 ayda 8.4 milyar lirayı buldu. Bir önceki yılın aynı 
döneminde ücret ve komisyonlardan 7.6 milyar lira gelir elde eden 
bankalar, 2007’nin aynı döneminde ise bu alandan 4.5 milyar lira para 
topluyordu. 

Bankalar faiz zengini oldu

GÜNDEM
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İhtiyatlı politikalar 

• Yetkililerin, hassas bir politika 
hattını takip etmesi gerekmektedir. 

• Hükümetin 2012 yılı bütçe hedefi 
yakalanamayacaktır.

• 2013-2015 dönemine yönelik 
Orta Vadeli Mali Plan’ın bütçe 
yapısını güçlendirmeyi temel bir 
öncelik olarak belirlemesi önem 
taşımaktadır.

• Enflasyon düşmektedir; ancak 
TCMB’nin politika çerçevesinin 
faydaları tam olarak ortaya 
çıkmamıştır. TCMB’nin iletişim 
politikası güçlendirilmelidir.

Dış bağımlılık azaltılmalı

• Türkiye’nin düşük yurtiçi 
tasarrufları, ülkeyi önemli ölçüde 
sermaye akımlarına bağımlı 
hale getirmekte ve döngüsel 
hareketlerin şiddetini artırmaktadır. 

• Yetkililer, doğru bir biçimde, 
tasarrufların artırılmasını orta vadeli 
kilit öncelik olarak belirlemiştir. 

• Yetkililer, faiz dışı fazlada kayda 
değer bir artışı hedeflemelidir.

• Makroekonomik politika setinin 
iyileştirilmesi ve büyümenin dengeli 
bir çerçeveye oturtulabilmesi için 
orta vadede daha güçlü bir kamu 
maliyesi pozisyonu gereklidir.

• Rekabet gücünün artırılması, 
geniş ve çok yönlü bir yaklaşımı 
gerektirmektedir. Yeni Ticaret 
Kanunu, kurumsal yönetişimi 
iyileştirecek ve doğrudan yabancı 
yatırımları teşvik etmelidir. Yatırım 
teşvik paketi, ileri teknolojiye 
sahip sektörlere yönelik yatırımları 
canlandıracak ve üretimdeki ithal 
girdi payını azaltacaktır. Ancak, 
bu gibi düzenlemeler karmaşık 
sonuçlar doğurmakta ve etkileri 
sadece uzun vadede ortaya 
çıkmaktadır. Bu yüzden finansal 
derinleşmeyi temin edecek ilave 
önlemler düşünülmelidir.

IMF Türkiye Direktörü Mark 
Lewis, Türkiye için, “Özellikle 2012 
yılı itibariyle cari açıktaki olumlu 
ilerlemeler son derece memnuniyet 
verici, bizi cesaretlendiriyor” dedi

İstanbul’da, IMF, Dünya 
Ekonomik Görünüm Raporu 
sunumunun yapıldığı toplantıda 
soruları yanıtlayan Lewis, “2013 
yılı Türkiye’nin büyümesine 
ilişkin tahminlerimiz, büyümedeki 
yavaşlama ve bu seneki yumuşak 
inişle bağlantılı olarak yapıldı. 
(Yükselen piyasalar için) 2014’te 
yüzde 4 oranında bir tahminimiz 
var. Türkiye’de de bu oranın 
yükseleceğini ve yüzde 4’ün 
üzerine çıkacağını düşünüyoruz. 
Bu trendi Türkiye’nin yavaş ta olsa 
yakalayacağını, tekrar hızlı büyüme 
günlerine döneceği görülüyor. Diğer 
yükselen pazarlarla da bunu gördük” 
diye konuştu. 

Orta Vadeli Program ile IMF’nin 
büyüme tahminlerinin birbirleri ile 
uyumlu olduğunu belirten Lewis, 
“Henüz Orta Vadeli Programı 
analiz etme şansımız olmadı ancak 
rakamlara baktığım zaman rakamlar 
bizim beklentilerimizle ve daha 
evvel IMF tarafından yayınlanmış 
olan beklentilerle çok benzer 
durumda. Fark olabilir, fark olması 
çok normal. Farklı kurumların 
projeksiyonları arasında fark olması 
çok doğal” dedi.

Orta Vadeli Programa yönelik 
bir yorum yapamayacağını söyleyen 
Lewis, “Şunu söyleyebilirim; 
özellikle 2012 yılı itibariyle cari 
açıktaki olumlu ilerlemeler son 
derece memnuniyet verici, bizi 
cesaretlendiriyor” diye konuştu.

Küresel iyileşme
zayıf sürüyor
Güncellenen Dünya Ekonomik 

Görünüm Raporu’nda, küresel 
iyileşmenin devam etmekte olduğu 
fakat zayıf seyir izlediği vurgusu 
yapıldı. IMF’nin güncellenmiş 
raporunda, 2013 yılında küresel 

ekonomik büyümenin yüzde 3,3 
ve 2013 yılındaysa yüzde 3,6 
oranında gerçekleşeceği tahmininde 
bulunuldu. Raporda 2013 yılı için 
gelişmiş ekonomilerde büyümenin 
yüzde 1,5 oranında gerçekleşeceği 
öngörüldü.

IMF Kıdemli Ekonomisti Jamie 
C. Guajardo da “Yüksek Borç ve 
Yavaş Büyüme ile Başa Çıkmak” 
başlıklı sunumunda, “Küresel 
anlamda iktisadi toparlanmanın 
devam ettiğini görüyoruz. 
Tahminlerimizi aşağı yönlü revize 
ettik. Beklentilere yönelik yavaşlama 
göstergelerinde bir artış var. 
Büyüme beklentilerimizi aşağı yönlü 
çekmiş bulunmaktayız” dedi. 

Guajardo, önde gelen yükselen 
piyasa ekonomilerinde daha önce 
görülen güçlü büyümede düşüş 
yaşandığını belirterek, gelişmiş 
ekonomilerin “kısa vadede öncelikle 
yapılması gereken, aşağı yönlü 
riskleri önlemek için adımlar atmak 
ve kamu borçlarını orta vadede 
azaltmak için somut planlar ortaya 
koymaktır” ifadelerine yer verdi.

Raporda, “Yükselen piyasalarda, 
politika yapıcıları, sağlam bir mali 
duruşun devamlılığını sağlayarak 
ve enflasyon ile kredi büyümesini 
makul oranlarda tutarak şoklara 
esneklikle karşılık verebilme yetisini 
ellerinde tuttuklarından emin 
olmalıdırlar” denildi.

Lewis: Cari açıktaki ilerleme olumlu

GÜNDEM
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Güçlü savunma için
güçlü sanayi şart

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Murad Bayar, Türkiye’nin 
bölgesinde, İskandinavya’daki 

gibi bir barış ortamı görmesinin 
mümkün görünmediğini belirterek, 
“Bunun için savunmamızın güçlü, 
silahlı kuvvetlerimizin her an hazır, 
sanayimizin de bunu destekleyecek 
durumda olması gerekiyor” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

modernizasyonu çerçevesinde 
ihtiyaçlarının yerli üreticilerden 
karşılanarak döviz tasarrufu 
sağlanması hem de üyelerinin 
teknoloji ve üretim kalitesini artırmak 
amacıyla Savunma ve Havacılık 
Sanayi İmalatçılar Derneği işbirliğiyle 
“Savunma Sanayi Günü” düzenledi. 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 
yanı sıra MKE, Aselsan, Havelsan, 
Roketsan, TAİ ve TEİ kuruluşlarından 

SEKTÖR

EBSO ile SASAD, savunma 
sanayindeki ana ve alt 
yüklenici firmaların 
temsilcileriyle İzmirli 
sanayicileri biraraya 
getirerek TSK’nın 
ihtiyaçlarının yerli 
kaynaklardan sağlanması 
yolunda büyük adım attı.
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temsilcilerle savunma sanayine 
iş yapmak isteyen küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin katıldığı 
etkinlikte ikili görüşmeler yapıldı.

Savunma Sanayi Müsteşarı Murad 
Bayar, etkinliğin açılışında yaptığı 
konuşmada, savunma sanayinde yerli 
katkı oranının yüzde 54’e ulaştığını, 
bunun 10 yıl önceki yüzde 20’lere 
göre çok daha iyi bir rakam olduğunu, 
ancak bardağın diğer yarısının da boş 
olduğunu gösterdiğini kaydetti. 

Müsteşarlık olarak savunma 
sanayi ihtiyaçlarının yerli üretimle 
karşılanmasını hedeflediklerini, 
bunu da kamu marifetiyle değil, özel 
şirketlerin katılımıyla yapma politikası 
güttüklerini anlatan Bayar, şunları 
söyledi: “Türkiye savunma harcaması 
ve yatırımı yapan bir ülke, bunu 
da maalesef içinde bulunduğumuz 
coğrafya ve şartlar itibariyle yapmaya 
devam etmesi gerekiyor. Bölgemizde 
bir İskandinav barış ortamı 
göremeyeceğiz, öyle görünüyor. 
Bunun için savunmamızın güçlü, 
silahlı kuvvetlerimizin her an hazır, 
sanayimizin de bunu destekleyecek 
durumda olması gerekiyor. Bizim 
temel politikamız bu ihtiyacın 
sanayimize dönmesi yönündedir.”

Bayar, yaptıkları işin temelinde 
askerin ihtiyacını karşılamak olduğunu 
ancak geçen seneden itibaren 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı’nın ihtiyaçlarını 

karşılama görevini de aldıklarını 
söyledi. 

Milli helikopter
yıl sonunda görevde

Bayar, TSK’nın helikopter 
ihtiyacıyla ilgili olarak ABD’den 
talep edilen 3 Kobra tipi taarruz 
helikopterinin teslimatının yapıldığını 
belirterek, “Bu üç Kobra aslında 
ATAK projesi başlamadan önce çok 
uzun bir zamandır ABD’den talep 
ettiğimiz helikopterlerdi. Elimizde 
aynı tip helikopterler var. O filoda 
üç tane kazalarla, değişik sebeplerle 
filodan ayrılan helikopterleri ikmal 

etmek üzere talebimiz vardı” dedi.

TSK’nın uzun vadeli taarruz 
helikopteri ihtiyacını karşılamak için 
yürüttükleri T 129 mili helikopter 
projesinin devam ettiğini, 4 adet 
helikopterin test çalışmalarının 
sürdüğünü anlatan Bayar, bu 
helikopterlerin yıl sonunda TSK’ya 
teslim edilmesinin öngörüldüğünü, 
seri üretimin başlamasıyla gelecek 
seneden itibaren yılda 10 helikopterin 
teslimatına başlayacaklarını kaydetti. 

Bayar, toplam 59 helikopterlik 
programda erken teslimatı yapılacak 
ilk 9’unun daha çok terörle mücadele 

SEKTÖR
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konfigürasyonunda olacağını, diğer 
helikopterlerin hem terörle hem 
farklı ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde 
biçimlendirileceğini ifade etti. 

Roketsan’ın, 1500-2 bin kilometre 
menzile uzanan füze çalışmalarına da 
değinen Bayar, şöyle konuştu:

“Bizim füze alanında güdümlü 
silahlar üzerinde yoğun yatırımımız 
ve teknoloji geliştirme çalışmamız 
var. Roketsan belli ürünler ortaya 
çıkarmaya başladı, ciddi mesafe 
katedildi. 250 kilometrede çok 
hassas vuruşlara ulaşılmış durumda. 
Bu mesafelerin ötesindeki silah 
sistemleri balistik silahlardır. Burada 
da Türkiye’nin belli çalışmaları var, 
geliştikçe kamuoyuna bilgi vereceğiz.”

Gökçüoğlu: Yurtdışına
bağımlılık azalmalı

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu ise, 
4,3 milyar dolar ciro ve 1 milyar 
doları aşan ihracata sahip olan 
savunma sanayinde, bu rakamların 
her geçen gün attığını belirterek, 
savunma sanayinde yerli üretiminin 
artırılmasının dışa bağımlığın 

azaltılması açısından da kritik önemde 
olduğunu ifade etti.

Son açıklanan teşvik sisteminde 
öncelikli yatırımlar kategorisinde 
savunma sanayi yatırımlarının 5. Bölge 
desteklerinden faydalanmasından 
büyük mutluluk duyduklarını bildiren 
Gökçüoğlu, “Savunma sanayi 
sektör yapısı ve temel özellikleri 
gereği, katma değeri çok yüksek, 
teknolojide öncü, sürekli Ar-Ge, 
yenilik, inovasyon gerektiren bir çok 
sektörü içine alan bir sektördür. 2011 
yılında 672 milyon dolarlık bir Ar-Ge 
harcaması sözkonusudur” dedi.

Savunma sanayinde yerli katkı 
oranını artırmak için EBSO’nun 
2000’li yılların başında Savunma 
Sanayi Çalışma Grubu kurup 
sektörün yönünü belirleme 
konusunda yerel ve genel ölçekte 
çözüm ortağı olmayı hedeflediğini 
anlatan Gökçüoğlu, şunları söyledi:

“Odamız 2009 yılında tüm 
kuvvet komutanlıklarının katılımıyla 
TSK Müşterek Malzeme Sergisi 
gerçekleştirdi. Bu sergide TSK 
tarafından ithal edilen 7 bin 66 çeşit 
malzeme KOBİ’lere gösterildi. 
Yerli üretimin artırılması açısından 

Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, savunmamızın güçlü, 
askerlerimizin her an hazır, sanayinin de bunu destekleyecek durumda 
olması gerektiğini belirtirken, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Gökçüoğlu da, savunma sanayinde yerli üretiminin artırılmasının dışa 
bağımlığın azaltılması açısından da kritik önemde olduğunu ifade etti.

SEKTÖR
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önemli sonuçlar veren sergide 
24 ilden 1076 firma bu ürünleri 
inceleyerek, bir bölümünü üretmek 
üzere çalışma başlattı. Odamız 2011 
yılında Uluslararası Savunma Sanayi 
Fuarı İDEF’e bir stand açarak katılıp 
sanayicilerimizin ürünlerinin tanıtımını 
gerçekleştirdi. Sanayicilerimizden 
bir heyet oluşturarak Ankara ve 
Eskişehir’deki ana yüklenici kurumları 
ziyaret edip işbirliği imkanlarını 
karşılıklı olarak görüştük. EBSO’nun 
savunma sanayine verdiği önem, 
hayata geçirdikleri ile ortadadır. 
Ancak bunu tek başına başarmamız 
güç görünmektedir. İzmirli 
firmaların bir an önce ihalelerde 
yer almasını arzu ediyoruz. 2014 
İDEF fuarının fuarlar kenti İzmir’de 
gerçekleştirilmesinden de sonsuz 
mutluluk duyacağımızı özellikle ifade 
etmek isterim.”

İbrahim Gökçüoğlu, 2012 
yılı başında İzmir’de mevcut 
ve potansiyel savunma sanayi 
tedarikçilerinin profilini ve gelişme 
potansiyelini ortaya koymak, çeşitli 
sektörlerin savunma sanayinden aldığı 
payı artırmaya katkıda bulunmak 
amacıyla İZKA desteğiyle Savunma 
Sanayine Tedarikçi Olabilecek İzmir 
Firmalarını İçeren Sektör Analizi 
projesi hazırlandığını hatırlatırken, 
savunma sanayinin yapılanmasında 
ilk sıradaki ana sistem üreticileri 
firmaların başarılı olmaları için 
uzmanlaşmış KOBİ’lerle işbirliği 
yapmaları gerekliliğinin belirlendiğini 
söyledi.

Savunma ve Havacılık Sanayi 
İmalatçılar Derneği Genel Sekreteri 
Hüseyin Baysak ile Havacılık ve 
Uzay Kümelenmesi Derneği Genel 
Sekreteri Yalçın Yılmazkaya da 
kurumlarını tanıtan sunumlarda, 
savunma sanayinin güçlendirilmesi ve 
gelişimine katkıda bulunma misyonu 
kapsamında yurt içi ve yurtdışı 
işbirliklerini artırmaya, Türk savunma 
sanayinin uluslararası pazarlarda 
rekabet gücünü yükseltmeye 
çalıştıklarını anlattı.

Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, finansal sıkıntı yaşayan 
BMC’nin, mayına dayanıklı aracı “Kirpi” için verilen sipariş teslimatını 
bir yıla yakın geciktirdiğini belirterek, şirket ve grup yetkililerinin sözlü 
teminatlar verdiğini, sorunun aşılmasını ümit ettiklerini söyledi.

EBSO ve SASAD’ın düzenlediği Savunma Sanayi Günü’nde 
gazetecilerin sorularını cevaplandıran Murad Bayar, mayına karşı 
dayanıklı araç projesinin 3 yıl önce ihale çerçevesinde BMC’ye 
verildiğini, ihalenin sadece Kirpi adı verilen aracı değil 2,5, 5 ve 10 tonluk 
kamyonları da kapsadığını, ancak kamuoyunun daha çok Kirpi araçlarına 
ilgi duyduğunu ifade etti.

BMC’nin kendi mali durumundan kaynaklanan bir aksama olduğunu 
açıklayan Bayar, “Firmanın mali durumundaki sıkıntı malzeme 
tedariklerinde bir gecikmeye sebep oldu. Bu da üretimi aksattı. Bu 
aksamanın sebebi bizim projemizin finansmanı değil. Biz gerekli 
avansları, ödemeleri, projeyi tam olarak finanse edecek şekilde 
yapıyoruz. BMC’nin sıkıntısı ticari alandaki faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 
Bu bizim projemizi de etkiledi. Askeri bir projede, savunma projesinde 
görev alan sanayimizin sorumlulukları bunun biraz üzerindedir. Sektöre 
katılan sanayi kuruluşlarına bu mesajları her zaman veriyoruz. Savunma 
sanayisine üretim yapılıyorsa bu artık sadece ticari gayelerle yapılan bir 
faaliyet olamaz bu şekilde bakılması gerekiyor. Burada önemli olan silahlı 
kuvvetlerin ihtiyacının karşılanması, askerimizin güvenliğinin sağlanması. 
Burada bize şirket ve grup seviyesinde sözlü olarak teminatlar veriliyor, 
bu sorunun aşılacağı, gerekli çalışmaların yapıldığı yönünde. Biz de ümit 
içinde bekliyoruz. BMC Türkiye’nin çok önemli bir sanayi kuruluşu 
olarak bir başarı hikayesi. Biz şirketin askeri projelerde elde ettiği 
başarısını devam ettirmesine gayret ediyoruz.” diye konuştu.

İhtiyacın BMC tarafından karşılanamaması halinde farklı seçeneklerin 
bulunup bulunmadığı konusuna da değinen Murad Bayar, “Her zaman 
alternatiflerimiz var. Ama tercihimiz başlattığımız ve başarılı olan 
bir projenin devam ettirilmesi yönünde. Bunun için bütün yolları 
deneyeceğiz, tükendikten sonra başka çarelere bakılması gerekiyorsa 
bakacağız. Ama henüz o aşamada değiliz. Üretim tamamen durmadı. 
Geçen ay 15 araç teslim edildi. Belli üretimler devam ediyor. Finansman 
sorunu çözüldüğünde nihai teslimatlar da yapılabilecek” diye konuştu.

BMC’den ümitliyiz

SEKTÖR
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İzmir’in savunma 
sanayisine tam not

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
tarafından Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin modernizasyonu 

çerçevesinde ihtiyaçlarının yurt 
içindeki kaynaklardan sağlanarak 
dışa bağımlılığın ve döviz kaybının 
azaltılması, Türk sanayisinin katma 
değeri ve kalitesi yüksek ürünlere 
yönelmesi amacıyla Savunma ve 
Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği 
işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Savunma 
Sanayi Günü”, tam not aldı.

Savunma Sanayi Müsteşarı Murad 
Bayar ile Milli Savunma Bakanlığı 
Sanayileşme Daire Başkanı Bilal 
Aktaş, başta olmak üzere MKE, 
Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAİ, 
TEİ, Alp Havacılık, toplam 24 
savunma sanayi ana ve alt yüklenici 
firmalarından 60 temsilci, etkinlik 
çerçevesinde ve 2 ayrı program 
dahilinde İzeltaş, Dirinler Makine, 
Norm Cıvata, Petrofer, HMS Makine, 
BSS Boray, Tibet Makine, Safkar, 
Torman Makine, Tecfyl Metal, Eko 
Endüstri, Tepaş Elektrik firmalarını 
ziyaret edip üretim hatlarını da 
yerinde görürken, İzmirli sanayicilerin 
üretimlerinden etkilendiklerini ortaya 
koydu.

Savunma Sanayi Müsteşarı Bayar, 
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İzmir’in savunma sanayinde yerli 
üretim çalışmalarına sistematik, 
bilimsel ve organize bir şekilde 
yaklaştığını söyledi. MSB Sanayileşme 
Daire Başkanı Aktaş da, girdi tedarik 
sistemini oluşturduklarını, yerli ürün 
konusunda Odaların verdiği belgeleri 
kabul ettiklerini belirtti.

Yorgancılar: Yerli ürün
ağırlığı artmalı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı 
ihalelerde de yerli malı oranının yüzde 
25 olması gerektiğini savunurken, yerli 
ürünün de tam olarak incelenmesini 
istedi. Kamunun yaptığı ihalelerde 
şartnamedeki “yüzde 25 oranında 
yerli ürün tercih edilebilir” ifadesinin 
kesinliğe kavuşturulup “tercih 
edilecektir” şeklinde düzenlenmesini 
öneren Yorgancılar, “Yerli ürün de tam 
olarak incelenmeli. İthal malzemenin 
birleştirilmesi değil bütün parçaları 
yurt içinde üretilmiş ürün olmalı. Yerli 
ürünün detaylı incelenmesi için bir 
komisyon oluşturulup belge verilmeli. 
Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı’nda böyle bir 
komisyon yoksa biz Odalar olarak 
bunu yapmaya talibiz” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
alımlarında komutanlıkların ayrı ayrı 
ihaleye çıkıp küçük alımlar yaptığını 
dile getiren Ender Yorgancılar, 
“Maliyeti düşürmek adına merkezden 
büyük ve senelik tek ihalelere 
çıkılmalı. İhtiyaç duyulan malzeme 
belirlenen bir fiyat üzerinden 
Türkiye’nin her yerindeki noktalara 
gereksinim duyulduğu zaman sevk 
edilmeli” diye konuştu.

EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki de, Türk Silahlı Kuvvetleri ile 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın yerli 
üreticileri desteklemek ve korumak 
adına gösterdiği hassasiyetin ülkedeki 
diğer kurumlara örnek olması 
gerektiğini ifade etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Türkiye’nin 

dünyada yıldızı parlayan ülke, İzmir’in 
de Türkiye’nin yıldızı olduğunu 
vurgulayarak,  Almanya ile her iki 
tarafın da kazançlı çıkacağı ekonomik 
ilişkilerin dostlukla da pekiştirilmesine 
devam ettiklerini bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
İzmirli sanayicilere uluslararası 
alanda yeni işbirlikleri kazandırmak, 
İzmir’e yeni yatırımlar çekmek 
amacıyla geçtiğimiz Mart ayında 
Stuttgart, Eylül ayında da Münih’te 
gerçekleştirdiği tanıtım ziyaretleri, 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın yaptığı sunumun 
Almanlar tarafından bile örnek 
alınması, meyvelerini vermeye 

başladı. Stuttgart Belediye Başkanı 
Dr. Wolfgang Schuster, beraberindeki 
17 kişilik heyetle İzmir’deki yatırım ve 
işbirliği imkanlarını yerinde görmek 
üzere Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. EBSO Meclis Salonu’nda 
düzenlenen Türkiye-Almanya İşbirliği 
toplantısına Almanya’nın İzmir 
Başkonsolosu Margit Haeberle, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Sırrı Aydoğan, Kentsel Dönüşüm 
Projeleri Koordinatörü Muhittin 
Selvitopu, sanayiciler, Türk ve Alman 
hukukçularla İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin üst düzey bürokratları 
katıldı. Kentin geleceğine yönelik 
projeksiyonların ve kentsel dönüşüm 
projelerinin de ele alındığı toplantıda, 
inşaatçılarla hukukçular arasında da 
eş zamanlı sektörel görüşmeler de 
yapıldı.

