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Cumhuriyetimizin 89. yılında, ülkemizin kat ettiği mesafeden ve 
bugün gelinen noktadan gurur duymaktayız. Öncelikle geçmişten 
bugüne kadar emeği geçen herkese şükranlarımızı iletiyoruz. En 
büyük şükran ve minnet duygularımız ise, Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’e olup, 74. ölüm yıldönümü vesilesiyle saygıyla bir kez 
daha anıyoruz.

Her ne iş yaparsanız yapın en zor olanı, alkışı en hakedeni, takdire 
en şayan olanı yoktan var etmektedir. İşte Türkiye Cumhuriyeti 
yoktan var edilmiş, yokluktan varlığa geçmiş bir devlettir. Öyle bir 
devlettir ki, kadın erkek demeden, kürdü, lazı, çerkezi ayrılmadan, 
elinde avucunda ne varsa paylaşarak, birlik olarak yurdun dört bir 
yanını düşmandan temizleme başarısını göstermiştir.

Bildiğiniz bu cümleleri neden tekrarlıyorum? Çünkü, geçmişini 
unutan milletlerin geleceğinin de olamayacağına inandığım için, 
o dönemdeki birlik ve beraberlik ruhuna ihtiyacımız olduğu için 
tekrarlıyorum.

Yokluk döneminde açılan kurumların, yapılan yatırımların, verilen 
hakların, hayata geçirilen reformların hala bugünün Türkiye’sine ışık 
tuttuğu için tekrarlıyorum.

“Atatürk asrımızın dâhi bir devlet adamıdır.” diyen Einstein’dan,  
“Atatürk’ün hayatı ve eseri sadece Türkiye için değil, fakat dünyanın 
bütün özgür ulusları için bir ilham kaynağı olmaya devam edecektir.” 
diyen Çin Cumhurbaşkanı Çang Kay Şek’e kadar dünya devlet ve 
bilim adamlarının önünde saygıyla eğildiği bir lideri ve tabi ki silah 
arkadaşlarını o nedenle ne kadar şükranla ansak azdır.

Türkiye, 1923 yılında açılan bu yolda emin adımlarla ilerlerken, 
100. yıl hedeflerine ulaşma azmi ve isteği için de tek yürek olmuştur. 
18. büyük ekonomisi ile Türkiye,  birlik ve beraberlik içinde, 
üretmeye kalkınmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam 
edecektir.

İçeride ve dışarıda çıkabilecek her türlü engele rağmen, 
“Kalkınmak Sanayileşmek Demektir” sözünden aldığımız güçle, bu 
çarklar kesintisiz dönecektir. İnanıyoruz ki, sanayisinden, eğitimine, 
politikasından demokrasisine kadar, Türkiye eksiklerini tamamlayarak, 
dünden daha fazla gelişerek büyüyecektir.

Türkiye’nin söz konusu başarısı ve bütünlüğünü bozmak isteyen 
hain terör saldırılarının da, asla amacına ulaşamayacağının altını çizmek 
isterim. Bu süreçte, içimizi yakan, milletimizi derinden üzen terör 
karşısında, beklentimiz siyasetin ortak hareket etmesidir.

Bir kez daha şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anıyor, ailelerine ve 
ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyorum.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Cumhuriyeti’nin gururu

BAŞKAN
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İzmir’de cumhuriyet coşkusu

İzmir’de, Cumhuriyet’in 
kuruluşunun 89. yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında Atatürk 

Anıtı’na çelenk konuldu. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
kapsamında İzmir Valisi Cahit Kıraç, 
Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı 
Orgeneral Abdullah Atay ve İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. 
Vali Kıraç, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından anıt şeref defterini 
imzaladı. Cumhuriyet Bayramı 
törenlerinde Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı Meclis Başkan Yardımcısı 
Sayıl Dinçsoy temsil etti.

Vali Kıraç, anıt şeref defteri 
yazısında Türkiye’nin, Cumhuriyet’in 
sağladığı demokratik yönetim ve 
bilimsel düşünce ortamı sayesinde 
saygınlığına ve büyüklüğüne yaraşır 
biçimde dünya ile her alanda rekabet 
edebildiğini belirtti. Türkiye’nin 
mutlu insanların yaşadığı, güçlü ve 

müreffeh bir ülke olma yolunda 
hızla ilerlediğini kaydeden Kıraç, 
“Cumhuriyetimizin 89. yıl dönümünü 
büyük bir coşkuyla kutladığımız 
bu anlamlı günde, Cumhuriyet’i 
kurmakla belirlediğin ideallere ve 
hedeflere her zamankinden daha 
çok ihtiyacımız olduğunun bilinciyle 
seni bir kez daha sonsuz minnet, 
şükran ve rahmetle anmak üzere 
huzurundayız. Bu ilerlemede temel 
dayanağımız olan ilke ve inkılaplarının 
yol göstericiliğinde Cumhuriyetimizi 
daha da geliştirerek sonsuza kadar 

yaşatacağız. Cumhuriyet’in yılmaz 
bekçileri olarak bu anlamlı günün yıl 
dönümünde sana minnettarlığımızı 
sunuyor, aziz hatıran önünde saygıyla 
eğiliyoruz. Ruhun şad olsun” dedi

Törenlere katılanların da 
bayramını kutlayan Vali Kıraç, 
Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla 
kutlamak için gerekli hazırlıkların 
yapıldığını dile getirirken, kutlamalar 
kapsamında kendilerinden talep 
edilen bütün etkinliklere izin 
verdiklerini bildirdi.

GÜNDEM
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Cumhuriyet bir
modernleşme projesi

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 
günü İzmir’de çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. İzmir Valisi Cahit Kıraç, 
Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı 
Orgeneral Abdullah Atay ve İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, kutlamalar kapsamında 
valilikte tebrikleri kabul etti. Daha 
sonra Cumhuriyet Meydanı’na 
geçen Vali Kıraç, Ege Ordusu ve 
Garnizon Komutanı Orgeneral Atay 
ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kocaoğlu, vatandaşların bayramını 
kutladı. 

İzmir Valisi Kıraç, Cumhuriyet’in 
ilanıyla başlayan süreçte yapılan 
inkılaplar ve köklü değişikliklerle, 
Türkiye’nin tüm yönleriyle modern 
dünyanın etkin bir üyesi olması için 
çalışıldığını anlattı. Bir modernleşme 
projesi olarak ortaya konulan 
Cumhuriyet rejiminin Türk insanını 
modern dünyanın kavram ve 
değerleriyle tanıştırdığını belirten 
Kıraç, şöyle konuştu:

“Cumhuriyetle birlikte ülke 
sathında büyük bir düşünce devrimi 
başlatılmış, çağdaş uygarlık yolunda 
önemli ilerlemeler kaydedilmişti. 
Geçen süre zarfında siyasal, sosyal ve 
ekonomik alanlarda gerçekleştirilen 
değişimlerle Türkiye’nin bölgesinde 
ve dünyadaki önemi daha da 
pekiştirilmiştir. 1923’te nüfusunun 
dörtte üçü kırsalda yaşayan ve 
tamamen ilkel koşullarda üretim 
yapan bir tarım toplumu olan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
bugün dünyanın gelişmiş en büyük 
ekonomileri arasında yer almaktadır. 
Cumhuriyet’in 100. yılında ise 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına 
girmeyi hedeflemektedir.”

EXPO ile 30 milyar
dolarlık yatırım

Türkiye’nin gelişmesiyle birlikte 
İzmir’in de büyük bir gelişme ve 
ilerleme kaydettiğini vurgulayan 

Kıraç, EXPO 2020 adaylığı süreciyle 
ilgili şu bilgileri verdi:

“EXPO 2020’nin İzmir’de 
düzenlenmesi durumunda kente 
gelecek yatırım miktarının 30 milyar 
dolara ulaşacağı ifade edilmektedir. 
Bununla birlikte ülkemizin ve İzmir’in 
imajı değişecek, turistik aktiviteler 
katlayarak büyüyecektir. Dolaylısıyla 
EXPO 2020’yi, bölgemizin sosyo 
ekonomik gelişmesi için büyük bir 
fırsat olarak görüyoruz ve bu nedenle 
de çok önemsiyoruz. Adaylığımızla 
ilgili çalışmalar devletimizin bir 

projesi olarak yürütülmektedir. 
Hükümetimizin konuya gösterdiği 
yakın ilgi ve destek neticesinde 
adaylık sürecimizin teknik altyapısını 
oluşturan hususları kısa bir sürede 
tamamladık. Lobi faaliyetlerimizi 
büyük bir titizlikle yürütüyoruz. 
Özellikle lobi süreci zorlu geçecek bir 
yarıştır.” 

Konuşmaların ardından öğrenciler 
şiir okudu, halk oyunu gösterileri 
sundu, geçit töreni yapıldı. Kutlama 
programına, Genelkurmay eski 
Başkanı Hilmi Özkök de katıldı.

GÜNDEM
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10 Kasım’da İzmir farkı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, aramızdan 

ayrılışının 74’üncü yılında tüm 
Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de 
özlemle anıldı. Saat 09.05’te İzmir’de 
hayat durdu. İki dakikalık saygı 
duruşu sırasında trafikteki vatandaşlar 
araçlarından inerek saygı duruşunda 
bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar 
gözyaşlarına hakim olamadı. 

Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
anma törenine İzmir Valisi Cahit 
Kıraç, Ege Ordusu ve Garnizon 
Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, İzmir milletvekilleri, 
askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, 
üniversite rektörleri, resmi kurum ve 
meslek odaları temsilcileri katıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki ile Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
temsil ettiği törende, Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Kamil Porsuk, Bayram 
Talay, Meclis Katip Üyesi Sezai 
Aslanlı, Genel Sekreter Mustafa 
Kalyoncu da hazır bulundu. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Bayanlar 
Birliği adına çelenk sunumunu ise 
Bayanlar Birliği Başkanı Hülya Kuloğlu 
ile Tülin Kocagil yaptı. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası binasına da Türk Bayrağı 
ile Atatürk portresi asıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunulmasının ardından 2 dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal 
Marşı okundu ve göndere çekilen 
Türk bayrağı daha sonra yarıya 
indirildi. İzmir Valisi Cahit Kıraç, 
Anıt Şeref Defteri’ne “Edebiyete 
intikalinin 74. yıldönümünde seni 
büyük bir özlemle yad etmek üzere 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
ölümünün 74’üncü yılında İzmir’de özlemle anıldı.

Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete intikalinin 74. yılında 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
toplanan 2 bin 400 gönüllü, 
fotoğraf sanatçısı Cumhur 
Aygün’ün yürüttüğü 
proje kapsamında Konak 
Belediyesi’nin katkılarıyla 
Atatürk’ün portresini oluşturdu. 
İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği 
etkinlikte, siyah kıyafetleriyle 
meydanda yerlerini alan 
gönüllülerin oluşturduğu 
Atatürk portresi saat 12:30’da 
tamamlanarak helikopterden 
fotoğraflandı. Portrenin ayrıca 
uydu üzerinden Gigapan adı 
verilen ve portreyi oluşturan 
herkesin birer piksel olarak 
yeraldığı teknikle fotoğrafının 
çekildiği bildirildi.

2 bin 400 kişi bir oldu

GÜNDEM
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huzurundayız. Tarih seni Kurtuluş 
Savaşımızın önderi, modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu ve tarihin 
en büyük şahsiyetlerinden biri olarak 
altın harflerle yazmaktadır. Ancak 
Türk milletinin sana olan duygularının 
ifadesi bütün bunların çok üstünde 
olup, hiçbir yere sığmamaktadır. 
Dünya var oldukça Türk milleti seni 
kalbinin derinliklerinde sevmeye 
ve hayatın her alanında yaşatmaya 
devam edecektir. Bölgemiz başta 
olmak üzere dünyanın birçok yerinde 
yaşanan gelişmeler karşısında sürekli 
gelişimi ve değişimi öngören ilke 
ve inkılapların bizi daima farklı ve 
güçlü kılmaktadır. İlke ve inkilapların 
sayesinde bize hedef olarak çağdaş 
uygarlık yolunda emin adımlarla 
ilerliyoruz. Türk milletinin istiklali ve 
istikbali uğruna yaptıkların için sana 
sonsuz minnet ve şükranlarımızı 
sunuyoruz” diye yazdı.

Yoğun katılım

Her yıl Valilik ve İzmir’deki bir 
üniversitenin birlikte organize 
ettiği 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Töreni, Ulu Önder’in 
ebediyete intikalinin 74. yılında 
Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 
yapıldı. EÜ Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz, Atatürk’ün hayatını 
ve fikirlerini incelemenin hem 
dünya hem de Türkiye için 
yarar getireceğini vurgulayarak, 
“Bugün dünyanın en fazla 
ihtiyaç duyduğu şey nedir diye 
sorulsa, hiç duraksamadan 
barış diye cevaplarız. Şimdi 
öyle bir lider düşünün ki, 
karşı cephede savaştığı ve 
geçmişte düşman olan askerler 
hakkında kahraman diye söz 
ediyor. Çanakkale Savaşı’ndan 
sonra ‘Bu memleket toprağı 
üstündeki kanlarını döken 
kahramanlar. Burada dost bir 
vatan toprağınızdasınız. Huzur 
ve sükun içinde uyuyunuz. 
Sizler Mehmetçiklerle yan yana, 

koyun koyunasınız’ sözlerini hangi 
maksat ve hangi ruh haliyle kaleme 
aldığını çözebilirsek, sanırım barışa 
giren yolda önemli bir mesafeyi 
de katedebiliriz. Şimdi bırakalım 
da Atatürk’ü herkes sevsin. Buna 
hepimizin, her zamankinden fazla 
ihtiyacı var. O, bu şekilde bizi 
birleştiren büyük bir değer” dedi.

Anma Töreni’nde “Atatürk ve 
okuma tutkusu” isimli bir belgesel 
gösterimi yapıldı. EÜ emekli öğretim 
üyesi Eren Akçiçek, “Atatürk, Bilim 
ve Teknoloji” konulu konferans 
verdi. EÜ Devlet Türk Musukisi 
Konservatuvarı öğrencileri “Sarı 
Zeybek” anlatımlı danslı gösterisi 
sundu. 

GÜNDEM
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Ata’ya sevgi seli

İzmir, 10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Törenleri kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi tarafından organize 

edilen Ata’ya Saygı Yürüyüşü’nde 
buluştu.  Binlerce İzmirli’nin bir 
araya geldiği yürüyüş Alsancak’tan 
başlayarak Vasıf Çınar Meydan’ında 
sona erdi. Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk’ü 10 Kasım ölüm yıl 
dönümünde anmak için toplanan 
binlerce İzmirli, Türk bayrakları 
ve Atatürk posterleriyle “Mustafa 
Kemal’in Askerleriyiz” ve “Türkiye 
laiktir laik kalacak” sloganları atıp 
marşlar söyleyerek yürüdü. Kortej 
yürüyüşüne İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
İzmir Milletvekilleri, çok sayıda 
vatandaş katıldı. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar da, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
ve İzmir milletvekilleriyle kol kola 
yürüdü.  

GÜNDEM



13

Beraberliğimize
sımsıkı sarılmalıyız

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, Vasıf Çınar 
Meydanı’nda kurulan platformda 
yaptığı konuşmada, 10 Kasım 
Atatürk’ü anma gününün önemine 
dikkat çekerek yürüyüşe katılan 
tüm vatandaşlara teşekkür etti. Ulu 
önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
hasret ve özlemle andıklarını dile 
getiren Başkan Kocaoğlu, “İzmir 
Büyükşehir Belediyesi olarak, 
her 10 Kasım’da düzenlediğimiz 
‘Ata’ya Saygı Yürüyüşü’nde O’na 
olan inanç ve bağlılığımızı, ulusal 
bütünlüğümüzü, birlik, beraberlik 
ve dayanışma ruhumuzu, her 
seferinde çok daha güçlü bir şekilde 
haykırıyoruz. Bu yürüyüş, büyük bir 
buluşmanın adıdır. Büyük bir vefanın, 
minnetin ve bağlılığın, kentimize ve 
ülkemize yakışır bir biçimde dile 
getirilmesidir. Kadınıyla, erkeğiyle, 
genciyle, çocuğuyla birliğimizi, 
dirliğimizi hep koruyacağımız; ayrıya 
gayrıya düşmeden, düşürülmeye 
asla izin vermeden Cumhuriyet’e 
hep bağlı kalacağımızı anımsamak ve 
anımsatmaktır. Atamızın bize bıraktığı 
bu büyük mirası, titizlikle korumak 
ve gelecek kuşaklara onurla teslim 
etmek zorundayız. Aydınlık ve çağdaş 
bir Türkiye için asla umutsuzluğa 
kapılmadan, Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerine, bağımsızlığımıza, 
birlik ve beraberliğimize sımsıkı 
sarılmalıyız. Bugün burada, şanlı 
bayrağımızın altında toplanan yüreği 
Cumhuriyet coşkusuyla atan siz 
değerli hemşehrilerime şükranlarımı 
sunuyor, Ulu Önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük 
anısı ve eseri önünde bir kez daha 
minnetle eğiliyorum. Yaşayın Türkiye 
Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm 
diyene!” diye konuştu.

Vasfi Çınar Meydanı’nda ayrıca 
64 panodan oluşan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kente gelişi, İzmir 
günleri ve o döneme ait gazete 
haberlerinden oluşan “Atatürk’ün 
İzmir Günleri” isimli sergi de açıldı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’na Türkiye ve dünya 
ekonomisindeki gelişmeleri aktardı. 
Sanayiciler için üretimin “vazgeçilmez” 
olduğunu belirten Yorgancılar, 
Türkiye’nin yüzde 5 büyümesi halinde 
2023’te 10 büyük ekonomi arasına 
giremeyeceğini belirtirken başta işsizlik 
olmak üzere ekonomiyi ilgilendiren 
sorunlara da çözüm bulunamayacağına 
dikkat çekti. Yorgancılar, ekonomik 
gelişmeyi sağlayacak politikalara ana 
muhalefet partisinin de desteğini 
beklediklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
iki günlük İzmir programında Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı da ziyaret 
etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları, 
milletvekilleri ve belediye başkanlarının 

da katıldığı ziyarette ekonomiye 
ilişkin sunum yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, Kurtuluş 
Savaşı’ndaki askerlerin görüntülerini 
ekrana getirirken, “Atatürk ve silah 
arkadaşları çok zor şartlarda bu vatanı 
kurtararak bizlere emanet etti. Türkiye 
birlik ve beraberlik içinde, üretmeye, 
kalkınmaya dün olduğu gibi bugün de, 
yarın da devam edecektir. Ancak; birlik 
beraberlik sağlanmadan, vatan güvenliği 
olmadan ekonomideki başarıların, 
kişi başına düşen gelirin hiçbir önemi 
yok. Meclis’te bulunan tüm partilerin 
terör sorununu bitirmek için çaba 
göstermeleri en büyük arzumuz” dedi.

Dünyanın seçimi
ekonomiyi etkileyecek

Dünyada önümüzdeki yıl 88 
ülkede seçim yapılacağını, bu 
ülkelerin Türkiye’nin dış ticaretinde 

ihracatta yüzde 43.5, ithalatta yüzde 
44.4 pay aldığını hatırlatan Ender 
Yorgancılar, ABD’de 6 Kasım günü 
gerçekleştirilecek başkanlık seçimi 
başta olmak üzere bütün seçimlerin 
ekonomi üzerinde etkili olacağını ifade 
etti. Çin ve AB’den gelen taleplerin 
düşmesi sonucunda ABD ekonomisinde 
daralma olduğunu, AB’nin hala borç 
krizinden çıkamadığını, daralan büyüme 
ve artan işsizlik nedeniyle kemer 
sıkma politikalarının halkı sokağa 
döktüğünü söyleyen Yorgancılar, Orta 
Doğu’ya bakıldığında kan, göz yaşı 
ve kaos görüldüğünü, petrol ve altın 
fiyatlarının yukarı yönlü seyir izlediğini, 
büyük belirsizlikten dolayı komşu 
ülkelerimizle dış ticaret hacminin de 
düşüşe geçtiğini belirtti. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, uluslararası 
ilişkiler konusunda Atatürk’ün “Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh” sözünü hatırlattı.

ÜRETİM VAZGEÇİLMEZ
Yorgancılar, Kılıçdaroğlu’na ekonomiyi anlattı

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 
yüzde 7 
büyüme için 
özel sektör 
yatırımlarının 
desteklenmesi, 
ihracatta 
gerçek 
döviz kuru 
uygulanması, 
sıcak para ve 
kar transferine 
önlem alınması 
gerektiğini 
savundu.
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OSB’lere bölge
ayırmaksızın destek

Orta Vadeli Program’ın GSYH 
büyümesi, dış ticaret, cari denge, 
enflasyon, döviz kuru ve bütçe dengesi 
gibi temel ekonomik verilerine dikkat 
çeken Yorgancılar, kontrollü büyümenin 
hedeflendiğini, işsizlik oranında aşağı 
yönlü ancak stabil tahmin yapıldığını 
söyledi. Ender Yorgancılar, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Dolar kurunun 
enflasyonun altında kalması ile; ihracatçı 
cezalandırılarak, ithal girdinin cazip hale 
gelmesi ve dışarıdan kredi kullanımının 
artma riski doğmuştur. Programda yer 
alan hedeflerin uygulanabilirliği, bugün 
dünden daha elzem hale gelmiştir. 
Özellikle de kayıtdışı ekonominin 
önlenmesinde Türkiye, mutlaka yol 
almak zorundadır. OVP’de özellikle 
kamu tasarruflarının artırılmasının 
önemine vurgu yapılırken, 2008 yılından 
itibaren harcama kalemlerindeki ciddi 
artışlar bu konudaki zayıf performansı 
açıkça göstermektedir. Tüm harcama 
kalemlerinin altındaki ‘diğer’ 
harcamalardaki bu artış dikkat çekicidir. 
Bozulan bütçe dengesinin tamiri 
noktasında, çözüm yolu zamlarda 
aranmıştır.”

Ender Yorgancılar, teşvik 
sisteminin 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 piyasalarını, yatırım yapmadaki 
bürokrasi engelini, mevcut teşvik 
sisteminin aksayan yönlerini çok iyi 
analiz etmek durumundayız. Kayıt dışı 
ekonomiyi ortadan kaldıracak unsur 
olan organize sanayi bölgelerine, 
bölge kapsamına bakılmaksızın destek 
verilmeli” dedi.

Türkiye’nin her yıl en az yüzde 7 
büyümesi için özel sektör yatırımlarının 
desteklenmesini ve ihracatta gerçek 
döviz kuru isteyen Yorgancılar, sıcak 
paraya da önlem alınması gerektiğini 
savundu. Yorgancılar, “Yabancılar bono 
ve faizlerle elde ettikleri gelirleri yıl 
sonunda kar transferi ile götürüyor. 
Son 10 yılda Türkiye’den 20 milyar 
dolara yakın çıkış var. Petkim’in 
Aliağa’da yapımına başladığı 5 milyar 
dolarlık rafineri ile övünüyoruz ama 
kar transferiyle yurt dışına giden para 
4 tane Petkim eder. Bunları içeride 
tutabilecek kanunlar çıkmalı” ifadesinde 
bulundu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, dünyanın 10 büyük 
ekonomisi arasında yeralma iddiasındaki 
Türkiye’nin bunu gerçekleştirecek 
üretim yapısı için enerji ihtiyacına da 
dikkat çekerken, çağın, bilimin ve 

teknolojinin gereklerine uygun nükleer 
santraller yapılmasını savundu.

Çekte hapis cezasının 
kaldırılmasından sonra ödenmeyen 
çeklerin oranının arttığını, 2007 yılında 
geri ödeme oranı yüzde 62.5 iken 
bu rakamın 2012’de yüzde 43.9’a 
gerilediğini vurgulayan Yorgancılar, 
“Risk Santralizasyon Merkezi’ndeki 
verilerin, şifre aracılığıyla işadamlarımız 
tarafından görülmesi sağlanmalıdır. 
Yaptırım caydırıcı olmalıdır. Çeki 
karşılıksız çıkan kişi, ödeme sistemine 
verdiği zarardan sorumlu tutulmalı ve 
kendisinin ödeme sistemini kullanması 
engellenmelidir. Bankacılık sisteminden 
örneğin kredi alamaması sağlanmalı, 
kredi kartları iptal ettirilmelidir” diye 
konuştu.

Ekonomi kurmaylarımla
tekrar geleceğim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 
ise, “Ben buraya bir çay içmek için 
uğramıştım ama ekonomiye ilişkin 
önemli sorunları konuştuk. Bunları daha 
da derinlemesine irdelemek, çözüm 
yollarını konuşmak üzere ekonomi 
kurmaylarımla tekrar geleceğim” 
sözünü verdi.

Konuşmasında dış politikada 
başarısızlığın iç politika ve ekonomiye 
yansıdığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, 
“Kronikleşen bir yapıyla karşı karşıyayız. 
Dış politikada kavgalı olmadığımız 
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kimse kalmadı. Oysa Türkiye’nin 
tarihten gelen bir dış politikası var. 
Her sınır komşumuzun olduğu yerde, 
ticaret ciddi bir açmazda. Oysaki 
aramız iyiydi onlarla. Demek ki dış 
politikayı kurgularken, ülkenin çıkarları 
üzerine belirleyeceksiniz. Dış politikayı 
işgal üzerine belirleyemezsiniz. Dış 
politikada yanlış yaptık, açmazla karşı 
karşıyayız. Türkiye’nin iç politikada 
temel sorunu terördür. Bu konuda 
siyaset kurumu çözümsüzlük üretti, 
sorunu askere havale etti. ‘İki baldırı 
çıplak’ diyerek başladık eleştiriye. 
‘Devlet güçlüdür, yok ederiz’ dedik. 
Bugün geldiğimiz noktada ise binlerce 
şehit verdik. Binlerce gazimiz oldu. 
Sorunu kimin çözmesi gerekiyordu? 
TBMM’ye getirdik mi sorunu? Çözdük 
mü bunu? Kendiniz çözemezseniz bunu 
başkaları halleder. Kaybeden biz oluruz. 
Demek ki, yeni bir ahlayışa ve yeni bir 
iradeye ihtiyacımız var” dedi.

 Ekonomide çıkmazdayız

Türkiye ekonomisinin çıkmazda 
olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Siz 10 
yılda 6 kez mali af çıkaran bir devlet 
gördünüz mü? Siz bunu yapmışsanız 
o iş adamaları duvara toslamış 
demektir. Bugün gelinin noktada sistem 
düzelmiyor. Sistemin düzelmesinin 
yolu yeni bir ekonomi politikasından 
geçiyor” dedi. 

Kılıçdaroğlu, sistemin düzelmesinin 
anahtarının reel ekonomi olduğunu 
aktararak, “Üreteceksiniz ve bunu 
hakça bölüşeceksiniz. İşsizliği yenmenin 
yolu üretmekten geçer ama finans 
sektörü reel ekonominin önüne 
geçerse başarıyı yakalayamazsınız. 
Yılbaşında herhangi bir yabancı             
1 milyon dolar getirip İMKB’ye yatırırsa; 
10 ayın sonunda bu para 1 milyon 443 
bin dolar oluyor. Yani 10 ayda dolar 
bazında kimse yüzde 43 kar elde etmez 
ama yabancılar eder. Çünkü bu para 
vergisiz kılçıksız... Yabancılar kar ediyor 
ama vergisiz. Bu politika işsizliği önler 

mi? Olan işsize oluyor. Eğer huzurlu bir 
toplum yaratmak istiyorsanız üreten 
Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmamız 
lazım. Onun önündeki engelleri 
kaldıracağız” diye konuştu. 

Ekonomide yeni bir teşvik 
politikasının hayata geçirilmesi 
gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, 10 
büyük ekonomi arasında yeralabilmek 
için Türkiye’nin her yıl en az yüzde 7 
büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

 Üç yılda hedef değiştiriliyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
enflasyonda üç yılda bir hedef 
değiştirildiğini, bir toplumun ancak       
3 yılını tahmin edebildiğini ileri 
sürdü. Kılıçdaroğlu, “Halbuki ABD, 

50 yılı tahmin ediyor. ABD boşuna 
mı Ortadoğu ve Uzakdoğu’ya kaydı. 
Çünkü Çin ve Hindistan geliyor. Biz 
ne yapıyoruz? Türk parası değerlendi 
diye övünüyoruz. Siz hiç ABD başkanı 
Obama’nın dolar değerlendi diye 
övündüğünü gördünüz mü? Tam 
tersine doların değerini düşürdüler, 
ABD malları satılsın diye. Türk lirası 
değerlendi de ne oldu? Mal satamaz 
hale gelindi. İthalat daha canlı hale 
geldi. Türkiye böyle gidemez. Türkiye 
iyi yönetilmiyor. İyi yönetilmediği için 
de issizlik ve dış politika aldı başını 
gidiyor. Yeni bir iklime,  ülkesini seven, 
sorunları çözmek için daha kararlı ve 
akılcı politikalar üreten politikacılara 
ihtiyacımız var” diye konuştu.
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İzmir’deki organize sanayi 
bölgelerinin başkanları, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
öncülüğünde Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bir araya 
geldi. Öncelikli gündem maddesini 
teşvik uygulamasındaki yanlışlıklar ve 
organize sanayi bölgelerinin durumu 
olan toplantıda, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocaoğlu, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın bölge 
farkı gözetilmeksizin organize 
sanayi bölgelerindeki yatırımların 
desteklenmesi önerisine destek çıktı 
ve “En azından İzmir’in OSB’lerindeki 
boş alanlar doluncaya kadar, bizi 
etkileyen il ya da illerle teşviğimizin 
eşitlenmesini talep ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Şato 
Konukevi’nde gerçekleşen 
toplantıda, sanayiciler temsil ettikleri 
organize sanayi bölgelerine ilişkin 
konularını Büyükşehir Belediye 
Başkanı’na anlatarak çözüm 
konusunda kendilerine yardımcı 
olunmasını istedi. Sanayicilerin dile 
getirdiği en büyük sorun ise teşvik 
uygulamasındaki yanlışlar oldu.

Yorgancılar: OSB’ler
eşitlenmeli

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
OSB’lerde arsa, sanayi yatırımı ve 
bununla birlikte istihdamın önemine 
dikkat çekerken, kentteki arsa 
fiyatlarının diğer illere göre ucuz 
denecek noktada olduğunu savundu. 
İzmir’deki OSB’lerdeki toplam 39 
milyon 339 bin 652 metrekarelik 
toplam alanın 23 milyon 594 bin 678 
metresinin sanayi parseli olduğunu, 
bunun da yaklaşık 7 milyon 671 
bin 914 metrekarelik alanının 
boş parsel olarak yatırımcılarını 
beklediğini hatırlatan Yorgancılar, 
teşvik uygulamasındaki yanlışlıkların 
olumsuz etkilerini gündeme getirdi. 
Yorgancılar, İzmir’in 1. Bölge, 
Manisa’nın 3. Bölge’de yeraldığını 
tekrarlarken, “Bağyurdu OSB 
ile Turgutlu OSB sınır komşusu. 
OSB’lere yapılan yatırımlar illerin 
bir derece altındaki teşviklerden 
yararlandığı için Bağyurdu OSB’de 
2. Bölge, Turgutlu OSB ise                   
4. Bölge teşvikleri uygulanıyor. Aynı 
durum Aliağa OSB ile 10 kilometre 

mesafedeki Manisa arasında da 
geçerli. İzmir’den Manisa’ya her gün 
4 bin - 5 bin servis aracı personel 
taşıyor. Geçmiş sistemde de gördük 
ki taşıma sistemiyle bir başarı elde 
edilemedi, buradaki fabrikayı alıp 
Güneydoğu’ya götürmekle olmadı. 
Ortak yapılması gereken, teşvik 
sistemini eşitlemek. Tüm OSB’ler 
eşit olmalı. OSB’ler sanayinin planlı 
gelişmesini sağladığı gibi kayıtdışı 
ekonomiyi de önler. Doğu’daki 
yatırımlar daha farklı desteklenebilir” 
dedi.

Ender Yorgancılar, EBSO olarak 
İzmir’deki OSB’lerle bir platform 
oluşturduklarını, orada da tüm 
konuları değerlendirdiklerini bildirdi.

Kocaoğlu: Sanayicilerin
destekçisiyiz

Büyükşehir Belediyesi olarak 
kendilerine görev düşen konularda 
sanayicilere her zaman destek 
olacaklarını söyleyen Başkan Aziz 
Kocaoğlu, “Yapabileceğimizi yaparız, 
özellikle altyapı ihtiyaçlarında. 
Notlarımızı aldık, dersimizi çalışıp 
sonra bir daha görüşelim isteriz. 

İzmir için ‘organize’ zirve
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocaoğlu, 
İzmir’deki organize 
sanayi bölgelerinin 
başkanlarıyla 
biraraya geldiği 
toplantıda EBSO’nun 
teşviklerle ilgili 
görüşlerini destekleyip  
OSB’lerdeki boş alanlar 
doluncaya kadar 
etkileyen illerdeki 
teşviklerin eşitlenmesini 
istedi.
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Sadece ekonomi ve teşvik konuları 
merkezi hükümetin politikasıdır. 
Onun için de siyasiler gerekli 
mücadeleyi verecektir” dedi.

Hükümete “teşvik” önerisi

Makro rakamlara göre, İzmir’in 
büyüdüğünü söyleyen Başkan 
Kocaoğlu, bu büyümenin hem 
siyaseten hem de ekonomik olarak 
kenti güçlendireceğini vurguladı. 
“Teşvik” sorunuyla ilgili Hükümet’e 
bir öneri sunan Aziz Kocaoğlu şöyle 
konuştu:

“En azından organize sanayi 
bölgelerindeki boş alanlar doluncaya 
kadar,  bizi etkileyen il ya da illerle 
teşviğimizin eşitlenmesini talep 
ediyoruz. Organize sanayi bölgeleri 
dolduktan sonra ayrı bir politika 
izlenebilir. Ama liman burada, kalifiye 
eleman burada; üstelik insanların 
yaşamak istediği yer burası.”

Geride durmam gerekirse
dururum

Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak her zaman ön planda 
durmasının doğru olmadığını 

söyleyen ve “durması gereken 
yer” konusunda hassas olduğunu 
vurgulayan Başkan Kocaoğlu, 
“Muhalefet partisine mensup bir 
belediye başkanı olarak, kentin 
menfaati için zaman zaman geride 
kalmayı yeğliyorum. Kendimi 
göstermek ya da meşhur olmak için 
başkanlık yapmıyorum. Önemli olan 
kentin ve ülkenin kalkınması” diye 
konuştu.

Pastadan pay almak

Üretim yapmak için merkezi 
hükümetin alması gereken kararlar 
olduğuna da dikkat çeken Başkan 
Aziz Kocaoğlu, ülkenin kalkınması ve 
gelirinin artması durumunda işçinin 
ve emeğin de aldığı payın arttığını 
söyleyerek şöyle devam etti:

“Büyümeyen pastadan herkes 
fazla pay almak istiyor, sıkıntı da 
orada başlıyor. Pasta büyürse herkes 
memnun olacak, işçi de payını 
alacak. O yüzden üretim yapmak 
zorundayız. Başka çaremiz yok. 
Bu çerçevede bir yandan merkezi 
hükümetin ekonomi politikalarını 
üretim lehine etkileyebileceğimizi 

etkileyeceğiz. Diğer yandan da 
bizler, elimizdeki enstrümanlarla ne 
yapabileceksek onu yapacağız. İzmir’i 
tüm olanaklarıyla tanıtıp dünya ligine 
çıkarmamız gerekiyor.” 

Raylı sistemin önemi

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Aliağa- Menderes 
raylı sistem hattının Torbalı’ya 
uzatılması çalışmalarının sürdüğünü 
ve Aliağa – Torbalı arasında 110 
kilometrelik hattın sanayi bölgelerini 
birleştirileceğine dikkat çekti. Sanayi 
bölgelerindeki ulaşım probleminin 
raylı sistemle çözülmesinin 
önemine değinen Kocaoğlu, 
“Kent dönüşümünün bir kısmı, 
kent içinde kalmış eski sanayilerin 
kent dışına çıkması ve organize 
sanayi bölgelerine geçmesiyle 
hallolacak. 1970 senesinde planlanan 
1/25.000’lik planların uygulanamama 
nedeninin toplu ulaşımın hedeflenen 
bölgelere götürülememesi olduğunu 
gördük.  Biz kentin her bakımdan 
dönüşüm altyapısını oluşturmalıyız. 
Kentin sanayisi de dahil, kent her 
bakımdan dönüşecek” dedi. 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu ile toplantıya 
katılan organize sanayi bölgeleri 

başkanları hem kendi bölgelerinin 
ihtiyaçlarını hem de genel ekonomik 
politikalardan kaynaklanan etkileri 
gündeme getirdi.

İzmir Atatürk OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, teşvik 
eşitsizliğinin mağduru olduklarını 
anlattı. Manisa’ya verilen teşvikler 
nedeniyle İAOSB’de üretim yapan 
bazı sanayicilerin fabrikalarını 
taşıdıklarını, ancak daha sonra 
geri döndüklerini anlatan Uğurtaş, 
“Teşvikler sektörel olmalı” dedi.

OSB’deki sanayicilerin kullanma 
suyunu İZSU’dan aldıklarını ancak 
yılbaşından bu yana maliyetlerin 
yüzde 30’un üzerinde arttığını 
belirten Uğurtaş, “Manisa suyun 
metreküpüne 50 kuruş, biz ise 3 

lira 20 kuruş civarında bir bedel 
ödüyoruz. Enerji fiyatları da yıl 
başından bu yana yüzde 30 arttı. 
Biz sanayicilik yapıyoruz. Birçok 
sıkıntıyla uğraşırken girdilerimizin 
yukarıda olması bizi rahatsız ediyor. 
Faaliyetlerimiz artarken Türk 
sanayicisi sermayesini tüketme 
yolunda. Yatırım yapamaz hale geldi. 
Amortismanı bile kardan saymaya 
başladı. Bu politikalar bir an önce 
değiştirilmeli” diye konuştu.

Hilmi Uğurtaş, itfaiye araçlarının 
sayısının artırılmasını da isterken, 
OSB ulaşımının rahatlatılması 
amacıyla Bölge çıkışına yapılan köprü 
için teşekkür etti.

Aliağa OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Atıl Akkan, bölgedeki altyapı 
yatırımlarını devlet desteği olmadan 
tamamen kendi öz kaynakları ile 
yaptıklarını vurgularken, İzmir ile 

Manisa arasındaki teşvik farkının 
kendilerini olumsuz yönde etkilediğini 
bildirdi. Akkan, Aliağa’ya giden 
İZBAN hattının Bergama’ya kadar 
uzatılmasını istedi.

Pancar OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Şairoğlu, İTOB ile 
aralarında yaklaşık 4.5 kilometre 
mesafe bulunduğunu hatırlatırken, 
itfaiye ile ilgili yapılacak çalışmalara 
katkı koymaya hazır olduklarını 
bildirdi. Barajların doluluk seviyesinin 
kritik düzeyde olduğunu söyleyen 
Şairoğlu, bu yıl yeterli yağış olmadığı 
taktirde elektrik fiyatlarında anormal 
yükselişler görülebileceği uyarısını da 
yaptı.

Kemalpaşa Islah OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, 
teşviklerin eşit dağılımının 
bölgelerinde de doluluğu 
sağlayacağını bildirdi. Kemalpaşa Islah 

Organize gündem: 
Altyapı, ulaşım, tanıtım

İzmir’deki organize sanayi bölgelerinin başkanları, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocaoğlu’ndan bölgelerine ulaşım imkanlarının artırılması, yerel 
yönetimi ilgilendiren hizmetlerle itfaiye teşkilatlarına destek verilmesi ve 

yatırımcılara yönelik tanıtım çalışmalarına katkı sağlamasını istedi.
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OSB’deki 400 parselden 300’ünün 
üzerindeki sanayi tesislerinin aktif 
olduğunu söyleyen Porsuk, bölgeye 
ilgiden memnuniyetini dile getirdi. 
Kemalpaşa Islah OSB’deki itfaiyeye 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
destek vermesini, su bedellerine 
yansıtılan katı atık toplama 
bedellerinde OSB’lerdeki belirsizliğin 
giderilmesini isteyen Kamil Porsuk, 
ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla OSB’lere yatırım 
çekilmesi için tanıtım çalışmaları 
yapılabileceğini, belediyenin 
etkinliklerinde OSB’lere stand 
verilerek tanıtım yapılabileceğini 
dile getirdi. Kamil Porsuk, OSB’lerin 
ortak sorunlarının çözümünde İzmir 
milletvekillerinin de desteğinin 
sağlanması gerektiğini sözlerine 
ekledi.

Ekonomi politikaları etkili

Bağyurdu OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Telseren, Türkiye’de 
son 10 yılda izlenen ekonomik 
politikalarla tüketimin teşvik 
edilmesinin üretimi zora soktuğunu 
anlattı. Telseren, “Ana sorunumuz, 
teşvik yasalarından ziyade ithalata, 
tüketime dayalı ekonomik büyüme 
modeli. Biz de sanayiciler olarak 
ayakta kalma çabasındayız” dedi.

İzmir’in OSB’lerinde şu anda 
arsa fiyatlarının ucuz olduğunu, 
İstanbul’da metrekare başına 400-
500 dolar, Gebze’de 300-400 dolarlık 
fiyatlar normal kabul edilirken, 
İzmir’de 50-60 euroya maliyeti bile 
karşılayamayacak düzeyde yer tahsis 
etmeye çalıştıklarını bildiren Telseren, 
İzmir’in uluslararası alanda tanınırlığını 
artıracak EXPO 2020’nin kazanılması 
için her türlü çabanın gösterilmesi, 
limanın kapasitesini artıracak 
çalışmaların hızlandırılması gerektiğini 
söyledi.

Bağyurdu OSB olarak 2013 
Haziran’ında bölgedeki 700 
dönümlük bölümü 60 parsel haline 
getireceklerini ve 40-45 sanayicinin 

yatırıma başlayacağını haber veren 
Telseren, teşvik politikalarını da 
eleştirirken konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Yarışın ortasında değişen 
kurallar devletin haksız uygulamasıdır. 
Daha başlangıçta yüzde 25 maliyet 
dezavantajıyla başlıyorsanız burada 
ciddi bir sıkıntı var. Kendi içimizde 
işbirliği yapmamız lazım. OSB’mizin 
yanındaki Çaltılıdere için DSİ ile ıslah 
projesi hazırladık ama şu an gücümüz 
yetmiyor. Ankara yoluna paralel 1750 
metresinin hemen elden geçirilmesi 
gerekiyor. Giriş noktamız da orada. 
Ayrıca Halilbeyli Köyü girişine de 
köprülü kavşak yapılmalı. OSB 
faaliyete geçtiğinde ölümlü kazaların 
artmasından endişe ediyoruz. Toplu 
ulaşım için de belirli bir planlama 
içinde Büyükşehir Belediyemizin 
katkıları olabilir.”