İşbirliklerimizi geliştirebiliriz

Toplantının oturum başkanlığını 
üstlenen EBSO Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki, Stuttgart’ın 
Mercedes Benz gibi bir dünya 
markasının merkezinin bulunduğu 
eyaletin başkenti, İzmir’in ise 
Türkiye’nin üçüncü büyük ve 
ihracatta lider sektör otomotiv yan 
sanayinin bulunduğu kent olarak 
benzerliklerine dikkat çekti. Büyük 
işbirliği potansiyelinin harekete 
geçirilmesi adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
heyetler oluşturarak Almanya’ya 
yaptığı iş seyahatlerinin olumlu 
sonuçlarını gündeme getiren Tiryaki, 
Almanya İzmir Başkonsolosu Margit 
Haeberle’nin katkılarına da teşekkür 
etti.

VİZYON

Küresel ekonomik krize rağmen
Almanya ile stratejik ortaklık

Stuttgart Belediye Başkanı Dr. Wolfgang Schuster, İzmir’in EXPO 2020 
adaylığına destek verdi. EBSO Meclis Başkanı Tiryaki ile Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, Stuttgart ile İzmir arasındaki benzerliklere dikkat 

çekerken, ülkeler arasındaki dış ticareti örnek gösterdi.
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Mehmet Tiryaki, “İzmir’de 
EBSO’ya kayıtlı 205 yabancı 
firmadan 65 tanesi Alman sermayeli. 
Bu rakamları artırmak için çaba 
gösteriyoruz” dedi. 

Ticaretimiz ve
dostluğumuz artıyor

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Türklerin, 
Almanya’da gerek iş yaratmada 
gerekse de istihdam sağlamada büyük 
rol oynadığını belirtirken, İzmir’deki 
genç nüfus, üniversite sayısındaki 
artışla birlikte kalifiye eleman sayısı 
gibi pekçok avantajın Almanya ile 
işbirliğini kolaylaştıracağını savundu. 
Yorgancılar, “Almanya ile ticaret 
hacmimiz her zaman yoğun bir 
şekilde olmuştur. Özellikle lojistik 
ve otomotiv sanayinde iyi işler 
yapıyoruz. Almanya ile yapmış 
olduğumuz ortaklıkları genç 
nüfusumuzla daha da geliştirebiliriz. 
Faaliyetlerini Almanya dışında 
sürdürmek isteyen firmalarla 
ortaklıklar kurabiliriz. Avrupa’da kriz 
yaşansa da 2011 yılında 37 milyar 
dolarlık ticari hacim gerçekleştirdik. 
Bu yılın ilk 6 ayında ise 17 milyar 
dolarlık rakama ulaştık. Bu 

rakamlardan anlayacağımız Almanya 
ile ticari hacmimiz iyi durumda. 
Bu ticari işbirliğimizi dostlukla da 
pekiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Yorgancılar, sanayinin gelişmesi 
için üniversitelerle işbirliğine dikkat 
çekerek, Almanya’yı örnek gösterdi 
ve “Sanayinin üniversiteden ayrı 
gelişmesi mümkün değil. Sanayi 
üniversite ile gelişir. Üniversite 
varsa bilim var, ilim var. Bu yüzden 

üniversite ile sanayi birliğini 
geliştirmemiz gerekiyor” diye 
konuştu.

Ender Yorgancılar, son yıllarda 
İzmir’de önemli projelerin hayata 
geçirilmeye başlandığını, bunlar 
arasında Çandarlı Limanı, Adnan 
Menderes Uluslararası Havalimanı, 
İzmir-İstanbul Otoyolu projelerinin 
yapımının devam ettiğini belirtti. 
İzmir’deki bazı metropol ilçelerde 

VİZYON
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gerçekleşmesi düşünülen kentsel 
dönüşüm projelerine de değinen 
Yorgancılar, bu kapsamda Türkiye’de 
kent yenilemesi büyük önem taşıyan 
illerden biri olduğunu ifade etti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Alman heyetinden ayrıca 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için 
destek istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, aynı dili 
konuşan değil aynı duyguyu paylaşan 
insanların daha iyi anlaşacağını 

savunurken, Türkiye ile Almanya’nın 
ortak noktalar etrafında buluşmaya 
başladığını, ekonomik ve sosyal 
ilişkilerin de her geçen gün daha 
ileriye gittiğini dile getirdi.

EXPO’yu kazanırsanız
çok sevinirim

Stuttgart Belediye Başkanı Dr. 
Wolfgang Schuster, kentte 35 bin 
Türk yaşadığını, ülkesindeki Türk 
nüfusun iki ülke için büyük fırsatlar 
oluşturduğunu kaydetti. “Kendimi 

Türk şehrinin belediye başkanı 
olarak hissediyorum” diyen Schuster, 
EXPO 2020 İzmir alırsa çok memnun 
olacağını belirtti. Schuster, “EXPO 
sayesinde hedefler koyacaksınız 
ve uzun vadede sürdürebilir 
yatırımlarınız olacak. Biz de 2008 
yılında futbol şampiyonası düzenledik 
ve kentimize önemli yatırımlar 
yapıldı. EXPO’yu kazanmanızı 
istiyorum ve bu yolda size başarılar 
diliyorum” dedi.

Stuttgart’ın Avrupa’nın en önde 

VİZYON
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gelen ileri teknoloji bölgeleri arasında 
olduğunu vurgulayan, başkenti 
Stuttgart olan Baden- Württemberg 
eyaletinin de Almanya’nın en büyük 
ihracat bölgesi olduğuna işaret eden 
Schuster, Porsche, Mercedes Benz, 
Daimler ve Bosch gibi pek çok dünya 
devi şirkete de ev sahipliği yaptıklarını 
hatırlatırken “Türkiye’nin de geleceğe 
hazır ekonomik faktörleri ve çok iyi 
büyüme değerleri bulunmaktadır. 
İstanbul, İzmit ve İzmir, Türkiye’nin 
en güçlü ekonomik büyükşehirleri 
arasındadır. Bu şehirlerin branş 
ağırlıkları eyalet başşehri Stuttgart’ın 
gücü ve branşı ile kesişmektedir. 
Böylece her iki taraf için de en iyi 
bağlantı noktaları ve yoğun ekonomik 
işbirliği için çok sayıda avantajlar 
oluşmaktadır. Şimdi hepimiz sunulan 
fırsatları yakalayıp yeni ilişkiler 
oluşturmalı ve yeni faaliyet alanları 
kurmalıyız” diye konuştu.

Çevreci şehir

Stuttgart Belediye Başkanı Dr. 
Wolfgang Schuster, kentin yapısını 
vatandaşların görüşlerini alarak 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Öncelikle 
yeşil alanları korumaya aldıklarını 
söyleyen Schuster, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Yüzde 39’u yeşil alan olan ve 
doğal koruma altına alınan alanlar 
yarattık. Stuttgart’ın neresinden 
yürürseniz yürüyün 300 metre 
sonra yeşil alana varırsınız. Binaların 
çatılarına da yeşil alanlar yaptık. 
Böylece yukarıdan bakıldığında 
çatıların kötü görüntüsünü engelledik. 
Ekolojik yapıyı korumaya çalıştık. 

Toplu taşımayı özendirdik ve çeşitli 
alternatifler sunduk. Elektrikli 
araçlarla egzos gazlarını azaltmaya 
gayret ediyoruz. İnsanların ev 
ve işyerleri arasındaki mesafeyi 
kısaltıyoruz. Şu an ise daha çok enerji 
tasarrufu yapmak için çalışıyoruz. 
İzmir’de bu çalışma ağının içinde 
yeralıyor.”

Dr. Wolfgang Schuster, 
sürdürülebilir kentsel gelişmenin     
10 kuralı olduğunu belirtirken, bunları 
başlıklar halinde; kentsel konut için 
güvenli erişim ve konutun yenilikçi 

türleri oluşturmak, kamusal alanı 
geliştirme, kamusal yeşil alanı ve 
kamusal alanı güvenli hale getirme 
ve genişletme, sürdürülebilir iş 
inovasyonunun geliştirmesi, tüm 
toplum için kültür, spor ve boş 
zaman olanakları sağlanması, 
çalışma ortamı ile konutlandırmanın 
birleştirilmesi, sürdürülebilir kentsel 
hareketlilik yaratılması, “yeşil” bina 
uygulamalarının teşvik edilmesi, 
sürdürülebilir enerji arzının teşvik 
edilmesi ve uluslararası işbirliğinin 
geliştirilmesi olarak sıraladı.

“Stuttgart ile İzmir 
için en iyi bağlantı 
noktaları ve yoğun 
ekonomik işbirliğini 

sağlayacak çok 
sayıda avantaj 

bulunmaktadır.”

VİZYON
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ABD ile enerji işbirliği
meyvelerini veriyor

Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında ikili enerji 
işbirliği kapsamında enerji 

verimliliği konusunda ülkemizde ilk 
kez İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde başlatılan ‘Sıfıra Yakın 
Bölge Projesi’nde gelinen aşama, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ev 
sahipliğindeki toplantıda ortaya 
konuldu. Türkiye’nin temiz, verimli 
enerji ekonomisine destek olmak 
amacıyla ABD Enerji Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi ve 20 
Türk şirketinin katılımıyla 2 yıl 
önce başlatılan projede elde edilen 
kazanımlar Türk ve ABD’li yetkililer 
tarafından dile getirildi. 

Projede, bünyesinde 550 işletme 
bulunan İAOSB’de farklı sanayi 
sektörlerinden küçük, orta ve büyük 
ölçekli işletmelerin enerji verimliliğini 
arttırarak, kar oranlarını nasıl 
yükseltebilecekleri ortaya konuldu.  

Ayrıca, sanayi bölgesine elektrik, 
su gibi hizmetleri sunan kurumlar 
açısından da enerji verimliliği fırsatları 
incelenerek, elektrik sağlayıcıları 
için parasal tasarruf sağlayacak ortak 
üretim olanakları tespit edildi.

Verimlilik ve yatırım

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Erder Yorgancılar, 
Türkiye’nin temiz, verimli enerji 
ekonomisine destek olmak 
amacıyla ABD Enerji Bakanlığı’nın 

Türkiye’nin temiz, verimli enerji ekonomisine destek olmak amacıyla İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve 20 Türk şirketinin katılımıyla 2 yıl önce 

başlatılan projede yüzde 15 ila 30 arasında enerji kazanımı sağlandı.
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koordinasyonunda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi ve 20 Türk 
şirketinin katılımıyla 2 yıl önce 
başlatılan projede  yüzde 15 ila 30 
arasında enerji kazanımı sağladıklarını 
açıkladı. Yorgancılar, katılımcıların 
proje deneyimlerinden faydalanması 
durumunda pazarda daha karlı ve 
rekabetçi olup, enerji maliyetlerini 
düşürebileceklerini belirtti. 

Türkiye’nin artan nüfusuyla 
birlikte enerji ihtiyacının da 
çoğaldığına dikkat çeken Ender 
Yorgancılar, enerjinin etkin ve verimli 
kullanılmadığı müddetçe, ülkelerin 
dışa bağımlı bir yapı içinde olurken, 
sanayicilerin de yüksek maliyetlere 
mecbur kaldığına dikkat çekti. 
Yorgancılar, “Türkiye’nin cari açığının 
yüzde 70’i enerjiden kaynaklanıyor. 
İthalatımızın da yüzde 21’i enerji 
kaleminden gerçekleşiyor. Özellikle 
doğalgaz enerjisi ülkemizin enerji 
ihtiyacının yüzde 50’sini oluşturuyor. 
Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 
41’i endüstriyel tesislerde, yüzde 31’i 
binalarda ve yüzde 20’si taşımacılıkta 
kullanılıyor. Yüzde 41 oldukça yüksek 
bir orandır. O nedenle enerjinin 
sanayide verimli kullanılması ile yüzde 

15-30 oranında tasarruf mümkün 
ise, bu tür projelerin ve işbirliklerinin 
artması bir kat daha anlam kazanıyor” 
dedi.

Enerji alanında dışa bağımlılığı 
azaltmak için yeni yatırımlara 
da ihtiyaç olduğunu kaydeden 
Ender Yorgancılar, şunları söyledi: 
“Hidroelektrik ve nükleer santraller 
kurmalıyız. Bunları ilime ve bilime 
uygun, deprem bölgesi olmayan 
alanlarda inşa edersek büyük avantaj 
elde ederiz. Zaten Türkiye’nin dört 
bir yanındaki komşusunda nükleer 
santraller çalışıyor. O nedenle nükleer 
enerjiden korkmamalıyız. Diğer bir 
çözüm de enerjiyi verimli kullanmak. 
Eğer daha az enerji gerektiren 
makine ve ekipmanları kullanırsak 
yüzde 30’lara varan enerji verimi 
sağlarız. Atatürk OSB’de Amerikalı 
heyetle birlikte yapılan çalışmalarda 
başarılı sonuçlar elde edildi. Bu tür 
çalışmalara bugün bile başlamış 
olmamız geleceğimiz açısından çok 
önemli.” 

Hedefleri destekleyecek

Sıfıra Yakın Bölge projesinin, 
Türk Hükümeti’nin daha temiz ve 
enerji verimli bir ekonomiye geçiş 

çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte 
olduğuna dikkat çeken Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, 
ABD ile bu işbirliğine çok büyük 
önem verdiklerini belirterek, “Sıfıra 
Yakın Bölge Projesi, Türkiye’nin 
enerji verimliliğini arttırma hedefine 
ulaşmasını hızlandıracak, enerji 
ithalatına olan bağımlılığının, sera gazı 
salınımlarının azaltılması ve enerji 
güvenliğinin arttırılması gibi ülkenin 
enerji alanındaki diğer hedeflerini de 
destekleyecektir” dedi.

Çalıkoğlu, Türkiye’nin çok hızlı 
büyüyen bir ülke olduğunu dolayısıyla 
enerji tüketiminin de arttığına 
işaret ederek, enerjide yüzde 70 
olan ithalatın, verimli kullanım 
konusunda tedbir alınmaması 
halinde 2021 yılında yüzde 80’nin 
üzerine çıkmasının beklendiğini dile 
getirdi. Gelecek 15 yıl içerisinde 
enerji ihtiyacının karşılanması için 
130 milyar dolarlık yatırım yapılması 
ihtiyacına da işaret eden Çalıkoğlu, 
hem ekonomik hem de ekolojik 
anlamda enerjinin verimli kullanımının 
önemli olduğunu söyledi.

ENERJİ
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Çalıkoğlu, enerji verimliliğiyle 
yeni bir kaynak yaratılabileceğini 
hatırlatırken, enerji verimliliği 
anlamında 2000 yılına göre 2009 
ve 2010 yıllarında yüzde 10’luk bir 
verimlilik artışı yaşamasının sevindirici 
olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin 
2007 yılında enerji verimliliği 
konusunda radikal bir dönüşüm 
kararı aldığını hatırlatan Çalıkoğlu, 
“2012 yılında çizilen yol haritası ile 
Hükümetin Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi’ni hayata geçirmesi enerjiye 
verilen önemin kanıtıdır. Bizim artık 
entegre politikalara ihtiyacımız var. 
2023’e kadar enerji yoğunluğunun 
yüzde 20 azaltılmasını amaçlıyoruz. 
Bunun için de 7 ana 35 alt başlıktan 
oluşan programı uygulamaya 
koyacağız. Maalesef 3 noktada kara 
deliğimiz var. Bunlar israf, atıklar ve 
kayıpların değerlendirilememesi ile 
verimsiz ekipman kullanımıdır” dedi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği konularında 
büyük bir potansiyele sahip olduğunu 
bildiren Çalıkoğlu, projenin etkisinin 
çok büyük olabileceğine işaret 
ederken,  

“Türkiye’deki bütün sanayi 

bölgelerinde bu modelin uygulanması 
halinde yaklaşık 17 milyar kWh enerji 
tasarruf edilebilir. Bu oran 5.7 adet 
kömürle çalışan güç santralinin yıllık 
elektrik üretimine eşittir. Ayrıca, 
doğalgaz tüketiminde Türkiye’nin 
yıllık doğal gaz ithalatının yüzde 
6’sına denk gelen oranda azalma 
görülecektir. Sanayi sektörünün genel 
enerji maliyetinde de 1.6 milyar dolar 
tasarruf sağlanacaktır” diye konuştu. 

Yaşam kalitesi de artacak

ABD Enerji Bakanlığı Politika 
ve Uluslararası İşlerden Sorumlu 
Müsteşar Yardımcısı Andrea 
Lockwood, “ABD –Türkiye arasında 
iş sektöründe işbirliği alanları “konulu 
sunumda tüm dünyada enerji 
talebinin arttığına dikkat çekerek,   
1.3 büyüme oranıyla yüzde 40 
artacağının tahmin edildiğini, bunun 
da 2025 yılında 1 milyon eve denk 
geldiğini söyledi. 

Türkiye’nin büyüme oranlarıyla 
yaşam standartının yükseldiğini ve 
dolayısıyla enerji tüketiminde de artış 
olduğuna işaret eden Lockwood, 
enerjide dışa bağımlılığı da artırdığını 
ifade etti. Andrea Lockwood, 

enerji verimliliği ile sanayide enerji 
maliyetlerinin düşürebileceğini 
belirterek, “Yatırımların geri 
ödemesi daha kısa zamanda olacağı 
gibi daha fazla enerji santrallerinin 
de kurulmasına gerek kalmaz. 
Başkanımız Obama, yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği konusunda 
strateji belirlenmesini istiyor. Türkiye 
de enerji verimliliği ile enerji miktarını 
azaltabilir. Böylece hem sera gazı 
emilimi azalacak, hem hava ve su 
kalitesi artacak” dedi.

20 milyar dolarlık kazanç

Sıfıra Yakın Bölge projesinin 
uygulandığı pilot bölge olan İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş da, gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakabilmek 
için enerjinin verimli kullanılması 
gerektiğine dikkat çekerek, enerjinin 
yoğun olarak kullanıldığı sanayi 
alanında bu farkındalığı yaratmayı 
misyon olarak benimsediklerini 
söyledi. 

2010 yılı başında ABD Enerji 
Bakanlığı Enerji Verimliliği Projesi 
için partner aradığını hatırlatarak, 
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yapılan enerji verimliliği çalışmaları 
sonucunda elde edilen kazanımlar 
hakkında şunları söyledi:

“İAOSB olarak projede yer 
alma konusunda irade gösterdik ve 
projenin 3 partnerinden birisi olduk. 
Bölgemizde faaliyet gösteren 20 
sanayi kuruluşunda enerji verimliliği 
projesinin hazırlanması için 400 bin 
dolarlık destek aldık. Bu çalışmalar 
sırasında şirketlerin yüzde 15 ile 40 
arasında enerjiyi sokağa attığını ve 
yapılan yatırımların 2 yıla kadar geri 
ödemesini çıkarttığını gördük. Biz 
sanayicilerin farkındalık konusunda 
eksiklerimiz var. ‘Maliyetler yüksek 
olduğu için rekabet edemiyoruz’ 
söylemlerinde bulunuyoruz ancak 
önümüze bu tarz projeler geldiğinde 
kafamıza taş düştüğünü görüyoruz. 
Projede yer alan arkadaşlarımız, 
yüzde 15 ile 40 arasında sağladıkları 
enerji tasarrufunu görünce 
gözlerine inanamadılar. Bu projenin 

tamamlanmasının ardından 20 şirketin 
tasarruftan elde edeceği rakam      
6,5 milyon TL civarında olacak. Enerji 
konusunda dışa bağımlı olan Türkiye, 
2012 yılında 60 milyar doların 
üzerinde enerji ithalatı yapmıştır. 

Bölgemizde pilot uygulaması yapılan 
projenin tüm Türkiye’ye yayılması 
durumda 20 milyar dolar civarında 
ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. 
Bu da rakamların ne denli ciddi 
olduğunu gözler önüne seriyor.” 

Enerji tüketimini azaltarak kazançlarını arttırmak isteyen sanayi bölgeleri 
ve işletmeler, 8-9 Ocak 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen iki günlük 
bir eğitim programına da davet edildi. Program, Sıfıra Yakın Bölge Projesi’nde 
öğrenilen derslere dayalı olarak hazırlandı. Eğitim kapsamında; artan endüst-
riyel enerji verimliliğinden faydalanması muhtemel şirketlere yönelik kriterler, 
enerji tüketiminde etkisi olan proses ve ekipman türleri, etüt, proje ve da-
nışmanlık hizmetleri sunan şirketlerin ve enerji uzmanlarının etkili bir şekilde 
kullanımı, ortak üretim fırsatlarının tanımlanması ve maliyetleri düşürmek için 
doğal aydınlatma, akıllı şebekeler ve yeni enerji üretim teknolojilerin kullanımı 
hakkında bilgiler verilecek. Eğitime katılan sanayi bölgesi ve işletme temsil-
cileri, enerji verimliliği uzmanları, enerji verimliliği alanında yenilikçi ekipman 
ve malzeme sağlayıcıları, enerji verimliliği hizmetlerini sunan şirket yetkilileri 
ve enerji verimliliği projelerini finanse eden kredi kurumları temsilcileri ile 
görüşme fırsatı da bulacaklar.  Teknik eğitim programına katılanlar, yüksek ka-
zançlar elde edebilecekleri enerji verimliliği projelerini yürütmek için gerekli 
olan bilgileri öğrenecek.

Sanayicilere enerji verimliliği eğitimi
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Sanayicilere enerji politikası uyarısı 
Egeli sanayicilere enerji 

verimliliği konusunda bilgi 
veren Springtime Danışmanlık 

Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Şen, 
artık sadece fabrika bacalarının 
denetlenmediğini belirterek kendi 
enerji politikasını oluşturmayan 
şirketlerin ödeyeceği tazminatlarla 
“astarı yüzünden pahalı” bir durum 
oluşacağı uyarısını yaptı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Enerji 
ve Enerji Verimliği Çalışma Grubu, 
İzmirli sanayicileri enerji yönetimi ve 
tasarrufu ile bu doğrultuda hazırlanan 
Enerji Verimliliği Yönetimi ISO 50001 
konusunda bilgilendirdi.

Son günlerde artan elektrik, 
akaryakıt ve doğalgaz fiyatları 
nedeniyle işletmelerin enerjiyle 
ilgili birim sorumlularının yoğun ilgi 
gösterdiği toplantıda, ISO 50001’in 
teknik detaylarını paylaşan Şen, 
uygulama ile enerjiyi bir sistem 
dahilinde yönetme konusu geldiğini 
belirtti. Bu yüzden var olunan yeri 
tespit etmek, gelişmeleri takip etmek 
ve gelişme yönünde adım atmak 
için bir yol haritası belirlenmesi 
gerektiğinin altını çizen Şen, kendi 
sistemini kuracak her şirketin enerji 
politikası oluşturmasının önemini 
vurguladı.

Astarı yüzünden pahalı

Türkiye’de Türkiye’nin petrol 

ve doğalgaz ihtiyacının tamamına 
yakınını ithal ettiği için enerji bağımlısı 
bir ülke olduğunu vurgulayan Şen, 
2011 yılında 28,7 milyon ton petrol, 
44 milyar metreküp de doğalgaz 
ithalatı yapıldığını söyledi. Nüfus 
artışı ve konfor standartlarının 
yükselmesinden kaynaklı enerji 
tüketiminin hızla arttığını da belirten 
Şen, sürdürülebilirlik konusunun 
önemine dikkat çekti ve küresel 
ısınma ile iklim değişikliklerinin dünya 
için tehdit olduğunu hatırlattı.

Bahar Şen, önümüzdeki dönemde 
yapılacak yeni düzenlemelerde 
dünya çapında şirketlerin daha az 
karbon emisyonu ve daha fazla 

enerji tasarrufu için yaptırımlarla 
karşılaşacaklarını söyleyerek, 
“Ekonomik krizin etkileri gündemden 
düşmeye başlayınca bütün ülkelerden 
Kyoto Protokolü sınırlarına gelmeleri, 
emisyonlarını Kyoto Protokolü’nde 
başlangıç yılı kabul edilen 1990 
düzeyine indirmeleri istenecek. Bu 
da bir çok eski teknolojinin devre 
dışı kalacağı, ülkemizde bile pekçok 
tesisin kapanma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalacağı anlamına geliyor. 
Emisyon değerlerini istenilen 
değerlere indiremeyenlerin 
ödeyecekleri yüklü tazminatlarla 
astarı yüzünden pahalıya gelen bir 
durum oluşacaktır” dedi.

7 milyar dolarlık kayıp

Türkiye’deki kayıpların 
yıllık değerinin 6-7 milyar dolar 
civarında olduğunu kaydeden Şen, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının önemini vurguladı. 
Enerji ihtiyacını karşılamak için çok 
pahalı bazı yatırımların yapıldığını 
ancak kayıpların devam ettiğini 
belirten Şen, öncelikle tasarrufa 
yönelik yatırım yapılması gerektiğini 
aktardı. Bu konuda yasa çıkmasının 
önemli bir adım olduğunu, önceden 
sadece fabrika bacasından çıkan 
atıkların denetimi söz konusuyken 
şu anda daha az enerji ve hammadde 
kullanımına yoğunlaşıldığını ifade etti.
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Gediz’e devler talip

İzmir ve Manisa’nın elektrik 
dağıtımını gerçekleştiren, Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (TEDAŞ) 

bağlı yaklaşık 2.5 milyon abonesi 
olan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 
blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi 
ihalesine başvuran 13 firmanın 
tamamı ön yeterlilik aldı. 2010 yılında 
yapılan özelleştirme ihalesini 1 milyar 
920 milyon dolar veren İş-Kaya 
İnşaat ile Karamehmet ve Kazancı’nın 
kurduğu MMEKA konsorsiyumu 
kazanmış, ancak Özelleştirme 
Yüksek Kurulu ihaleyi ikinci olan 
Eti Gümüş&Sögütsen Seramik 
Ortak Girişimi’ne vermişti. Fakat 
şirket ödeme yapmayınca ihalede                
1 milyon 800 bin dolar ile üçüncü 
olan Sabancı’nın EnerjiSa firmasına 
ihale verilmişti. EnerjiSa ise 15 milyon 
dolarlık teminatını yakıp çekilince, 
ihale iptal olmuştu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 
TEDAŞ’ın bağlı şirketi olan Gediz 
Elektrik Dağıtım A.Ş.’deki TEDAŞ’a 
ait yüzde 100 oranındaki hissenin 
özelleştirme ihalesine 13 başvuru 
yapıldığını açıkladı. 

İhale ön yeterlilik başvurusu 
yapan firmalar EnerjiSa Elektrik 
Dağıtım A.Ş., Park Holding A.Ş., 
Genpa Telekominikasyon ve İletişim 
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
The TaTa Power Company Limited, 
Çalık Enerji Sanasyi ve Ticaret A.Ş., 
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim 
Grubu, Zorlu Holding A.Ş., Cengiz-
Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu,  
İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi, Fernas İnşaat A.Ş., 
Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş., 
IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
oldu.

Son teklif tarihi 20 Kasım

Ön yeterlilik başvurusu yapan 
firmalar 20 Kasım 2012 tarihine 
kadar son tekliflerini verecek. ÖİB, 
yeni bir ihale iptal süreci yaşamamak 
için teminat bedellerini de artırdı. İki 
yıl önce yapılan ihalede 15 milyon 
dolar olan teminat bedeli bu ihalede         
23 milyon dolara çıkarıldı. 

İzmir ve Manisa elektrik 
dağıtımının özelleştirilmesine yönelik 
ilk girişim 1991’de dağıtımın ihalesiz 
Senkom A.Ş’ye verilmesi ile başladı. 
Ancak yaşanan anlaşmazlıklar 
sonucunda Bakanlar Kurulu, görev 
verdiği Senkom A.Ş’ye ait kararı 

iptal etti. Davalar sürerken 
Nisan 1997’de elektrik dağıtım 
işini almak için İzmir ve Manisa 
belediyeleri de dahil 15 şirketten 
oluşan İZMAŞ kuruldu. 1997’deki 
ihalede İZMAŞ, elektrik dağıtım 
işine talip Süzer Holding A.Ş. 
ile yarıştı. İhaleyi, bu iki şirketin 
birleşerek oluşturdukları GEDAŞ 

aldı. Ancak, açılan davalar nedeniyle 
Bakanlar Kurulu ihaleyi 1998’de iptal 
etti. 2001’de ise Türkiye elektrik 
dağıtım sisteminde piyasa düzenine 
geçiş çalışmaları çerçevesinde Gediz 
Elektrik Dağıtım A.Ş. kuruldu. Gediz 
A.Ş.’nin 2010’da yapılan ihalesini 
İş-Kaya İnşaat-MMEKA kazandı. 
Ancak ÖYK, ihaleyi ikinci olan Eti 
Gümüş&Sögütsen Seramik Ortak 
Girişimi’ne verdi. Ortak girişim 
grubu ödeme yapmayınca ihale                    
1 milyon 800 bin dolar ile üçüncü 
olan EnerjiSa’ya kaldı. EnerjiSa ise 
15 milyon dolarlık teminatını yakıp 
çekilince, ihale iptal olmuştu.

İzmir ve Manisa’nın elektrik dağıtımını gerçekleştiren ve yaklaşık 2.5 
milyon abonesi olan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin blok satış yöntemiyle 

özelleştirilmesi ihalesinde 13 firmanın tamamı ön yeterlilik aldı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, bugünün 

kıymetli madenlerinin yerini yarın 
tarımın alacağına dikkat çekerek, 
“O nedenle de topraklarımızı 
çok iyi korumamız, tarımdaki 
potansiyelimizi iyi değerlendirmemiz 
gerekiyor” dedi. Tarım, sanayi 
ve teknoloji entegrasyonunun 
sağlanmasını isteyen Yorgancılar, 
çünkü asıl zenginlik, katma değer ve 
ihracat potansiyelinin bu işbirliğinde 
olduğunu bildirdi. Yorgancılar, un 
sanayinde ihracatın yanısıra insan 
sağlığı ve gıda güvenliğine önem 
veren, ileri teknoloji kullanan ve 
yüksek kapasiteyle çalışan firmaların 

desteklenmesinin atıl kapasite 
sorununu çözmeye katkı sağlayacağını 
ifade etti.

Ege Un Sanayicileri Derneği 
tarafından düzenlenen Buğday ve 
Un Sanayi Sektörümüzün Geleceği 
konulu Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu Bölgesel Toplantısı’nda 
sektördeki atıl kapasiteyi aşma 
yollarını konuşan Ender Yorgancılar, 
yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı 
dünyada gıdanın zaruri ihtiyaç 
olduğu dikkate alındığında sektörün 
vazgeçilmezliğinin açıkça görüldüğünü 
belirtti.

Nüfusun hızla çoğalması ve 
ekolojik dengenin değişmesinin 

Un sektöründe
yeni planlama şart

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, 
un sanayinde ihracatın 
yanısıra insan sağlığı 
ve gıda güvenliğine 
önem veren, ileri 
teknoloji kullanan ve 
yüksek kapasiteyle 
çalışan firmaların 
desteklenmesinin atıl 
kapasitenin çözümüne 
katkı sağlayacağını 
söyledi.
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geleceğe dair endişeleri artırdığını 
belirten Yorgancılar, son 10 yılda 
sadece Asya’da 1.5 milyar kişinin 
az gelirliden orta gelirli sınıfa geçiş 
yaparak tüketimlerini hızlandırdığını, 
bunun da gıdanı temelini oluşturan 
buğday-un sektörünün nasıl bir 
geleceğe hazırlanması gerektiğini 
ortaya koyduğunu anlattı.

Potansiyelimizi doğru
değerlendirelim

Ender Yorgancılar, sahip olduğu 
farklı toprak ve iklim özellikleriyle 
zengin çeşitliliğin Türkiye’yi dünyada 
farklı konumlandırdığını ifade ederken 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarım 
arazisi bakımından dünyada 14’ncü, 
ürün çeşitliliği ve ürün performansı 
açısından ilk 5 ülke arasında ve 
ekilebilir arazi büyüklüğü açısından 
dünyada 7’nci sırada yer almasına 
rağmen, Türkiye’nin potansiyelini 
doğru değerlendirdiğini söylemek 
ne yazık ki mümkün değildir. Konya 
büyüklüğündeki Hollanda’nın tarım ve 
gıda ürünleri ihracatının Türkiye’nin 
5 katı büyüklüğünde olmasını nasıl 
açıklayabiliriz?”

Türkiye’nin sanayileşmede 
önemli mesafeler almasına rağmen 
bir tarım ülkesi olduğuna da işaret 
eden Yorgancılar, tarım ve gıda 

ekonomisinin orta ve uzun vadeli 
planlanması sayesinde iç göçün 
önlenmesi, işsizlikle etkin mücadele 
ve kırsal kalkınmanın sağlanmasının 
da mümkün hale geleceğini anlattı. 
Yorgancılar, bu sürecin özellikle 
küçük ve orta ölçekli sanayi ile yakın 
etkileşiminin de önemli sonuçlar 
doğuracağını vurguladı.

Dünyada birçok bakımdan kendi 
kendine yetebilen nadir ülkelerden 
biri olan Türkiye’nin tarım ve 
hayvancılıkta 2007 yılından bu yana 
kesintisiz dışa bağımlılığını kabul 
etmenin mümkün olmadığını belirten 
Yorgancılar, sadece buğday ve un dış 
ticaret açığının 2011 yılında yüzde 51 
oranında artmasının yanısıra tarımın 
büyüme ve istihdam içinde azalan 
payının da acil önlemleri zorunlu 
kıldığına işaret etti.

Ender Yorgancılar, bugünün 
kıymetli madenlerinin yerini 
yarın tarımın alacağını, o nedenle 
topraklarımızı çok iyi koruyup 
potansiyelimizi iyi değerlendirmemiz 
gerektiğini dile getirirken sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Buğday üretimimiz tarımsal 
üretimin başında yer alıyor. Ancak 
tarımsal verimlilik açısından AB’nin 
çok gerisinde ve dünya ortalamasının 
da altında kaldığımız görülüyor. 

AB’de, buğdayda verimlilik 3 kat 
daha fazla. Arazilerin bölünerek 
küçültülmesi, buğday kalitesinin 
düşüklüğü, gelenekselleşen 
yöntemlerden modern yöntemlere 
geçilememesi gibi nedenler verimi 
de düşürüyor. “Buğdayın Ekonomi 
Politiği”nin stratejik ağırlığını 
daha fazla konuşuyor olacağımız 
günlere doğru ilerlediğimizi 
düşündüğümüzde, doğru politikaların 
geliştirilmesi de kaçınılmaz 
görünmektedir. Özellikle Çin’in 
pirinçten buğdaya dönüşü, tarım 
ve gıdada küresel tüm dengeleri 
değiştirebilecektir.”

İhracatta başarılıyız

Türkiye’nin 2011’de yaklaşık 
2.5 milyon ton buğday ithal ettiğini, 
ithalatı azaltmanın en etkili yolunun 
da kaliteli ve yeterli ürün teminiyle 
verimi artırmaktan geçtiğini belirten 
Yorgancılar, “Türkiye ithal eden 
değil ihraç eden bir ülke konumuna 
gelmeli. Yılda yaklaşık 2 milyon 
ton un ihracatı gerçekleştiren 
Türkiye’nin, dünyanın dört bir 
yanındaki 120’ye yakın ülkeye un 
ihraç ediyor olması bir başarıdır. Un 
ihracatında ikinci sırada, makarna 
ihracatında da İtalya’nın ardından 
ikinci sırada yer almamız sektörün 
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gücünü de ortaya koymaktadır. 
Dileğimiz, un sektörünün Avrupa’nın 
elinde olan Afrika pazarını da elde 
etmesidir” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, artan gıda fiyatlarının 
ülkelerin gıda politikalarını ve 
teşviklerini yeniden gözden 
geçirmelerini sağladığını da söylerken, 
yeni teşviklerde tarımın olmamasının 
ülkemiz ve bölgemiz adına eksiklik 
olduğunu dile getirdi. Yorgancılar, 
“Tarımda istihdamı özendirecek 
teşvikler ve stratejiler mutlaka 
artırılmalıdır. Proteini yüksek buğday 
üretimine yönelmek çok önemlidir. 
Türkiye, dünyada kişi başına en fazla 
ekmeğin tüketildiği ülkedir. Bu da 
ekmekteki israfı artırmaktadır. Önce 
tüketiciler olarak bizler, sonra da 
sektör mutlaka buna bir çözüm yolu 
bulmalıdır” dedi.

Atıl kapasite sorunu aşılmalı

Un sektörünün sorunlarının 
başında gelen atıl kapasitenin 
kontrol altına alınması gerektiğine 
de işaret eden Yorgancılar, sektörde 

atıl kapasiteye sahip pekçok 
firmanın bulunmasının fiyat rekabeti 
sonucunda ucuz ve kalitesiz üretimi 
ön plana çıkardığını söyledi. Ender 
Yorgancılar, Türkiye’nin buğday 
rekoltesinin 3 katı işleme kapasitesi 
bulunduğunu bildirirken şu önerilerde 
bulundu:

“Atıl kapasiteyi artıracak yeni 
yatırımlardan kaçınılmalı, mutlaka 
yatırım yapılacaksa modernizasyon 
yatırımına yönelinmeli, ihracatı 
teşvik edecek önlemler alınmalı, 
ihracat pazarının genişletilmesi 
sağlanmalı. Ancak yine de ihracat, 
atıl kapasite sorununun tek başına 
çözümü olamaz. İnsan sağlığı ve 
gıda güvenilirliğine önem veren, 
yüksek teknolojiyi kullanan, yüksek 
kapasite ile çalışan firmalarımız 
desteklenmesinin atıl kapasite 
sorununa katkı sağlayacağına 
inanıyorum. İlk bakışta bir dezavantaj 
gibi gözüken atıl kapasite durumu 
acaba bir fırsata çevrilebilir mi? Un 
ihracatının yanı sıra “unlu mamuller” 
ihracatı için yeni bir yol haritası 

hazırlanabilir mi? Tüm bunların 
konunun uzmanları ve sektör 
temsilcileri tarafından etraflıca 
değerlendirilmesi faydalı olacaktır.”

Türkiye’nin tarımsal 
potansiyelinin gücünü tam 
anlamıyla değerlendirmesi amacıyla 
mutlaka tarım, sanayi ve teknoloji 
entegrasyonunu da sağlaması 
gerektiğini belirten Yorgancılar, 
“Çünkü asıl zenginlik, katma değer ve 
ihracat potansiyeli bu işbirliğindedir. 
Başarı büyümeyi gerektirir, büyüme 
değişim demektir. Sektör olarak, 
uluslararası platformda rekabet 
edebilmek ancak yüksek kalite ve 
verimli ürünler üretmekle olur. 
Ancak, farklılık yaratarak zirveye 
oturabiliriz. Buğday ve un sektöründe 
yakaladığımız bu yukarı yönlü 
gelişimin, değişimleri takip ettiğimiz 
sürece katlanarak devam edeceğine 
inanıyorum” dedi.

TMO’ya çağrı

Aynı zamanda Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Ege Un Sanayicileri 

SEKTÖR
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Derneği (EUSD) Başkanı Haluk 
Tezcan, sektörde bir çok sıkıntı 
ile boğuştuklarını belirterek, sivil 
toplum örgütleri olarak çalışmalar 
yaptıklarını ve çözüm önerilerini 
gündeme taşıdıklarını söyledi. 
Sektörün ana hammaddesi olan 
buğday piyasalarında iniş çıkışların 
yaşandığına işaret eden Tezcan, 2011 
yılında 38 bin hektarlık tarım alanının 
20 bin hektarının işlendiğini, tarımsal 
arazilerin her geçen yıl artırılması 
konusunda önlemler alınmasını istedi.  

Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen un sanayicilerinin İzmir’de 
sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığı 
toplantıda, dünya buğday stoklarının 
önümüzdeki yıl düşeceğini tahmin 
ettiklerini açıklayan Tezcan, 
Türkiye’nin dünyada 10’uncu buğday 
üreticisi ülke olduğunu kaydetti. 
2012-2013 yılının buğday için kritik 
bir yıl olduğunu belirten Tezcan şöyle 
konuştu: “Bu yüzden daha düzenli 
ve daha emin adımlarla ilerlemeliyiz. 
Fiyatlarda son yıllarda beklenenin 
üzerinde artış yaşandı. Bunun en 

büyük etkeni, buğdayın biyoenerji 
kaynağı olarak kullanılması. Bir çok 
ülke buğday rekoltesi tahminlerini 
aşağı çekti. Bir önceki sezonda 
arz fazlalığı konuşulurken şimdi de 
üretimde daralma yaşanıyor. Bu 
noktada TMO’ya büyük görevler 
düşüyor.”

Yeni stratejiler

Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu (TUSAF) Başkanı Erhan 
Özmen ise, sektörün hammaddesi 
olan buğday üretimi ve ticareti ile 
ilgili hem Türkiye’de hem dünyada 
2000’li yıllardan itibaren küresel 
iklim değişikliklerine bağlı olarak 
sıkıntı yaşandığını dile getirdi. 
Dünyadaki gelişmelere son derece 
hassas bir emtia olan buğdayda 
da arz ve talepte dengesizlikler 
yaşandığını, iklimsel değişikliklerin de 
buna eklenmesiyle bu ürünün ciddi 
spekülasyonlara da maruz kaldığını 
dile getiren Özmen, “2008’den 
sonra iklimsel değişikliklerdeki 
belirsizlikler yapısal bir karakter aldı. 
Bununla baş etmemiz için, buğdayda 

yeni stratejiler geliştirmemiz, 
onları güncellememiz gerekir” diye 
konuştu. 

TMO Ticaret Dairesi Başkanı Ali 
Güven de, dünyada gıda güvenliğinin 
öneminin giderek arttığını, buğdayda 
da sürdürülebilir üretimin büyük 
önem kazandığını vurguladı. 2012 
Haziran’ına kadar herkesin dünyada 
çok büyük bir üretim beklediğini, 
ancak olumsuz iklim koşullarıyla 
rekoltede azalma olduğunu söyleyen 
Güven, toplam rekolte tahmininin ise 
662 milyon tondan 650 milyon tona 
düşürüldüğünü ifade etti. Güven, 
bu gelişmelerle birlikte spekülatif 
hareketlere de zemin hazırlandığına 
işaret ederek “Birazcık sakin 
olmak, olayları izlemek, spekülatif 
hareketlere karşı dikkatli olmak 
gerekiyor. Oluşturduğumuz ekiplerle 
bütün dünyadaki üretici ülkelerin 
verilerini izliyoruz. Piyasalara göre 
tavır alacak gücümüz ve 3 milyon 
100 bin ton buğday, 481 bin ton arpa 
ve 23 bin ton çavdar stoğumuz var. 
Kimse endişeye kapılmasın” dedi.

SEKTÖR
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Türkiye genelinde yaklaşık 
7 milyon binanın elden 
geçeceği, 400 milyar 

dolarlık ekonomi yaratacak büyük 
dönüşüme, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan Esenler’den start verdi. 33 
ilde 75 noktada kamu binaları ve 
özel mülkler olmak üzere toplam 
3 bin 169 bina, 6 bin 404 daire ve 
34 hizmet binasının yıkımına aynı 
anda başlandı. Erdoğan’ın katıldığı 
törende, Milli Savunma Bakanlığı’na 
ait Sarıgazi’deki 10 lojman ise dünya 
genelinde yaygın olarak kullanılan 
‘emülite’ isimli patlayıcıyla yıkıldı. 
Dönüşüm çalışmaları kapsamında 

yapılacak yıkımlar sırasında Türkiye, 
ilk kez profesyonel anlamda 
dinamitten güvenli emülitli yıkım 
tekniğine sahne oldu. 

İnsan odaklı proje

Miting havasında geçen ve 
binlerce kişinin katıldığı törende 
yıkım talimatlarının ardından 
konuşma yapan Başbakan, asıl 
amaçlarının rant olmadığını, insan 
odaklı bir proje yürüttüklerini 
söyledi. Vatandaşlardan, ekonomik 
ömrünü tamamlamış, yıkılma riski 
taşıyan yapılarını bir an önce tespit 
ettirmelerini isteyen Başbakan, “Siz 

yapmazsanız, ilgili kamu kuruluşları 
yapacak ve o binalar mutlak surette 
yıkılacak” dedi.

Başbakan Erdoğan, “Yeni hayat 
alanlarını, yeşile önem veren bir 
anlayışla inşa edeceğiz. Mevcut 
güvensiz yapıları, can ve mal güvenliği 
bulunan yeni yapılarla değiştireceğiz. 
Kentsel dönüşüm de bunu sağlayacak. 
Rant odaklı değil, insan odaklı bir 
projeyi hayata geçirmek istiyoruz. 
Sağlık merkezleri, parkları ile yepyeni 
yaşam alanları yaratacağız” diye 
konuştu.

Hedeflerinin ülkenin tamamını 
aynı şekilde imar etmek olduğunu 

KENT

Tarihi adım atıldı, 33 ilde
kentsel dönüşüm başladı

Başbakan 
Erdoğan’ın “İktidar 
pahasına da 
olsa yapacağız” 
dediği kentsel 
dönüşüm 33 ilde 
3 bin 169 binanın 
yıkımıyla resmen 
başladı. Eski ve 
can güvenliği 
olmayan binaları 
yenilemeyi ve yeşil 
alanları çoğaltmayı 
amaçlayan proje 
kapsamında 
yaklaşık 7 milyon 
bina elden geçecek. 
Kentsel dönüşüm, 
Türkiye’de 400 
milyar dolarlık 
ekonomi yaratacak.
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ifade eden Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Çünkü 780 bin kilometrekarelik 
vatan topraklarının tamamı bizim 
sorumluluğumuzdadır. Batı’da ne 
varsa Doğu’da da Kuzey’de de, 
Güney’de de o olacak. 780 bin 
kilometrekarenin tamamını ayağa 
kaldıracağız.” 

Ömrü biten yıkılacak

“En başta hak sahiplerinin rızasını 
almak zorundayız. Vatandaşımız 
kendi dönüşümünü kendi yapacak” 
diyen Erdoğan; konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Ekonomik ömrünü 
tamamlamış yapılarınızı lütfen kontrol 
ettirin. Siz yapmazsanız bunu kamu 
kuruluşları yapacak. O binalar mutlak 
suretle yıkılacak. Vatandaşımızın 
sağlıksız binalarda yaşamaya 
devam etmesine göz yumamayız, 
yummayacağız. Tüm binaların kontrol 
edilmesini sağlayacağız. Modern 
şehirler kurmamız gerekiyor.”

Kentsel dönüşümün Türkiye’de 
bugüne kadar başlatılmış en büyük 
imar hareketi olduğunu söyleyen 
Başbakan Erdoğan, “1999 yılında 
meydana gelen Gölcük ve Düzce 
depremleri ile 2011 yılında yaşanan 

Van depremi, bize bu tedbirleri 
mutlaka, ne pahasına olursa olsun 
hayata geçirmemiz gerektiğini 
gösterdi. Bunun için geçtiğimiz mayıs 
ayında Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Kanunu’nu çıkardık. 
Bu kanun ile çok yönlü bir değişim 
hedefliyoruz. Kanunu öncelikle 
vatandaşımızın kendi dönüşümünü 
kendisinin yapmasına imkan verecek 
şekilde çıkardık. İsteyen vatandaşımız 
riskli evini kendisi yıkıp yapacak. 
Parası yoksa kredi vereceğiz, evinin 
yıkıldığı süre içinde oturacak yeri 
yoksa kira yardımı yapacağız. Eğer bir 
yapı grubu içindeki ev veya işyeriyse 
ona da muadil imkanlar sağlayacağız. 
Her şeyden önce, yeni yapılar, yeni 
hayat alanları, çevreyle uyumlu, enerji 
verimliliğini esas alan, yeşile önem 
veren, doğal kaynakları koruyan 
bir anlayışla inşa edeceğiz. Yeni 
yapılaşma anlayışımızın ekonominin 
canlandırılmasına, işsizliğin ve 
yoksulluğun azaltılmasına yönelik bir 
boyutu da var. Elbette hepsinden 
önemlisi, mevcut güvensiz yapıları, 
can ve mal emniyetini temin eden 
yeni yapıların ikame edilmesi” diye 
konuştu.