Aydın Telseren, Bağyurdu OSB’nin 
planlanan süreçte faaliyete geçmesi 
için ilgili bakanlıklarla sürdürdükleri 
çalışmaların hızlandırılması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Buca Ege Giyim OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Timur Yaykıran, 
şehrin içindeki bir OSB olarak başta 
ulaşım olmak üzere yaşadıkları 
sorunların şehirle aynı olduğunu 
vurguladı. En büyük sıkıntılarının 
çevreyoluna ulaşım bağlantısı 
olduğunu belirten Yaykıran, bununla 
ilgili görüşmelerin Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
ile sürdürüldüğünü söyledi. Yaykıran, 
Yahya Kemal Beyatlı Caddesi’ndeki 
sorunu çözen Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ederken, OSB 
içindeki ring seferleri için destek 
istedi. Buca Ege Giyim OSB’ye itfaiye 
teşkilatı yanında cankurtaran servisi 
de olacak yapılanma istediklerini 
söyleyen Yaykıran, “Arsayı, elektriği, 
suyu biz verelim. Orada yapılacak bir 
AKS servisi hem OSB’mize hem de 
Buca’ya hizmet edecek. Üzerimize 
düşeni yapmaya hazırız. Ayrıca Yahya 
Kemal Beyatlı Caddesi yakınında 
yaptırdığımız 5 bin metrekarelik yeşil 

alandaki otoparkın asfaltlanmasını 
istiyoruz” diye konuştu.

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yaşar İleten, Menemen 
Maltepe’de kurulu serbest bölgenin 
diğerlerinden farklı olduğunu dile 
getirdi. Uşak ve Manisa’ya verilen 
teşvik ayrıcalıklarına rağmen 
Türk ve yabancı yatırımcıların ilgi 
gösterdiğini anlatan İleten, yerel 
yönetimlerin destek unsuru olarak 
serbest bölgelerden Emlak Vergisi 
alınmamasını istedi. İZBAŞ’ın yol ve 
kaldırımlarının yapılmasını, başıboş 
hayvan sorununun çözümlenmesini 
beklediklerini belirten İleten, itfaiye 
sorunu için Seyrek Belediyesi’nin 
henüz adım atmadığını da söyledi.

Ödemiş OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Bayram Talay, bölge olarak 
Büyükşehir Belediyesi’nden bir 
taleplerinin olmadığını ifade ederken, 
kendi işletmesinin bulunduğu 
Ulukent ile ilgili olarak ilan ve 
reklam vergilerinin yanısıra yüksek 
atık bedelleri, yol ve aydınlatma 
sorunlarının çözümünde deste istedi.

Sanayileşme kalkındırır

Kınık OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Enver Olgunsoy, organize 
sanayi bölgelerinin ekonomik 
boyutunun yanısıra sosyal boyutlarına 
da dikkat çekti. 700 dönüm 
büyüklüğüyle “butik” nitelikteki 
OSB’nin yaklaşık yarısını, boru 
ve demir çekme alanında faaliyet 
gösteren Denizlili Kocaer firmasına 
verdiklerini bildiren Olgunsoy, 
yöreye yatırımcı gelmesinin 
önemini vurguladı. Enver Olgunsoy, 
Büyükşehir Belediyesi’nin EXPO 
2020 için Sanayi Müzesi’ne öncülük 
etmesini, sanayinin nitelikli eleman 
ihtiyacının karşılanması amacıyla 
OSB’lere meslek lisesi yapılmasına 
destek vermesini istedi.

Bergama OSB Müteşebbis Heyet 
Başkanı Hüseyin Vatansever, 1 milyon 
800 bin metrekarelik alana sahip 
bölgede şu anda bir granit fabrikasının 
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faaliyet gösterdiğini söyledi. Altyapısı 
tamamlanan bölgenin elektrik ve 
doğalgaz ihtiyacı için Gediz Elektrik 
ve İzmirgaz ile görüşmelerinin 
sürdüğünü ifade eden Vatansever, 
“Doğalgaz Bergama’ya geldiğinde 
OSB’mize getirilmesinin maliyeti 
daha düşük olacaktır. Çanakkale 
yoluna yakın, metrekare fiyatı 25 
euro olan bölgemize yatırımcılardan 
talep gelmeye başladı. Büyükşehir 
Belediyemizin de desteğini 
bekliyoruz” dedi.

Biz de katkı koyarız

Tire OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Akdaş, tarım ve hayvancılık 
alanında yerli yatırımcıların 
kümelendiği bölgede yabancı 
yatırımcıların da yeraldığını söyledi. 
Tire Belediyesi’nin şebekesinden 
metreküpü 1.5 TL’ye aldıkları suyun 
pahalı geldiğini anlatan Akdaş, “Bazı 
tesisler için su ihtiyaç olabilir ama 
bölgemizdeki gıda işletmeleri için 
hammadde. DSİ’nin gölet projesine 
destek bekliyoruz” dedi.

Tire OSB’nin Türkiye’de içinden 
demiryolu geçen 4-5 OSB’den biri 
olduğunu vurgulayan Akdaş, arsaların 
metrekaresinin 30-35 eurodan 
satıldığını ifade etti.

Metin Akdaş, ilçe belediyelerinin 
itfaiyelerinin kapasite ve teknik açıdan 
yetersizliğine dikkat çekerken, klasik 
yangınlardan öte kimyasal ve plastik 
yangınlarına müdahale edebilmesi 
gerektiğini bildirdi.

Torbalı OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Şafak Baran, 
altyapısı yıl sonunda bitecek 660 bin 
metrekarelik alana sahip OSB’de 43 
sanayi tesisinin faaliyet göstereceğini 
bildirdi. Büyükşehir Belediyesi’nden 
yollarının asfaltlanmasını isteyen 
Baran, “Daha önce Karayolları’nın 
kullandığı alanın OSB’mize dahil 
edilmesini istiyoruz. Torbalı otoyol 
gişelerinden çıktıktan sonra ilçeye 
girilip OSB’ye gidebilmek yarım 

saate yaklaşıyor. Yeniköy yolunun 
kullanılmasını öneriyoruz” dedi.

Menemen Plastik OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Salih Esen, bölgenin 
tek ihtisas OSB’si olarak bazı 
teşviklerden yararlanabildiklerini 
bildirdi. Bölgedeki arsaların 
metrekaresinin 160 liradan satıldığını, 
145 parselden 25’inin tahsisli olduğu 
bölgede 120 bin metrekarelik 
yeri tahsis edebilme imkanları 
bulunduğunu söyleyen Esen, bölgenin 
Menemen karayoluna bağlantısı için 
destek istedi. Salih Esen, “Plastik, 
çevreye duyarlı ve desteklenen 
bir sektör. Bölgemizin yanındaki 
genişleme alanı 1/25000’lik plan 
sonunda kaldırılmış. Bu alanın kalması 
önemli, çünkü burası gelecekte 
genişleyecektir” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 
Pancar’daki İTOB’da boş parsellerinin 
olmadığını söylerken, önemli 
sorunlarından birini büyüme 
alanlarının teşkil ettiğini dile getirdi.

İTOB’a gelecek büyük araçların 
köyden geçmesinin yaratacağı 
rahatsızlığı ortadan kaldırmak 
amacıyla Kuşadası’ndan gelen yolun 
çift şeritle Ayrancılar’a bağlanmasını 
isteyen Demirtaş, “Bu yol Pancar 
OSB’ye de hizmet verecektir. 
Bakanlık nezdindeki girişimlerimizde 
yolun belediyeye ait olduğunu 
söylediler. Biz de gerekli desteği 
verebiliriz. Tekeli’de yapımı planlanan 
İZBAN istasyonu da bölgemize 
yakın olmalı. İtfaiye konusunda 
da Büyükşehir Belediyemizin 
desteğinden memnun olacağız” diye 
konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Hilmi Uğurtaş

Kemalpaşa Islah Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamil Porsuk

Tire Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Akdaş

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Atıl Akkan

Bergama Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Vatansever

Pancar Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Şairoğlu

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Şafak Baran

Menemen Plastik İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu    
Başkanı
Salih Esen

Kınık Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Enver Olgunsoy

Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Bayram Talay

Buca Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Timur Yaykıran

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Aydın Telseren

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı
Yaşar İleten

EBSO Genel Sekreteri
Mustafa Kalyoncu

Kimler katıldı?
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Vergi uygulamaları 
bakımından dernek gibi 
kabul edilen organize sanayi 

bölgelerinin kendi tüzel kişilikleri 
ve yatırımcılarının yararlanabileceği 
vergisel muafiyet ve istisnalar 
bulunmaktadır. Halen uygulanmakta 
olan vergisel muafiyet, istisna, indirim 
vd. desteklerin yasal dayanakları 
aşağıdaki belirtilmiştir.
• 4562 Sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu Madde: 21: 
“OSB tüzel kişiliği, bu kanunun 
uygulaması ile ilgili işlemlerde 
her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. Atıksu arıtma tesisi işleten 
bölgelerden, belediyelerce atıksu 
bedeli alınmaz.”

• 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu Madde:4/n: “Organize 
sanayi bölgeleri ile küçük 
sanayi sitelerinin alt yapılarını 
hazırlamak ve buralarda faaliyette 
bulunanların; arsa, elektrik, 
gaz, buhar ve su gibi ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
kamu kurumları ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları 
ile gerçek ve tüzel kişilerce 
birlikte oluşturulan ve kazancının 
tamamını bu yerlerin ortak 
ihtiyaçlarının karşılanmasında 
kullanan iktisadi işletmeler” 
Kurumlar Vergisi’nden muaftır.

• 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu Madde:17/4-k: “Organize 

sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 
sitelerinin kurulması amacıyla 
oluşturulan iktisadi işletmelerin 
arsa ve işyeri teslimleri” Katma 
Değer Vergisi’nden istisna 
edilmiştir.

• 492 Sayılı Harçlar Kanunu 
Madde 59/n: “Organize Sanayi, 
endüstri veya teknoloji geliştirme 
bölgelerinde yer alan gayrı 
menkullerin ifraz veya taksim 
veya birleştirme işlemleri” tapu ve 
kadastro harcından müstesnadır.

• 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 
Madde 5/f: “Organize sanayi 
bölgeleri, sanayi ve küçük sanat 
sitelerindeki binalar, inşaatların 
sona erdiği tarihi takip eden bütçe 
yılından itibaren 5 yıl süre ile 
geçici muafiyetten faydalandırılır.”

• Diğer indirim, destek ve teşvikler 
(5084 Sayılı kanun, Bakanlar 
Kurulu Teşvik Kararnameleri gibi)    

Tereddütlü KDV uygulamaları
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 

OSB’lerde KDV uygulamaları 
konusunda İstanbul, Manisa, Aydın 
vd. bazı illere verilen çok sayıda 
özelgelerde yer alan görüşlerin, 
OSB’lerde ve sanayicilerimizde 
tereddütlere neden olduğu 
anlaşılmaktadır. Bilinmelidir ki 
merkezi özelge sisteminden verilen 
bu özelgeler hem ilgili Vergi Dairesi 
Başkanlığı’nın/Defterdarlığın hem 

OSB’lerde vergisel 
kolaylıklar ve KDV 

uygulamaları
Adnan Yıldırım

adnan.yidirim@ebso.org.tr

EGE’DEN  BAKIŞ
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de özelgeyi onaylayan Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın ortak görüşüdür. 
Konuyla ilgili verilen özelgelerde 
belirtilen önemli hususlar şunlardır:
• KDV Kanunun 17/4-k maddesi 

gereği OSB’lerde arsa ve işyeri 
teslimlerinin KDV’den istisna 
olduğu,

• İstisna edilen arsa ve işyeri 
teslimleri ile ilgili olarak yüklenilen 
katma değer vergilerinin indirim 
ve iade konusu yapılamayacağı,

• Arsa ve işyeri teslimi dışındaki 
teslim ve hizmetlerin (hafriyat, 
yol, asfaltlama, parsel belirleme, 
kanalizasyon, gaz, elektrik, su gibi 
alt yapı faaliyetlerinden oluşan 
teslim ve hizmetlerin) genel 
hükümlere göre KDV’ye tabi 
olduğu,

• Doğrudan belirli bir hizmetin 
karşılığı olmayıp, bölgenin 
ortak giderleri karşılığı alınan 
aidatların KDV’ne tabi olmadığı, 
belirtilmektedir. 
Özelgelerde belirtilen 

görüşler KDV Kanununa, daha 
önce yayınlanmış ilgili tebliğ ve 
sirkülerlere uygundur.  Ancak bu 
özelgelerde belirtilen görüşlerden, 
arsa ve işyeri satış bedelleri içinde 
maliyet unsuru olarak yer alan 
altyapı harcamalarının arsa-işyeri 
satış fiyatından ayıklanacağı ve bu 
şekilde bulunan tutarların KDV’ye 
tabi tutulacağı şeklinde bir uygulama 
yapılması gerektiği anlaşılmamalıdır. 
Diğer bir deyişle, arsa ve işyeri satış 
fiyatına yansıtılan alt yapı tutarlarının 
ayrıca vergilendirilmesi söz konusu 
olmayacaktır. Diğer harcamalarla 
birlikte fiyatı, alt yapı maliyetleri de 
dahil edilerek belirlenen arsa ve işyeri 
satışlarında, satış bedelinin tamamı 
KDV’den istisnadır.

Değerlendirme ve
önerilerimiz
Yürürlükte olan mevzuat ve Gelir 

İdaresince verilen özelgeler birlikte 
dikkate alındığında, OSB’lerdeki  
arsa ve işyeri teslimleri ile diğer 
hizmetlerde KDV uygulamaları 
hakkındaki değerlendirme ve 

önerilerimiz aşağıda özetlenmiştir.
• Alt yapı maliyetleri de dikkate 

alınarak belirlenen fiyatlarla 
yapılan arsa ve işyeri teslimleri 
KDV’den istisna olup KDV 
uygulanmaması,

• Arsa ve işyeri satış fiyatları içinde 
yer alan alt yapı vb. harcama 
paylarını-tutarlarını ayırmak gibi 
bir zorunluluk bulunmadığı, 

• Mülkiyeti OSB tüzel kişiliğine ait 
olan bölgelerde, arsa ve işyeri 
satışı sonrasında verilen ve satış 
bedeline dahil olmayan alt yapı 
hizmetleri için KDV uygulanması,

• Mülkiyeti OSB tüzel kişiliğine ait 
olmayan bölgelerde verilen altyapı 
hizmetleri için başından itibaren 
KDV uygulanması,

• Elektrik, doğal gaz, su, telefon, 
hafriyat reklam vb. hizmetler 
karşılığı alınan bedellere KDV 
uygulanması, 

• Bölge aidatı, bölge katılım payı, 
yönetim aidatı, genel yönetim 

payı vb. adlarla, doğrudan belirli 
bir hizmetin karşılığı olmayıp 
bölgenin ortak yönetim giderleri 
karşılığı olarak alınan tutarların 
KDV’ye tabi olmadığı,

• KDV’ye tabi olmayan teslim ve 
hizmetler için üstlenilen (KDV) 
vergilerin indirim ve iade konusu 
yapılmaması,

• Vergiye tabi olan ve olmayan 
tutarların aynı bedel içinde 
gösterilmemesi, ya ayrı 
faturalarda ya da aynı faturada ayrı 
ayrı gösterilmesi gerektiği,

• Arsa ve İş yeri maliyetleri ya 
da OSB tüzel kişiliğince verilen 
hizmetler için yüklenilen KDV 
tutarları dikkate alınarak, 
yapılacak hesaplamalara göre 
gerektiği hallerde OSB’deki 
yatırımcıların menfaat ve tercihleri 
birlikte dikkate alınarak KDV 
Kanunu’nun 18. maddesinde 
düzenlenen “İstisnadan 
vazgeçme” seçeneğinin de göz 
önünde bulundurulması.

EGE’DEN  BAKIŞ
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İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın 
öncülüğünde, İzmir Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 

koordinasyonunda düzenlenen “İzmir 
1. İstihdam Zirvesi” Kültürpark 
Uluslararası Fuar Alanı’nda 
gerçekleştirildi. ‘’Nitelikli Çalışan, 
Yenilikçi İşletme, Gelişen İzmir 
için’’ temasıyla iş arayanlar, işini 
değiştirmek isteyenler ile meslek 
lisesi ve üniversite öğrencilerini 
işletmelerle buluşturan İzmir            
1. İstihdam Zirvesi’nin 3 nolu holdeki 
açılış törenine; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil 

Etyemez, İzmir Vali Yardımcısı Fazlı 
Akgün, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir 
Üniversiteleri Platformu Başkanı, 
İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Güden, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya 
Mutlu, İŞKUR Daire Başkanı Abdullah 
Taşaltın, İzmir Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü Kadri Kabak, resmi kurum 
ve meslek odası temsilcileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Yardımcısı Etyemez, iş yaşamında 

sorunları çözme konusunda irade 
ortaya koymanın hükümetin öncelikli 
konuları arasında yer aldığını 
belirtirken, ekonomi alanındaki 
çalışmalarla işsizliğin azaldığını ve 
yüzde 8’e gerilediğini söyledi. 

Sendikalar ve iş dünyasının 
yararlanacağı düzenlemeleri 
yaptıklarını vurgulayan Etyemez, 
Çalışma ve sosyal güvenlik 
konusundaki yasaların ortak kararlarla 
hazırlandığını söyledi. Halil Etyemez, 
gelişmiş birçok ülkenin işsizlik 
konusunda ciddi krizler yaşadığına 
dikkati çekerken şöyle konuştu:

İzmir’in istihdam zirvesi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Türkiye’nin demografik yapısı ile 
de dünyada avantajlı konumuna dikkat çekerken, “Ancak ülkemizde işsizlik 
değil mesleksizlik vardır. Sanayici aradığı özelliklere sahip eleman bulmakta 

zorlanırken, yüzbinlerce kişi de iş arıyor” dedi.

HABER
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“Sorunlarımız var, ama iş 
yaşamında sorunları çözme 
konusunda irade ortaya koymak 
hükümetimizin önceliğidir. 
‘’Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu onaylandı, alt işverenlik 
sorununu çözüp halkımızın hizmetine 
sunacağız. Bizim hedefimiz, 
paydaşlarımızın da çalışmalarımıza 
katılması ve çaba göstermesidir. 
Demokrasinin en önemli 
unsurlarından biri de katılımcılıktır.”

Kocaoğlu’ndan radikal çıkış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, “Asgari ücret gibi 
azami ücret de belirlensin. Bu sistemi 
kurabilirsek, kölelik düzeninden 
farksız taşeronlaşmadan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurtarabiliriz” dedi. 

Kocağlu, Ege bölgesinin en 
çok işçi çalıştıran kurumu olarak 
istihdama ve işçiye bakış açılarıyla 
uygulamalarını anlattı. 

1980 yılı öncesinde iş barışında 
ciddi sıkıntılar yaşandığını ve 1980 
sonrasında taşeron çalıştırılmasının 
“icat edildiğini” anlatan Başkan 
Aziz Kocaoğlu, “Ve bu yöntemle 
sendikalar, toplu sözleşmeler bypass 
edildi. Tarafsız gözle bakıldığında her 
iki tarafın da kendi açılarından haklı 

olduğu söylenebilir. Ama olan işçiye 
oldu” diye konuştu. 

Sendikaların gitgide ağırlığını 
yitirdiğine de dikkat çeken Başkan 
Kocaoğlu, “İşçi örgütlü olmaktan 
çıkıyor. Bunda en büyük payın, işçi 
sendikalarının izlediği politikalar 
olduğunun altını çizmek istiyorum. 
Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir 
taşeronda çalışan işçilerimizin iş 
güvencesi yok. Bu geldiğimiz noktada 
Türkiye ekonomisi üretemiyor.       
75 milyon ülke vatandaşının ve bu dev 
ekonominin, dev potansiyelini yeteri 
kadar üretemediği, potansiyelini 
kullanamadığı bir gerçek. Geçmişten 
bu tarafa gelen bir hastalık bu. 
Tarımda, sanayide üretemiyoruz. Ve 
güvencesi olmayan işçinin verimliliğini 
tartışmıyoruz” dedi. 

Asgari ücret-azami ücret

Kendisinin İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nde başlattığı ve uyguladığı 
politikayı da öneren Başkan Aziz 
Kocaoğlu şöyle devam etti:

“Bugün hükümetimiz asgari 
ücreti belirliyor. Ama maalesef 
çoğu yerde taşeronda çalışan 
işçilerimiz asgari ücreti cebine 
koyup evine götüremiyor. Taşeron 
firması sıfır karla ihaleyi alıyor. 