İzmir’deki uygulamaya
iki lojmanla başlandı

Kentsel Dönüşüm’ün İzmir ayağı, 
Gaziemir’deki Hava Teknik Okullar 
Komutanlığı’na ait 2 lojman binasının 
yıkımı ile başladı. Proje kapsamında 
Milli Savunma Bakanlığı’na ait 13 
yapı da yeralıyor. Başbakan Erdoğan, 
Gaziemir’deki törene İstanbul’da 
düzenlenen ana törenden canlı 
bağlantıyla katıldı. İzmir Valisi 
Cahit Kıraç, kent olarak heyecanlı 
olduklarını belirterek, “Bugün İzmir 
için, Türkiye için bir milattır. 4 bin 
435 hektarlık alanda 313 bin konutun 
işlemini başlatıyoruz” dedi. 

KENT
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800 bin kişi yararlanacak

33 ilde eş zamanlı yapılan Kentsel 
Dönüşüm töreni kapsamında 
düzenlenen törene İzmir Valisi 
M. Cahit Kıraç, AK Parti İzmir 
Milletvekili Aydın Şengül, Hava Eğitim 
Komutanı Korgeneral Akın Öztürk, 
Hava Teknik Okullar Komutanı 
Tümgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ata 
Erpolat ve vatandaşlar katıldı.

Hava Teknik Okullar Komutanlığı 
ait 26 yıllık bina 8’nci kattan 
başlanarak Vali Kıraç’ın talimat 
vermesiyle iş makineleriyle yıkıldı.

İzmir’de yaşayan 4 milyon 
nüfusun, 800 bininin kentsel 
dönüşümden yararlanacağını 
kaydeden Kıraç, “İzmir ve Türkiye 
açısından önemli bir gün. Kentimizde 
800 bin insanı ilgilendiren boyutta 
konutu kapsayan kentsel dönüşümün 
tespiti yapıldı. İzmir’deki binaların 
yüzde 3’ü iyi, yüzde 52’si orta ve 
yüzde 45’i de kötü durumdadır. 
İzmir’deki binalarımızın yaş 
ortalaması 26’dır. Mühendislik 
hizmeti almış yapı oranı ise yüzde 
50’dir. Yapıların yarısı iyi değil. Bu 
da dönüşümün zorunlu ve ivediliğini 
ortaya koyuyor” dedi. 

Yeni iş alanları

Vali Kıraç, “Bu dönüşümün 
sosyal boyutu da var. İzmir’de böyle 
bir hareketin başlaması işsizliğe de 
çözüm olacak. 25 milyar dolarlık 
ekonomik hareketlenme olacak. 
50 bin yeni istihdam sağlanacak.           
16 milyon metreküp enkaz kalkacak. 
Bu durum ulaşım sektörünü 
hareketlendirecek. 100 sektöre 
yenilikler üretmiş olacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ata 
Erpolat ise, “Kentsel dönüşümde 
İzmir’de 18 yenileme bulunuyor. 
Bunlar 10 merkez ilçede 102 
mahalleyi kapsıyor. 4 bin 435 hektar 
alanda ve 882 bin kişinin yaşadığı 
nüfus dönüşümden etkilenecek” dedi.

Afet riski altındaki alanların 20 
yıllık süreçte dönüştürüleceği uzun 
soluklu proje, Adana, Afyonkarahi-
sar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, 
Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, 
Hatay, İstanbul, İzmir, Kahraman-
maraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, 
Malatya, Nevşehir, Samsun, Sinop, 
Tekirdağ, Tunceli ve Van ‘da yapılan 
yıkımlarla başladı.

Dönüşüm kapsamında en fazla 
yıkım, İstanbul ‘da yapılacak. İstanbul 
‘da törenle yıkılacak binalar şöyle: 
Yenilevent’te 33 daireli Milli Savunma 
Bakanlığı lojmanı, Sancaktepe’de 8 
bin 110 metrekare MSB er pav-
yonu ve 90 metrekare su kulesi, 
Sarıgazi’de MSB’ye ait 276 daireli 23 
binadan oluşan lojman, Maltepe’de 
MSB’ye ait 4 bin 536 metrekare 
er pavyonu ile Şakir Gürkan Sağlık 
Ocağı, Hadımköy’de MSB’ye ait 6 
daireli lojman, 6 bin 480 metreka-
re er pavyonu, bin 810 metrekare 
karargah binası, Küçükyalı’da MSB’ye 
ait lojmanın 606 metrekarelik su 
deposu, 3 bin 872 metrekare KBRN 
Eğitim Taburu er pavyonu, Tuzla’da 
824 metrekare subay ve astsubay 
yatma yeri, 50 metrekarelik su 
kulesi, Çatalca’da Binkılıç Sağlık 

Ocağı, Şişli’de Okmeydanı Hastanesi 
A ve P Blok lojmanları, Mecidiyeköy 
Aile Sağlığı Merkezi, Sultangazi’de 
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, 
Sarıyer’de İstinye Semt Polikliniği 
binası, Rumeli Feneri Aile Sağlık 
Merkezi, Kadıköy’de Semt Polis Hiz-
met Binası, Fatih’te Vilayetler Semt 
Polikliniği.

İstanbul dışındaki illerde yıkılacak 
yerler arasında ise şunlar bulunuyor: 
Ankara ‘da MSB lojmanı, Aydın ‘da 
Kadın Doğum Hastanesi ve Jandarma 
Karakolu hizmet binası, Balıkesir’de 
6. Ana Jet Üs Komutanlığı lojmanları, 
Bitlis Emniyet Ana Hizmet Binası, 
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
lojmanı, Bursa Çekirge Maliye loj-
manları, Denizli 75. Yıl Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, Elazığ Jandarma 
Komando Bölük Komutanlığı hizmet 
binası, Hatay İl Tarım Müdürlüğü 
hizmet binası ve MSB misafirhanesi, 
İzmir Hava Teknik Okullar Komu-
tanlığı lojmanları, Kahramanmaraş 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü loj-
manları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü hizmet binası, Kırıkkale 
Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, 
Kırşehir Kadın Doğum Hastanesi, 
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Van 
İller Bankası Bölge Müdürlüğü hizmet 
binası.

Dönüşüm lideri  kentler

KENT
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Yeni TTK anonim şirketlerde 
sermaye artırımında yeni 
esaslar getirmiştir. Konuyla 

ilgili düzenlemeler TTK’nun 456-472. 
maddelerinde düzenlenmiştir. Eski 
Kanunda sadece 4 maddede (eski 
TTK Md: 391-394) ve kısa madde 
metinlerinde düzenlenmiş bulunan 
sermaye artırımı konusuna yeni 
TTK’da 17 maddede, uzun madde 

metinleriyle ayrıntılı ve tamamen yeni 
düzenlemelere yer verilmiştir.

Yeni kanun hükümlerine göre 
anonim şirketlerde sermaye artırımı 
aşağıdaki şekilde yapılabilecektir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye 
artırımı hariç, taahhüt edilmiş 
olan nakdi sermaye tutarları 
ödenmedikçe sermaye artırımı 
yapılamayacaktır. Ödenmemiş 
tutarların şirket sermayesi içindeki 
oranının önemsiz olması halinde 
ise bu durum sermaye artışına 
engel oluşturmayacaktır. 

Sermaye artışına, esas sermaye 
sisteminde olan anonim 
şirketlerde genel kurul, 
kayıtlı sermaye sistemindeki 
halka açık olmayan anonim 
şirketlerde yönetim kurulu karar 
verebilecektir.

Esas sözleşme değişikliği için izin 
alınması gereken hallerde, izin 
alınmış şeklinin genel kurulda 
değiştirilmesi halinde bu 
değişikliğin Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.

Sermaye artırımı kararları 3 ay içinde 
tescil edilmelidir, aksi halde 
geçersiz hale gelir ve tahsil edilmiş 
artırım tutarları varsa iade edilir.

Şirket kuruluşundaki fesih davası 

Anonim şirketlerde 
sermaye artırımı

yasal değişiklik 
gerektiren sorunAdnan Yıldırım

adnan.yidirim@ebso.org.tr

EGE’DEN  BAKIŞ
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(TTK Md:353) ile tescil ve ilan 
işlemleri (TTK Md:354) sermaye 
artırımında da kıyas yoluyla 
uygulanır.

Sermaye artırımı, yönetim kurulu 
tarafından şirket merkezinin 
(şubeye tahsis edilen sermaye 
tutarı artırılmışsa şubenin) 
bulunduğu yerin ticaret siciline 
tescil edilir, ilanı gereken hususlar 
ilan ettirilir ve (zorunlu kılınacak 
şirketlerin) internet sayfasına 
konulur.

Sermaye artırımı öncesinde yönetim 
kurulu, açık, eksiksiz, doğru 
ve dürüst bilgi verecek şekilde 
bir beyanda bulunur. Beyanda, 
taahhüt bilgileri, nakdi ve 
ayni artırımlar, değerlemeler, 
prosedürler, rüçhan hakları vd. 
detaylara (TTK Md:457/2) yer 
verilir.

Esas sermaye sisteminde artırılan 
sermayenin tamamı ya esas 
sözleşme değiştirilerek ya da 
iştirak taahhütnamesi ile taahhüt 
edilir. Taahhüt, kayıtsız, şartsız ve 
yazılı olarak yapılır.

Kayıtlı sermaye sisteminde halka 
açık olmayan bir anonim şirkette 
sermaye artırımı, verilen yetki ve 
kanun hükümlerine uygun olarak 
kayıtlı sermaye tavanına kadar 
yönetim kurulunca yapılabilir. 
Yönetim kuruluna en fazla 5 yıllık 
bir süre için yetki verilebilir.

Genel kurul, alacaklıların ve 
çalışanların yeni payları 
edinmelerini sağlamak amacıyla 
sermayenin şarta bağlı 
artırılmasına karar verebilir.

Rüçhan hakkı nasıl
kullanılacak?

Eski kanunda iki satırda ve üç 
cümlede kısaca düzenlenen rüçhan 
hakkı ile ilgili düzenlemeler mevcut 
ortakların hukukunu koruma amaçlı 
olarak yeni kanunda (Md:461) beş 

fıkrada ayrıntı düzenlenmiştir. Yeni 
düzenlemenin genel hatları şöyledir:

Her ortak, ortaklık payı oranında 
sermaye artırımına katılabilir.

Rüçhan hakkı ancak genel kurul 
tarafından ve şu hallerde 
sınırlandırılabilir ya da kaldırılabilir.

Haklı sebepler bulunmalıdır (halka 
arz, işletmenin kısmen ya da 
tamamen devralınması, iştirak 
devralınması, işçilerin şirkete 
katılmaları gibi).

Esas sermayenin yüzde yüzde 60’ının 
olumlu oyu gerekir (kayıtlı 
sermaye sisteminde aynı oran 
yönetim kurulu kararında da 
aranır).

Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya 
da kaldırılmasıyla hiç kimseye 
haklı görülemeyecek fayda 
sağlanmamalı ya da hiç kimse 
haksız kayba uğratılmamalıdır.  

Yönetim kurulu, rüçhan hakkının 
sınırlandırılması ya da 
kaldırılmasının gerekçeleri ile yeni 
payların primli-primsiz çıkarılma 
sebeplerini ve hesaplamasını bir 
raporla açıklar. Bu rapor tescil ve 
ilan edilir.

Yönetim kurulu, rüçhan hakkı 
kullanımı esaslarını bir kararla 
belirler ve pay sahiplerine 15 gün 
süre verilir. Bu karar tescil ve ilan 
olunur, varsa şirketin internet 
sitesine konulur.

Rüçhan hakkı devredilebilir.

Sermaye artırımında iç 
kaynak-dış kaynak oran
eşitliği sorunu

Yeni kanunda, iç kaynaklardan 
sermaye artırımı konusunda özel bir 
düzenleme yapılmıştır. Aşağıda yeni 
düzenlemenin esaslarını özetleyip 
sonrasında da uygulamada önemli 
sorun yaratacağını düşündüğümüz bir 
konuyu ayrıca dile getireceğiz.

Şirket bilançosunun pasifinde yer 

alan yedek akçelerin serbestçe 
kullanılabilen kısımlarından oluşan 
fonlar kullanılarak iç kaynaklardan 
sermaye artırımı yapılabilir.

İç kaynaklardan yapılacak sermaye 
artırışının dayanağı, onaylanmış 
yıllık bilançodur. Bilanço 
tarihinden 6 aydan fazla bir süre 
geçmişse yeni bir bilanço çıkarılır 
ve yönetim kurulunca onaylanır.

Bilançoda, sermaye artırımına 
uygun fonların bulunması 
halinde, bu fonlar sermayeye 
dönüştürülmeden, taahhüt yoluyla 
sermaye artırılamaz.

İç kaynaktaki fonların sermayeye 
dönüştürülmesi yanında aynı 
zamanda taahhüt yoluyla da 
sermaye artırımı yapılabilir. 
Ancak bu durumda, iç kaynaktan 
yapılacak artış ile taahhüt yoluyla 
artışın aynı oranda olması 
zorunludur. Aksi halde TTK 
Md: 462/3. maddenin mevcut 
hali nedeniyle iç kaynaktan 
sermayeye dönüştürülecek 
tutarlar ile yeni taahhüt 
şeklinde sermayeye eklenecek 
tutarlar tek bir genel kurulda 
yapılamayacak, birden fazla genel 
kurul yapılması gerekecektir. 
İşte sorun da buradadır, kanun 
maddesinin yazımından ya da 
yazımın altında yatan varsayımdan 
kaynaklanan önemli bir sorun 
bulunmaktadır. Kanun maddesi, iç 
kaynaktaki fonlardan sermayeye 
dönüştürülecek tutarlar ile yeni 
taahhütle yapılacak sermaye 
artışının farklı oranlarda ve 
aynı genel kurulda birlikte 
yapılabilmesine imkan verecek 
şekilde değiştirilmelidir. Kanunun 
462. maddesinin 3. fıkrasının 
önerimizi karşılayacak şekilde 
değiştirilmemesi durumunda, 
sermaye artırımı yapacak 
şirketlerin çoğu, sermaye 
artırımını ancak 2 genel kurulla 
tamamlayabileceklerdir.

EGE’DEN  BAKIŞ
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Yorgancılar, işletmede değişimi 
yönetmeyi anlatacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 

Kurulu tarafından düzenlenen İzmir 
1. İstihdam Zirvesi’nde “İşletmelerde 
Değişimi Yönetmek” konusunu 
anlatacak.

İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü 
Kadri Kabak, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ı 
ziyaret ederek, İzmir Valisi Cahit Kıraç 
başkanlığında yürütülen İl İstihdam 
ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 8-9 
Kasım’da İzmir Enternasyonal Fuar 
alanında gerçekleştireceği İzmir 1. 
İstihdam Zirvesi’ne davet etti. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
İstihdam Zirvesi’nin açılışında yapacağı 
konuşmanın yanısıra İşletmede Değişimi 
Yönetmek konusunda görüş ve 
önerilerini katılımcılarla paylaşacak.

Amaç istihdamı artırmak

İşsizliğin dünyanın en önemli sosyal 
sorunu olduğunu belirten İzmir Çalışma 
ve İş Kurumu Müdürü Kabak, ülkemizde 
eğitimli gençler arasındaki işsizliğin 
büyük boyutlara ulaştığına dikkat 
çekti. Kadri Kabak, her yıl iş hayatına 
atılan binlerce mezunun işsiz kaldığını 
söylerken, “Okullarından mezun olan 
gençlerin iş bulamaması büyük bir sorun 

olduğu gibi beraberinde birçok sorunu 
ortaya çıkarıyor. Düzenlenecek zirvenin 
temel amacı, istihdamın artırılması. 
Üniversite öğrencilerinin, mezun 
olmayı bekleyenlerin, yeni mezunların 
ve iş arayanların, iş dünyasından farklı 
örneklerin ve kuruluşların aynı fiziksel 
mekanda karşı karşıya gelip istihdam 
piyasasını teşvik etmek ve istihdam 
artırmaya katkı sağlamak amacıyla bu 
organizasyon gerçekleştiriliyor” dedi.

Herkes masa başı iş istiyor

İŞKUR’un meslek edindirme 
kurslarına da değinen Kadri Kabak, 
İzmir’de 1881 işyerini İŞKUR’un 
danışmanlarının ziyaret ederek 
hangi alanda personel sıkıntısı 
çektiklerini araştırıp o alanlarda 
kurs açacaklarını vurguladı. Artık 
klasik yönetim anlayışının değişerek 
profesyonel kişilerin şirketlerin başında 
olduğunun altını çizen Kadri Kabak, “İş 
başvurularında zaten çoğu kişi üniversite 
mezunu. İşveren eğitim haricinde sosyal 
alanda işsizlerin neler yaptığına, hangi 
organizasyonlara katıldığına da bakıyor. 
Yani sosyal yaşamda aktif olmak en az 
eğitim kadar önemli bir konuma ulaştı” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’de açık iş sayısının fazla 
olmasına rağmen insanların rahat, 

masabaşı ve hafta sonları tatil olan iş 
aradıklarını ifade eden Kabak sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Örneğin bir işletme 
CNC operatörü arıyor. Fakat insanlar 
o işi prestijli görmedikleri için gitmiyor. 
Daha rahat olacaklarına inandıkları 
‘Hasta Karşılama’, ‘Muhasebe’ gibi 
masabaşı işleri istiyorlar. Böyle 
düşünerek büyük hata yapıyorlar. 
Hem neredeyse aynı derecede güç 
harcıyorlar hem de asgari ücret 
alıyor. Oysa ki yorucu olarak gördüğü 
tornacıda işe başlasa yine aynı derecede 
yorulacak ama daha fazla ücret alacak. 
O nedenle illa masabaşı olsun diye 
düşünmemeli.”

İzmir İstihdam Zirvesi; paneller, 
oturumlar, söyleşilerle desteklenecek, 
oluşturulacak görüşme alanında 
işverenlerin hedef işgücü kitlesine, 
işgücünün de işverene kolay ve etkili 
yolla ulaşması sağlanacak. 

Zengin içeriği ve gündem yaratacak 
konularıyla Türkiye’de tanınmış, 
alanlarında uzman konuşmacıların yer 
alacağı, 100’e yakın firmanın stand 
açacağı, iş arayan ve iş verenlerin 
buluşup katılımcıların kariyer 
yolculuğuna katkı sağlayacağı İzmir 
İstihdam Zirvesi’ni sponsorlar da destek 
verecek.
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Tiryaki’den meclis temennileri
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 

Başkanı Mehmet Tiryaki, açılış 
ve başkanlık sunuşlarında; 

1969-1981 yılları arasında Odamız 
Meclis Üyeliği,1980 yılında Yönetim 
Kurulu Üyeliği yapan Ahmet 
Taner’in vefat ettiğini haber vererek, 
merhuma Allah’tan rahmet, ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı diledi. 
EBSO Meclisi, Taner’in anısına 
saygı duruşunda bulundu. Meclis 
Üyesi Levent Baysak’ın babasının 
vefat ettiğini dile getiren Tiryaki, 
merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diledi.

İzmir’in kurtuluşu, 9 Eylül’ün 
şehitlerimizin acısıyla buruk bir şekilde 
kutlandığını ifade eden Tiryaki, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarına şükranlarını iletirken 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve Türk milletine başsağlığı 
diledi.

Meclis Üyesi Ali Şemsioğlu’nun 
firmasının terkin olması nedeniyle 
Meclis Üyeliğinin sona erdiğini 
yerine birinci yedek üye Şevket Akın 

Kayacan’ın getirildiğini söyleyen 
Tiryaki, Şemsioğlu’na yapmış olduğu 
çalışmalardan ötürü teşekkür ederken, 
Kayacan’a da yeni görevinde başarılar 
diledi.

Meclis Üyesi Ateş İlyas 
Demirkalkan’ın bir torunu olduğunu 
söyleyen Tiryaki, uzun ömürler 
dileyerek, Demirkalkan’ı tebrik etti.

EBSO ve sanayicinin gücü
Odamız üyelerinden 

Termodinamik Şirketler Grubu’nun 
laboratuvarlarının, Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından TS EN ISO/IEC 
17025 standardı kapsamında yapılan 
denetimler sonucunda anlaşmalı 
laboratuvar unvanı aldığını söyleyen 
Tiryaki, tebriklerini iletti. Yine Odamız 
üyelerinden Pınar Süt’ün, Şanlıurfa’da 
açmayı planladığı fabrikasını, 2013 
yılı yatırımları içerisine aldığını ilan 
ettiğini ifadeyle, 100 milyon liralık 
bu yatırımın 250 kişilik istihdam 
yaratması beklendiğini söyleyen 
Tiryaki, tebriklerini ileterek, İstanbul 
Sanayi Odası’nın İkinci Büyük 500 

Firma listesine giren 53 EBSO üyesini 
de kutlayarak başarılarının devamını 
diledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
7 yıl Yönetim Kurulu, 17 yıl Meclis 
Başkanlığı, Başkanlık, TÜSİAD’da 
7 yıl Başkan Vekilliği yapan İzmir’in 
duayen sanayicisi Şinasi Ertan’ın, 21-
23 Eylül 2012 tarihlerinde İzmir’de 
yapılan Balkan Veteran Atletizm 
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil 
ettiğini söyleyen Tiryaki, geçtiğimiz 
ay Eskişehir’de yapılan Türkiye 
Veteranlar Şampiyonası’ndan 3 altın 
madalya ile dönen 86 yaşındaki Ertan’ı 
kutladı.

11-16 Eylül 2012 tarihleri arasında 
Almanya’da düzenlenen Frankfurt 
Auto Mekanika Fuarı’na katılımcı 
sayısı açısından Almanya’dan sonra 
255 firma ile katılan Türkiye’nin ikinci 
sırada yer almasının, geçmiş 20 seneye 
kıyasla Türk otomotiv Sanayisi adına 
hem nicelik hem nitelik açısından 
önemli bir başarı olarak gördüğünü 
dile getirdi.

Tiryaki, Gediz Üniversitesi ile 

MECLİS
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dünyaca ünlü Alman endüstriyel 
kontrol ve otomasyon şirketi 
Festo’nun birlikte sanayi kuruluşlarına 
yönelik, üretim süreçlerini kapsayan 
otomasyon eğitimleri düzenlediğini, 
birçok üyemizin bu eğitimlerden 
yararlandıklarını kendisine ifade 
ettiklerini belirterek, emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Huzur ve güven için
sağduyuluyuz
Son dönemlerde her yeni 

güne maalesef şehit haberleri ile 
başladıklarını, ülkemizde güven ve 
huzur ortamının tesis edilmesine 
sürekli vurgu yaparken, son aylarda 
hızla artan terör saldırılarının, sivil, 
polis, asker, savcı demeden can 
almaya devam ettiğini ve bu ülkenin 
geleceği olan gencecik evlatlarımızın 
toprağa verildiğini dile getiren Tiryaki, 
bu kadar provokasyona rağmen 
toplumun büyük bir çoğunluğunda 
insanlarımızın sağduyulu davranışlar 
sergileyerek, metanetini yitirmemeye 
gayret ettiğini belirterek, tüm 
şehitlerimize rahmet, ailelerine 
başsağlığı ve sabır diledi.

Diğer taraftan; Karabağlar’da 
parkta oynarken nereden geldiği 
belli olmayan bir kurşunla henüz                
6 yaşındaki Umut Ceylan’ın hayatını 
kaybettiğini, hemen ardından benzer 
bir olayın Konya’da yaşandığını,         

12 yaşındaki Gonca Yaman’ın da yine 
aynı tarz olayla düğün konvoyundan 
açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini 
hatırlatan Tiryaki, silah sahibi 
olmanın ne yazık ki ülkemizde 
bir çeşit övünç kaynağı olduğunu, 
yıllardan beri bir türlü önlem 
alınamayan bu durum yüzünden 
sevinç dolu anların acıyla sona erdiğini 
belirterek, ebeveyn olarak ateşli 
silahlar kanunlarında bu trajedileri 
önlemeye yönelik düzenleme ve 
değişikliklerin yapılmasını TBMM’deki 
temsilcilerimizden acilen beklediklerini 
söyledi.