Sıfır karla ihaleyi alan taşeron 
firması nereden para kazanıyor? 
Bu soruyu herkesin düşünmesini 
diliyorum. Taşeronlaşmanın 
kesinlikle kaldırılması gerekmektedir. 
Taşeronlaşma kaldırılacak ama 
sendikaların ücret sendikacılığı 
yapmasının önüne de yasal tedbir 
konulacak. Ayrıca ben, asgari ücret 
gibi azami ücretin de belirlenmesini 
talep ediyorum. Evet, bu radikal bir 
karardır. Yani ülkenin işçi ücretini 
üretebilir düzeyde tutacağız, işçi 
sendikaları örgütlenecek ve bütün 
çalışanları kucaklayacak. Eğer 15 
milyon işçi varsa15 milyonun 15 
milyonu da sendikalı olacak, örgütlü 
olacak. Sendikalar üretimin artması 
için, verimliliğin, karlılığın artması 
için çaba gösterecek. Yani işverenle 
beraber çalışmalarını sürdürecek.  
Bu sistemi kurabilirsek, kölelik 
düzeninden farksız taşeronlaşmadan 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurtarabiliriz. 
Biz bunu kaldırdık. ”

Kendi işimiz kendi
firmamız ama..

Konuşmasında ihale mevzuatına 
da değinen Başkan Kocaoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hizmet alımı ile ilgili ihale 
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mevzuatı, bizim için önemli bir sorun. 
Ben Belediye olarak, yüzde 100 
kendi şirketimiz olan İZBETON’a ya 
da İZELMAN’a ihale veremiyorum. 
Ve taşeronla yarışmak zorunda 
kalıyorum. Şirketin sermayesinin 
yüzde 100’ü İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin, işin tamamı da İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin ama 
veremiyorum. Son asfalt ihalesinde 
bunu yaşadık. Bugün de ESHOT’ta 
benzer sıkıntı yaşıyoruz.”

Ara eleman sorunu

İzmir Üniversiteleri Platformu 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Güden 
ise sanayicinin eleman, işsisizin de 
yeteneklerine uygun iş bulmakta 
zorluk çektiğine dikkati çekerek, 
Türkiye’de istihdamda asıl sorunun 
‘’ara eleman’’ yetersizliği olduğunu 
söyledi. Meslek liselerine daha büyük 
önem verilmesi gerektiğini belirten 
Güden, ‘’Eğitimini iş hayatında 
kullanabilen bireyler yetiştirmek 
için milli eğitim ve yüksek öğretimi 
birleştirerek sanayi ile kaynaştırmak 
gerekiyor’’ dedi.

İş ve aş dengesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, bir toplumda aş ve iş 
dengesi sağlanmadan sosyal adaletin 
ve ekonomik refahın sağlanmasının 
mümkün olmayacağını söyledi.

“Nitelikli çalışan, yenilikçi 
işletme, gelişen İzmir” ana temalı 
İzmir İstihdam Zirvesi’nin en dikkat 
çekici konuşmalarından birini yapan 
Yorgancılar, reel ekonominin dengesi 
açısından da istihdam politikalarının 
etkisi ve öneminin büyüklüğüne 
dikkat çekti. 

Dünya nüfusundaki artış ile 
birlikte, son yaşanan küresel kriz 
sürecinin, işsizliği birkaç yıldır 
dev ekonomilerin de öncelikli 
konuları arasına dahi ettiğini anlatan 
Yorgancılar, “15 yıl önce oluşturulan 
Avrupa İstihdam Stratejisi, bugün 
özellikle de bizim için çok daha 
anlamlı bir hale gelmiştir. Stratejide; 
istihdam edilebilirliğin önünü açmak, 
girişimciliği desteklemek, işgücü 
kalitesini ve yeterliliğini artırmak 

ile cinsiyet eşitliğini ele alan bir 
yol izlenmesi temel alınmıştır.                
Ta ki kriz sürecine kadar AB bunu 
başarmakta idi. Ancak son dönemde 
AB liderlerinin özellikle büyüme ve 
istihdam üzerine zirve üstüne zirve 
yapmakta olduğunu da biliyoruz. 
Çünkü; işsizlik, hem sosyal hem de 
ekonomik boyutu açısından, ülkelerin 
her zaman öncelikli konuları arasında 
yer almıştır” diye konuştu. 

Gençlere iş için
yüzde 7 büyüme

Dünyada 18. büyük ekonomi olan 
Türkiye’nin, bilindiği gibi jeopolitik 
konumunun yanı sıra demografik 
yapısı ile de önemli bir avantaja sahip 
olduğunu kaydeden Yorgancılar 
ancak hedeflerin gerçekleşmesinde 
demografik fırsat penceresi olarak 
tanımlanan sürecin mutlaka iyi  
değerlendirilmesi gerektiğinin 
altını çizdi. “Bu fırsat penceresi 
aralandığında ise ne yazık ki, dünya 
ortalamasının üstünde bir genç işsizlik 
oranı karşımıza çıkmaktadır” diyen 
Yorgancılar, Türkiye’nin işgücüne 
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katılım oranı ile 184 ülke içerisinde 
168., kadınların işgücüne katılımında 
ise 169. sırada olduğunu vurguladı. 

Türkiye genelinde işsizlik oranı 
düşüş eğiliminde olsa da, İŞKUR 
verilerine göre yılın ilk 9 ayında 
başvuruların yüzde 57 artmış 
olmasının, konunun çözümünün 
uzun vadeli olduğunu bir kez daha 
gösterdiğini ifade eden Yorgancılar, 
ülkemizde yılda yaklaşık 800 bin kişi 
istihdam edilmeyi beklerken, bunu 
karşılayacak büyüme oranının da 
yüzde 7’lerde olması gerektiğini, 
oysaki Türkiye’nin büyüme 
ortalamasının yüzde 5’lerde kaldığını 
söyledi.

“Yerele baktığımızda İzmir, 2011 
yılı işsizlik oranında yüzde 14,7 ile 
birinci sıradadır” diyen Yorgancılar 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çek Cumhuriyeti örneğinde 
olduğu gibi; yerel işsizlik oranının 
ülke işsizlik oranından yüzde 50 fazla 
olduğu illere yaratılan her bir istihdam 
için nakit desteği, İzmir ve benzeri 

iller için de sağlanabilmelidir. Ya da 
teşviklerdeki eksiklik giderilmelidir. 
Rakamlar istihdam politikalarının 
önemine işaret ederken, yılsonunda 
açıklanacak Ulusal İstihdam 
Stratejisi’nin etkin uygulanılmasını 
da zorunlu kılmaktadır. Stratejideki 
politikaların belki de en önemlisi 
mesleki eğitim ayağıdır. Dünyanın 
4. büyük ekonomisi Almanya’nın 
mesleki eğitim sistemine verdiği 
önem, istatistiklerden de çok net 
gözlenmektedir. Türkiye’de işsizlik 
değil, mesleksizlik vardır. Sanayici 
aradığı özelliklere sahip eleman 
bulmakta zorlanırken, yüzbinlerce 
kişi iş aramaktadır. Eğitim sistemi sınıf 
geçme odaklı değil, teorik ve pratik 
eğitim alma odaklı olmalı. Mesleki 
eğitim, sanayiciye hazır ara eleman 
yetiştirecek şekilde yenilenmelidir. 
Nitelikli işgücü temininde, UMEM 
Beceri 10 gibi projelerle mesleki 
eğitime verilen önem daha etkin ve 
çeşitlendirilerek yürütülmelidir.”

UMEM ile İzmir’deki 

koordinasyonu sağlayan EBSO’nun 
çalışmalarında; proje kapsamındaki 
kursiyerlerin istihdam oranının 
yüzde 90’ları bulduğuna dikkat 
çeken Yorgancılar, Oda’nın bu tür 
projelere olduğu gibi üniversite-
sanayi işbirliğine de her türlü katkıyı 
koymaya bundan sonra da devam 
edeceğini kaydetti.  

Yorgancılar OECD ülkeleri PISA 
sonuçlarında da eğitim karnemizdeki 
kırıkların, ortalamanın altında oldukça 
düşük oranlarda olduğunu bunun 
da eğitim sistemimizin niteliğinde 
iyileştirmeyi zorunlu kıldığını anlattı.  

İstihdam üzerindeki
yükler azaltılmalı

Rekabet gücünü engelleyen 
kıdem tazminatı ile ilgili çalışmaların 
devam ettiğini de bildiklerini ifade 
eden Yorgancılar, “Kıdem tazminatı 
ile ilgili, yıllardır işverenin tamamen 
aleyhine işleyen konunun bir an 
evvel uygulanabilir hale getirilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, 
Türkiye’nin hedefleri büyüktür ve 

İzmir İstihdam Zirvesi’nde, Beceri 10 kapsamında eğitim veren meslek okullarının standlarına özel bir 
önem veren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’a kursiyerler EBSO logolu pasta sürprizi yaptı.
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rekabet gücünü artırıcı uygulamalar 
şarttır. Küresel piyasalarda söz 
sahibi olmak isteyen ülkemizin, 
sanayicisi üzerindeki benzer mali 
yüklerin, OECD ve AB üyesi 
ülkeler düzeyine indirilmesi 
sağlanmalıdır. Şunu çok iyi biliyoruz 
ki, istihdam üzerindeki vergi yükü 
düşürülmedikçe, işsizlik ve kayıtdışı 
ile mücadelede başarının yakalanması 
hiç de kolay olmayacaktır. Bugün 
ülke ekonomisinde Türk özel 
sektörünün yeri tartışılmaz 
boyuttadır. KOBİ’lerimiz olmadan 
ekonominin kimyasının bozulacağını 
da gayet iyi biliyoruz. Rekabet 
gücü giderek azalan özel sektörün 
sıkıntıları zincirleme etki ile; yatırıma, 
üretime, ihracata, istihdama ve 
tabiî ki ülke ekonomisine olumsuz 
yansımaktadır. Türkiye girişimcilik 
konusunda özgüveni en yüksek 
ülkelerden biri olarak üst sırada 
iken, fırsat tespit etmede ise en alt 
sıralarda yer almaktadır. Rekabet 
üstünlüğüne dayalı bir dünya 
düzeninde, girişimcilerimizin daha 
etkin olmaları, rekabet güçlerini 
artırmaları gerekmektedir. Zira, 
ülkemizde her 100 yetişkin içinde 
şirket kuran sayısı 4,6 iken, bu sayı 
Meksika’da 18,7, İrlanda’da 12 ve 
ABD’nde 11,7’dir. Türkiye dünyanın 
en büyük ekonomileri arasına 
girmeye çok yaklaşmıştır. Son 10 
yılda büyük mesafeler kat ettiğimiz 
bir gerçektir. Bunu birlikte başardık. 
2023 hedeflerini de yine birlikte 
başarmamamız için hiçbir sebep 
yoktur” diye konuştu. 

Alın terini akıl teri ile
birleştirme zamanı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
“Zaman artık akıl terini, alın teri ile 
birleştirme zamanıdır. Sadece alın teri 
ile elde edilen ürünler ne yazık ki bir 
adım geride kalmaktadır” dedi.

Izmir 1. İstihdam Zirvesi’nin 
ikinci gününde gerçekleştirilen 

“İşletmelerde Değişimi Yönetmek” 
panelinde, Türkiye’nin nota bağlı 
bir eğitim sistemine sahip olduğunu 
kaydeden Yorgancılar, eğitimin, sınıf 
geçme sistemine bağlı olmaması 
gerektiğini ifade etti. Sanayicinin 
anahtar tutmayı bilmeyen üniversite 
mezunları ile çalıştığını öne süren 
Yorgancılar bunu bin 200 kişi 
çalıştıran bir işveren olarak söylediğini 
belirtti. Üniversitelerde okuyan bir 
öğrencinin her yıl 3 ay zorunlu staj 
yapması gerektiğinin altını çizen 
Yorgancılar öğrencinin 4 yılın sonunda 
teorik eğitimini 1 yıllık Pratik eğitim 
ile tamamlası gerektiğinin önemini 
vurguladı. 

Diğer bir konunun ise enerji 
olduğuna dikkat çeken Yorgancılar, 
“Türkiye bugün yüzde 74 kapasite 
ile çalışmaktadır. Yarın firmalarımız 
yüzde 85 kapasite ile üretime 
geçtiğinde enerji temininde sıkıntı 
çekmemelidir. O nedenle de nükleer 
enerjinin gerekliliğini her fırsatta 
belirtmekteyiz” diye konuştu. 

Doğrudan yabancı sermayenin, 
ülkemizden yurt dışına son 10 
yılda 19 milyar dolar kar transferi 
yaptığını hatırlatan Yorgancılar, yerli 
girişimcilerin yurt dışından getirdiği 
kar transferinin ise 3.3 milyar 
dolar düzeyinde olduğunu ifade 

etti. Temennisinin yurt dışına çıkan 
kar transferi rakamının ülkemizde 
maksimum düzeyde muhafaza 
edilmesi olduğunu anlatan Yorgancılar 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu bedel bugün 4 Petkim 
yatırımına denk gelmektedir. Yani 
Türkiye kar transferleri ile 4 Petkim 
yatırımını kaçırmıştır. İşte böyle 
bir süreçten geçmekteyiz. Küresel 
rekabet ve tüketici yapısındaki 
değişim özellikle bu süreçte, farklı 
politikaları zorunlu kılmıştır. Bu 
politikaları dikkate alan firmalar ve 
ülkeler küresel piyasalarda var olma 
yarışından kopmamıştır. Oysa ki, iş 
dünyasının mezarlığı bu değişimleri 
fark edemeyen firmalarla doludur. 
Günümüzde geleneksel emek yoğun 
üretim, yerini teknoloji ağırlıklı bilgi 
üretimine bırakmıştır. Birden bire bu 
geçişi sağlamak hiçbir ülke ve firma 
için kolay değildir. Bu bir süreçtir. 
Ve bu değişim sürecini başarıyla 
yönetmek ise firmayı, ülkeyi geleceğe 
taşımaktadır.”

Ülkenin eski köye yeni adet 
getirecek girişimcilere bugün daha 
çok ihtiyacı olduğuna işaret eden 
Yorgancılar, katma değeri yüksek 
girişimlerin öneminin her geçen 
gün arttığını söyledi. “Zaman artık 
“Akıl terini, alın teri ile birleştirme 
zamanıdır. Sadece alın teri ile elde 
edilen ürünler ne yazık ki, bir adım 
geride kalmaktadır” diyen Yorgancılar, 
firmalar için bugünün gündeminin 
markalaşma ve inovatif ürünlere 
yoğunlaşmak olması gerektiğini 
vurguladı. Yorgancılar gündemi 
kaçırmanın, görmezden gelmenin, 
değişime direnmenin mikro bazda 
firmaya ama makro bazda ülkeye 
zarar vereceğini söyledi. 

Ender Yorgancılar “Dünya hızla 
değişirken, rakiplerimiz bu değişime 
ayak uydurma çabasında iken ve 
tüketici tercihleri üretimi yönlendirir 
bir hal almışken, bizlerin stabil 
durması geride kalmamızın en birinci 
sebebidir” dedi.

“Küresel rekabet ve 
tüketici yapısındaki değişim 
özellikle bu süreçte, farklı 
politikaları zorunlu kılmıştır. 
Bu politikaları dikkate 
alan firmalar ve ülkeler 
küresel piyasalarda var olma 
yarışından kopmamıştır. 
İş dünyasının mezarlığı bu 
değişimleri fark edemeyen 
firmalarla doludur. 
Günümüzde geleneksel emek 
yoğun üretim, yerini teknoloji 
ağırlıklı bilgi üretimine 
bırakmıştır. Değişim sürecini 
başarıyla yönetmek ise firmayı, 
ülkeyi geleceğe taşımaktadır.”
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Hükümet ve TOBB 
tarafından 1 milyon işsize 
meslek kazandırıp iş sahibi 

yapmak için yaklaşık 2 yıldır süren 
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri (UMEM) Beceri 10 
Projesi, İzmir’de bin kişiyi iş sahibi 
yaptı. Türkiye’de toplam 45 bin 
kişinin eğitim aldığı ve 25 bin kişinin 
iş sahibi olduğu proje kapsamında 
İzmir’de de 1500 işsiz çeşitli iş 
kollarında açılan kurslarda meslek 
sahibi olurken, binin üzerindeki kişi 
de bu sayede istihdam edildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile İŞKUR Aktif İşgücü 
Daire Başkanı Mehmet Aslan’ın 
da katıldığı törenle Altındağ’daki 
Mimar Sinan Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nde dikiş makinesi 
operatörlüğü ve tekstil kalite 
kontrol bölümü’nden mezun olan                 
21 kursiyere diploması verildi.

Beceri 10, İzmir’de
1000 kişiyi iş sahibi yaptı
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En büyük sorun mesleksizlik

Törende konuşan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
ülkelerin gelişmişlik göstergelerinin 
artık milli gelir ve işsizlik rakamları 
olduğunu belirterek, UMEM Beceri 
10 projesinin de işsizliğe çözüm 
üretmek için 2 yıldır uygulandığını 
söyledi.

Türkiye’de işsizliğin yüzde 9 
seviyesinde olduğunu ancak İzmir’de 
bu rakamın yüzde 14’ler düzeyinde 
olduğuna dikkat çeken Yorgancılar, 
“Eskiden bir ülkede krizin olup 
olmadığını anlamak için üç kritere 
bakılırdı: borsa, faiz ve döviz kurları. 
Şimdi bunun yerine, milli gelire 
ve işsizlik oranlarına bakılıp öyle 
kıyaslanıyor. Ülkemizin en büyük 
sorunu mesleksizlik. Artık ‘ne iş olsa 
yaparım’ dönemi sona erdi. Meslek 
sahibi olmadan iş bulmak kolay değil. 
TOBB’un büyük destek verdiği 
Beceri 10 projesi ile işsizleri önce 
meslek sonra iş sahibi yapıyoruz” 
dedi.

Sigorta devletten

Beceri 10 projesiyle 
Türkiye çapında 210 okulda 
gerçekleştirilen eğitimler sayesinde 
kahve köşelerinde oturan 
vatandaşların meslek sahibi olup 
para kazanabileceğini ifade eden 
Yorgancılar, “Bu proje kapsamında      
6 aylık eğitim sürecinde kursiyerlere 
yevmiye veriliyor. Sigorta ücretleri ile 
SGK işveren payı devlet tarafından 
ödeniyor. Sanayi sektöründe 
‘garantili’ iş imkanı sağlanıyor. Un 
var, şeker de var. Geriye bunları 
karıştırmak kalıyor. Biz bu kurstan 
mezun olan kursiyerlere EBSO 
olarak da her zaman destek 
vereceğiz” diye konuştu.

Aslan: 77 bin kişi yararlandı

İŞKUR Aktif İşgücü Daire 
Başkanı Aslan ise, Türkiye’de 
vasıfsız işçi sorununun, en temel 
problemlerden biri olduğunu ifade 
etti. Bu sorunu çözmek için ortaya 
konan projelerden bir tanesinin de 
Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme 
Merkezleri projesi olduğunu 
hatırlatan Aslan, şunları dile getirdi: 
“Amacımız, işverenlerin ihtiyacı olan 
nitelikli, mesleki konuda yetişmiş 
çalışanları işverenlere sunmak.       
81 ilde başlayan ve şu an 210 pilot 
okulda 9 bin kurs ve programın 
yürütüldüğü bir çalışma var. Kurum 
olarak bu projeye en büyük desteği 
veriyoruz.”

İzmir’de 1500 kişiye eğitim

Proje ortaklarından TOBB’un 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Başak Yavçan ise, proje kapsamında         
81 ilde eğitim veren okullara 100 
Milyon TL’lik yatırım yapıldığını 
söyledi. İşverenlerden 75 bin talep 

aldıklarını, 45 bin kişiye eğitim 
verildiğini açıklayan Yavçan, “25bin 
kişi bu proje kapsamında Türkiye’de 
meslek ve iş sahibi oldu. İzmir’de de 
1500 kişi bu eğitimlere katıldı. Binin 
üzerindeki kişi meslek öğrenerek 
iş buldu. Proje hala devam ediyor. 
Bizim Hedefimiz bu projeyle            
1 milyon kişiye istihdam sağlamak” 
diye konuştu.

Törenle aldılar

Mimar Sinan Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi Okul 
Müdürü Süleyman Üstün ise okul 
bünyelerinde 27 farklı iş koluna 
yönelik olarak eğitim verdiklerini 
belirterek 268 kişinin sertifika 
almaya hak kazandığını kaydetti.

Bugünde dikiş makinesi 
operatörlüğü ve tekstil kalite kontrol 
uzmanlığı eğitimden 21 kişiye 
sertifikalarını törenle verdiklerini 
sözlerine ekledi. Konuşmaların 
ardından eğitimi başarı ile 
tamamlayan kursiyerlere sertifikaları 
takdim edildi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, ‘ne iş olsa yaparım’ döneminin sona 
erdiğini belirtirken, “Ülkemizin en büyük sorunu mesleksizlik. TOBB’un büyük 

destek verdiği Beceri 10 projesi ile işsizleri önce meslek, sonra iş sahibi yapıyoruz.    
6 aylık eğitim sürecinde kursiyerlere yevmiye veriliyor, SGK primleri ödeniyor” dedi.
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Almanya’nın sanayi bölgesi 
İzmir’den yatırımcı bekliyor

Almanya’nın ticaret ve sanayide 
en güçlü eyaleti olan Kuzey 
Ren Vestfalya, İzmir’den 

yatırımcı bekliyor. Eyaleti sahip olduğu 
özelliklerden dolayı Almanya’nın 
İstanbul’u olarak nitelendiren Kuzey 
Ren Vestfalya Yatırım Ajansı Türkiye 
Temsilcisi Dr. Adem Akkaya, Avrupa’ya 
girmek isteyen firmaları yatırıma 
çağırdı. Türk firmalarının burayı daha 
çok pazarın ortasında olmak için 
tercih ettiğini vurgulayan Akkaya, son 
dönemde Made in Germany etiketini 
kullanmak için son montajını burada 
yapan yatırımcıların da arttığına dikkat 
çekti.

Kuzey Ren Vestfalya’nın yatırım 
olanaklarının tanıtılması amacıyla 
gerçekleştirilen 5. Dünya Gazetesi 
Türk Dış Yatırımları Paneli, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis 

Salonu’nda gerçekleştirildi. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, Almanya’nın 
Kuzey Ren Westfalia Eyaleti Yatırım 
Ajansı Türkiye Temsilciliği ve İzmir 
Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Dünya 
Gazetesi’nin organizasyonuyla 
gerçekleştirilen panelde konuşmacılar 
Avrupa Pazarlarına Çıkış Kapısı: Kuzey 
Ren-Vestfalya Eyaleti, Kuzey Ren-
Vestfalya’da Şirketleşmenin Vergisel 
Çerçevesi, Kuzey Ren-Vestfalya’da 
Şirketleşmenin Hukuki Çerçevesi, 
Kuzey Ren-Vestfalya’da Şirket 
Kurma Aşamasında İş Stratejileri ve 
Finansmanı, Yatırımcı Gözüyle Kuzey 
Ren-Vestfalya’nın Sunduğu Fırsatlar 
konularında sunumlar yaptılar.

Yorgancılar: Girişimci ve
yatırımcıyız

Türkiye’nin 1970’li yıllara kadar bir 
toplu iğne bile üretemeyecek kadar 

sanayiye uzak olduğunu hatırlatan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Bugüne geldiğimizde 
Türkiye’nin 135 milyar dolara ulaşmış 
ihracatında sanayi ürünlerinin payının 
yüzde 91.5’e ulaştığını görüyoruz. 
Bu sanayinin yanında özel sektörün 
geldiği noktayı gösteriyor. Girişimci, 
yatırımcı bir özel sektörümüz var. 
Sanayimiz tarım sektörünü geride 
bıraktı, çok önemli bir noktaya geldi. 
Yatırımlar dışında da burada bir başarı 
hikayesi var. Türkiye, İtalya ve Çin 
arasındaki en büyük üretim merkezi 
olduysa, başarıda en önemli pay özel 
sektöründür” dedi.

Son 10 yılda Türkiye’ye               
115 milyar dolarlık yabancı sermaye 
yatırımı geldiğine dikkat çeken 
Yorgancılar, “Ama bunların çoğu 
hizmet ve perakende sektöründe. 

Kuzey Ren Vestfalya Yatırım Ajansı Türkiye Temsilcisi Dr. Adem Akkaya, 
yerel Türk nüfusun oldukça etkili olduğu eyalet ekonomisinde, Türkiye’den 

yatırımcıları da daha fazla görmek istediklerini belirtti.
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Bizim ihtiyacımız üretim ve ihracat 
yapan yatırımlar. Bana göre Fitch’in 
not artırımı gecikmiş bir karar. 
Ülkeler, notları yatırım yapılabilir 
seviyeye yükseldikten sonra birkaç 
yılda GSMH’larının yüzde 2-3’ü kadar 
doğrudan yatırım çekiyorlar. Bu da 
Türkiye’ye birkaç yılda 30 milyar 
dolarlık yatırım geleceğini gösteriyor. 
Bu süreyi daha da kısaltmanın yolu 
makro reformların yanında mikro 
düzeyde yapılacak düzenlemelerle 
yatırım ortamının iyileştirilmesinden 
geçiyor” diye konuştu.

İşçi gittiler işveren oldular

1965-1970 döneminde çalışan 
olarak Almanya’ya giden gurbetçilerin 
günümüzde çalıştıran haline geldiğini 
söyleyen Yorgancılar, “Bugün Türkiye 
29.7’lik yaş ortalaması ile Brezilya’yla 
birlikte dünyanın en genç nüfusuna 
sahip ülkesi. Her yıl üniversitelerden 
800 bin öğrenci mezun oluyor. 
Almanya ise çok gelişmiş bir teknolojiye 
sahip. 150 yıllık köklü firmalar var. İki 
toplumun kültürel işbirliğini, ortak 
çalışmalarını artırmamız lazım. Biz bu 
amaçla Baden-Württenberg ve Bavyera 
eyaletlerine ziyaretlerde bulunduk. 
Özellikle mesleki eğitim konusunda 
yapılanları inceledik. Gelecekte bu 
kapsamda işbirlikleri iki tarafa da büyük 
yararlar sağlayacaktır” dedi.

Dünyada doğal gaz üretiminin 
yüzde 53’ünün Türkiye’nin hemen 
doğusunda, tüketiminin yüzde 49’unun 
da hemen batısında yapıldığını belirten 
Yorgancılar, “Türkiye yıldızı parlayan 
bir ülke oldu, son yıllarda yaptığı 
yatırımlarla dünyanın en önemli enerji 
transfer merkezi haline geldi. Önümüz 
açık. Yeter ki dünyadaki rakiplerimizle 
eşit şartlarda mücadele edelim. 
Yurtdışından da istihdam, üretim, 
ihracat sağlayacak yatırımcılar bekliyor. 
Türk girişimcisi dünyaya örnek oluyor. 
İnşaatta Çin’in ardından ikinci sıraya 
geldik” diye konuştu.

Yabancı sermayeli şirketlerin kar 
transferleri konusuna da değinen 

Yorgancılar, “Son 10 yılda Türkiye’den 
20 milyar doların üzerinde kar 
transferi gerçekleştirilmiş. Ancak bu 
paralar hazine bonosu, döviz gibi 
enstrümanlardan kazanılmış. Petkim, 
İzmir’e 5 milyar dolarlık yatırım 
yapacak diye çok memnun olduk. Ama 
10 yılda 4 Petkim yatırımını yurtdışına 
göndermişiz. Biz özel sektör olarak 
kazandıkça yurtdışında daha çok yatırım 
yapacağız” dedi.

Almanya’nın İstanbul’u

Kuzey Ren Vestfalya’yı Almanya’ya 
mal satmak isteyen firmaların ilk yatırım 
adresi olduğunu belirten NRW Invest 
Türkiye Temsilcisi Dr. Adem Akkaya, 
“Biz de Avrupa’ya girmek isteyen 
firmaları bölgemize çağırıyoruz. 17.8 
milyon nüfusa sahip olan bölge, 568.9 
milyar Euro’luk GSYH’sı ile dünyada 
sadece 16 ülkenin gerisinde bulunuyor. 
Almanya’ya gelen yabancı yatırımların 
yüzde 28’i bizim eyaletimizde yapılıyor. 
En büyük 50 Alman firmasından 18’inin 
merkezi bölgemizde. Burası aynı 
zamanda bir fuar bölgesi. Almanya’da 
ticaretin döndüğü yer. Ben bu özelliği 
ile Almanya’nın İstanbul’u olarak 
nitelendiriyorum” diye konuştu.

Almanya’da yaşayan Türklerin 
üçte birinin Kuzey Ren Vestfalya’da 
bulunduğunu ve Türk nüfusunun da 
ekonomiye ciddi katkı sağladığına 
dikkat çeken Akkaya, şu bilgileri verdi:

“Türkiye ile gerçekleştirilen 
ticaret de son 10 yılda ikiye katlandı. 
Almanya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracatın 
yüzde 22.7’si, Türkiye’den Almanya’ya 

yapılan ihracatın yüzde 26.9’u Kuzey 
Ren Vestfalya’ya gerçekleştiriliyor. 
Buradaki Türk nüfusundan 23 bin kişi 
kendi işini yapıyor ve 120 binin üstünde 
istihdam sağlıyor. 2006 rakamlarına 
göre ekonomiye 11 milyar Euro’nun 
üzerinde katkı sağlıyorlar.”

Türklerin eyalet ekonomisine 
yaptıkları katkının göçmen 
ekonomisinin çok ötesine geçtiğine 
vurgu yapan Akkaya, “Göçmen 
yatırımları genelde gastronomide 
yoğunlaşır. Eyaletteki Türkler arasında 
bu sektörün payı sadece yüzde 24.8. 
Perakende ve toptan ticaret yüzde 35, 
üretim yüzde 17, hizmet sektörü ise 
yüzde 22 pay alıyor. Son 10 yılda Kuzey 
Ren Vestfalya’dan Türkiye’ye yapılan 
yatırım miktarı yıllık 1 milyar Euro’yu 
aşıyor. 2010’da 1.8 milyar Euro olmuş. 
Bu rakamların önümüzdeki dönemde 
artacağını düşünüyoruz” dedi

Made in Germany için

Kuzey Ren Vestfalya’da 
sermayesinin yarısından fazlası Türk 
yatırımcılara ait 300’ün üzerinde firma 
olduğuna dikkat çeken Akkaya, İzmir’in 
tanınmış kuruluşlarının da bulunduğu 
şirketlerin pazarın ortasında olmak, 
müşteri isteklerini yerinde görmek, 
finansman kaynaklarına yakın olmak ve 
yeni tedarikçiler bulmak için geldiklerini 
anlattı. Akkaya, “Son dönemde sanayi 
için firma kuranların sayısı da arttı. 
Made in Germany etiketi koyabilmek 
için son montajının orada yapan firmalar 
var. 5 yıldır bölgemizin avantajlarını 
anlatıyoruz. Bu da Türkiye’ye verdiğimiz 
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önemi gösteriyor. Eğer Avrupa’da bir 
firma kurma niyetiniz varsa bunu bizim 
bölgemizde yapın” bilgilerini verdi.

Dış yatırımlar
rekor kırıyor

Paneli yöneten Dünya Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Hakan 
Güldağ, son dönemde yurtdışı yatırım 
konusunun dış pazarlarda kalıcı olmak 
ve ihracatı geliştirmek için Türk iş 
dünyasının daha çok ilgisini çekmeye 
başladığını dile getirerek, “Bu durum 
rakamlara da yansıyor. Son dönemde 
Türk dış yatırımları rekorlar kırıyor. 
Merkez Bankası’nın ilk 8 aylık verilerine 
baktığımızda Türk işadamlarının 
yurtdışındaki doğrudan yatırımlarının 
3 milyar dolara ulaşıp rekor kırdığını 
görüyoruz. Son 10 yıllık rakam ise 18.7 
milyar doları aştı, toplam stok 30 milyar 
dolara dayandı. Bir diğer ilginç veri 
de Türklerin yurtdışındaki doğrudan 
yatırımlarının, Türkiye’ye yapılan 
doğrudan yatırım miktarının üçte birine 
yaklaşması. İlk 8 ayda Türkiye’ye gelen 
doğrudan yatırım tutarı 9 milyar 587 

milyon dolar, bizim yurtdışına yaptığımız 
doğrudan yatırım miktarı   2 milyar 
970 milyon dolar oldu. Türkiye’ye 
gelen yatırım yüzde 8.8 gerilerken, 
Türkiye’nin yurtdışında yaptığı yatırımlar 
yüzde 78.8 artış gösterdi. Bu rakamın                        
2 milyar dolarlık kısmı vergisel avantajlar 
nedeniyle tek başına Hollanda’ya yapıldı” 
diye konuştu.

Dev pazar

Türkiye ile Almanya’nın çok uzun 
yıllara dayanan stratejik, ekonomik, 
politik işbirliklerine imza atmış iki dost 
ülke olduğuna dikkat çeken İZKA Yatırım 
Destek Ofisi Koordinatörü Sedef Özer, 
“Bu durum günümüzde pekişerek 
sürüyor. Firmaların rekabet gücü ile 
bölgelerin ekonomileri arasında kazan-
kazan ilişkileri var. Firmalar hedeflerini 
belirlemeli, maliyetlerini düşürmeli, yeni 
pazarlama araçlarını kullanmalı, fırsatları 
takip edip, global düşünmeli. Kuzey 
Ren-Vestfalya’nın başkenti Düseldorf’u 
merkez alan yarı çapı 500 kilometre’yi 
kapsayan çember içinde satın alma 
gücünün yüzde 45’ini bu eyalet teşkil 

ediyor. Yatırımcı için bilgi çok önemli. 
Yatırım ajanslarının rolü de burada ortaya 
çıkıyor. İZKA olarak amacımız İzmir’e 
yatırımcı çekmek, ama bölge firmalarının 
fırsatlardan yararlanmalarına da önem 
veriyoruz” dedi.

Prosedürler kolay
şirketler memnun

Katılımcılara Kuzey Ren-
Vestfalya’da şirketleşmenin vergisel 
çerçevesini aktaran Kamutax 
Steuerberatungsgesellschaft GmbH 
Ortaklarından Cevdet Koçaş, 
prosedürlerin zaman almadığını, şirket 
kuruluşunun 2 haftada tamamlandığını 
söyledi.

Düsseldorf Barosu avukatlarından 
Poppek Law, Almanya’da kurulan her 
şirketin genel çalışma koşullarını ve ne iş 
yapacağını belirlemiş olması gerektiğini 
vurguladı.

Kanat&Partner Wirtschaftsprüfung 
Steuerberatung ortaklarından Nihat 
Kanat ise, Almanya’da yeni nesillerin aile 
işlerine ilgi duymaması nedeniyle birçok 
şirketin yeni sahip aradığını, iflastan şirket 
alındığında vergi ve borçlarına karşı 
mesuliyet olmadığı için avantaj teşkil 
ettiğini bildirdi. Kanat, “Almanya’da şirket 
satın almada,  kredi bazında 10 milyon 
euroya kadar teşvik var. Siz cebinizden   
1 milyon Euro çıkarıyorsunuz. Bu 
şirketin gelişen pazarlarda büyümesi için            
20 milyon Euro teşvik veriliyor. Bunları 
cüzi bir sermaye ile yapma imkanı var. 
Bir insanın böyle bir riski alma olanağı az 
ama ortaklık biçimde burada birkaç şirket 
oluşturulabilir” dedi.

Ahmet Yar A.Ş. Genel Müdürü 
Gökhan Albayrak ile Nuca 
Belts&Accessories GmbH’yi kuran 
Sencer Özbay da, Almanya’da kurdukları 
şirketlerle hem cirolarını artırdıklarını 
hem de prestij kazandıklarını anlattılar.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: Türkiye’nin 135 milyar dolara 
ulaşmış ihracatında sanayi ürünlerinin payının yüzde 91.5’e ulaştığını 

görüyoruz. Türkiye, İtalya ve Çin arasındaki en büyük üretim merkezi 
olduysa, başarıda en önemli pay özel sektöründür. 
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Türkiye süper lige çıktı

Türkiye uzun zamandır 
beklediği ‘yatırım yapılabilir 
ülke’ seviyesindeki 

kredi notuna kavuştu. Kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch, 
Türkiye’nin kredi notunu bir 
kademe artırarak yatırım yapılabilir 
düzeye çıkardı. Kredi notunu 
BB+’dan BBB-’ye yükselten Fitch, 
görünümü ise durağan olarak 
açıkladı. Türkiye, Avrupa’daki borç 
krizinin ve Ortadoğu’daki büyük 
çalkantının sürdüğü bir dönemde 
istikrarlı ekonomisiyle kredi notunu 
yükselterek büyük bir başarıya imza 
atmış oldu.

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu, 
kısa vadede azalan makrofinansal 
risklerini ve sürdürülebilir ekonomik 
büyümeye geri dönüş yolunda 
olmasını gerekçe göstererek yatırım 
yapılabilir seviyeye yükselterek 
1994’ten bu yana Türkiye’ye bu 
seviyede not veren ilk kuruluş oldu. 
Fitch Türkiye’nin yerel para birimi 
cinsi kredi notunu ise iki kademe 
artırarak BBB’ye yükseltti.

Güçlü bankacılık avantaj

Ekonominin yumuşak iniş 
yolunda olduğunu belirten Fitch, 
devletin makul ve azalan borç 
yüküne dikkat çektikten sonra kredi 
notunu destekleyen unsurları “güçlü 
bankacılık sistemi, orta vadedeki 
olumlu büyüme görünümü ve görece 
zengin ve çeşitlenmiş ekonomi” 
olarak sıralandı.

Sürdürülebilir büyüme

Kamu maliyesinin kredi notunun 
ana kuvvetli unsuru olduğunu 

belirten Fitch, özelleştirme gelirleri 
hariç bütçe açığının gayrı safi yurtiçi 
hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 
1.9 düzeyinde kalmasını beklendiğini 
belirtti. Ekonominin sürdürülebilir 
büyümeye dönme yolunda ilerlediğini 
belirten Fitch şunları kaydetti:

“Not artırımı kısa dönemde 
makrofinansal risklerin gevşemesi 
ve devletin azalan borç yükünü 
yansıtıyor. Türkiye ekonomisi 
diğer yatırım yapılabilir seviyedeki 
ülkelerden daha volatil kalacak. 

Türkiye’de kamu maliyesinin durumu 
kredi notu artışında güçlü ana unsur. 
Türkiye’nin güçlü bankacılık sistemi 
kredi notunu destekliyor.”

Türkiye’nin dış finansman 
göstergelerinin kredi notu üzerindeki 
temel zayıflık unsuru oluşturduğunu 
ifade eden Fitch, “Cari açıkta belirgin 
ve kalıcı düşüş kredi notunu yukarı 
yönlü destekler. Ancak bunu yakın 
vadede öngörmüyoruz. Dış şoklar 
veya içeride politika hatasının 
tetikleyeceği bir ödemeler dengesi 

Uluslararası sermayenin yatırım liginde alt sıralarda yer alan Türkiye, 
Fitch’ten gelen not artışıyla artık yeni bir döneme girdi. Diğer iki not 

kuruluşu Moody’s ve S&P’nin kötümser bakışını sürdürdüğü bir ortamda 
Fitch anlamlı bir adım atarak Türkiye’yi ‘yatırım yapılabilir’ ülke ligine taşıdı.

Toplam tasarrufun milli gelire göre 
oranı (%) 2012 tahmini
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Kamu borcunun milli gelire oranı
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   Satın alma gücü paritesine göre milli 
gelir (milyar $) 2012 tahmini
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      Cari açığın milli gelire oranı 
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krizi olumsuz kredi hareketine neden 
olabilir” açıklamasını yaptı.

1994’ten beri ilk kez

Türkiye’ye ilk kredi notu 1992 
yılında Moody’s tarafından Baa3 ile 
yatırım yapılabilir seviyede verilmiş, 
ancak 1994’teki krizde kredi notu 
üç kademe birden indirilerek yatırım 
yapılabilir seviyenin altına inmişti. 
Kredi notu, bir ülkenin anapara 
ve faiz yükümlülüklerini ödeme 
isteği ve kabiliyetinin zamanında 
yerine getirilip getirilememesini 
değerlendiriyor. Ülke risklerini 
ölçerken özellikle ekonomik 
ve politik risklere bakılıyor. Bir 
ülkenin yüksek kredi notu, ‘Yatırım 
için güvenli’ anlamına geliyor. 
Notu yüksek ülkeler uygun faizle 
borçlanıyor ve yabancı yatırımları 
kolaylıkla çekiyor.

Bir tane daha lazım!

Türkiye’nin daha geniş bir 
uluslararası yatırımcı kitlesinden 
sermaye girişi sağlaması için ise üç 
büyük derecelendirme kuruluşundan 
en az ikisinden kredi notunun 
yatırım yapılabilir seviyede olması 
gerekiyor. Diğer derecelendirme 
kuruluşlarından Moody’s, Türkiye’nin 
kredi notunu yatırım yapılabilirin bir 
kademe altı olan Ba1 seviyesinde 
pozitif görünümle, Standard & 
Poor’s (S&P) ise yatırım yapılabilirin 
iki kademe altında BB’de durağan 
görünümle derecelendiriyor.

Cari açık en büyük zayıflık

Fitch’in Gelişmekte Olan Ülkeler 
Kıdemli Direktörü Edward Parker, 
“Yeni bir not artırımını yakın vadede 
beklemiyoruz. Türkiye’nin görece 
daha volatil bir GSMH büyüme oranı 
var. Büyük bir cari açık var. Bu da 
dış finansal koşullara bağlı kılıyor. 
Cari açık en büyüklük zayıflık olarak 
kalmaya devam ediyor. Türkiye’nin 
geçmiş yıllara göre daha dirençli 
olmasını bekliyoruz. Cari açık Türkiye 
ile ilgili görünümü birkaç yıl daha 
etkiler” dedi.

Moody’s notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi 
notunda herhangi bir değişikliğe 
gitmediğini ve ülke notunu Ba1’de, 
görünümü de pozitifte tuttuğunu 
açıkladı. Moody’s’in Türkiye 
ekonomisine ilişkin 2012 yılı 

raporunda, ‘’Türkiye ekonomisinin 
büyümesinin giderek yavaşlıyor 
olmasına rağmen, Moody’s Türkiye’nin 
öncelikli genel dengesinin artıda 
olacağını, borçluluk seviyelerinin 
önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde azalmaya 
devam edeceğini beklemektedir’’ 
tespitlerine yer verildi.

Türkiye ekonomisinin yurtdışında görünümü açısından kritik önem taşıyan 
not artışının kabine cephesindeki yansıması oldukça olumlu oldu.

Yüksek performans
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Diğer kredi derecelendirme kuruluş-

larının da benzer kararlarını daha fazla gecikmeden almalarını ümit ediyoruz” 
dedi. Babacan, kamu maliyesinde sürdürdükleri disiplinli yaklaşım, bankacılık 
sektörünün güçlü yapısı, yapısal reformlar ve sonuç olarak büyüme ve istih-
dam alanlarında yakalanan yüksek performansın bu kararda etkili olduğunun 
altını çizdi.