Tiryaki, yeni eğitim ve öğretim 
yılının başlangıcı dolayısıyla tüm 
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize 
başarılar dilediğini, ne yazık ki 
kadınlarımızın okuryazar oranının 
halen istenilen seviyede olmadığını, 
oysa bir ülkenin gelişmişlik 
düzeyini anlamak için, o ülke 
kadınlarının gelişmişlik düzeyine 
bakmak gerektiğini söyledi. 
Özellikle kız çocuklarımızın okula 
gönderilmemesinin, kadınlarımızın 
istihdama yeterince katılamamalarına, 
sosyal ve ekonomik yaşamlarında 
zorluklarla karşılaşmalarına ve 
kendilerini geliştirememelerine neden 
olduğunu ifade etti.

İzmir’in projeleri
Uzun zamandır beklenen ve 

İzmir’in pilot şehir seçildiği kentsel 
dönüşüm projelerine Bakanlar 
Kurulu’nun onayıyla Uzundere 
Vadisi’ndeki yerleşim yerlerinin de 
dâhil edildiğini dile getiren Tiryaki, 
diğer taraftan İzmir çevresini boydan 
boya kat edecek İzmir karayolu ve 
raylı körfez geçiş projesi İZKARAY’ın 
ihale sürecinin tamamlanmak üzere 
olduğunun Ulaştırma Bakanı Yıldırım 
tarafından açıklandığını söyledi. 
Dünyaya 81. kez kapılarını açan, 
Türkiye’nin marka isimlerinden İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nın 55 ülkeden 
256’sı yabancı toplam 1083 firmanın 
katılımıyla, yaklaşık 1,6 milyon kişi 
tarafından ziyaret edildiğini dile 
getiren Tiryaki, İZFAŞ nezdinde, 
organizasyonda emeği geçen herkesi 
tebrik etti.

BMC üretime devam etmeli
Bölgemiz ve ülkemizin tek milli 

sermayeli kuruluşu olan BMC’nin 
İzmir ve Ege Bölgesi için 40 yıldır 
sadece bir fabrika değil, aynı zamanda 
da bir eğitim kurumu olduğunu, son 
günlerde basına da yansıdığı üzere 
BMC’de yaşanan değişik sıkıntılardan 
söz edildiğini dile getiren Tiryaki, eğer 
bir bölgede yaklaşık 2800 – 3000 
kişinin çalıştığı, yan sanayisi ve buna 
bağlı kurumlarıyla 25-30 bin kişinin 
ekmek yediği müessese çalışmıyor ise, 
o ülkenin, o bölgenin yöneticilerinin 

ayağa kalkması gerektiğini 
ifade etti. BMC’nin birçok 
yönden stratejik önemi 
bulunduğunu, özellikle 
ulusal sermayeli tek 
firma olması, savunma 
sanayinde önemli tedarikçi 
pozisyonunda yer almasının 
önemini daha da arttığını 
dile getiren Tiryaki, 
bölge yöneticilerinin 
ve bakanların konuyla 
ilgili acilen karar alıp 
fabrikanın tekrar üretime 
geçirilmesine katkıda 
bulunmalarını ümit ettiğini 
söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 3 yıldır bir gelenek 

başlattıklarını, yaz aylarında Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları’nın Meclis 
kürsüsünden hitap ettiklerini dile 
getirdi. Yorgancılar, geçtiğimiz iki 
ay Meclis Toplantısı’nda yaptıkları 
konuşmalar için Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları İbrahim 
Gökçüoğlu ile Erdoğan Çiçekçi’ye 
teşekkür etti. Yönetim Kurulu Üyesi 
Berkay Eskinazi’nin son derece 
pozitif enerjisi olan, olaylara olumlu 
yaklaşan, öğrenme çabasında ve katkı 
sağlamak isteyen bir yapıda olduğunu, 
Yönetim Kurulu’nda da uyum içinde 
çalıştıklarını, ancak şirketindeki 
yönetimsel görüş ayrılığından dolayı 
temsil ilzam belgesinin geçerlilik 
süresi kalmaması hasebiyle Meclis 
ve Yönetim Kurulu’ndan istifa 
etmek zorunda kaldığını söyleyen 
Yorgancılar, bugüne kadar birlikte 
yola çıktığı hiçbir arkadaşını yarı 

yolda bırakmadığını, onun için de 
Eskinazi’den önümüzdeki seçimlere 
kadar Yönetim Kurulu Başkan 
Danışmanı olarak kendileriyle 
çalışmasını istediğini, böylece 
yine hep birlikte çalışmaya devam 
edebileceklerini söyledi.

Önce vatan

Kurtuluş Savaşı’ndaki iki askerin 
yırtık elbiseler içinde ve ayakkabısız 
halini içeren bir fotoğrafı Meclis 
Üyeleri ile paylaşan Yorgancılar, 
Atatürk ve silah arkadaşlarının bu 
vatanı çok zor şartlarda kazanarak, 
ülkeyi bizlere emanet ettiklerini 
ancak, bugün bölünmez vatanımızın 
güneydoğusunda yaşanan durumun 
içler acısı olduğunu ve her gün yeni 
bir şehit haberiyle güne başladıklarını 
söyledi. İçinde bulunulan durumu 
yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığını, 
bu sorunun diyalogla en kısa sürede 
neticelendirilmesi gerektiğini, 
zira savaşın hiç kimseye yararı 

bulunmadığını dile getiren Yorgancılar, 
sanayiciler olarak görevlerinin 
üretmek, ülkenin kişi başı gelirini 
arttırmak, istihdam sağlamak olsa 
da öncelikli görevlerinin vatan 
güvenliğinin sağlanması olduğunu, 
nitekim vatan güvenliği olmadan 
arttırılacak kişi başı gelirin hiçbir 
anlamının bulunmadığını vurguladı. 
Bu bağlamda Ekim ayında açılacak 
TBMM’nin birinci gündem 
maddesinin vatan güvenliği olmasının 
en büyük temennileri olduğunu 
söyledi.

Bilim ve sanayi birlikteliği

Bavyera Ekonomi Altyapı 
Ulaşım ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
daveti üzerine 18-20 Eylül 2012 
tarihlerinde Yönetim Kurulu 
olarak Almanya’ya gittiklerini, 
Münih ve Ludwing Maximilian 
Üniversitelerine yaptıkları ziyarette 
araştırma ve uygulama ağırlıklı bir 
sistemle çalıştıklarını gördüklerini, 

MECLİS
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bu çalışmalarının sonucunun patent 
enstitülerinde patentleşmeye 
dönüştüğünü ifade eden Yorgancılar, 
MP3’lerin Fraunhofer Enstitüsü’nde 
keşfedildiğini öğrendiklerini dile 
getirdi. Yaptıkları ziyaretlerde 
inanılmaz bir teknolojiyle 
karşılaştıklarını, Airbus’tan 
getirilen bir motor üzerinde uzun 
uçuşlarda yolculara daha temiz 
havayı verebilmek adına çalışmalar 
yürütüldüğünü, bir başka bölümde 
ise duvar boyaları için bir çalışma 
yapıldığını, farklı boyalar üzerinde 
oksidasyonlaşma, güneş ışığından 
gelen korozyon, alttaki küflenme, ısı 
geçirgenliği gibi analizlerin yapıldığını, 
inanılmaz derin çalışmalarda 
bulunulduğunu haber verdi

 Bavyera Ekonomi Altyapı Ulaşım 
ve Teknoloji Bakanlığı’nda Türkiye ve 
Orta Doğu Başkanı ile görüştüklerini, 
hem bölgemiz adına hem de 
sanayi iş birliği konseptinde neler 
yapabilineceği konusunda karşılıklı 
temaslarda bulunduklarını dile getiren 
Yorgancılar, Almanya’daki belediye 
başkanlarının yetki sınırlarının bize 
oranla hayli fazla olduğunu, örneğin 
şehrin alt yapısı ile ilgili yapılacak tüm 
çalışmaların kararlarının belediye 
tarafından verilerek uygulandığını ki 
buna şehircilik ve kentsel dönüşüm 
ile ilgili olan konuların da dahil 
olduğunu söyledi. 4 Ekim 2012 
Çarşamba günü Stuttgart Belediye 
Başkanı Dr. Wolfgang Schuster ile 
inşaat ve yapı sektörü ağırlıklı, 20 
kişilik heyetin Odamız tarafından 
ağırlanacağını, duyurunun tüm meclis 
üyelerine bilahare gönderileceğini, 
özellikle İzmir’in kentsel dönüşüm 
ile ilgili çalışmaları kapsamında ortak 
iş yapabilmek açısından inşaat sektör 

mensupları için faydalı görüşmeler 
olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Münih’te BMW, Siemens, 
Stuttgart’ta Porsche, Bosch ve 
Mercedes gibi çok önemli tesisler 
bulunduğunu, bugün Bayern 
eyaletinin ciddi bir ekonomik güce 
sahip olduğunu ki şayet bir ülke 
olsaydı, Avrupa’nın 8’nci büyük ülkesi 
olabilecek konumda bulunduğunu 
söyleyen Yorgancılar, hedeflerinin 
bu bölgeler ile bizim bölgemizdeki 
uygun olan noktalardaki temasları 
arttırmak olduğunu, bununla ilgili 
organizasyonlara devam edeceklerini 
belirtti.

Dünyanın ekonomisini
seçimler etkileyecek

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 2013 yılının kilit 
ülkesinin ABD olduğunu, 2012 yılı 
tahmini büyümesinin yüzde 3.2, 
genç işsizlik oranının yüzde 16 
civarında bulunduğunu, konut iş gücü 
piyasasında bir durgunluk ve olumsuz 
görüntüsünün devam ettiğini, Çin’den 
ve AB’den gelen taleplerin düşmesi 
sonucunda ABD’de sanayisinde 
bir daralma söz konusu olduğunu, 
ancak ABD’deki seçim sonuçlarının 
açıklanmasının bütün ülkeler 
tarafından beklendiğini dile getirdi.

Önümüzdeki sene için dünya 
ülkelerine genel olarak bakıldığında, 
AB ülkelerinin hala borç krizinde 
olduğunu, Almanya’nın desteği 
olmaması halinde buna çözüm 
bulunamayacağını, Slovenya’nın 
maalesef iflas eden ülkelerin içine 
dahil olduğunu, AB ülkelerinde 
büyümelerin daraldığını, işsizliğin 
artmaya devam ettiğini, genç 
nüfustaki işsizlik oranının yüzde 

23 civarında olduğunu belirtti. 
Yorgancılar, Orta Doğu’ya 
bakıldığında kan, göz yaşı ve kaos 
görüldüğünü, büyük belirsizlikten 
dolayı komşu ülkelerimiz ile yapılacak 
ithalat, ihracat, ticaret hacminin 
de düşüşe geçtiğini söyledi. Çin’e 
bakıldığında, ihracatta, enflasyonda, 
üretimde, büyümede kayda değer 
düşüş yaşandığını, Hindistan’da sıkı 
para politikaları eşiğinde ihracatta ve 
büyümede daralma olduğunu ama 
yine de büyüdüğünü, Japonya’nın 
ihracat ve büyümede toparlanma 
gayretinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye’ye bakıldığında birinci 
derece önceliklerimizin terör, dış 
politika ve küresel gelişme olduğunu, 
şu anda direkt ticari ilişkisi içinde 
olduğumuz AB, Orta Doğu, ABD 
gibi ülkelerde seçim ekonomilerinin, 
ülkemizde ise terörün olduğu 
bir ortamda ticaretin gelişmesini 
beklemenin hayal olduğunu 
söyledi. Yorgancılar, 2013 sonuna 
kadar Avrupa’da 24 ülkede, AB ve 
Asya’da 22 ülkede, Orta Doğu’da                   
5 ülkede, Afrika’da 19 ülkede seçim 
olacağını, seçim yapılacak ülkelerin 
ekonomilerinin bizim ithalat ve 
ihracatımızdaki payının yüzde 45 
seviyesinde olduğunu, ki buralarda 
yaşanacak dalgalanmaların olumlu 
veya olumsuz bizim ekonomimizi 
direkt olarak etkileyeceğini söyledi.

Yüzde 7’nin altındaki
büyüme yetmez

Son verilere göre Türkiye’nin 
2012 yılı 2’nci çeyreğinde 2.9 
büyüdüğünü ancak bunun son derece 
riskli olduğunu, çünkü yüzde 7’nin 
altında kalan büyümenin ülkemiz 
işsizliğine ve istihdamına çözüm 
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Birlik beraberlik sağlanmadan, vatan güvenliği olmadan kişi başına düşen gelirin 
hiçbir önemi yok. Her gün bir şehit haberi alıyoruz. Meclis’te bulunan tüm 

partilerin bu sorunu çözme çalışmalarına başlaması en büyük arzumuz. Terör 
bitmedikçe biz sanayiciler olarak yatırım ve üretime konsantre olamıyoruz.
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olmayacağını dile getiren Yorgancılar, 
2’nci çeyrekteki büyüme oranının 
AB’de -0.3, Japonya’da 3.3, ABD’de 
2.3, Almanya’da 1.0 olduğunu, satın 
alma yönetici endeksine bakıldığında 
Türkiye’de bu oranın 50 olduğunu, 
ki 50’nin altındaki rakamların riskli 
olarak değerlendirildiğini, dolayısıyla 
bizim de şu anda riskli bölgenin içinde 
yer aldığımızı vurguladı.

Dış ticaretimizdeki dönüşüme 
bakıldığında, ithalat düştüğü için 
cari açığın azaldığını, ihracatımızda 
enteresan şekilde İran’ın patlama 
yaptığını, bilindiği üzere doğalgaz 
alımlarının karşılığında altın ödemesi 
söz konusu olduğunu belirtti. Maliye 
Bakanı Şimşek’in açıkladığı üzere 
gelecek sene bütçenin tutmayacağını, 
bu sene sonunda istenen yüzde 4’lük 
büyümeye ulaşılamayacağını dile 
getiren Yorgancılar, bütçe açığının 
zamlarla kapatılmaya çalışıldığını, 
ancak yapılan zamların altından 
kalkmanın mümkün olmadığını, 
elbette verginin yaygınlaştırılmasını 
arzu etiklerini ama yapılan zamlarla 

bugün Norveç’ten sonra en pahalı 
benzinin Türkiye’de kullanıldığını 
ifade etti.

Ender Yorgancılar, son 7 ayda 
ithalat kalemlerinin düşmesi sebebiyle 
ülkemiz cari açığında yüzde 16.5’lik 
azalma yaşandığını, açıklanan 
büyüme rakamlarında özel sektör 
yatırımlarının yüzde  -1.38 negatif 
etkisi olduğunun görüldüğünü, eğer 
özel sektör 2. çeyrekte yatırım 
yapmış olsaydı özel sektör büyüme 
oranının yüzde 2.9’un belki 1,5 puan 
üstüne çıkan durumda olacağını 
söyledi. Sanayi üretim endeksine 
bakıldığında 2012 yılından itibaren 
Nisan hariç imalat sanayinin toplam 
sanayinin altında ivme izlediğini, 
kapasite kullanım oranlarında 
herhangi bir artış yaşanmadığını 
belirtti.

Ekim ayında TBMM açıldığında 
görüşülecek ilk gündem 
maddelerinden birinin Toplu 
İş Sözleşmeleri Kanun Tasarısı 
olduğunu, ancak detayını kimsenin 
bilmediği tasarıda 3-4 tane son 

derece önemli madde bulunduğunu, 
özellikle yüzde 40 barajının aşağıya 
doğru indirilmesi konusunda ve 
temsilin yüzde 3’ten yüzde 1’e 
düşürülmesi konularında talepleri 
olduğunu dile getiren Yorgancılar, 
piyasaların içinde bulunduğu olumsuz 
durumda Türkiye’de iş ve işçi 
barışının arasına bomba niteliğinde 
getirilecek yasa tasarısının çıkmasının 
son derece yanlış olduğunu, tek 
taraflı yapılan bu çalışmanın işveren 
ile işçinin arasındaki barışı ortadan 
kaldıracak, üretim açısından 
aksamalara sebebiyet verecek 
nitelikte olduğunu vurguladı.

Yorgancılar, ülkemizde yaşanan 
trajikomik olaylarla ilgili bazı haberleri 
meclis üyeleri ile paylaşarak, 
öncelikli olarak toplumun eğitilmesi, 
eğitildikten sonra yanlışlar hususunda 
tekrar uyarılması ve tedbir alınması 
gerektiğini belirterek, dünya 
gelişmişlik endeksine bakıldığında 
ülke olarak kişi başına gelirde 226 
ülke arasında 86’ncı, insani gelişmişlik 
endeksinde 187 ülke arasında 92’nci, 
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eğitim harcamalarında 163 ülke 
arasında 134’üncü, eğitim kalitesinde 
142 ülke arasında 94’üncü, çocuk 
ölümlerinde 142 ülkede 80’inci, 
bilimsel araştırma kurumlarının 
kalitesinde 140 ülke arasında 90’ıncı 
olduğumuzu dile getirdi.

Yorgancılar, üyeleri
cevaplandırdı

EBSO Meclis Üyelerinin 
gündeme getirdiği konuları da 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, Ömer Kaplan’ın 
konuşmasına kesinlikle katılmadığını, 
kişi başı 50 bin dolar milli gelire sahip 
olunacak diye, her gün 10-20 şehit 
cenazesi kaldırılmasına kimsenin 
tahammül edemeyeceğini, Kaplan’ın 
konuşmasını daha farklı yapması 
gerektiğini belirtti. Yorgancılar, Şener 
Gençer’in talebiyle ilgili not aldıklarını, 
uzatma ile ilgili bakanlık nezdinde 
çalışma yapacaklarını söyledi. 
Nedim Anbar’ın konuşmasında 
ifade ettiklerinde farklı düşünceleri 
bulunmadığını, ancak imam hatip 
konusunu bilinmeden yapılan yanlış 
değerlendirme olduğunu söyledi.

Nedim Anbar, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Denizli’de açılış 
yaparken “İmam Hatip’ler terörist 
mi yetiştirdi de açtırmadınız, 
yaptırmadınız” dediği Cedide 
Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nin başlangıçta spastik engelliler 
eğitim okulu olarak planlandığını, 
ancak sırf açılışının Başbakan 
tarafından yapılması için iptal edilerek 
imam hatibe çevrildiğini ileri sürdü.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, yurt 
dışı seyahatlerle ilgili bir sıkıntı 
yaşadıklarını, başta katılım 
bildirenlerin birçoğunun sonradan 

katılımlarını iptal ettirdiğini ama 
Oda’nın katılmayanların yol ve 
konaklama masraflarını ödediği için 
zararlı çıktığını belirterek, bunun 
seyahat yapılmayacağı anlamına 
gelmediğini, belki yarısını üyenin 
kendisinin ödemesi şeklinde farklı bir 
uygulamayla gerçekleştirilebileceğini 
söyledi.

Cahit Doğan Yağcı ile Mesut 
Kürüm’ün kimya sektörü ile ilgili 
İzmir’de yapılan toplantıya kimya 
sanayicilerinin davet edilmemesi 
hususunu dile getirdiklerini, 
ancak İzmir’de her gün değişik 
kurumlarda değişik sektörlerle 
ilgili toplantılar düzenlendiğini, her 
toplantıya herkesin davet edilmesi 
gibi bir durumun söz konusu 
olamayacağını belirterek, EBSO 
olarak da farklı konularda toplantılar 
düzenlediklerinde sadece Oda 
üyelerinin çağırıldığını, nitekim TTK 
ile ilgili yapılan toplantıda sadece 
Oda Meclis üyelerinin bulunduğunu, 
dolayısıyla konunun bu şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğini ifade 
etti.

TOBB’un aldığı ikiz kulelerin 
zamanında Tekel’in binaları olduğunu, 
o zamanlarda yarım kalan inşaat 
halindeki binaların bugün kullanılan 
hale getirildiğini ve iyi ki de alınmış 
olduğu söyleyen Yorgancılar, o 
binalarda verilen hizmet ile TOBB’un 
“Niye kuruldu?” diye şikayet edilen 
şirketleri için çalışılarak dünyanın 
vergisinin ödendiğini, kazancının 
da kurulan şirketlere ortak olan 
odalarca paylaşıldığını, zamanında 
EBSO kurulan şirkete katılmadığı 
için şu anda ortaklıktan kâr payı 
alamadığını dile getirdi. Gümrük 
kapılarının TOBB tarafından kurulan 

şirketçe işletilmeye başlamasıyla 
gümrük kapılarımızda yaşanan 
olumlu gelişmenin ortada olduğunu, 
hatta yabancı ülkelerden TOBB’a 
“Gümrük kapılarımızın işletmesini 
alın” diye teklifler geldiğini söyleyen 
Yorgancılar, TOBB’un yaptığı işle iyi 
kazanç elde ettiğini, kazandığının 
vergisini verdiğini, çalışan personelin 
maaşını ödediğini, geri kalanını da 
Odalarına dağıttığını belirterek, 
yapılan çalışmanın kötü bir çalışma 
olduğunun iddia edilemeyeceğini 
söyledi.

TOBB eleştirilirken ikiz 
kuleler, siyah plakalar detayından 
ziyade yapılan işe bakılması 
gerektiğini, bugün yurt dışından 
bir cumhurbaşkanı, bir başbakan 
geldiğinde, Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanı ziyaret ettikten sonra 
TOBB Başkanı’nı ziyaret ettiğini, 
bunun da TOBB Başkanı’nın 1 milyon 
500 bin kişiyi temsil etmesinden, 
iş alemini temsil etmesinden 
kaynaklandığını söyledi.

Ender Yorgancılar, “TOBB ne 
yapıyor?” diye sorulmadan önce 
yapılmasını istenen konuların 
bildirilmesi gerektiğini, kendisine 
yön gösterilmediği takdirde “çalışma 
yapılmıyor” şeklinde tenkitleri doğru 
bulmadığını vurguladı. TTK’yı bugün 
değiştirebildilerse yaptıkları çalışmalar 
sayesinde olduğunu hatırlatan 
Yorgancılar, ancak Borçlar Kanunu 
ile ilgili 4 ay önce tüm üyelerden 
görüş istemelerine rağmen tek bir 
cevap alamadıklarını, hem EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı hem de 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
yapılacak yönlendirmeler ile istenen 
çalışmalarda sonuç alabileceklerini 
belirtti.
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AB borç krizi içerisinde ve iflas eden ülkelerin Türkiye ile ticareti geriledi. 
Ortadoğu’da kaos ortamı var. 2013’ün kilit ülkesi ABD olacak. Önümüzdeki 
yıl seçim yapılacak 88 ülkeyle dış ticaretimiz, ihracatımızın yüzde 43,5’ini, 

ithalatımızın yüzde 44,4’ünü teşkil etmekte. Bu da seçimlerin önemini gösteriyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Berkay 
Eskinazi, şirketi Kroma 

A.Ş.’deki temsil ve ilzam yetkisinin 
sona ermesi nedeniyle Oda’daki 
görevlerinden istifa etti. 

EBSO ile 2000 yılında tanıştığını, 
gençlerin eğitimine katkıda bulunmak 
amacıyla gönüllü olarak EBSO 
Vakfı’nda çalışmaya başladığını 
hatırlatan Eskinazi, “2009 yılında 
da seçimlere katılarak Meclis ile 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim. 
Hem Meclis hem de Yönetim 
Kurulu’nda hizmet verdiğim için 
gururluyum. Çünkü EBSO’lu olmak 
çok büyük bir ayrıcalık. EBSO 
aynı zamanda benim için bir okul 
oldu. Burada öğrenilenlerin geçmiş 
yıllarda öğrenilmesi mümkün değil. 
Burada görev yaptığım süre içinde 
başta Meclis ve Yönetim Kurulu 
Başkanlarım olmak üzere Meclis ve 
Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıma, 
EBSO çalışanlarına uyumlu, huzurlu, 
başarılı çalışmalar yürüttükleri ve bu 
onuru beraber yaşadığımız teşekkür 
ederim” dedi.

Ayakta alkışlandı

Eskinazi’nin istifasını açıkladığı 
konuşmasında oldukça duygulandığı 

da dikkati çekti. Konuşmasını bitirip 
kürsüden ayrıldığında EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile 
Yönetim Kurulu üyeleri hep birlikte 
ayağa kalkarak Berkay Eskinazi’yi 
alkışladı.

EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki, EBSO Vakfı’nda canını 
dişine takarak çalışan Eskinazi’yi yine 
Vakıftaki gönüllü çalışmalarda görmek 
istediklerini söyledi. Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar da, Eskinazi’den 
Oda’daki görevlerine Yönetim Kurulu 
Başkanı Fahri Danışmanı olarak 
devam etmesini istedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, meclis toplantısının 
ertesinde gerçekleştirilen yönetim 
kurulu toplantısında Berkay 
Eskinazi’ye Oda’daki hizmetleri 

anısına plaketle teşekkür etti. 
Eskinazi’nin istifasıyla boşalan 
Yönetim Kurulu Üyeliğine yedek 
üyelerden Tuncer Vardarcı getirildi. 
EBSO Vakfı’nın yönetim kurulunda 
ise EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp 
Sevimli görev aldı.

Berkay Eskinazi, EBSO’da 
üstlendiği protokol ve dış ilişkiler, 
Oda hizmetlerine ve bölgeye ilişkin 
tanıtım materyallerinin revize 
edilmesi, Oda’da düzenlenecek 
seyahat organizasyonlarında gerekli 
hazırlıkların yapılması, EBSO Haber 
dergisinin hazırlığı, TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu Koordinatörlüğü, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyo-
Kültürel Yapı Çalışma Grubu 
üyeliklerini Yönetim Kurulu Başkanı 
Fahri Danışmanı olarak yürütecek.
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Eskinazi’nin vedası
Hedefimiz geleceği planlamak olmalı
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Hedefimiz geleceği planlamak olmalı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi sanayiciler, Güneydoğu’da 
hain terör saldırıları ile asker ve 

polislerin şehit edilmesini kınarken, 
terörün mutlaka sona erdirilmesini 
istedi. Çek Yasası’nda yapılan değişiklikle 
hapis cezasının kaldırılmasının ardından 
karşılıksız çek oranının adeta patlama 
yaptığına dikkat çeken sanayiciler, 
daha en baştan itibaren ödememeyi 
planlayanların da yüksek meblağlı çekler 
yazdığını gündeme getirdi. Organize 
sanayi bölgeleri katılımcılarının, arsa 
tahsisi yapıldıktan bir sene içerisinde 
gerçekleştireceği yapıya ait projeleri 
OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını 
alması, yapı ruhsatı tarihinden itibaren 
ise 2 yıl içinde üretime geçmesi 
şartının mevcut ekonomik koşullarda 
sanayiciyi zorladığını anlatan sanayiciler, 
proje süresinin 2, inşaat süresinin de               
4 yıla çıkarılmasını önerdi. Sanayiciler, 
dış ticaret açığının azalmasındaki en 
büyük etkenin ihracat artışı olduğunu 
vurgularken, katma değeri yüksek 
ürünler ve hammadde üreten 
stratejik sektörlere desteğin sözde 
kalmamasını, yasalarda ve mevzuatta 
yatırımcıları caydıracak değişikliklerden 
vazgeçilmesini istedi.

Metin Akdaş
Karşılıksız çekler artıyor

EBSO Meclis Üyesi Metin Akdaş, 
karşılıksız çeklerle ilgili Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
internet sayfasından aldığı veriler 
ışığında yaptığı değerlendirme ve 
yorumları paylaştı. Akdaş, 2008 
yılından 2011 yılına kadar ibraz 
edilen toplam çekler ile karşılıksız 
çıkan çeklerin adedine ve oransal 
karşılıklarına bakıldığında; 2008’den 
itibaren karşılıksız çeklerin adetsel 

miktarları oransal tutarlardan hep 
düşük iken 2012 yılında yüzde 10’un 
üzerine çıktığını, dürüst ticaret 
yapanlar bir kenara koyulduğunda 
bu durumun dolandırıcılık amacı 
ile çek karşılığı yapılan ticaretin 
de artığına işaret ettiğini, özellikle 
bu tür olayların inşaat sektöründe 
ciddi anlamda yaşanmaya başladığını 
belirtti.

2012 yılı Ocak-Ağustos ayını 
kapsayan döneme bakıldığında; 
adetsel ve tutarsal artışların yüzdesel 
oranları yanında, karşılıksız çeklerin, 
ibraz edilen tüm çeklere oranı Ocak 
ayında yüzde 3.5 mertebesinde iken, 
hapis cezasını kaldıran düzenlemeyle 
söz konusu oranın giderek yükselişe 
geçtiğini, Ağustos ayında yüzde 
4.34’e çıkarak adeta rekor kırdığını, 
aynı durumun karşılıksız çıkan çek 
tutarlarının ibraz edilen toplam çek 
tutarlarına oranında da görüldüğünü, 
zira yüzde 3.98’den, yüzde 4.95’e 
ulaşan bir rakam olduğunu dile 
getirdi. Metin Akdaş, karşılıksız 
çeklerin çek başına ortalama tutarları 
yıllara ve Ocak-Ağustos arasına göre 
değerlendirildiğinde 2008 yılında çek 
başına 9 bin 284 TL iken, 2012 yılının 

Sanayicinin gündemi 
sektörler ve ekonomi
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8 ay ortalamasının 19 bin 311 TL’ye 
yükseldiğini, sadece Ocak ayında     
17 bin TL iken, Ağustos ayında 21 bin 
TL’ye çıktığını, neredeyse yüzde 15-
20’nin üzerinde bir artış yaşandığını 
vurguladı.

Akdaş, mahkemeler tarafından 
T.C. Merkez Bankası’na yapılan 
bildirimlere göre duyurulan 
yasaklama kararı adedine 
bakıldığında; eski Çek Yasası’nda 
ödenmemiş çekler için öngörülen 
idari para cezasının, yine 
ödenmediğinde hapse çevrilmesi 
neticesinde çekler ödenmeye 
başlamışken, Çek Yasası’ndaki yeni 
düzenleme ile hapis cezalarının 
kaldırılması ve ispatlanabilirse 
dolandırıcılık suçunun ihdas 
edilmesiyle karşılıksız çeklerde adeta 
patlama yaşandığının görüldüğünü 
dile getirdi.

Çeklerde yaşanan durumun 
protesto edilen senetlerde de 
yaşandığını, Bankacılık ve Finansal 
Kuruluşlar Genel Müdürlüğü 
tarafından yayınlanan 2011 yılı 
protesto edilen senet sayısı ve 
tutarına ilişkin tabloda; 2011 yılı için 
senetlerde asgari bildirim miktarı 
2 bin TL iken yıl toplamında 918 
bin 978 adet senedin protesto 
edildiğini, 2 bin TL üstü 524 bin 
senedin ise bildirimlerde yaşandığının 
görüldüğünü söyledi. 2012 yılının 
son 4-5 ayına bakıldığında 2 bin 
TL’nin altındaki protestolu senetler 
toplamda hemen hemen aynı 
miktarlarda seyrederken, 2 bin TL 
üzerindeki senetlerde ciddi artış 
başladığını görüldüğünü, bunun da 
başlangıçta ödememeyi kafasına 
yerleştirmiş olan kişinin yüksek 
meblağlı çekler yazarak piyasada 
iş yapmaya çalıştığının göstergesi 
olduğunu ifade etti.

Kani Aydoğdu
TOBB asli görevlerine
odaklanmalı
EBSO Meclis Üyesi Kani Aydoğdu, 

şehitlerimize Allah’tan rahmet 
ailelerine başsağlığı dilerken, terörün 
en kısa sürede sonlandırılması için 
hükümetin çalışmalara başlaması 
gerektiğini ifade etti.

Geçtiğimiz iki ay Meclis 
Toplantısı’nda Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları’nın ülkenin 
ekonomik yapısını gayet güzel açık 
bir şekilde izah ettiklerini, Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın da 
yaşanan sıkıntıları sorumlu bir başkan 
olarak dile getirdiğini ancak bu 
ifadelerini TOBB’da aynı şekilde dile 
getiremediğini, kendisinin de geçmiş 
dönem TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak Yorgancılar’ın muktedir 
konuşmasını gayet iyi anladığını ve 
takdirle karşıladığını, ancak aynı 
konuşmaları TOBB’da da yapmasını 
önerdiğini söyledi.

Kani Aydoğdu, geçmiş 
dönemlerde hükümetler aba 
altından sopa gösterirken şimdi 
Başbakan’ın bunu aleni şekilde 
yaptığını, o sopayı görenlerin de 
kendilerince ne hissederse ona göre 
icraat yaptığını ifade ile, TOBB’un 
asli görevleri arasında OSB’lere 
ortak olmak, çıraklığın alt yapısını 
hazırlamak ve okul açarak, ara 
eleman yetiştirmek varken gidip 
imam hatip lisesi açtığını, açmaya 
da devam edeceğini söyledi. Açılan 
okullar için itirazları bulunmadığını 
ama bunları yaparken kendi asli 

görevlerini de unutmaması gerektiğini 
belirten Aydoğdu, TOBB’dan şimdiye 
kadar çok Bakan çıktığını ama içinde 
hiçbir zaman siyaset yapılmadığını, 
olması gerekenin ve beklenin de bu 
olduğunu söyledi.

Temmuz ayı Meclis Toplantısı’nda 
bankaların müşterilerden aldığı işlem 
ücretleri hususunda bir önerge 
verildiğini, Yönetim Kurulu’nun 
gerekli çalışmayı yaptığını ve 
önerge sahiplerine yapılan girişim 
neticesinde alınan cevabi yazıyı 
gönderdiğini, buna göre; bankaların 
aldığı işlem ücretlerinin yasal olduğu, 
eğer haksız bir durum olduğu 
düşünülüyorsa mahkemeye dava 
açılabileceğinin ifade edildiğini 
söyleyen Aydoğdu, bu konu kanun 
ile düzenlenebileceğinden Yönetim 
Kurulu’ndan tekrar TOBB nezdinde 
girişimde bulunulmasını talep etti.

Yönetim Kurulu’nun Almanya’ya 
gerçekleştirdiği ziyaretin büyük 
bir gelişme olduğunu, seyahat 
organizasyonlarının daha çok olması 
gerektiğini, Oda adına masraflı bir 
iş olduğunu bildiğini ama en azından 
masrafların yarısının üyelerden 
karşılanmak suretiyle seyahatler 
düzenlenebileceğini ifade etti.

Ömer Kaplan
Türkiye tahammül etmeli
EBSO Meclis Üyesi Ömer Kaplan, 

her geçen gün ülkemizi kasıp kavuran 
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terör belasına verilen şehitlerimiz 
için içlerinin kan ağladığını, içlerinin 
yandığını, ancak kendisinin buradan 
felaket tellallığı yapmak istemediğini, 
yaşananların büyük devlet olmaya 
namzet ülkelerin kaderiyse bir 
noktada tahammül göstermeleri 
gerektiğini, 3-5 eşkiyanın karşısında 
pes etmemeleri gerektiğini, ay 
yıldızlı bayrağımız için gereken 
neyse yapılması gerektiğini söyledi. 
1990’lı yıllarda terörün durduğunu, 
sonrasında istihbarat teşkilatındaki 
zafiyetlerimiz nedeniyle terörün 
daha teşkilatlı bir şekilde yeniden 
geri geldiğini, dörde ayrılan devletin 
istihbarat teşkilatının 6 aydan bu 
yana tek elden yürütüldüğünü, 
diğer önemli bir konunun ise eğitim 
olduğunu, eğitime gereken önemin 
verilmemesi olduğunu belirtti.

Kaplan, terör olaylarının 
uluslararası bir olay olduğunu ve 
bunun en kısa sürede sona ermesini 
ümit ettiğini, sona ereceğine de 
inandığını ifade ile, dünyaca ünlü 
gelecek bilimcisi Prof. David Passig’in 
2050 adlı romanında 2035 yılından 
sonra Amerika, Rusya, Japonya ve 
Türkiye’yi geleceğin büyük ülkeleri 
olarak gördüğünü, bunun hayalin 
ötesinde gerçekleşmesini ümit 
ettiğini, bunun içinde mücadele 
etmeleri gerektiğini söyledi.

Ömer Kaplan, son 3 Meclis 
toplantısında konuşmaların 
genelde karamsar geçtiğini, 
hükümetin eksiğinin olabileceğini, 
eleştirebilineceğini, ancak yapılan 
güzel şeylerin de olduğunun göz ardı 
edilmemesi, yapılan iyi şeylerin takdir 
edilmesi gerektiğini ifade etti. Kaplan, 
Yorgancılar’ın sunumundaki tabloları, 
rakamları dikkatlice incelediğini, 
dünya devleri arasında yer alan 
Amerika, Almanya, Japonya’nın 
verilerine baktığını, hiç birinde PKK 
belasının bulunmadığını, ülkemizin 
30 yılı aşkın bir süredir terör ile 
uğraştığının, teröre büyük paralar 
harcadığının gözardı edilmemesi 

gerektiğinin altını çizdi.

TOBB yeniden yapılanmalı

Her zaman hükümeti 
eleştirdiklerini oysa fazla uzağa 
gitmeden Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ni incelediklerinde, İstanbul’da 
satın aldığı arazileri, ikiz kuleleri 
göz önüne bulundurduklarında 
TOBB’un nereye gittiğini soran 
Kaplan, dünyada böyle bir sistemin 
bulunmadığını belirtti. Birçok 
oda ve borsanın cumhuriyetin 
ilanından önce kurulduğunu, 
TOBB’un ise Cumhuriyet’ten sonra 
kurulduğunu, kuruluşundan bu 
yana odaların ne yazık ki kendilerini 
yenileyemediğini, yerlerinde saydığını 
düşündüğünü, “yarı resmi kamu 
kurumu”nun da ne anlama geldiğini 
çözümleyemediğini, inceleme 
yaptığında ise dünyada örneğini 
göremediğini ifade etti. Kaplan, 
TOBB Genel Kurul delegelerine her 
yıl gönderilen kilolarca ağırlığındaki 
bilgi kitapçıklarını da müsriflik olarak 
gördüğünü, elektronik çağında söz 
konusu bilgilerin web sayfasında 
yayınlanabileceğini, mail ile delegelere 
gönderilebilineceğini söyledi.

Odaların yönetim kurullarının 
faaliyetleri, harcamaları gibi konularda 
meclisleri tarafından denetlendiğini, 
oysa TOBB Yönetim Kurulu’nu 
denetleyebilecek bir meclisinin 
bulunmadığını, yılda bir kez genel 
kurul yapıldığını dikkatlere sunan 
Kaplan, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun görev süresi 
bitmeden gök kubbede hoş bir seda 
bırakmak istiyorsa TOBB’da bazı yeni 
düzenlenmeler getirmesi gerektiğini 
ifade etti.

Yönetim Kurulu’nu bir çok 
konuda takdir ettiğini, bunlardan 
bir tanesinin de son olarak Almanya 
Münih’e gerçekleştirdikleri seyahat 
olduğunu, seyahatin belli bir amaca 
hizmet ediyor olmasının, seyahate 
ilgili kişilerin katılmasının önem 
taşıdığını, Ticaret Odası’nın bu 

dönem içerisinde 5-6 tane ilgili ya da 
ilgisiz 80-100 kişilik katılımcı ile yurt 
dışı seyahati düzenlediğini belirtti.

Şener Gençer
OSB’lerdeki tahsislerde
proje ve inşaat süresi
uzatılsın

EBSO Meclis Üyesi Şener Gençer, 
4562 sayılı Kanun ve Uygulama 
Yönetmeliği gereğince organize 
sanayi bölgeleri katılımcılarının, arsa 
tahsisi yapıldıktan bir sene içerisinde 
gerçekleştireceği yapıya ait projeleri 
OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını 
alması, yapı ruhsatı tarihinden 
itibaren ise 2 yıl içinde üretime 
geçmesi gerektiğini hatırlattı. Gençer, 
yaşanılan ekonomik krizde özellikle 
birinci derecede teşvik bölgesi olan 
İzmir, Ankara, İstanbul, Eskişehir, 
Bursa, Muğla, Antalya gibi illerde bu 
sürelerin sanayiciyi çok zorladığını, bu 
nedenle 1. Bölge’de proje süresinin 
1 seneden 2 seneye, inşaat yapımının 
da 2 seneden, 4 seneye çıkarılması 
için gerekli girişimlerde bulunulmasını 
talep etti.

Nedim Anbar
Balyoz cezaları ağır
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, Meclis Üyesi olarak 4 
yıllık görev sürelerinin sonuna 
yaklaştığını, bugüne kadar Meclis 
kürsüsünden siyasi ve politik konulara 
girmekten kaçındığını fakat içinde 
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bulunulan durumun artık buna izin 
vermediğini, emekli bir asker olması 
münasebetiyle Türkiye’de gelişen 
olaylara her zaman taraf olduğunu 
açıkça beyan ettiğini söyledi. Anbar, 
Yorgancılar’ın konuşmasında dile 
getirdiği Ulu Önder Atatürk ifadesinin 
herkes için kabul görmediğini, bunu 
da 66 aylık çocuklarımızın önüne 
Atatürk fotoğrafının yerine başka 
fotoğraf koyarak belli ettiklerini 
söyledi.

Emekli bir asker olarak, ihtilal 
planı yaptığı gerekçesi ile savunma 
hakkı verilmeyen, lehte olan bütün 
delilleri kaçırarak, saklayan, adli 
emanete gömerek,  savunma 
avukatlarının “tanıkları dinleyelim” 
diye yalvarmalarına rağmen 
dinlemeyerek, 334 tane meslektaşının 
Silivri ve Hasdal’ın zindanlarına 
gömülmesine tarifsiz üzüntü 
duyduğunu, aynı günlerde PKK üyeliği 
yaptığı kanıtlanmış bir hanımefendi 8 
yıl ile cezalandırılırken arkadaşlarının 
25 yıl ağırlaştırılmış müebbet ile 
cezalandırıldığını söyledi. Nedim 
Anbar detaylara girmenin hakları 
olmadığını ancak bir tarafta her ne 
kadar doğru olmadığını gayet iyi bilse 
de ihtilal yapmakla suçlananların 25 
yıl cezalandırılmasına karşın, PKK 
üyesinin 8 yıl 9 ay hapse mahkum 
edildiğini, Türk adaletini, Ulu Önder 
Atatürk’e yapılan haksızlıkları şiddetle 
kınadığını söyledi. Aynı şekilde 
ülkemizdeki okul ihtiyacını göz ardı 

ederek, sanayicinin ara eleman 
yetiştirmek için ihtiyaç duyduğu 
okulları göz ardı ederek imam 
hatip okulu açma yarışı içine giren 
TOBB’u da kınadığını belirtti. Anbar, 
sadece askerlerin değil, gazetelerine 
yazdıkları yazılar nedeniyle, bir 
kitabın taslağını bilgisayarında 
bulundurması nedeniyle, mevcut 
hükümeti ıskat etme niyeti gerekçe 
gösterilerek 80 tane gazetecinin 5 
yıldır hapiste olduğunu, uygulanan 
adaleti kınadığı gibi herkesi de 
kınamaya davet ettiğini söyledi.

Fas fırsatları

Yurt dışında yaptıkları yatırımın 
5’nci yılını doldurmak üzere 
olduğunu, son derece iyi yol kat 
ettiklerini, yeni yatırımlar planlamaya 
başladıklarını söyleyen Anbar, 
özellikle inşaatçılara Fas’ı tavsiye 
ettiğini, her ne kadar monarşi ile 
yönetilse de diğer Afrika ülkelerinden 
farklı olarak gerçek bir parlamentoya 
sahip olduklarını, Fas Kralı’nın Fas’ın 
imar edilmesi için çok büyük kararlar 
aldığını, büyük projelere ve devlet 
ihalelerine çok rahat girilebileceğini, 
her ne kadar kendi sektörü olmasa da 
ilgilenenlere temasa geçebilecekleri 
ve bilgi alabilecekleri kişiler 
konusunda yardımcı olabileceğini 
söyledi.

Balıkların kontrolü tam

Televizyonlarda geniş bir izleyici 
kitlesine sahip gurmelerimizden 
bir beyefendinin son birkaç 
aydır programlarında çiftliklerde 
yetiştirilen balıkların ağır metaller 
içerdiği dile getirdiğini, konunun 
yanlışlığı ile ilgili olarak kendisine 
ulaşmaya çalıştıklarını, levrek ve 
çipura üreticisi olmasa da İzmir Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi olduğunu söyleyen 
Anbar, balıkların nasıl, nerede, hangi 
şartlarda yetiştirildiğini gayet iyi 
bildiğini, Türkiye’nin Avrupa’ya ihraç 
edebildiği tek hayvansal ürünün balık 

olduğunu da herkesin bildiğini, zira 
ihracat gerçekleşirken sadece rezidü 
kontrolü değil tüm kontrollerin 
yapıldığını belirtti.

Cahit Doğan Yağcı
Dış ticaret açığını
ihracat düşürdü

EBSO Meclis Üyesi Cahit Doğan 
Yağcı, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın konuşmasında dış 
ticaret açığındaki düşüşü ithalatın 
düşmesine bağladığını, ancak dış 
ticaret açığının düşmesindeki ana 
faktörün ihracattaki artış olduğunu 
söyledi. Yağcı, bu sene altın satışındaki 
artışın çok fazla olduğunu, ihracattaki 
artışın bunu kapattığını, kaynağı belli 
olmayan döviz girişi olduğunu belirtti. 
İthalatta da elbette düşüş yaşandığını 
fakat beklenen kadar olmadığını, ne 
yazık ki üretimde tüm ana girdilerin 
ithalata bağlı olduğunu ifade eden 
Yağcı, ara üretimin Türkiye’de son 
uygulanan politika nedeniyle ya 
kapandığını veyahut da kapanmak 
üzere olduğunu, dolayısıyla ithalatın 
istenen oranda azalmasını beklemenin 
zor olduğunu dile getirdi.

Kimya sektörü stratejik

Cahit Doğan Yağcı, İzmir’de 
TÜSİAD’ın organize ettiği, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın 
katılımıyla kimya sektörünün stratejik 
eylem planının tanıtıldığı bir toplantı 

MECLİS



58

MECLİS

gerçekleştirildiğini, Odamız’a bu 
toplantıyla ilgili bir davet gelmediğini, 
sadece büyük şirketlerin katıldığını 
ifade ederek, kimya sektörüne 
ilişkin eylem planının anlatıldığı 
bir toplantıya sanayicilerin davet 
edilmemesinin, devletin politikasında 
KOBİ’lerin yeri yok anlamına geldiğini 
söyledi. İhracatçılar Meclisi’nde 
başkan vekili olarak görev yaptığı 
için konuya hakim olduğunu, 
açıklanan eylem planının İhracatçılar 
Meclisi tarafından 2010 yılında 
hazırlanmış eylem planları olduğunu, 
2011 yılında Başbakan tarafından 
açıklanan eylem planı üzerine 
istenen gerçekleştirilemediği için 
revize edilip, tekrar tekrar önlerine 
konduğunu vurguladı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ergün’ün stratejik eylem planı 
çerçevesinde her türlü desteğin 
verileceğini, özellikle Ar-Ge 
içeren yatırıma İzmir’de olsa dahi 
6. Bölge teşviki kullandırılacağını 
belirttiğini, diğer taraftan kimya 
sanayine bakıldığında 13 milyar dolar 
ihracat, 38 milyar dolar da ithalat 
yapıldığını, yani 25 milyar dolar dış 
ticaret açığına neden olunduğunun 
söylendiğini, sektörün büyük 
çoğunluğunu petrokimya ürünlerinin 
oluşturduğunu, dolayısıyla Türkiye’de 
bir Petkim daha olsa bu barajın çok 
daha aşağılara düşeceğini belirtti.