Faizler düşecek
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yüksek not faiz oranlarının düşmesine 

yardımcı olacak, küresel sermayeyi artacak. Not artırımının gerçekleştiği 
ülkelerde 2 yıllık süreçte portföy ve doğrudan yabancı yatırımlar ortalama 
GSYH’nin yüzde 4’ü kadar artıyor. Bu durum büyüme performansımızı da 
artıracak” dedi.

Kredi şart
Not yükselişini ”Geç kalmış hakkın teslimi ve tescilidir” ifadeleriyle de-

ğerlendiren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, not artırımıyla Türkiye’nin uzun 
vadede daha fazla yatırım çekeceğinin ve Türkiye’ye kaynak girişinin artaca-
ğını belirtirken, “Hindistan, Hırvatistan, Endonezya ile aynı nota sahip olduk. 
Şimdi kaynak girişinin, krediye dönüşmesi önemli. Bunun için de yeni teşvik 
sistemimiz yabancı yatırımlar için çok uygun bir ortam sunuyor” değerlendir-
mesinde bulundu.

Fonlar gelecek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, psikolojik anlamda bir 

eşiğin aşıldığını, fonların Türkiye’ye gelmesinin önündeki engelin kalktığını 
ifade etti. Ergün, “Popülist yaklaşımlara tevessül etmeden Türkiye’yi çok daha 
güçlü bir ekonomi haline dönüştüreceğiz” dedi.

Geç kalmış hakkın teslimi
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Türkiye notla öne çıktı

1
Küresel krizin aşılması için alınan önlemlerin yol 
açtığı parasal genişleme, gelişmekte olan ülkelere 
yönelik yeni bir sıcak para dalgası olasılığını 
güçlendiriyor. Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu 
‘yatırım yapılabilir’ düzeye yükseltmesi ise 

Türkiye’yi sıcak paranın yeni adresi olarak bir adım öne 
çıkarıyor.

Türkiye’de hisse senedi, tahvil, bono, eurobond, 
mevduat gibi araçlara park etmiş yatırımların hacmi, 
kaydettiği hızlı büyüme sonucu 135 milyar dolara 
kadar ulaştı. Sıcak paradaki büyümenin not artışıyla 
birlikte hızlanması beklenirken cari açığı olumsuz 
etkileyebileceği kaydediliyor.

Not artışı sıcak dalga yaratabilir

TL pozitif ayrıştı

Stratejik yatırım radarına girdik

Şirketler ucuz kredi bulabilecek

3
Gelişen ülke para birimlerinin Türk Lirası’na 
(TL) karşı sergilediği performansı gösteren 
endeks, not artışı ile birlikte düşmeye başladı. 
Bu, TL’nin değerlenerek Brezilya, Şili, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, Meksika, Polonya, 

Güney Afrika, Endonezya gibi gelişen ülkelerden pozitif 
ayrıştığını gösteriyor.

Ancak ekonomistler Merkez Bankası’nın 
not artırımın ardından gelecek olası bir sermaye 
akımı karşısında TL’nin aşırı değerlenmesine izin 
vermeyeceğini düşünüyor. Ekonomistler dolar kurunda 
ise pariteye göre değişmekle beraber 1.75 TL’nin altının 
görülmeyeceğini dillendiriyor.

2
Kredi notunun yatırım yapılabilir ülke 
seviyesine yükselmesi, Türkiye’yi uluslararası 
doğrudan yatırımların da yeni adresi yapabilir. 
Sözkonusu not artışı, emeklilik fonları 
dışında uzun vadeli stratejik yatırımların 

çekilmesi noktasında da Türkiye’nin elini kuvvetlendiren 
unsurlardan biri oldu.

Çünkü birçok sanayici grup, emeklilik fonlarının 
yaptığı gibi notu düşük olan ülkeleri araştırma ihtiyacı 
bile duymuyor. Böylece Türkiye birçok uluslararası 
şirketin radarına girmiş oldu. Türkiye’nin önde gelen 
sanayicileri de uluslararası yatırımcıların ilgisinin 
artacağını belirtiyor.

4
Türk bankalarının büyük bir kısmının kredi 
notu uzun süredir ‘yatırım yapılabilir’ düzeyde 
bulunuyor. Bu nedenle Türk bankaları 
yurt dışından kolaylıkla ve düşük faizle 
borçlanabiliyor. Fitch’in bu not artırımı ile 

birlikte diğer Türk şirketleri de tıpkı bankalar gibi kolay 
borçlanma olanağına kavuşacaklar.

Bu noktaya dikkat çeken ekonomistler, “Dolayısıyla 
Türk şirketleri de sözkonusu not artışıyla birlikte bono-
tahvil ve eurobond ihracına çıkacaklar. Türk şirketleri 
böylece yurt dışından daha düşük faizle, daha uzun 
vadede ve daha çok kaynak bulabilecekler” yorumunu 
yapıyor.

Avrupa işi beceremedi

Krizin bunalttığı Avrupalılar’ı sokaklara döken kemer 
sıkma programlarının yaraya merhem olamadığı 
ortaya çıktı. Krizin temel sebeplerinden kamu 

borçlarına karşılık alınan tasarruf tedbirleri etkisiz kaldı. 
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2012 ikinci 
çeyrek verilerine göre Avrupa’da kamu borcunun Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı rekor seviyeye ulaştı. 
2008’den bu yana alınan tedbirlere rağmen borç oranı 
yüzde 20 yükseldi. Avrupa Birliği’nin bilançosundaki toplam 
borçluluk miktarı ise 2 trilyon 27 milyar euro arttı. 2008’de 
yüzde 70’lerde olan borç oranı Euro Bölgesi’nde ilk kez 
yüzde 90’a ulaştı. 2008’de 6.4 trilyon euro olan borç ise             

8.5 trilyon euroya çıktı. Bu artışın en önemli nedenlerinden 
biri de ülkelerin artan faizler nedeniyle daha yüksek 
oranlarla borçlanması. Euro Bölgesi’nde borç krizindeki beş 
ülkenin borçluluk oranı ise yüzde 100’leri aştı. Yunanistan 
yüzde 150.3, İtalya yüzde 126.1, Portekiz yüzde 117.5, 
İrlanda yüzde 111.5 ve Belçika yüzde 102.5 ile borçluluk 
oranında en üst sıralarda yer aldı.

Avrupa’da borç rekoru kırılırken Türkiye’de tersi bir 
seyir var. 2008’de yüzde 77 olan borcun GSYH’ye oranı 
2011’de 39.25’e geriledi. Böylece Avrupa borçta Türkiye’yi 
üçe katladı. Yıl sonunda oranın yüzde 37.7 olacağı tahmin 
ediliyor.
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Merkez Bankası’ndan
sıcak para uyarısı

Merkez Bankası, finansal 
krizdeki gelişmiş ülkelerin 
bu durumu aşmak amacıyla 

uyguladıkları parasal genişleme 
politikaları sonucu oluşan küresel 
likidite fazlasının, Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu gelişmekte 
olan ülkelere sıcak para akımlarını 
canlandırdığını belirterek, bunun 
ise finansal istikrara yönelik ciddi 
bir tehdit oluşturduğu uyarısında 
bulundu.

FED ve ECB’nin eylülde açıkladığı 
son genişletici önlemlerin de 
gelişmekte olan ülkelere “yeni bir 
sermaye dalgası” oluşturma riskini 
beraberinde getirdiğini belirten 

Banka, fon akımlarının önümüzdeki 
dönemde, borçlanma senedi ağırlıklı 
olmak üzere devam etmesini bekliyor.

Merkez Bankası’nın yılın son 
Enflasyon Raporu’nda, gelişmekte 
olan ülkelere yönelen özellikle kısa 
vadeli sermaye akımlarına ilişkin 
bir değerlendirmeye de yer verildi. 
Buna göre, gelişmiş ülke merkez 
bankalarının küresel finansal kriz 
süreci ve sonrasında uygulamaya 
koydukları parasal genişleme 
politikaları, küresel ölçekte likidite 
fazlası oluşturdu. Bunun sonucunda 
ise gelişmekte olan ülkelere yönelen 
özellikle “sıcak para” diye adlandırılan 
kısa vadeli sermaye akımları canlandı 

ve oynak hale geldi. Raporda, “Bu 
durum ise söz konusu ülkelerde 
finansal istikrar açısından önemli bir 
tehdit oluşturmaktadır” denildi.

Türkiye ile Brezilya, Meksika, 
Kolombiya, Peru, Şili, Venezuela, 
Çin, Endonezya, Malezya, Filipinler, 
Tayland, Güney Kore, Hindistan, 
Tayvan, Rusya, Polonya, Macaristan, 
Kazakistan, Güney Afrika, İsrail, 
Lübnan ve Mısır’dan oluşan gelişmiş 
ülkelere yönelik ilk çeyrekte net 
32.9 milyar dolar olan toplam sıcak 
para akımı, ikinci çeyrekte yerini net 
4.7 milyar dolarlık çıkışa bırakırken, 
bu eğilim üçüncü çeyrekte tersine 
döndü ve 18.2 milyar dolarlık net giriş 

Büyük merkez bankalarının parasal genişleme politikaları sonucu oluşan 
küresel likidite fazlasının, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte 

olan ülkelere sıcak para akımlarını canlandırdığı belirtildi.

FİNANS



43

yaşandı. Bu ülkeler 2012 yılı itibarıyla 
borçlanma senedi fon akımlarının 
ortalama yüzde 95’ini, hisse senedi 
fon akımlarının ise ortalama yüzde 
89’unu oluşturuyor.

Portföy tercihi zorlaştı

Rapora göre; küresel finansal 
kriz sonrasında portföy yatırımı 
tercihlerinin belirlenmesi giderek 
zorlaştı. Yatırımcılar bir yandan 
fonlarını nispeten güvenli limanlara 
yönlendirmek isterken, diğer yandan 
gelişmiş ülkelerde olağanüstü düşük 
seviyelere gerileyen faiz oranlarına 
karşılık, daha yüksek getirili 
alternatif yatırım arayışına da girdiler. 
Buna ek olarak, Euro Bölgesi’nde, 
çevre ülkelerdeki borç sorunları 
ile başlayan ve giderek derinleşen 
sorunlar, hem küresel büyüme 
görünümü üzerindeki aşağı yönlü 
riskleri daha belirginleştirdi, hem de 
belirsizlikleri artırarak risk iştahını 
daha oynak hale getirdi.

Küresel kriz gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomik faaliyetlerini 
gelişmiş ülkelere göre daha az 
sekteye uğratmış olsa da kötüleşen 
küresel büyüme görünümü ve artan 
belirsizlikler nedeniyle, yatırımcılar bu 
dönemde gelişmekte olan ülkelerin 
hisse senedi piyasalarına olağandan 
daha fazla yatırım yapmaktan 
kaçındılar. Bu nedenle, borçlanma 
senedi fonlarına kıyasla daha yüksek 
hacimli olan, büyüme odaklı ve 
genellikle uzun vadeli yatırımın tercih 
edildiği gelişmekte olan ülkeler 
hisse senedi fonlarına girişler kriz 
öncesi düzeylerinden belirgin olarak 
farklılaştı.

Öte yandan, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke faiz oranları 
arasındaki farkın artması, 
yatırımcıların alternatif olarak 
tercihlerini daha kısa vadeli ve daha 
yüksek getirili gelişmekte olan 
ülke borçlanma senedi fonlarına 
yönlendirmesine neden oldu. 
Genişletici önlemlerin devreye 

girmesinin ardından borçlanma senedi 
fonlarının eğiliminde belirgin bir artış 
meydana geldiği görülürken, hisse 
senedi piyasalarında benzer bir yapısal 
kırılmaya rastlanmıyor.

Fonları iten ve çeken faktörler

Yatırımcıların son dönem 
portföy tercihlerindeki bu ayrışma 
incelenirken, sermaye akımlarının 
temel belirleyicileri “iten ve çeken” 
faktörler olarak iki başlık altında 
ele alınıyor. Küresel likidite fazlası 
ve yatırımcı risk iştahı en temel 
iten faktörler olarak gösterilirken; 
büyüme, getiri farkı, enflasyon gibi 
ülkelere özgü değişkenler ise çeken 
faktörler olarak nitelendiriliyor. Asya, 
Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu 

ve Afrika bölgelerini kapsayacak 
şekilde toplam 23 gelişmekte olan 
ülke için, GSYİH ağırlıklı olmak 
üzere, toplulaştırılarak yapılan 
hesaplamadan elde edilen sonuçlar, 
parasal genişleme paketlerinden 
sonra oluşan küresel likidite fazlasının 
borçlanma senedi akımlarında anlamlı 
bir yapısal kırılmaya neden olduğunu, 
ancak benzer bir değişimin hisse 
senedi akımları için geçerli olmadığını 
gösteriyor. Ayrıca, risk iştahı, büyüme, 
faiz ve enflasyon değişkenleri 
borçlanma senedi fon hareketlerini 
beklenen yönde ve anlamlı şekilde 
etkilediği, çeken faktörlerden en 
önemlisinin faiz oranlarındaki değişim 
olduğu belirtiliyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE SICAK PARA AKIMI
Milyar $ (*) BOVRSA DİBS TOPLAM

(*); Türkiye, 
Brezilya, 
Meksika, 
Kolombiya, Peru, 
Şili, Venezuella, 
Çin, Endonezya, 
Malezya, 
Filipinler, 
Tayland, Güney 
Kore, Hindistan, 
Tayvan, Rusya, 
Polona, 
Macaristan, 
Kazakistan, 
GüneVy Afrika, 
İsrail, Lübnan ve 
Mısır

1. Çeyrek 22,7 10,2 32,9

2. Çeyrek -8,7 4,0 4,7

3. Çeyrek 7,2 11,0 18,2

Ocak-Eylül 21,2 25,2 46,4

FED ve ECB’nin attığı adımlarla artan küresel likidite 
fazlası, durağanlaşan büyüme görünümü ve belirsizlik 
ortamı nedeniyle yatırımcıların yüksek getirili ve kısa vadeli 
yatırım arayışları, son dönemde borçlanma senedi fonlarına 
girişleri belirgin biçimde artırdı. Fon akımlarının, borçlanma 
senedi ağırlıklı olmak üzere devam edeceği bekleniyor.
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Finans balonuna karşı
reel ekonomiye destek

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

Türkiye’nin “finans balonlarının acı 
sonlarıyla karşılaşmamak, reel sektöre 
yatırımı cazip hale getirmek için” 
ilave önlemler alması gerektiğini 
bildirdi. Borsanın ve faizin yerine 
üretimin, istihdamın ve ihracatın 
nasıl artırılacağının konuşulması 
gerektiğini ifade eden Yorgancılar, 
reel ekonomide çarklar yeterince 
hızlı dönmeden finans sistemindeki 
balonların yaratabildiği tehlikeler 
konusunda pahalıya edinilmiş 
tecrübelerin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’de ekonomi yavaşlayıp, 
işsizlik artarken yüksek faiz ve 
faizlerde olası düşmenin sağlayacağı 
avantajlardan yararlanmak isteyen 
küresel spekülatörlerin Türkiye’ye 
oluk oluk sıcak para akıttığına dikkat 
çeken Ender Yorgancılar, “Reel 
sektör zor durumdayken borsadaki 
artışların ne anlama geldiği iyi 
sorgulanmalıdır. Gün; borsayı, faizi 
değil, üretimi, istihdamı ve ihracatı 
nasıl artıracağımızı konuşma günüdür. 
Reel ekonomide çarklar yeterince 
hızlı dönmeden finans sistemindeki 
balonların yaratabildiği tehlikeler 
konusunda pahalıya edinilmiş 
tecrübeler sabittir. Unutulmamalıdır 
ki reel ekonomi tarafından 
desteklenmediği durumlarda finans 
sistemindeki şişkinlikler patlama riski 
yüksek balonlara dönüşmektedir. 
Bunların akıbeti konusunda 
değerlendirme yapmak için de kahin 
olmaya gerek yok” dedi.

Faizler hala yüksek

Bugün Türkiye ekonomisinde, 
özellikle de üretim, istihdam 
ve ihracat gibi temel reel 
büyüklüklerinde yaşanan ve yaşanması 
beklenen olumsuz gelişmeler 
nedeniyle Borsa’da yaşanan 
artışların sevindirici olamadığına 

işaret eden Yorgancılar, Türkiye’nin 
dünya ekonomisindeki olumsuz 
gelişmelerden konjonktürel olarak 
pozitif ayrışma gösterdiğini belirtti. 
Ender Yorgancılar, bu nedenle Ekim 
ayının ilk yarısına kadar çoğu faiz 
kazancı için kamu borçlanma kağıtları 
ve bankacılık hisselerine olmak 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: Reel ekonomi ile finans sistemi arasındaki 
ayrışma endişe yaratıyor. Türkiye, finans balonlarının acı sonlarıyla karşılaşmamak, 

reel sektöre yatırımı cazip hale getirmek için ilave önlemler almalıdır.
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üzere 20 milyar doları aşan miktarda 
sıcak paranın Türkiye’ye geldiğini 
hatırlatırken, “Peki bu düzeyde para 
Türkiye’ye neden geldi diye sormak 
gerekiyor. Bunun başlıca nedeni kamu 
açıkları ve borçlarının sürdürülebilir 
nitelikte olması ve bankacılık 
sisteminin sağlam görünmesidir. Hal 
böyle iken Türkiye’de devlet tahvili 
faizlerinin hala AB’nin batık ülkeleri 
düzeyinde olması Türkiye’yi cazip 
hale getirmektedir. Ancak verilen 
faizlerin hem 2012 hem de 2013 yılı 
için öngörülen büyüme hızından daha 
yüksek olması ve ayrıca sıcak paranın 
kurlardaki düşme nedeniyle ilave 
kur kazancı da elde edebilmesi söz 
konusudur. Yabancı spekülatörlere 
bu yüksek kazancı, toplum olarak 
genelde hepimiz, özelde de reel 
sektör ödemektedir” diye konuştu.

Yatırımlar desteklenmeli

Ender Yorgancılar, Orta Vadeli 
Program’da 2013 yılı büyüme 
hedefinin yüzde 4’e çekildiğini, sanayi 
üretiminin iç ve dış talep yetersizliği 
nedeniyle iyice yavaşladığını 
kaydetti. Enerji maliyetleri, düşük 
kur ve yüksek finansman maliyetleri 
ile küresel rekabet gücümüzün 
zayıfladığını, bütçe açığını azaltmak 
için ciddi zamlar ve vergi artışları 
yapıldığını ifade eden Yorgancılar, şu 
görüşleri dile getirdi:

“Bunlara yenileri eklenecek gibi 
görünüyor. Bu gelişmeler iç talebi 
daha da yavaşlatacak. Buna küresel 
talep yavaşlaması ve sıcak paranın 
yaratacağı reel kur gerilemesi 
eklendiğinde ihracatın büyüme 
üzerindeki olumlu etkisi de devreden 
çıkacaktır. Dolayısıyla büyüme daha da 
yavaşlayacak, işsizlik artacaktır. Böyle 
bir ortamda vergi gelirleri reel olarak 
düşecek, harcama artışları kontrol 
edilmedikçe bütçe açığı da artacaktır. 
Bütçe açığı artışının sıcak parayı 
tedirgin etmemesi için ekonomideki 
yavaşlamaya rağmen vergi artışları 
gündeme gelecek, maliye politikası 

daha da sıkılaştırılacaktır. 
Sonuç Türkiye’nin orta gelir 
tuzağı içine düşmesi olacaktır. 
Türkiye finans balonlarının acı 
sonlarıyla karşılaşmamak, reel 
sektöre yatırımı cazip hale 
getirmek için ilave önlemler 
almalıdır. Bu bağlamda da reel 
sektör aleyhine, finans kesimi 
lehine haksız rekabet yaratan 
vergi sistemi değiştirilerek 
finansal rantların adil bir 
şekilde vergilendirilmesi 
gerekiyor. Ayrıca, yavaşlayan 
bir ekonomi de bütçe açığının 
vergiler artırılarak değil, 
kamu harcamaları azaltılarak 
kontrol altına alınabileceği 
unutulmamalıdır.”

“Reel sektör 
aleyhine, 
finans kesimi 
lehine haksız 
rekabet yaratan 
vergi sistemi 
değiştirilerek 
finansal rantların 
adil bir şekilde 
vergilendirilmesi 
gerekiyor.”
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Tarım sektörü destek bekliyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, üreticinin tarımla 

eskisi gibi ilgilenmediğini belirterek 
bu noktada hükümetin yol gösterici 
olması gerektiğini söyledi.

Dünya Gıda Günü nedeniyle 
“Tarımsal Kooperatifler-Dünyayı 
Beslemenin Anahtarı” konulu 
toplantı EBSO’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Avrupa Birliği, Tarım ve 
Tarıma Dayalı Gıda Sanayi Çalışma 
Grubu’nun öncülüğünde Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, sektör 
temsilcilerinin ve akademisyenlerin 
katıldığı toplantının açılış konuşmasını 
yapan Ender Yorgancılar, dünyanın en 
büyük trajedisi haline gelen açlığın ve 
tarımsal kooperatiflerin bu noktadaki 
öneminin tartışılmasının mutluluk 
verici olduğunu söyledi. 

Dünyada her 8 kişiden birinin 
yatağa aç olarak girdiğine dikkat 
çeken Yorgancılar, dünya nüfusunun   
9 milyar kişiye ulaşması ve doğru 
üretim yapılmaması durumunda 
geceleri aç yatan sayısının da hızla 
artacağının altını çizdi. 