Yağcı, bir sektör 25 milyar dolar 
cari açığa sebep veriyorsa o zaman 
hükümetin “Acaba biz hata yapıyor 
muyuz?” diye kendisine sorması 
gerektiğini söyleyerek, Socar’ın 
sadece ÇED raporunu dahi 5 senede 
alabildiğini, şayet ÇED raporu 
verilseydi belki önümüzdeki sene 
tesisin devreye girmiş olacağını dile 
getirdi. Hükümet tarafından dönüp 
dolaşıp belirli raporların üzerinde 
değişiklik yapıldığını, bir ÇED 
raporunun bile 5 senede verildiğini 
dolayısıyla verilen teşviklere rağmen 
yabancı yatırımcının ülkemizi tercih 
etmediğini, zira sürekli yapılan yasa 

değişliklerinin sanayicinin üzerinde 
yük olduğunu ifade etti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı’nın kimya sektörüne yönelik 
stratejik eylem planı çerçevesinde 
“İran, Suudi Arabistan ve Rusya 
gibi ülkeler ile iş birliği yapacağız” 
şeklinde beyanatta bulunduğunu, 
bunun yapılabilmesi için önce 
komşuluk ilişkilerinin iyi olması 
gerektiğini belirterek, belki üretim 
adına, sanayi adına büyük projeler 
bulunduğunu, ancak bu projeler 
oluşturulurken içinde bulunulan 
durumun iyi kritik edilmesi gerektiğini 
söyledi.

Mesut Kürüm
Kimyada KOBİ’ler
yok oluyor

EBSO Meclis Üyesi Mesut Kürüm, 
Yağcı’nın, dile getirdiği TÜSİAD 
ve ESİAD’ın müşterek düzenlediği 
kimya sektörü stratejik eylem planı 
ile ilgili konu hakkında söz aldığını, 
aslında konunun sanayiciler ile ilişiği 
olmadığı için yapılan organizasyondan 
haberdar olmadıklarını söyledi. 
Kürüm, kimya sanayiinde ufak 
sermayeler ile yapılacak işlerin 
hepsinin şu anda yapıldığını, bundan 
sonraki işlerin tamamının yüksek 
teknolojiye tabi, yüksek sermaye 
isteyen işler olduğunu, ancak bu 
tür işlerin gerektirdiği sermaye 

birikiminin hiçbir kimya sanayicisinde 
olmadığını, ayrıca devlet desteksiz bu 
işlerin yapılmasının imkansız olduğunu 
belirtti.

Mesut Kürüm, her ne kadar 
hükümet tarafından sanayiciye 
“siz yatırım yapın, ben sizi 
destekleyeceğim” dense de bunun 
tamamen piyasaya dönük aldatma 
politikasının bir parçası olduğunu 
ifade ederek, kimya stratejik eylem 
planında dile getirilen bio-yakıt 
tesislerinin desteklenmesi konusunda 
da bio-yakıt üretmeye çalışan kişilerin 
perişan hale düştüklerini, yaptıkları 
yatırımların ellerinde kaldığını 
vurguladı. 

Hakan Ürün
Madencilere yeni
engeller çıkıyor
EBSO Meclis Üyesi Hakan Ürün, 

16.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2012/15 Başbakanlık 
Genelgesi ile kamu kurum ve 
kuruluşları (Belediyeler ve il özel 
idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde 
50’sinden fazlası kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi 
mülkiyetlerinde veya tasarruflarında 
bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak, 
kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, 
dernek veya bunların şirketlerine, 
gerçek veya tüzel kişilere, satış, 
kira, irtifak, takas, tahsis, devir 
vb. her türlü tasarrufa yönelik 
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işlemleri için Başbakanlıktan izin 
alınmasının getirildiğini söyledi. Ürün, 
Genelge’nin yayınlandığı tarihten 
itibaren biriken dosya sayısının          
7 bini geçtiğini, üstelik temdit için ilgili 
bakanlığa ve oradan da başbakanlığa 
gönderilen dosyaların sadece şirket 
ortaklarının isim ve soyadlarına 
bakıldığı ve gerekli araştırmanın 
yapılmadığına ilişkin duyum aldıklarını, 
üstelik onaylanmayan dosyaların ise 
hiçbir gerekçe gösterilmeden iade 
edilebildiğini söyleyerek, konuyla ilgili 
değerlendirmeyi Meclis üyelerine 
bıraktığını, ancak madenciler olarak 
çok büyük endişe taşıdıklarını belirtti.

Hakan Ürün, Nedim Anbar’ın 
söylemlerine sonuna kadar katıldığını, 
adalet sistemi kaybolmuş bir ülkede 
tüm kurumların da gereği gibi çalışma 
sergileyemeyeceğini, nitekim son 
zamanlarda mahkemelerce verilen 
kararların Türk Milleti adına mı 
yoksa bir parti adına mı verildiğinin 
muamma olduğunu dile getirdi.

Mustafa Cem
Devlet vergilerin
peşine düşmeli
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Cem, terörle mücadelede şehit 
olan askerlerimize ve polislerimize 
Allah’tan rahmet ailelerine ve Türk 
halkına başsağlığı diledi.

Cem, her gün düzenli okuduğu 
yerel bir gazetede vergi dairesine 

borçlarını ödemeyen firmaların listesi 
ile vergi miktarını içeren sayfalarca 
listeyi gördüğünü, üstelik bu borçların 
5-6 senedir ödenmemiş vergiler 
olduğunu, bunlarla mücadele edecek 
ve vergileri ödemeyen firmaların 
önüne geçecek bir sistemin olmayışını 
anlayamadığını belirterek, konunun 
detayını açıklayacak kişilerle ortak 
bir toplantı yapılmasını ve konunun 
kendilerine izah edilmesini Yönetim 
Kurulu’ndan talep etti.

Nedim Anbar’ın Fas ile ilgili 
söylemlerine katkıda bulunmak 
istediğini, nisan ayında Frankfurt’ta 
yapılan aydınlatma fuarına 
katılarak, Faslı bir firma ile anlaşma 
yaptıklarını söyleyen Cem, Faslı 
firmanın Hollanda’da bir firma ile 
anlaşarak aldığı ledleri kendilerine 
gönderdiğini, Faslı firmadan aldıkları 
ledleri armatürlerin içine monte 
ettiklerini, bu şekilde ilk sevkiyatı 
gerçekleştirdiklerini, bu bağlamda 
Fas’ın hakikaten önemli bir ülke 
olduğunu vurguladı. 

Murat Kurtalan
Yeni TTK’nın yönetim
kurulu uygulamasına
dikkat
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, geçen ayki Meclis Toplantısı 
öncesinde dağıtılan TTK kitapçığı 
için teşekkür ederken, kanunda 
yaptığı incelemelerde 370. Madde’de 
kendilerini ilgilendiren bir bölüm 
olduğunu düşündüğünü, konuyu 
EBSO Genel Sekreteri ile paylaştığını 
ve Meclis Üyelerini de bilgilendirmek 
için söz aldığını ifade etti.

Murat Kurtalan, 370. Madde’nin 
özünde; tüzel kişilerin temsilinde 
görevli olan gerçek kişilerin 1 
Temmuz 2012 tarihinden itibaren 
3 ay içinde istifa edip, aynı kişi 
veya başka kişinin atanması ile ilgili 
bir hüküm içerdiğini, konuyla ilgili 
olarak EBSO tarafından tüm üyelere 
bilgilendirme yazısı gönderildiğini 
ancak, yaptığı incelemelerde 

kafasındaki soru işaretlerini 
gideremediğini dile getirdi. Kendilerini 
ele aldıklarında TOBB çatısı altında 
bütün görevlerde tüzel kişileri temsil 
eden gerçek kişiler olduklarını, 2009 
yılı seçimlerine şahıs olarak değil, 
şirket tüzel kişiliği olarak girdiklerini, 
seçimlerin neticelenmesi akabinde 
ilgili şirketlere gerçek kişi saptanması 
yapıldığını ifadeyle, söz konusu kanun 
maddesinin kendilerini ne şekilde 
bağlayacağı hususunda görüş talep 
etti.

Yönetim Kurulu Danışmanı 
Adnan Yıldırım; TTK’nın 359. 
Maddesinin tüzel kişilerin artık bir 
yerde ortak ise kendilerinin yönetim 
kurulu üyesi olabilmesine imkan 
sağladığını, 25. Maddenin ise “kanun 
yürürlüğe girdikten sonra şirketlerde 
tüzel kişiliği temsilen yönetim kurulu 
üyesi varsa bu şahıslar üç ay içerisinde 
istifa etmelidir” dediğini, bu sürenin 
de Eylül ayının sonuna denk geldiğini 
söyledi. 25. Maddeye göre kamu tüzel 
kişiliği de dahil olmak üzere herhangi 
bir tüzel kişiliğin temsilcilerinin Eylül 
sonuna kadar ya şahıs tüzel kişilik 
seçilerek tescil edileceğini, ya da 
seçilmek için ki bir yenilik yapıldığını 
eskiden olduğu gibi hissedar olmak, 
ortak olmak gerekmediğini, tüzel 
kişiliği daha önce temsilen seçilmiş 
olan şahsın tekrar seçilebileceğini 
belirtti.

MECLİS
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Portekiz’in Ankara Büyükelçisi 
Jorge Cabral, ülkesinin 
Türkiye’ye uyguladığı vize 

uygulamasının en kısa zamanda 
kaldırılacağını umduklarını, 
Türkiye’den daha fazla yatırımcıyı 
aralarında görmeyi istediklerini 
söyledi.

Portekiz Büyükelçisi Jorge Cabral, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret 
ederek Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki ile biraraya geldi. Cabral’a 
ziyaretinde Portekiz  Büyükelçiliği 
Ticaret Ataşesi Celeste Mota ve  
Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Fahri 
Gökyayla eşlik etti.

Mayıs ayında da AB delegasyonu 
ile birlikte İzmir’e geldiğini 
hatırlatan Büyükelçi Cabral, iki 
ülkenin ekonomik anlamda birbirini 
tamamlaması için çalıştıklarını 
ifade etti. Jorge Cabral “Odaları 
ve dernekleri ziyaret ederek 
Portekizlere Türkiye’yi ve Türklere 
de Portekiz’i tanıtıyoruz. Türkiye 
ve Portekiz, daha büyük ülkelere 
açılan kapı olabilir. Portekiz’in 10 
milyon nüfusu var ancak Portekizce 
konuşan ülkelerin potansiyeli 
iyi değerlendirilmeli. Son birkaç 
yıldır Portekizli firmaların iletişim 
teknolojileri, yenilenebilir enerji ve 
Ar-Ge alanlarında Türkiye’ye ilgileri 

daha fazla. Şu anda Türkiye’de 
yatırımı bulunan 15 Portekiz firması 
bulunuyor. Biz Türkiye’den Portekiz’e 
de yatırım için firmaları davet etmek 
istiyoruz” dedi.

Türk ekonomisinden çok 
etkilendiklerini belirten Cabral 
“Türkiye 10 yıl önce Portekiz’in 
bugün yaşadığı ekonomik zorluklarla 
boğuşan bir ülkeydi. Fakat bugün 
dünyanın en büyük büyüme gösteren 
ülkelerinden biri oldu. Türkiye’yi 
örnek almak istiyoruz. Krizi fırsata 
çevirmek istiyoruz. Portekiz 
AB ülkesi olarak, kurallar gereği 
Türkiye’ye vize uyguluyor. Ancak 
Türkiye’ye vize uygulamasının en kısa 
zamanda kaldırılacağını umuyoruz” 
diye konuştu.

Portekiz’in de 1999 yılındaki 
EXPO’yu İnciraltı’na benzer bir yerde 
alanda hatırlatan Cabral, bu konuda 
İzmir ile işbirliği yapabileceklerini 
belirtti.

İzmir umut veriyor

EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki de, İzmir’in Türkiye’nin 
üçüncü büyük kenti, önemli bir 
ticaret, sanayi ve turizm merkezi 
olduğunu belirtti. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım ile Kültür ve Turizm 

Bakanı Ertuğrul Günay’ın İzmir 
milletvekilleri olduğunu hatırlatan 
Tiryaki, bu bağlamda kent için 
önemli projeler üzerinde çalışılmakta 
olduğunu ifade etti. Mehmet Tiryaki, 
Petkim ile Azerbaycan’ın Socar 
Grubu’nun ortaklığının bölgemiz için 
çok önemli olduğunu, inşaatlarına 
başlanan İzmir-İstanbul Otoyolu, 
Çandarlı Limanı, İzmir-Ankara Yüksek 
Hızlı Treni projelerinin kentin gelişimi 
için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye ile Portekiz arasındaki      
1 milyar dolarlık dış ticaret ve bundan 
İzmir’in 100 milyon dolara yaklaşan 
payının iki ülkenin potansiyelini 
yansıtmamasına rağmen Portekiz 
firmalarının Türkiye’ye yaptıkları 
yatırımlardan büyük memnuniyet 
duyduklarını belirten Tiryaki, 
Portekizli bir firmanın Özdere’de 500 
milyon dolarlık bir golf otel yapımı 
ile ilgili yatırımını bölge turizminin 
gelişimi açısından önemli bulduklarını 
söyledi.

Portekiz’e İzmir’den motorlu 
kara taşıtları, plastik ve mamulleri, 
tütün, kağıt ve karton ihraç edilirken, 
başlıca ithalat kalemlerini de organik 
kimyasallar, yağlı tohumlar, meyveler, 
odun hamuru, alçı, çimento, amyant, 
bakır ve bakırdan eşyalar oluşturuyor. 

Portekiz Büyükelçisi EBSO’da
ULUSLARARASI

Portekiz Büyükelçisi 
Jorge Cabral, EBSO 
Meclis Başkanı 
Tiryaki’yi ziyaretinde, 
Portekizlilere Türkiye’yi 
tanıttıklarını ifade 
ederken, “Portekiz’in 10 
milyon nüfusu var ancak 
Portekizce konuşan 
ülkelerin potansiyeli iyi 
değerlendirilmeli” dedi.
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Washington eski Ticaret 
Ataşesi Kadir Bal, ABD’ye 
ihracat rakamlarının 

düşüklüğüne dikkat çekerek, ihracatçı 
firmanın ihracat yaptığı ülkede fiilen 
bulunması gerektiğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu, 
Ekonomi Bakanlığı ile yaptığı işbirliği 
kapsamında ABD ve Ticaret adlı ülke 
tanıtım toplantısı düzenledi. 

ABD ekonomisi ve pazarı 
hakkında genel bilgi ve tavsiyelerin 
yanısıra pazar geliştirme stratejileri 
hakkında da ipuçları veren Bal, 
Türkiye’nin ABD’ye ihracatını başta 
Çin olmak üzere diğer ihracatçı 
ülkelerle kıyaslayıp, potansiyeli 
katılımcılarla paylaştı.

Kadir Bal, ABD’ye ihracat 
yapılamamasının nedeninin Gümrük 
Vergisi olmadığını belirtirken, 
Gümrük Vergisi alınmayan kalemlerin 
yüzde 81’inde ihracat yapılmadığını 
söyledi, üretici firmaların ABD’de 
fiilen bulunması gerektiğine dikkat 
çekti.

ABD’nin ithalat politikasının 
çok şeffaf, koruma oranlarının çok 
düşük olduğunu belirten Bal, “2010 
yılında ABD 18 bin 118 kalem malın 
yüzde 91.6’sının ithalatını yaptı. 
Bunlardan 12 bininin Türkiye menşeli 
olması mümkün. Ancak Türkiye 
sadece 4 bin kalem malın ihracatını 
gerçekleşebildi” dedi.

ABD’nin dış ticaret fazlası verdiği 
5-6 ülkeden birinin Türkiye olduğunu 
vurgulayan Bal, “2010 yılında ABD’nin 
Türkiye’den ithal ettiği Gümrük 
Vergisi’ne tabi olmayan eşya sayısı 
2 bin 309, ithalat değeri 2.5 milyar 
dolar.  2011 yılında bu rakam 3.1 
milyar dolara çıktı. Gümrük Vergisi’ne 
tabi olmayan eşyaların sadece yüzde 

19’u Türkiye menşeli. Bir başka 
ifadeyle Gümrük Vergisi alınmayan 
eşyaların yüzde 81’inde ihracat 
yapamıyoruz” diye konuştu.

Üretimimiz talebi karşılamıyor

Kadir Bal, ABD’nin ithalat 
değerinin Türkiye’nin toplam milli 
geliriyle kıyaslanamayacak büyüklükte 
olduğunu dile getirirken, şu bilgileri 
verdi:

“Türkiye’nin Çin’e kıyasla daha 
ucuza ihraç ettiği kalemlerde bile 
Çin yüzde 75 daha fazla ihracat 
yapmaktadır. 2008 yılında 633 kalem 
malı Çin’den daha ucuza satmışız. 
Türkiye’nin sattığı ürünlerin toplam 
değeri 1.4 milyar dolar, Çin’in sattığı 
ürünlerin değeri 14.7 milyar dolar. 
Eğer Türkiye bu 633 kalem malın 
tamamını ihraç etmiş olsaydı ilave 
ihracat geliri 9.5 milyar dolar olacaktı. 
Rakamlar kıyaslanamayacak kadar 
düşük. Bunun nedeni ise talebi 
karşılayacak üretimimizin olmaması. 

Açılan siparişi tedarik etmede sıkıntı 
yaşıyoruz. Türkiye’den ihraç edilen 
4 bin kalem malın yüzde 25’i her yıl 
değişiyor. Bu, bin kalem mal sürekli 
değişiyor demek. Firmalarımızın 
kendi ürününü üretmesi ve bizzat 
kendisinin pazarlaması gerekiyor. 
ABD’ye doğrudan sermaye 
yatırımı yok denecek kadar az. 
İhracatçılarımızın ihracat yaptığı 
ülkede fiilen bulunması gerekiyor. 
Çünkü rakip ülkeler böyle çalışıyor. 
İhracatını kendisi yanan ülke ve 
firmaların ihracat oranı artıyor.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi, AB ve Dış İlişkiler Çalışma 
Grubu Başkanı Arzu Amirak, İzmirli 
sanayicilere yeni pazarların kapılarını 
açacak, ihracat yapılan ülkelere de 
daha fazla mal satışını sağlayacak 
çalışmalara devam edeceklerini 
bildirdi. Toplantıya yine EBSO Meclis 
Üyesi olan Türk Amerikan İşadamları 
Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet 
Güran da katıldı. 

Türk firmalarına
Amerika yolu göründü

ULUSLARARASI
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Gana’dan sanayiciye davet
Afrika’nın gelişme yolunda 

ilerleyen ülkelerinden Gana, 
İzmirli sanayicilere yatırım 

daveti yaptı. Hammadde ve yarı 
mamül konusunda zengin kaynaklara 
sahip olan Gana, serbest bölgesiyle 
de avantaj sunuyor.

81. İzmir Enternasyonal Fuarı’na 
katılan Gana, bu yılki hedefini “kalıcı 
bağlantılar kurmak” olarak belirledi. 
Gana Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Temsilcisi Gerald Nyarko-Mensah 
başkanlığındaki 15 kişilik heyet, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Erdoğan Çiçekçi ile görüşen heyet, 
İzmirli sanayicileri ülkelerinde yatırım 
yapmaya çağırdı.

Birkaç yıl önce İEF’ye küçük 
bir heyetle katıldıklarını hatırlatan 
Nyarko-Mensah, “Bu defa kalabalık 
bir heyetle sadece fuara katılmak 
değil kalıcı bağlantılar kurmak 
amacıyla İzmir’e geldik. Stratejik 
konumundan dolayı Türkiye’yi, güçlü 
işbirliği imkanları bulunmasından 
dolayı da İzmir’i tercih ettik” dedi.

Avantaj sunuyoruz

Türk işadamlarının ülkelerine gelip 
yatırım yapmalarından son derece 
memnun olduklarını belirten Gana 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi 
Nyarko-Mensah, “Gana Serbest 

Bölgesi yatırımcılar için çok uygun 
şartlar sunmaktadır. Türk firmaları 
Gana’dan hammadde ve yarı mamül 
maddeler alabilir. Serbest bölgemizde 
halen 3 Türk firması faaliyet 
gösteriyor, bir firma da bölge dışında 
kablo üretimi yapıyor. Ortaklıkların 
kurulması için bizleri yönlendirmenizi 
bekliyoruz. İlk etapta kakao ve kakao 
müstahzarları, mobilya ve ağaç işleri, 
eczacılıkta kullanılan hammaddeler 
ve tarım ürünleri konularında işbirliği 
imkanlarını değerlendirmek istiyoruz” 
diye konuştu.

İşbirliği zamanı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Çiçekçi de, Gana 
ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin 

ekonomik alanda da güçlendirilmesi 
gerektiğine dikkat çekti. İzmir’de 
EBSO bünyesinde başta gıda, tekstil, 
otomotiv ve yan sanayi, kimya 
ve petrokimya, inşaat, makine, 
elektrik-elektronik, enerji olmak 
üzere 67 değişik sanayi dalının temsil 
edildiğini, Oda üyesi 4 bin 500’ü aşkın 
sanayicinin sektörlerinde uluslararası 
pazarlarda rekabet ettiğini belirten 
Erdoğan Çiçekçi, “Gana heyetinin 
İzmir ve Odamızı ziyaretinden 
mutluluk duyduk. Ülkelerimiz 
arasında ve İzmir özelinde ekonomik 
ilişkilerimizi derinleştirmenin zamanı 
geldi. Bu amaçla daha kapsamlı 
heyet organizasyonları yapmalı ve 
sektörlerimizin birbirlerini yakından 
tanıyıp ortak yatırımlara imza 
atmalarını sağlamalıyız. Biz EBSO 
olarak önümüzdeki süreçte Gana’ya 
bir ticaret heyeti organizasyonu 
düzenlemekten ve Gana’dan gelecek 
heyetleri ağırlamaktan mutlu 
olacağız” dedi.

Çiçekçi, Türkiye’nin üçüncü 
büyük kenti İzmir’in sanayi kadar 
ticaret ve turizmde de söz sahibi 
olduğunu belirtirken, EXPO 2020’ye 
ev sahipliği yapmak için Afrika 
ülkelerinin desteğini istediklerini de 
ifade etti. 

ULUSLARARASI
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Türkiye’nin yatırım ve ticarette 
2012-2013 yılı dönemi 
17 hedef ülkesi arasında 

Nijerya, Mısır, Libya ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti ile Afrika kıtasının 
dört temsilcisi var. 30 milyon 
kilometrekareyi aşan yüzölçümü ve  
1 milyara yakın nüfusu ile Afrika kıtası 
gerek barındırdığı doğal kaynaklar 
gerek sahip olduğu insan gücü ile 
uluslararası arenada gittikçe artan bir 
öneme sahip. Dünya petrol ihtiyacının 
yaklaşık olarak yüzde 15’ini karşılayan 
ve toprakları dünyada tarıma elverişli 
toprakların yaklaşık üçte birini 
oluşturan kıtada Türkiye son beş 
yıldır ciddi bir açılım içerisinde. Başta 
Çin olmak üzere ABD, AB, Rusya, 
Japonya ve Hindistan gibi birçok 
ülkenin ilgilendiği bölge konumunda 
olan Afrika’da birçok ülkede Türk 
yatırımı bulunduğu ülkenin en 
büyük yatırımı konumunda. 

2005 kırılma 
noktası

Türkiye’nin 
bölgeye 
yakınlaşmasının 
nedenlerini 
ekonomik 
özelliklerde ve 
siyasi konjonktürde 
aramak mümkündür. 
Türkiye, başta inşaat 
sektörü olmak üzere 
birçok alan için büyük 
bir pazar oluşturan Afrika 
ile ekonomik ilişkilerini 
artırmak istemektedir. 
Öyle ki tüm Afrika ülkeleriyle 
ticaret hacmi 2005’te 9 milyar 

civarındayken bu rakam 2009’da 15 
bin 876 milyar dolara ulaştı. Bu yıl 
ihracattaki gelişime bakınca Afrika 
ülkelerinin hızlı seyri dikkat çekiyor. 

İhracat yüzde 30 arttı

Özellikle Kuzey Afrika’daki 
siyasi çalkantılar nedeniyle 2011’de 
gerileyen ihracat Eylül 2012 itibariyle 
9.9 milyar dolara ulaştı. Bir önceki 
yıla göre yüzde 30 artış yakalayan 
Afrika pazarı artış hızında liderliğe 
oturdu. Afrika’yı yüzde 14’le aynı 
rakamı yakalayan iki bölge Bağımsız 
Devletler Topluluğu ve Uzakdoğu 
takip ediyor. Nispeten küçük rakamı 
olan Kuzey Amerika pazarı ise yüzde 
26’lık bir artış yakalamış durumda. 