Türkiye’de tarımda planlı bir 
üretim olmadığını, buğday ve tohumla 
ilgili politikaların bulunmadığını, 
ortak üretim düzeninin de olmaması 
nedeniyle tarımda verimsizlik 
yaşandığını kaydeden Yorgancılar, 
“Ülkemizde buğday ve tohumla ilgili 
standart bir sistemimiz yok. Köylerde 
iki komşu tarladan biri pamuk diğeri 
domates ekiyor. Bunun sonucunda 
verimsizlik ve belirsizlik ortaya çıkıyor. 
Hollanda, Konya büyüklüğünde 
olmasına rağmen tarımda 65 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Dünyanın ekilebilir araziye sahip 
ülkeler listesinde ilk sıralarda yeralan 
Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatı ise 
18 milyar dolar civarında. Geçmişte 
tarım ürünleri ihracatı önemli bir 
yerdeyken bu sene ihracatta sanayi 
ürünleri yüzde 90’lık bir oran yakaladı. 
İkinci sırada ise 27 milyar dolarla 
turizm gelirken tarım üçüncü sırada 
kendine yer bulabildi” dedi.

Ürün para etmeli

Atatürk’ün “Köylü Milletin 
Efendisidir” sözünü hatırlatan Ender 
Yorgancılar, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Geçmişte bu ülkeyi köylümüz, 
çiftçimiz kalkındırdı. Ama artık 
ektikleri ürün para etmediğinden 
arazilerini, tarlalarını boş bırakıyor, 
ekim yapmıyor. Söke Ovası gibi 
bir bölgede bile tarla sahiplerinin 
arazilerini boş bırakıp çöp şişçi 
olduklarını görmek üzüntü veriyor. 
Bu nedenle de hükümetin yol 
gösterici, yönlendirici olması gerek. 
Köyden kente olan göç de bu sayede 
azalacaktır. Kooperatif ve ürünlerin 
çeşitlendirilmesi önemlidir.”

Kooperatifleri destekliyoruz

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü Teşkilatlanma Dairesi 
Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü 
Dr. Erhan Erkmen, Bakanlık olarak 
kooperatifleşmeye ve kooperatiflerin 
projelerine destek verdiklerini 
bildirdi.

Türkiye’nin Avrupa’da en 
büyük tarım ekonomisi konumunda 
bulunduğunu söyleyen Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal 
da, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin 
bile Türkiye’nin gerisinde kaldığını 

SEKTÖR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, üreticinin tarımla ilgilenmesi için 
hükümetin yol gösterici olmasını isterken, bu sayede kente göçün azalacağını, 

kooperatif ve ürünlerin çeşitlendirilmesinin de önemli olduğunu söyledi.
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ifade etti. Güldal, Türkiye’de tarımın 
günden güne güçlendiğini belirterek, 
“Dünyada kayısı, kiraz, vişne, 
fındık ve incir üretiminde de birinci 
durumdayız. Bakanlığımızın tarıma 
desteği devam ediyor. Çünkü dünyada 
da tarımın desteklenmeye muhtaç 
bir sektör olduğunu herkes gibi bizde 
biliyoruz” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın ciddi projelere destek 
verdiğini dile getiren Güldal, “Son 
9 yılda İzmir’de tarımsal kalkınma 
kooperatiflerine 23 milyon lira destek 
verildi. İzmir’de hibelerden yararlanan 
92 tesis bitirildi. Bakanlığımız            
38 milyon liralık bu yatırımlara         
18 milyon lira destek verdi. 2015’e 
kadar olan dönemde ise 100 tane 
sanayi tesisini İzmir’e kazandırmayı 
hedefliyoruz. Talep ne kadar çok 
olursa Bakanlığımız da o kadar katkı 
sağlayacaktır” diye konuştu.

Güldal, Tire Süt, Bademli 
Fidancılık ve Bademler Çiçekçilik gibi 
kooperatiflerin yaptıklarıyla adlarından 
söz ettirdiğini de vurgularken, 
İzmir’de 309 adet tarımsal 
kalkınma kooperatifi bulunduğunu, 
kooperatifçiliğin en başarılı 
örneklerinin de İzmir ve Aydın’da 
verildiğini bildirdi.

Anayasal destek

Etkinliğin birinci oturumuna 
başkanlık eden, AB Tarım ve Tarıma 
Dayalı Sanayi Çalışma Grubu 
Başkanı Kürşad Yuvgun, anayasadaki 
“Kooperatifçiliğin geliştirilmesi” 
başlığı altında bulunan “Devlet milli 
ekonominin yararlarını dikkate alarak 
öncelikle üretimin arttırılmasını ve 
tüketicinin korunmasını amaçlayan 
kooperatifçiliğin gelişmesini artıracak 
tedbirleri alır” ifadesini içeren 171’nci 
maddesine vurgu yaptı. Yuvgun, bu 
maddenin hayata geçirilmesi için 
yapılan çalışmaların sonuçlarını bu 
etkinlik kapsamında büyüteç altına 
alarak inceleme fırsatı sunacaklarını 
belirtti. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat 
Yercan, Atatürk’ün “Birleşmede 
kuvvet vardır. Kooperatif yapmak 
maddi ve manevi kuvvetleri zeka ve 
maharetleri birleştirmektir” sözünü 
hatırlatırken, Türkiye’de rakamsal 
olarak bakıldığında çok sayıda 
kooperatif ve üye bulunduğunu ancak 
etkinlik anlamında zayıf olduklarını 
dile getirdi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 
kooperatifçilikte başarı örnekleri 
veren Prof. Dr. Yercan, refah düzeyi 
yüksek ülkelerde kooperatifçiliğin 
sektör ve üretimdeki payının 
büyüklüğüne dikkat çekerken, 
kooperatifçiliğin gelişmesinin 
kalkınmada önemli olduğunu 
vurguladı.

Küçük ve etkin işletme

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) Türkiye Program Yardımcısı 
Pınar Perincel ise, açlık sorununa 
çözümün tarımsal üretimin büyük 
bir çoğunluğa sahip olan küçük 
işletmelerden geçtiğini anlattı. 
Perincel, 1990’ların sonu, 2000’li 
yılların başına oranla dünya açlık 
rakamlarının son yıllarda azaldığını 
ancak bunun aslında yaşanan gıda 
krizi sonrasında sadece açlığın stabil 
hale gelmesinden kaynaklandığını 
kaydetti. 1996 yılında yapılan 
kongrede 2015 yılında dünyadaki 

aç insan sayısını yarı yarıya indirmek 
hedefinin belirlendiğini ve katılımcı 
ülkelerin bu hedefi gerçekleştirmek 
için taahhütlerde bulunduğunu 
hatırlatan Perincel, “2015 çok 
yakında ama 1996’da 1 milyar olan 
açlığı 500 milyona indirme hedefinin 
gerçekleşmeyeceği ortada” dedi.

Sadece açlık değil yetersiz 
beslenmenin de dünyanın önemli 
sorunlarından biri haline geldiğini 
vurgulayan Perincel, her 7 kişiden 
birinin de yetersiz beslendiği bilgisini 
verdi. Pınar Perincel, şunları söyledi: 
“Açlığın üstesinden gelebilmek 
için ek gıda kaynakları yaratılması 
gerekiyor. Bunun için de küçük tarım 
işletmelerinin desteklenmesi önemli. 
Küçük üreticinin kendini yenilemesi, 
kaygılarını dile getirebilmesi, üretimin 
ve etkiliğinin artması noktasında 
kooperatiflerin desteklenmesi önem 
taşıyor.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, tarımsal 
kooperatiflerin ulaşabileceği finansal 
kaynaklar hakkında toplantıya 
katılanları bilgilendirirken, Tire 
Süt Müstahsilleri Kooperatifi 
Başkanı Mahmut Eskiyörük, 
kayıtdışılığı ortadan kaldıracak 
projeler gerçekleştirdiklerini anlattı. 
Televizyonda tarıma ilişkin programlar 
yapan İsmail Uğural da, medyada 
başarılı kooperatif örneklerinin 
yayınlanmasının önemine işaret etti.

SEKTÖR

A
hm

et
 G

ül
da

l

En
de

r 
Yo

rg
an

cı
la

r



48

Yorgancılar: İzmir gıda 
merkezi olmalı

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Türkiye’de süt 

ve süt ürünleri, kuru meyve ve su 
ürünlerindeki üretim kapasitesi, 
işleme ve pazarlama imkanlarının 
yüksekliği nedeniyle İzmir’in ulusal 
ve uluslararası gıda merkezi olması 
gerektiğini savundu. 

İzmir’in tarım açısından son 
derece verimli toprak ve iklim 
yapısına sahip olduğunu kaydeden 
Yorgancılar, yılın 300 günü güneşli, 
verimli su kaynaklarına yakın çeşitli 
ve zengin doğal kaynaklara sahip 
her türlü sebze ve meyvenin kendi 
doğal mevsiminde yetiştiği İzmir’de 
üretimin ülke geneline göre daha 
çeşitli alanlarda ve daha ileri teknoloji 
ile yapıldığını söyledi. Yorgancılar, 
113 çeşit bitkisel ürününün üretildiği 
İzmir’de 13 tür hayvan yetiştiriciliği 

yapıldığını bu duruma göre İzmir’in 
bitkisel üretim değeri bakımından 
Türkiye dördüncüsü, hayvansal 
üretim değeri ve canlı hayvan 
üretim değeri bakımından Türkiye 
üçüncüsü olduğunu vurgularken, 
toplam tarımsal ürünler üretim 
değeri bakımından da Türkiye ikincisi 
olduğunun altını çizdi.

Hayvancılık ve organik
tarımda lider

Tarım ve tarıma dayalı sanayi 
sektöründe katma değeri yüksek 
ürünlerin üretilmesiyle sektörün 
rekabet edebilirliğinin arttığını, 
İzmir’de üretimde tarladan 
sofraya izlenebilirlik de gıda 
güvenliğinin sağlanması için iyi tarım 
uygulamalarının yaygınlaşmasının 
yanında organik tarım uygulamalarının 
da yapılmakta olduğunu hatırlatan 

Yorgancılar, “İlimizde organik tarım 
alanlarının toplam tarım alanlarının 
içindeki oranı hem Türkiye hem 
Ege Bölgesi’nin üzerindedir. Bu 
oran Türkiye’de yüzde 0,54, 
Ege Bölgesinde yüzde 1.63 iken 
İzmir’de yüzde 7,65 tir.  İlimizde 
gıda ve imalat sektöründe kuru 
meyve işleme, süt ve süt ürünleri 
ve su ürünleri potansiyel açıdan 
öne çıkan sektörlerdir. İzmir ilinde, 
174 adet küçük ve orta ölçekte                      
10 adet büyük ölçekte süt işletmesi, 
37 adet kuru meyve (incir, üzüm 
ve kayısı) işletmesi, 16 adet de su 
ürünleri işletmesi bulunmaktadır. 
Bu tesisler Avrupa komisyonu sağlık 
ve tüketicinin korunması Genel 
Müdürlüğü (DG SANCO) Gıda ve 
veteriner ofisi (FVO) uzmanlarınca 
Avrupa Birliğine yapılacak ihracatlar 
için denetlenmektedirler” dedi.

SEKTÖR
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Güvenli gıda

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, bu denetimler 
sonucunda; su ürünleri işletmelerinin 
Avrupa Birliği Kontrol numarası 
almış ve böylece Avrupa Birliğine 
yapılacak ihracatlar da gümrüklerde 
yapılan teknik ve sağlık şartları ile 
ilgili kontrollerden muaf olduğunu, 
kuru meyve işletmeleri FVO misyonu 
tarafından ülkemizde yapılan 
denetimlerin başarılı geçmesi sonucu, 
AB’ye yapılan ihracatlar da ürünlerde 
her seferinde toksin kontrolü 
yerine tesadüfi toksin kontrolü 
yoluna gidildiğini söyledi.  Ayrıca 
AB toksin değerlerinin ülkemizdeki 
toksin değeri limitlerine çekilmesi 
konusunda çalışmalar yapıldığını 
ifade eden Yorgancılar, süt ve süt 
ürünleri işletmeleri hastalıktan ari ve 
onaylı işletmelerden aldıkları sütleri 
gıda güvenliğine uygun işleyerek iç 
ve dış piyasaya güvenli gıda olarak 
sunulduğunu vurguladı. Yorgancılar, 
şu görüşleri dile getirdi: 

“İzmir’in süt ve süt ürünleri, kuru 

meyve (incir-üzüm) ve su ürünlerinde 
ulusal ve uluslararası gıda merkezi 
olması gerekmektedir. Çünkü;

• Süt ve süt ürünlerinde ürün 
çeşitliliği, 

• İncir ve çekirdeksiz kuru üzümün 
ilimize ve bölgemize has olması,

• Organik tarımda yüksek kapasite 
deneyim ve ürün çeşitliliği,

• Avrupa pazarına coğrafi açıdan 
yakınlık,

• Tarım sanayi ve turizm bölgelerini 
birbirine bağlayan bir noktada 
bulunması, 

İlimizi sektörde bir merkez haline 
getirmiştir. 

İşletmelerin ürünleriyle ilgili 
markalaşabilmeleri ulusal tanınırlık 
ve pazarlama kapasitelerinin artması 
kadar uluslararası pazarlarda 
rekabet gücü elde edebilmeleri 
açısından önem taşımaktadır. Bu 
nedenle öncelikle sektörde yer alan 
firmaların ve ürettikleri ürünlerinin 
markalaşmaları desteklenmeli ve bu 
süreçleri ivedilikle tamamlamaları 

sağlanmalıdır. Hali 
hazırda sekiz coğrafi 
işarete sahip olan 
bölgede coğrafi işaret 
uygulamaları artmalıdır. 
Coğrafi işaret alarak 
tescillenen ürün 
sayılarının arttırması 
yanında bu ürünlerden 
elde edilen katma 
değerin arttırılmasını da 
beraberinde getirecektir. 
Süt ve süt ürünlerinin, 
kuru meyve (incir-
üzüm) ve su ürünlerini 
yurt içi ve yurt dışında 
tanıtıp tüketimini 

arttırmak, rekabet imkânlarını 
geliştirmek için EBSO başkanlığında 
ulusal ve uluslararası gıda fuarlarına 
katılmak suretiyle tanıtım etkinlikleri 
yapılmalıdır. İzmir organik tarım 
üretiminde ve ihracatında Türkiye’de 
lider konumdadır. Hatta ilk organik 
üretim çekirdeksiz kuru üzüm ile 
1980 yılında İzmir de başlamıştır. 
Tüm bu verilerden ortaya çıktığı 
üzere, İzmir de tarımsal üretim 
sorunu yoktur ve ilimiz gıda sanayii 
teknolojik ve hijyenik olarak bu 
ürünleri işlemeye uygundur.”

Ender Yorgancılar, bütün bunların 
süt ve süt ürünleri, kuru meyve ve 
su ürünlerinde İzmir’in ulusal ve 
uluslararası gıda merkezi olması 
gerektiğini gösterdiğini kaydetti.  
Yorgancılar, “Kaldı ki su ürünleri 
ve kuru meyve sektörü tanıtım 
grupları oluşturulmuş ve çalışmalarına 
başlamışlardır. Doğa koşullarının 
tarımsal faaliyetlere son derece 
uygun olduğu kentimizde, tarım, 
akıl ve teknoloji ile birleştirildiğinde 
bu bereketli topraklarda çıkacak 
sonuçlar ortadadır” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: İzmir’de 
113 çeşit bitkisel ürün, 13 tür hayvan yetiştiriliyor. 

Toplam üretim değerinde Türkiye’de ikinciyiz.

SEKTÖR
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, üniversiteli gençlere 

sadece okulda alacakları notlarla 
yetinmemeleri, birkaç lisan öğrenip 
değişik yerlerdeki stajların yanısıra 
bilgilerini destekleyen eğitimler 
almalarını öğütledi. Yorgancılar, “İşte o 
zaman parlak bir gelecek sizi bekliyor. 
Girişimciliğin hayalperestlik olmadığını, 
herşeyin sermaye değil cesaret ve 
yeni fikirler üretmek olduğunu kabul 
ettiğiniz noktada başarı geliyor” dedi.

Genç ve kadın girişimciliğinin 
gelişimine olanak sağlayacak 
platformlar yaratmayı amaçlayan 
Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği’nin 
(LİYAKAT), Ege Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi ile “Girişim 
Kampüsü” Projesi kapsamında 
üniversiteli gençlere sürdürülebilirlik 
konusundaki görüşlerini aktaran 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ender 
Yorgancılar, kavramın temelinde 
başarının ve bunu sağlayacak 
insanın olduğunu söyledi. Başarının 
çözümlenebilme, değişim, kararlılık ve 
uyumlulukla ölçümlendiğini belirten 
Yorgancılar, “Zaman içinde dünya 
değişiyor, bizler değişiyoruz, kurallar 
değişiyor. Bugün pazar e-ticaret ile 
dönüyorsa ve siz hala teknolojiden 
uzak kalmayı tercih ediyorsanız 
sürekliliğin olması da sözkonusu 
olamaz. Dünyadaki değişimden pay 
almayı istiyorsanız değişime ayak 
uydurmalısınız” dedi.

Azim, kararlılık, sabır

Başarıdan korkan insanların 
başarıyı beklemesinin hayal olacağını 
da vurgulayan Yorgancılar, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

Yorgancılar’dan üniversiteli 
gençlere “sürdürülebilirlik” dersi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, üniversiteli gençlerden okulda 
öğrendikleri bilgileri lisan ve stajlarla pekiştirmelerini isterken, “Dünyadaki 

değişimden pay almayı istiyorsanız değişime ayak uydurmalısınız” dedi. 

Sürdürülebilir başarıda 
hırsları yönetmenin de önemli 
olduğuna dikkat çeken 
Yorgancılar, sürdürülebilir 
başarıya Fenerbahçe’den 
ayrılan Alex de Souza ile 
Beyaz Show’u örnek gösterdi. 
Yorgancılar, “Gidiş şeklini bir 
kenara bırakırsanız 8 yıl aynı 
takımda başarıya imza atmak 
sürdürülebilir olmak adına 
çok önemlidir. Beyaz Show 
hitap ettiği kitleyi bilerek, 
çizgisini bozmadan, kendinden 
ne beklendiğinin farkında ve 
kendini geliştirerek başarı 
merdivenlerini sıfırdan 
tırmanıp 16 yıldır ekranlarda” 
diye konuştu.

Alex ve Beyaz
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“Eskiden memur olmak herkesin 
istediği düşlediği birşeydi, şimdi ise 
girişimci olmak herkesin hayali. Yeni 
fikir üreten, analiz yapabilen, meraklı 
olan, geleceği öngörebilen, hayal gücü 
kuvvetli olanlar girişimcilik için güçlü 
adaylardır. Benim hayatta güvendiğim 
iki şey vardır. Biri her sabah aynaya 
baktığımda gördüğüm, diğeri de 
gökyüzüne bakıp göremediğimdir. Siz 
kendinizi bazen ne kadar planlarsanız 
planlayın, ne kadar cevapları 
ezberlerseniz ezberleyin hayat size 
aynı soruları sormuyor. O yüzden 
kendinize güvenin, başarısızlıktan 
korkmayın, girişiminizi hayata 
geçirmek için azmedin.”

Ender Yorgancılar, yeniden 
başlamayı reddeden, iş beğenmeyen 
ya da başladığı işi sahiplenmeyenlerin 
tüm kıymetli özelliklerini heba edeceği 
uyarısında da bulundu. 

Girişimciyiz, fırsatları da
görmemiz gerekir

Ender Yorgancılar, kendi iş ve 
sosyal yaşamından örnekler verirken, 
gevreğin tabladan simit sarayına 
girmesini, Gaziantep’te Serpil 
Karuserci’nin belediyeden emekli 
olduktan sonra iş hayatına atılıp         
70 ülkeye gelinlik ihraç etmesini ve 
KFC gibi uluslararası alandaki başarı 
öyküsünü de üniversiteli gençlerle 
paylaştı.

Araştırmalara göre, Türkiye’nin 
girişimcilik konusunda özgüveni en 
yüksek ülkelerden biri olarak üst 
sıralarda yeralmasına rağmen fırsat 
tespit etmede alt sıralara düştüğünü 
anlatan Yorgancılar, bunun da doğru 
bilgilendirmenin, kurumlarla birlikte 
devlet desteğinin önemli olduğunu 
gözler önüne serdiğini söyledi. 
“Kalkınma yolunda girişimci sayımızı 
artırarak ülkemizin yapısal sorunu 
olan işsizliğin de önüne geçebiliriz” 
diyen Yorgancılar, e-ticaret, lojistik 
ve dayanıklı gıda üretimi alanlarında 
girişimciliğin önünün çok açık 
olduğunu da ifade etti.

Ender Yorgancılar, Türkiye’de her 

100 yetişkin içinde şirket kuranların 
oranı yüzde 4.6 iken, bu sayının 
Meksika’da 18.7, İrlanda’da 12, 
ABD’de 11.7 olduğuna işaret ederken, 
“Yeni fikirler üretebiliyorsanız, analiz 
yapabiliyorsanız, yeni stratejiler 
geliştirebiliyorsanız, hayal kurabiliyor 
ve projenizi gerçekleştirmede 
risk alabiliyorsanız, geleceği 
öngörebiliyorsanız, değişime duyarlı 
ve zamanı iyi yönetebiliyorsanız, 
vizyon sahibi ve kendinizi geliştirmeye 
açık iseniz, ekip çalışmasını 
yürütebiliyorsanız siz de güçlü bir 
girişimci adayısınız demektir” diye 
konuştu.