İnşaatta beş projeden
biri Afrika’da

Uluslararası birçok projeye imza 
atan ve dünyada ilk üçe giren Türk 
müteahhitlik sektörünün de en 
önemli pazarlarından biri haline gelen 
Afrika özellikle altyapı yatırımları 
için oldukça cazip. Türk inşaat 
sektörünce 1972-2010 yılları arasında 
89 ülkede yapılan projelerin beşte 
biri Afrika’da yapıldı. 28 yıllık bu 
projelerin yüzde 21’i tüm Afrika’da 
(39 milyar dolar) gerçekleştirildi. 
Kuzey Afrika’nın projelerdeki payı 
ise yüzde 19. Sahra altı bölgesinin 
payı ise yüzde 2 ile 3.7 milyar dolar 
seviyelerinde. 

BRIC’ten daha kolay
iş yapılıyor

Uzmanlar Afrika’da iş 
yapmanın Çin, Rusya ve 

Brezilya’ya göre çok 
daha kolay olduğunu 

belirtirken sadece 
doğal kaynakları 
olan bir yer olarak 
görülmemesi 
gerektiğinin 
de altını 
çiziyor. En çok 
gayrimenkul, 
doğal kaynaklar, 
iletişim, 

yenilenebilir 
enerji ve kimya 

sektöründe 
doğrudan yatırım 

yapılırken bölgede 
yüzde 7 büyüme 

oranlarına sahip bir çok ülke 
var.

Afrika atağı meyvelerini veriyor
Dünyanın en hızlı büyüyen coğrafyalarından biri olan Afrika Türkiye’nin 
hedef pazarları arasında en fazla ülkeye sahip. 2005’ten bu yana ağırlık 
verilen Afrika kıtasında Türkiye’nin ihracatı yüzde 30 artarken her beş 

müteahhitlik işinin biri de bu kıtada yapılıyor.
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EBIC-EGE firmaları
uluslararası başarıya ulaştırıyor

Danimarka’ya
dondurma makinesi
İstanbul’da faaliyet gösteren 

Nergisler Makine isimli metal 
işleme firması, 2008 yılının hemen 
başında EBIC-Ege’nin haftalık işbirliği 
taleplerinden birisine ilgi göstererek 
Danimarkalı Gram Equipment 
firmasının işbirliği talebi ile ilgilendi. 
Yaklaşık 350 metrekarelik alanda 5 
aile üyesi ile faaliyette bulunan bu 
işletme, daha önce hiçbir yabancı 

firma ile işbirliği yapmazken, sadece 
bulunduğu küçük sanayi bölgesindeki 
işletmelere hizmet veriyordu. Yabancı 
dil bilen personeli de olmayan bu 
işletme, EBIC-Ege’nin yardımı 
ile dünyanın en büyük sanayi tipi 
dondurma makinelerinin üretimini 
yapan Danimarkalı firma ile temas 
kurdu. Tüm görüşmelerde EBIC-
Ege ekibi Türk firmasına gerekli 
tüm hizmeti (tanışma, buluşma, 
dil, sözleşme vb.) sundu ve işbirliği 
anlaşmasının imzalanmasını sağladı. 

Türk firma bugün itibariyle 
1500 metrekarelik daha büyük bir 
fabrikada 1 mühendis toplam 14 
çalışan ile faaliyetini sürdürüyor. Türk 
firması, Danimarkalı firmanın en 
önemli tedarikçilerinden birisi haline 
geldi ve üretiminin yüzde 90’nını 
Danimarka’ya ihraç ediyor. 2011 
yılı itibari ile Türk firması sanayi tipi 
dondurma makinelerini Danimarkalı 
firma adına Türkiye’de üretmeye 
başladı. Bu çalışma söz konusu 
işbirliğinin ekonomik sonuçlarının çok 
daha yüksek olacağını gösteriyor. 

6 firmadan
metal işleme
Danimarkalı Gam Equipment 

firması, üretim faaliyetlerinin önemli 
bir kısmını Türkiye’ye kaydırmayı 
amaçladığını belirterek, Türkiye’de 
kendilerine üretim yapabilecek 
firma bulması amacı ile 2010 yılının 
ortalarında EBIC-Ege ile tekrar temas 
kurdu. Bu kapsamda Danimarkalı 
firmayı Türkiye’ye davet eden EBIC-
Ege, bir hafta içerisinde metal işleme 
ve farklı metal parçaların üretimini 
yapabilecek özellikte toplam 12 
Türk firması ile tanıştırdı ve bunların 

2008-2010 Yılları Arasına İlişkin Veriler

EBIC-Ege Bütçesi : 1.200.000 Euro

AB Katkısı : 720.000 Euro (%60)

Yerel Katkı : 480.000 Euro (%40)

İmzalanan PA Sayısı : 69 Adet 

Yaratılan Katma Değer : 4.000.000 Euro (Yerel 
katkının 8.3 katı, toplam bütçesinin 3.3 katı)

2010-2012 Yılları Arasına İlişkin Veriler

EBIC-Ege Bütçesi : 800.000 Euro

AB Katkısı : 480.000 Euro (%60)

Yerel Katkı : 320.000 Euro (%40)

İmzalanan PA Sayısı : 20 Adet 

Yaratılan Katma Değer : Henüz çalışma yapılmadı

Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege) 
Konsorsiyumu, 2008-2010 yılları arasını kapsayan ilk 
dönemde yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 69 

işbirliği anlaşması imzalanmasına aracılık etti. Kurucuları 

arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın da bulunduğu  
EBIC-Ege’nin bu işbirliklerine yönelik çalışması, 
anlaşmaların kurumlara yaklaşık 4 milyon Euro tutarında 
katma değer sağlarken, 28 kişilik de istihdam imkanı verdi.
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tamamını ziyaret ettirerek teknik 
altyapıları konusunda bilgilendirme 
çalışmaları yaptı.

Bu ziyaret sonucunda Danimarkalı 
firma toplam 6 Türk işletmesi ile, saç 
metal işleme ve farklı malzemelerin 
imalatı konusunda üretim anlaşması 
imzalayıp üretime 2011 yılının ilk 
ayında başlandı. Danimarkalı firmanın 
yetkilisinden alınan bilgiye göre 
sadece 2011 yılında Türk firmaları ile 
toplam 3 milyon Euronun üzerinde 
bir üretim yapıldı. Bu anlaşmaların 
artarak devam etmesi de bekleniyor. 
(Bu rakam ilk dönemde yaratılan 
4 milyon Euro tutarındaki katma 
değere dahil değil.) 

Sıfırdan proje
ortaklığına
Manisa’da faaliyet gösteren ve 

plastik sektöründe çalışan Lenis 
Global Ltd. Şti., daha önce hiçbir 
bilgisi ve deneyimi olmadığı AB 
Çerçeve Programları konusunda 
bilgilenme ve bu fırsatlardan 
yararlanma amacıyla 2009 yılında 
EBIC-Ege ofisini ziyaret etti. EBIC-
Ege uzmanları, Avrupa İşletmeler 
Ağında yayınlana bir AB 7. Çerçeve 
Proje ortak arayışı duyurusunu söz 
konusu firmaya ileterek bilgilendirdi. 
Firmanın bu proje teklifinden 
yararlanması için EBIC-Ege uzmanları 
gerekli olan tüm desteği firmaya 
sağlarken formların doldurulmasında 
da yardımcı oldu. 

EBIC-Ege’nin bu desteği 
sonucunda Lenis Global, ilk defa bir 
AB projesine ortak olarak katılırken 
yaptığı harcamalar AB tarafından 
yüzde 100 desteklendi. Bu deneyim 
sonucunda firma başvurduğu 2 AB 
projesinin sonuçlarını bekliyor. Lenis 
Global Ltd. Şti, EBIC-Ege desteği 
ile sadece AB projelerine değil 
aynı zamanda TÜBİTAK ve San-Tez 
projelerine de başvurma çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu anlaşma AB tarafından 
da bir “Başarı Öyküsü” olarak EEN 
Ağında yayınlandı. 

İzmir’e İskoçya’dan
akıllı tekstil yatırımı
İskoçya’dan Scotmas Ltd. isimli 

firma yatırım yapmak amacıyla 
Çin’e gitmeyi planladı ve Avrupa 
İşletmeler Ağı’nın İskoçya’daki Ofisini 
ziyaret ederek yardım istedi. AIA 
yetkilisi, Çin konusunda ayrıntılı bilgi 
veremeyeceğini, ama arzu ederse 
Çin yerine Türkiye gibi farklı ülkeler 
konusunda yardımcı olabileceğini 
belirtti. İskoçya’daki AIA yöneticisi 
EBIC-Ege proje müdürüne bu 
durumu aktardı. EBIC-Ege Proje 
yöneticisi, Scotmas Ltd.’yi 6 ay süren 
bir ikna sürecinde İzmir’deki gerekli 
firmalarla da temas kurarak yatırım 
yapmasını sağladı.

İskoç firma 2009 yılında İzmir’e 
akıllı tekstiller konusunda pilot 
üretim ünitesi kurdu ve bugün 10 
kişi istihdam ediliyor. Tüm üretim 
İskoçya’ya ihraç ediliyor. Bununla 
birlikte İskoç firma Ege Üniversitesi 
ile birlikte 3 farklı konuda 
oluşturduğu Ar-Ge projelerinin 
de tüm finansmanını karşıladı. Bu 
araştırmalarda 2 doktora ve 6 yüksek 
lisan olmak üzere 8 kişi burs alıyor. 
Bu anlaşma AB tarafından da bir 
“Başarı Öyküsü” olarak EEN Ağında 
yayınlandı. 

Yunanistan’a nakış
işleme yazılımı
Avrupa İşletmeler Ağı’nın yerel 

uzmanlığı yardımıyla, Yunan nakış 
işleme yazılımı üreticisi Compucon 
Türkiye’de distribütörlük anlaşması 
imzaladı. Selanik merkezli Compucon 
firması, belli başlı bilinen bütün 
tekstil makinelerinde kullanılabilen 
yazılımlar üretiyor. Halihazırda çeşitli 
ülkelere yazılım satışı yapmakta 
olan Compucon’un İş Geliştirme 
Direktörü Thomas Vassaras, 
firmanın çalışmalarına uygun, 
ortak hedeflerini paylaşabilecek 
bir Türk ortak arayışına girdi. Bu 
amaçla Selanik’te Kuzey Yunanistan 
Sanayiciler Konfederasyonu 
bünyesinde hizmet veren Avrupa 
İşletmeler Ağı (AİA) ofisini ziyaret 
eden Vassaras “Günümüzde var 
olan onca teknolojiye internete, 
telefona vs. rağmen iş dünyasında 
doğru partneri bulmak hala çok 
güç. Birilerinin işbirliği yapacak 
tarafların hepsinin bilgisine sahip 
olması gerekiyor” diyerek AİA’dan 
yardım talebinde bulundu. Başvuruyu 
takiben Selanik’teki AİA sorumlusu 
Monika Nagy, Türkiye’de Denizli 
Ticaret Odası’nda hizmet veren AİA 
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ofisinden Süleyman Karakaya ile 
irtibata geçerek Türkiye’den uygun 
bir ortak bulunması konusunda 
yardım istedi. Talebe yönelik 
değerlendirmelerin ardından 
Türkiye’den önerilen Denizli 
merkezli Yorka Yazılım firması ile 
Compucon anlaşmaya vardı. Thomas 
Vassaras, “Bu anlaşma ile sadece 
Türkiye değil Türkiye aracılığıyla daha 
doğudaki ülkelere de ulaşabilmeyi 
umut ediyoruz” dedi.

Denizli’de faaliyet gösteren 
Yorka firması daha önce bünyesinde 
olmayan ve özellikle tekstil 
firmalarının büyük ihtiyacı olan ürünü 
bünyelerine katarak ürün yelpazesini 
genişletti, bu alanda neredeyse 
tüm ürünleri satan bir firma haline 
geldi. Yorka’nın nakış işleme yazılımı 
tekstil firmalarında verimliliği ve ürün 
kalitesini de artıracak. Bu  anlaşma 
AB tarafından da bir “Başarı Öyküsü” 
olarak EEN Ağında yayınlandı.

Polonya’ya mobilyada
çevreci kompozit
Avrupa İşletmeler Ağı uzmanları 

Politechnika Slaska Üniversitesi’nin 
(Silesian University of Technology 
- SUT) yürüteceği bir AB proje 
için mobilya sektöründe çalışan bir 
KOBİ arayışına girdi. Projenin hedefi 

ağaç artıklarından yararlanarak yeni 
bir kompozit ürün ortaya koymak 
ve böylece atıkları ekonomiye geri 
kazandırmaktı.

Kendilerine ulaşan Ortak Arayışını 
değerlendiren Avrupa İşletmeler Ağı 
uzmanları, öncelikle veri tabanlarına 
bu duyuruyu yaparak ilgilenebilecek 
firmaları haberdar etti. Gelen talepler 
üzerinden yapılan değerlendirmeler 
sonucunda Üstün Mobilya’nın proje 
için en uygun firma olduğuna karar 
verildi. Tüm görüşmeler boyunca 
firmaya yardımda bulunuldu, 
formlar usulünce doldurana kadar 
firmaya gerekli olan her konuda 
destek sağlandı. AİA ofisi yardımı ile 
Üstün Mobilya, Polonya’da bulunan 
üniversitede ortaya koyulan atık tahta 
ve plastikten kompozitler geliştirmeyi 
ve bu malzemeden mobilya üretmeyi 
hedefleyen projenin ortağı haline 
geldi.

Üretilmesi hedeflenen bu çevre 
dostu kompozit, hiçbir kimyasal 
içermiyor. Proje sonucunda 
üretilecek maddeden yapılacak 
malzemeler hasar görseler, hatta 
kullanım ömürlerinin sonuna gelseler 
dahi yeniden kullanılabilecek.

Bu yeni teknoloji bilinen 
geri dönüşüm uygulamalarını 

da etkileyecek ve bu sektörde 
faaliyet gösteren firmalara yeni 
gelir kaynakları sağlayacak. Bu 
gelişme doğrudan satışlar üzerinden 
pazara yıllık en az 100 milyon Euro 
kazandırabilir. Üstün Mobilya’nın da 
içinde bulunduğu 10 proje ortağı, 
hedefledikleri bu yeni teknolojiyi 
geliştirmek ve kullanılabilir 
hale getirmek için çalışmalarını 
sürdürüyorlar.

Serada kaliteli ürün
ve ihracat
2010 yılında EBIC-Ege’nin 

organize ettiği Hollandalı biber 
yetiştiricisi Kwekerij Bergpeppers 
firmasının Türkiye ziyaretinde 
tanıştığı domates yetiştiricisi Genel 
Seracılık Enerji Yatırım A.Ş ile oldukça 
verimli geçen toplantıları, Türk 
firmanın ürünlerinin kalite standartları 
sebebi ile maalesef sonuçsuz kaldı. 
Bu durumun tekrarlanmaması 
adına harekete geçen EBIC-Ege 
uzmanları, Genel Seracılık Enerji 
Yatırım A.Ş.’ye üretimin kalitesini 
ve ürün çeşitliliğini arttırmak üzere 
teknik destek almasını önerirken 
gerekli teknik bilgiyi bulmak 
üzere kolları sıvadı. Çözüm ortağı 
olarak Hollanda’nın Proje Uzman 
Programı’ndan Türk firma için 
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profil oluşturdu, bilgi ve tecrübesini 
paylaşacak, firmayı yönlendirecek 
bilgiye sahip bir teknik uzman 
talep edildi. Arayış, uzmanlardan 
seracılık ve gıda üretimi konusunda 
tecrübeli Mühendis Van den Berg’in 
Türkiyedeki teknik çalışması ile son 
buldu. Van den Berg, Genel Seracılık 
firmasına biber yetiştiriciliğinin 
teknik ve metotlarını öğretti, 
üretilecek ürünün özelliklerine göre 
sera içi sıcaklığı nasıl hesaplamaları 
gerektiğini, bilgisayar kullanımını nasıl 
arttırabileceklerini ve otomasyon 
sistemleri ile bazı hastalıkları nasıl 
önleyebileceklerini gösterdi.

EBIC-Ege’nin sağladığı bu hizmet 
sayesinde firma daha önce üretmediği 
bir ürünü nasıl verimli şekilde 
üretebileceğini öğrendi. Hollanda’da 
bulunan yeni satış imkânları ile tanıştı 
ve uluslararası iş yapma imkanı buldu. 

Uzman yardımı
üretimi çeşitlendirdi
Parlar Fidancılık, Ödemiş’te 

farklı çeşit genç meyve ağaçları 
yetiştiren, bunları da yurtiçi ve 
yurtdışı pazara satan bir firma. Aynı 
zamanda bahçelerini de genişleterek 
yeni bahçe ağaçları ekimi yapmak 
istiyordu. Mevcut sorunlarını 
çözecek, yeni ağaç dikiminde ve 
ürün seçiminde teknik boyutta 
destek verecek bir kurum arayan 
firma, EBIC-Ege’yi ziyaret etti. EBIC 
– Ege uzmanları firmayı “yenilik 
değerlendirme” çalışmasına tabi 
tutarak spesifik sektör sorunlarını 
ortaya çıkardı. Çözüm için uzman 
yardımı alınmasının daha doğru 
olacağına karar verilip AİA Ağı’nda 
bu bilgiye sahip kurumlar ve firmalar 
arayışına girildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda 

network yardımı ile 30 yıldan fazla 
deneyime sahip C. van der Riet ile 
temas kurulup Türkiye’de getirildi. 
Öncelikle sorunların tespitiyle 
başlayan çalışmada, adım adım bu 
sorunları çözmek adına firma içindeki 
teknisyenlerin eğitimi, iklime ve 
toprağa uygun ağaç seçimi, ağaçların 
fare vb. zararlılardan korunması 
ayrıntılarıyla ele alındı. Bu eğitimlerin 
yanısıra firma için su ve toprak analizi 
yapılarak eksiklikleri gidermek üzere 
detaylı teknik ve bilimsel çalışmalar 
gerçekleştirildi.

Bu program sayesinde Parlar 
Fidancılık, bölgede olmayan bir 
yardıma ulaşırken, gelecekte üretim 
sürecinde oluşabilecek sorunları 
gidermek için bilgi sahibi oldu. 
Aynı zamanda firmanın hedefleri 
gerçekleşti, teknik sorunlar çözülerek 
daha farklı çeşit ağaçlar yetiştirilmeye 
başlanıp bahçeler genişletildi.
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EBSOV Bayanlar Birliği
yeni dönemde iddialı

Kurulduğu günden beri 
gerçekleştirdiği sosyal-
kültürel etkinliklerle bölgesel 

sorumluluk ve bireysel gelişim adına 
faaliyet sürdüren ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Vakfı’nın öğrencilere 
verdiği burslara eşsiz katkılarda 
bulunan Bayanlar Birliği, yeni faaliyet 
dönemine başladı.

Hülya Kuloğlu başkanlığındaki 
yönetimin 2012-2013 dönemi ilk 
toplantısına, EBSO Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki’nin eşi ve aynı 
zamanda Bayanlar Birliği Onursal 
Başkanı olan Nurçin Tiryaki de 
katılım sağlayarak desteklerini iletti.

Öncelik eğitimde

EBSO Vakfı Bayanlar Birliği 
üyeleri, Sanayiciler Kulübü’ndeki 
toplantıda geçtiğimiz dönemi 
değerlendirerek, yeni dönemde 
gerçekleştirecekleri faaliyetleri ve 
projeleri ortaya koydu.

EBSO Vakfı Bayanlar Birliği 
Başkanı Hülya Kuloğlu, yeni 
dönemde eğitim projelerine ağırlık 
vereceklerini ve daha fazla öğrenciye 
burs sağlayabilmek amacıyla Vakfa 

kaynak yaratacak etkinliklere devam 
edeceklerini belirtti. Kuloğlu, 
geçtiğimiz dönemin başarılıyla 

tamamlanmasından ötürü tüm 
Bayanlar Birliği üyelerine teşekkür 
etti.

HABER
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ENFLASYON

2012 yılı Eylül ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de %9,19, 
ÜFE’de %4,03 oranında 

artmıştır. Bir önceki aya göre 
TÜFE’de %1,03, ÜFE’de ise %1,03 
oranında artış gözlenmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
TÜFE’de en yüksek artış; %18,88 ile 
alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşmiştir. Konut (%12,05), gıda 
ve alkollü içecekler  (10,39) lokanta 
ve oteller (%9,74) artışın yüksek 
olduğu diğer harcama gruplarıdır.

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda, İzmir’de TÜFE, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %9,57 ve on 
iki aylık ortalamalara göre %9,46 
oranında artış gerçekleşmiştir. 

Eylül ayı ÜFE alt kalemleri 
bazında, sanayinin üç sektöründen, 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe %1,52, imalat sanayi 
sektöründe %0,94, elektrik, gaz ve 
su sektöründe de %0,92 oranında 
artış gerçekleşmiştir. 

Sanayinin alt sektörleri bazında 

ÜFE değerlendirildiğinde, en yüksek 
aylık artış %7,44 ile ham petrol 
ve doğalgaz çıkarımı sektöründe 
gerçekleşirken, onu %3,89 ile 
mobilya ve diğer imalatlar, %2,89 ile 
kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 

ürünleri imalatı ve %1,85 ile metal 
cevheri izlemiştir. Eylül ayı itibariyle 
791 maddeden, 401 maddenin 
ortalama fiyatında artış, 226 
maddenin ise ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşmiştir.

Yüzde                                  TÜFE                              ÜFE

Eylül                          2011           2012          2011           2012

Yıllık 6,15 9,19 12,15 4,03

Yıllık Ort. 6,00 9,53 10,03 8,65

Aylık 0,75 1,03 1,55 1,03
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Bir önceki yılın aynı ayına göre, yıllık %-1,5 
oranında azalan Sanayi Üretim Endeksi, aylık  
%11,4 oranında düşüş göstermiştir. Bu oran 2009 
yılından bu yanaki en düşük orandır. Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış endeksteki aylık 
azalış ise %2,3 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 %4,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi %0,4 oranında artarken, imalat sanayi 
sektörü endeksi %2,6 oranında azalmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayına göre imalat sanayinin alt 
dallarından; diğer ulaşım araçlarının imalatı %85,5, ağaç, 
ağaç ve mantar ürünleri imalatı %44,6, bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin imalatı %23,6 oranında 
artarken; Mobilya imalatı %22,5, motorlu kara taşıtı, 
treyler (römork) ve yarı treyler imalatı %22,4, başka 

yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 
%17,2, deri ve ilgili ürünlerin imalatı %14,6 oranında 
azalmıştır. 2012 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre enerji %2,4, dayanıksız tüketim malı imalatı 
%1,0 oranında artarken;  sermaye malı imalatı %12,0, 
dayanıklı tüketim malları imalatı %6,2 ve aramalı ithalatı 
%0,7 oranında azalış göstermiştir.

Eylül ayında Kapasite Kullanım 
Oranı %74,0 oranında 
gerçekleşmiştir.

Kok kömürü ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı %85,8, 
elektrikli teçhizat imalatı %81,7, 
kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı %78,3, giyim eşyalarının 

imalatı %78,1, Ağaç, ağaç ürünleri 
ve mantar ürünleri imalatı (mobilya 
hariç) %78,0 ile 2012 yılı Eylül 
ayını en yüksek kapasite ile kapatan 
sektörlerdir. 

Eylül ayında arındırılmış endeks 
% 72,8 ile son 22 ayın en düşük 
oranına ulaşmıştır.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Ağustos 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 117,6 -1,5 -11,4 121,2 1,2 127,0 -2,3

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

145,7 0,4 -1,3 152,0 2,3 131,3 1,5

İmalat Sanayi 111,4 -2,6 -12,9 115,3 0,4 124,5 -2,1

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

158,1 4,5 -5,5 158,1 4,5 149,7 -1,2

128,5
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127,6

138,7

126,7

141,3

120,2
118,5

131,4

125,4

134,7
132,6

132,8

117,6

128,7

119,8

127,7

138,7
133,3

138,0

117,8

114,7

128,6 126,8

135,1

130,3

133,0

121,2

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

76,2

77,0 76,9

75,5

74,7

72,9
73,1

74,7
74,7

74,6

74,8

74,3
74,074,9

75,2
75,6

76,6
76,9

75,8

76,1

75,5

74,3

73,0 73,0

72,8

72,8

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

KKO Arındırılmış KKO
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