Küresel rekabette ayakta 
kalabilmenin yolunun fark 
yaratmaktan, sıra dışı girişimlerden 
ve katma değer yaratmaktan geçtiğini 
vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, genç nüfusuyla 
övünen Türkiye’nin alın terini akıl teri 
ile birleştirmesi gerektiğini bildirdi. 
Yorgancılar, şöyle konuştu:

“Eskiden çalışma hayatında alın 
teri vardı. Şimdilerde ise akıl teri, alın 
terinin önüne geçmiş durumda. Kilosu 
0.07 cent olan bir kilo kum cama 
dönüştürülürse fiyatı 1 dolara çıkıyor, 
Pentium 3 chipine dönüştürüldüğünde 
ise 17 bin dolara fırlıyor. Teknoloji 
dünyasında çığır açan yeniliklere imza 
atan Steve Jobs’un Apple ile olan 
başarısı ortada. Alın terini akıl teri ile 

birleştirip bir de cesaret eklediğimizde 
ortaya Apple’lar, Google’lar ortaya 
çıkar. Petrol zengini Suudi Arabistan 
ve Azerbaycan eğer bunu akıl teri 
ile birleştirebilirlerse dünyanın dev 
ekonomileri arasına girmeleri işten 
bile değildir. Teknolojideki atağı ile 
Hindistan ve Güney Kore akıl terine 
en güzel örnektir.”

Gençler başarılı olacak

Ege Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Haluk Soyuer, projenin 
başarıya ulaşması, genç girişimcilerin 
iş dünyasına kazandırılması için 
üniversite ve derneğin özverili bir 
çalışma sergilediğini ifade etti.

Liyakat Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Berkay Eskinazi ise, bu 
projenin girişimci olmak isteyen 
gençler için bir fırsat olduğunu dile 
getirerek, “Burada gençlerimiz 
akademik eğitimler ve usta deneyim 
paylaşımları sayesinde önemli bir 
yol aldılar. Geldikleri gün ellerinde 
sadece proje fikirleri vardı. Bugün 
ise, hem akademik eğitimler hem 
de usta deneyim paylaşımları 
sayesinde, projelerini nasıl hayata 
geçirebileceklerini, bunun için nasıl bir 
yol izleyeceklerini a’dan z’ye öğrenmiş 
bulunuyorlar. Mutlak başarıya 
ulaşacaklarına inancım tamdır” dedi.
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İlk duyduğunuzda “Bu da nereden 
çıktı, sürdürülebilirliğin de resmi 
mi olur? Neden ihtiyaç duyalım 

geleceğin resmine? Bugünden farklı bir 
gelecek nasıl hayal edebilir!” denildiğini 
duyar gibiyim. 

10 yıl önce “Bana sürdürülebilir 
kalkınmanın ve geleceğin resmini 
çizer misin” kampanyasını yaptığımda 
da aldığım tepkilerdi bunlar... Ve bu 
sorular hala geçerliliğini koruyor. 

Nedir sürdürülebilirlik? Neden 
kalkınma? Neden önemli? Neler 
var içinde korunacak, saklanacak ve 
hatta pamuklara sarılacak! Bizler, 
çocuklarımız ve torunlarımız için 
gerekli olan nedir ve nelere ihtiyaç var? 

Tanım olarak çok tartışıldı, 
karmaşık bulundu. Su, toprak, enerji, 
gıda, sağlık, evren, yaşamın ta kendisi 

aslında... Gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya bırakmak!

Uluslararası şirketlerin bir çoğu 
gelecek 25-50 yıl planlarını yaparken 
kriterleri arasına suyu, enerjiyi, 
gıdayı, toprağı kısacası yaşamın 
kendisini alıyor. Gelecekteki üretimini, 
istihdamını, insan nüfusunun artışını, 
yaş ortalamasını, gelirini, eğitimini ve 
tabii ki tüketimini. 

Tüketimdeki artışın ve israfın 
farkında mısınız, bilmiyorum. 
Havayı, suyu, bilgiyi, toprağı, enerjiyi 
bugün sanki son günümüzmüş gibi 
harcıyoruz. Yarın ve yarınlar ne olacak 
önemsemiyoruz. Eğer farkındaysak 
da ne yapıyoruz?  Ben yaş itibari ile 
yokluk yıllarının sonuna yetiştim ama 
büyüklerimiz daha iyi bilecektir kıtlık 
günlerinde kuyrukta beklemeyi, kıt 
kanaat geçinmeyi. İhtiyaç kadar almayı 
ve tüketmeyi… 

Bana gelince “Elzem mi, Lazım 
mı” arasındaki ince çizgiyi ben yeni 
öğrendim. Bu aralar tasarrufa daha 
fazla özen gösterir oldum. Nereye 
baksam, ne okusam, kiminle konuşsam 
karşıma çıkıyor. Okuduğum haberin 
başlığı “tasarruf tasarruflu olmakla 
başlar” diyor. Birçok sivil toplum 
örgütü, televizyon kanalı, çevre 
ve çevrenin korunması ile ilgili 
kampanyalar yapıyor.

Önce işyerlerimize, nasıl 

Sürdürülebilir 
kalkınmanın ve 

geleceğin resmini 
çizebilir misiniz?Arzu Amirak

EBSO Meclis Üyesi

GÖRÜŞ
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yönetildiğine ve yönettiğimize bakalım. 
Her an karşımıza çıkan maliyet 
muhasebesi. Rekabetin gittikçe arttığı 
bir dönemde inovasyon, farklılaşmaya 
harcadığımız enerjiyi çalıştığımız 
ortamda da yapıyor muyuz? Bilgi işlem 
bölümümüze gece açık kalan bilgisayar 
monitörlerinin kullandığı enerjinin 
ne kadar olduğunu soruyor muyuz? 
Ya da bütün gece açık kalan fotokopi 
makineleri? Peki, ya ofisten çıkarken 
açık kalan ışıklar! Kullandığımız su 
ve geri atık kullanımımız. Atığımızın 
ne kadarını geri dönüştürebiliyoruz? 
Kaçımızın iş yerinde “0” kâğıt politikası 
var. Kaçımız ofislerimizde kâğıdı, 
plastiği ayırıyoruz?

Yaşam alanımıza yani evlerimizdeki 
malzemeleri nasıl kullanıyoruz. Aile 
fertleri üzerine düşen görevlerin 
farkında mı?  Mesela oturduğumuz 
evlerin “Enerji Kimlik Belgesi”ne 
sahip olup olmadığını araştıralım.  
2011 yılından itibaren yeni yapılan 
tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi 
olması zorunluluğu gelmiştir. Ev satın 
alırken bu belgeyi isteyebilir ve binanın 
enerji verimliliği sınıfının ne olduğu 
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca 
evlerimizde fişe takılı ve/veya “stand 
by” konumunda ne kadar elektrikli 
cihaz var bakalım. 

Önemli olan yapabileceklerimizin 
farkında olmak ve bir yerden başlamak 
gerekliliği.  

Belki bir çoğunuz biliyorsunuz 
Deniz Yıldızı’nın hikayesini ama 
bilmeyenler için tekrar etmek isterim:- 
Bir zamanlar yazılarını yazmak üzere 
okyanus sahiline giden aydın bir adam 
varmış. Bir gün sahilde yürürken 
plaja doğru baktığında dans eder gibi 
hareketler yapan bir insan görmüş. 
Yaklaşınca adamın dans etmediğini 
görmüş. Bir kaç adım koşuyor, yerden 
bir şey alıyor ve yumuşak bir hareketle 
okyanusa fırlatıyormuş. 

Biraz daha yaklaşınca seslenmiş: 
“Günaydın. Ne yapıyorsun böyle ?”

Genç adam durmuş, başını 
kaldırmış ve cevap vermiş : “Okyanusa 

deniz yıldızı atıyorum.”

“Sanırım şöyle sormalıydım demiş 
Bilge adam... Neden okyanusa deniz 
yıldızı atıyorsun?”

“Güneş çoktan yükseldi ve sular 
çekiliyor. Eğer onları suya atmazsam 
ölecekler.”

“Ama delikanlı görmüyor musun ki 
kilometrelerce sahil var ve baştan aşağı 
deniz yıldızıyla dolu. Hiçbir şey fark 
etmez!”

Genç adam kibarca dinlemiş, 
eğilerek yerden bir deniz yıldızı daha 
almış ve dalgalanan denize doğru 
fırlatmış. “Bunun için farketti.”

Bu cevap bilgeyi şaşırtmış ne 
söyleyeceğini bilememiş. Kulübesine 
dönmüş. Gün boyunca birşeyler 
yazmaya çalışırken genç adamın 
görüntüsü gözünün önünden gitmemiş. 
Akşama doğru bu gencin asıl yaptığının; 
evrende bir gözlemci olmayı ve olup 
biteni gözlemeyi değil, evrende bir 

oyuncu olmayı ve fark yaratmayı 
seçmek olduğunu anlamış ve utanmış. 
Sabah olduğunda sahile inerek  o 
genci bulmuş. Ve bütün sabahı onunla 
okyanusa deniz yıldızı atarak geçirmiş.

Bir düşünelim lütfen. “1” her 
zaman “0”dan büyük olduğuna ve “1” 
denizyıldızının hayatı değişebildiğine 
göre sizde “1” olun ve neler 
yapabileceğinize bir bakın. Neyi daha 
az tüketebilirsiniz? Kaynaklarımızı 
geleceğimiz için nasıl koruyabilirsiniz? 
Ve sizin gibi “1”lerin artması için neler 
yapabiliriz? 

Eğer Sürdürülebilirlik için bende bir 
fark yaratmak ve bir yerden başlamak 
isterim diyorsanız işe; “İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin 
(SKD)” http://www.tbcsd.org/  web 
sitesini ziyaret ederek başlayabilirsiniz. 

Bu dünya bizim, gelin hep beraber 
geleceğimize ve gelecek nesillerimize 
sahip çıkalım.

GÖRÜŞ

• Bulunduğunuz ortam sıcaklığını düşürün!

 Ortalama bir aile böylece yılda atmosfere 0,4 ton CO2’in verilmesini 
engellemiş olacağı gibi parasını da tasarruf etmiş oluyor.

• Elektrikli cihazları “stand by” konumunda bırakmayın!

 Ortalama bir aile böylece yılda 150 kg CO2’in atmosfere karışmasını 
engellemiş oluyor.

• Şarj cihazlarını prizlere takılı bırakmayın!

 Ortalama bir aile böylece yılda 7 kg CO2’in atmosfere karışmasını 
engellemiş oluyor.

• Çok parlak ışıkları söndürün!

 Ortalama bir aile böylece yılda 4 ton CO2’in atmosfere karışmasını 
engellemiş oluyor.

• Arabanızı olabildiğince az kullanın!

 Ortalama bir aile böylece fazlasıyla CO2’in atmosfere karışmasını 
engellemiş oluyor.

• Evinizin ısısını havaya atmayın!

 Ortalama bir aile böylece yılda 3.8 ton CO2’in atmosfere karışmasını 
engellemiş olur ve iyi bir para tasarrufu yapmış oluyor.

• Çamaşır yıkama sıcaklığını düşürün!

 Ortalama bir aile böylece yılda 4 ton CO2’in atmosfere karışmasını 
engellemiş olur ve iyi bir para tasarrufu yapmış oluyor.

Bunları biliyor muydunuz?
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Finlandiya Büyükeçisi’nden
İzmir’de ilk ziyaret EBSO’ya

Finlandiya’nın 2 ay önce göreve 
başlayan yeni Ankara Büyükelçisi 
Nina Vaskunlahti, İzmir’de ilk 

ziyaretini Ege Bölgesi Sanayi Odası’na 
yaptı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ile biraraya gelen 
Vaskunlahti, görev süresi boyunca 
ziyaretlerinin devam edeceğini 
söyledi.

Finlandiya’nın özellikle ormancılık 
sektöründe çok aktif olduğunu ve 
bu alanda işbirliği imkanlarının fazla 
olduğunu vurgulayan Büyükelçi 
Vaskunlahti, İzmir’i ziyaret eden 
Finli turist sayısının artması için de 
çaba göstereceğini bildirdi. Nina 
Vaskunlahti, “Finlandiya ile Türkiye 
ve İzmir’in arasındaki işbirliğini 
geliştirmek amacıyla elimden gelen 
çabayı göstereceğim” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Finlandiya Büyükelçisi 
Vaskunlahti’ye görevinde başarılar 
dilerken, kendisinin de 6 yıldan 
bu yana Filipinler İzmir Fahri 
Konsolosluğu görevini yürüttüğünü 
anlattı.

Türkiye’den Finlandiya’ya 2011 
yılında 353 milyon dolar ihracat, 
Finlandiya’dan ise 1 milyar 296 
milyon dolar ithalat gerçekleştiğini 
belirten Yorgancılar, “Bu yılın 9 aylık 
döneminde Finlandiya’ya ihracatımız 
228 milyon dolar, ithalatımız ise 
755 milyon olarak gerçekleşti. 
Finlandiya’ya en çok tekstil ürünleri, 
metal cevheri, cüruf ve kül ihracat 
ediyoruz ve en önemli ithalat 
kalemlerimiz elektrikli makine ve 
cihazlar, kağıt ve karton ürünleridir” 
dedi.

Ender Yorgancılar, Türkiye’de 
faaliyet gösteren 49 Fin sermayeli 
firmanın üçünün İzmir’de 
bulunduğuna dikkat çekerken, 
şirketlerin uygun şartları bulduğu 

zaman her yere yatırım yaptığını 
söyledi.

Türkiye’de özel
ormancılık gelişmeli

Finlandiya İzmir Fahri Konsolosu 
Mehmet Ali Molay, boş arazilerin 
orman yapılarak özel şahıslar 
tarafından işletilmesi için Anayasal 
engellerin kaldırılmasını isterken bu 
konuda Finlandiya’yı örnek gösterdi. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Başkanı Ender Yorgancılar da Molay’a 
destek verdi. 

Bir orman ülkesi olan 
Finlandiya’nın 100 sene önce orman 
yapılanmasına girdiğini, milli gelirinin 
yüzde 25’ini bu sanayi türünden elde 
ettiğini dile getiren Molay, Finlandiyalı 
şirketlerin ağaç yetiştirme konusunda 
uygun bir coğrafyaya ve iklime 
sahip Türkiye ile işbirliği yapmak 
istediklerini bildirdi. Türkiye’nin 
konum ve iklim olarak ağaç 
yetiştirmeye çok uygun olduğunu 
ifade eden Molay, şu bilgileri verdi: 
“Burada kağıt için düşünülen bir ağaç 

7-8 yılda yetişirken Finlandiya’da uzun 
yıllar istiyor. Finlandiya modelinde 
kesilen her ağacın yerine 2-3 ağaç 
dikilmesi benimsenmiş. Biz de bunu 
uygulayabilirsek katma değeri çok 
fazla olan bu sektörü yükseltebiliriz. 
Ancak bunun önündeki en büyük 
engel ormanların sadece devlete 
ait olduğunu öngören Anayasa’nın 
169’ncu maddesi. Finlandiya’da 
ormanların yüzde 62’si şahıslara ait. 
Biz bu ülkeyle aynı miktar orman 
alanına sahibiz ancak onlar 85 milyon 
metreküp sanayi odunu elde ederken 
biz 8 milyon metreküpte kalıyoruz. 
İstihdamın da artması için orman 
konusundaki mülkiyet yeniden 
düzenlenmeli.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da bu düzenlemelerle 
birlikte orman yangınlarının da 
azalacağını savunarak “Finlandiya 
geniş orman alanına sahip olup en az 
orman yangını yaşayan ülkelerden 
biri. Bu sektör orada çok güzel 
organize edilmiş. Türkiye için model 
olabilir” değerlendirmesini yaptı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 

Belçika ile Türkiye arasındaki ticaret 
hacminin artması, İzmir’in bundan 
aldığı payın da yükselmesi gerektiğini 
söyledi.

Avrupa Birliği’nin karar 
mekanizmalarını bünyesinde 
barındıran Belçika, İzmir’e ticaret 
köprüsü kuruyor. Belçika Veliaht 
Prensi Philippe ve Prenses Mathilde 
ile Türkiye’ye gelen 250 işadamından 
oluşan ekonomi heyetinin bir 
bölümü, İzmir programında Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın konuğu oldu. 
Belçika Başkonsolosluğu Brüksel 
Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Ataşesi 
Sabih Akay’ın refakat ettiği heyeti 
ağırlayan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, Belçika 
ile Türkiye’nin uzun yıllara dayanan 
iyi ilişkilere sahip olduğunu vurguladı. 
İbrahim Gökçüoğlu, Belçika’daki Türk 
vatandaşlarının da bu anlamda olumlu 
katkılarına dikkat çekerken, “AB’nin 
merkezi konumundaki Belçika ile 
ilişkilerimizi geliştirmek ve tam üyelik 
konusunda desteğini almak bizim 
için önemli. Geçen yıl 600 bine yakın 
turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi 
ve büyük çoğunluğu çifte vatandaş 
statüsüne sahip 220 bin Türk 
vatandaşı, iki ülke arsındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi bakımından büyük önem 
taşıyan unsurlardır” dedi.

Sektörel işbirlikleri

Belçika ile pek çok sektörde 
işbirliği imkanı bulunmasına rağmen 
bu yılın 8 aylık döneminde 1.5 milyar 
dolar ihracat ve 2.4 milyar dolarlık 
ithalatla toplam 3.9 milyar dolarlık 
dış ticaret hacmi olduğunu söyleyen 
İbrahim Gökçüoğlu, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Ege’den Belçika’ya geçen 
yıl otomotiv yan sanayi ve tekstil 

sektörleri başta olmak üzere         
322 milyon dolarlık ihracat, oradan 
demir-çelik, plastik, makine ve cihaz 
ağırlıklı 551 milyon dolarlık ithalat 
yapıldı. Türkiye’de faaliyet gösteren 
465 Belçikalı firmanın 29’u İzmir’de. 
Her iki ülkenin küçük ve orta ölçekli 
firmalarının işbirliği yapıp, güçlerini 
birleştirmeleri için EBSO olarak her 
türlü yardıma hazırız. Bu program 
dolayısıyla sektörler arasındaki ikili iş 
görüşmelerinin beklenen sonuçlara 
ulaşmasını diliyorum.”

İzmir hazır

EBSO’nun yapısı ve İzmir’in 
yatırım imkanları hakkında da 
bilgi veren Gökçüoğlu, Oda üyesi 
İzmirli sanayicilerin gıdadan tekstile, 
çimentodan otomotive, makineden 
enerjiye kadar 67 değişik sektörde 
faaliyette bulunduklarını belirterek, 
“10 organize sanayi, 2 serbest 
bölgemiz önemli yatırım avantajları 
sunuyor. Denizde Çandarlı Limanı, 
hava ulaşımında Adnan Menderes 
Havalimanı yeni terminal binası, 
organize sanayi bölgelerindeki 

yükleri limana ulaştıracak demiryolu 
yatırımları, İzmir-İstanbul Otoyolu 
ve İzmir-Ankara Yüksek Hızlı 
Tren projeleri başta olmak üzere 
kara, hava ve denizyolu yatırımları 
da İzmir’i bir lojistik merkeze 
dönüştürecek. Kentsel dönüşüm 
projesi önemli fırsatlar sunuyor.         
9 üniversitemizle eğitim düzeyi 
yüksek insan kaynağına sahibiz. 
Yatırım için en doğru adres” diye 
konuştu.

İbrahim Gökçüoğlu, İzmir’in 
EXPO 2020’ye aday olduğunu 
da hatırlatarak Belçika’nın oyunu 
İzmir’den yana kullanmasını istedi.

Belçika Başkonsolosluğu Brüksel 
Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Ataşesi 
Akay da, görev süresi boyunca 
karşılıklı ekonomik ilişkilerin 
artırılması yolunda en yakın işbirliğini 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan 
gördüğünü ifade etti. İzmir’i ziyaret 
eden Belçikalı şirket yetkililerinin 
ikili iş görüşmelerinin ülkeler 
arasındaki ilişkilere de olumlu olarak 
yansıyacağını belirten Akay, başarı 
dileklerini iletti.

Belçika ile ticaret hacmi artmalı

 EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, Türkiye’deki   
465 Belçikalı firmadan 29’unun İzmir’de olduğunu belirtirken, yaklaşık 
4 milyar dolarlık ticaretin arttırılmasına çalışacaklarını söyledi.
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Latin Amerika’nın maden, sanayi 
ve gıdadaki gözde ülkesi Şili’nin 
serbest ticaret anlaşması sayesinde 
Türkiye için önemli bir ekonomik 
partner olabileceği, Türkiye ve Şili 
arasındaki girişimler sonucunda 
Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika 
bölgelerine olan ticaretin daha da 
hızlanacağı ifade edildi.

İzmirli sanayicilere uluslararası 
alanda yeni işbirlikleri yaratarak dış 
ticareti genişletmek misyonuyla 
hareket eden Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, “Şili ile İşbirliği İmkanları” 
semineri düzenledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi, Şili’nin ticarette güven veren 
bir ülke olduğunu belirtirken, karşılıklı 
ticaretin artması için iki ülkenin 
şartlarının da uygun olduğunu dile 
getirdi.

Şili ile Türkiye arasında tüm 
ürünlerin yüzde 96’sını kapsayan       
1 Mart 2011 tarihli Serbest Ticaret 
Anlaşması’na (STA) dikkat çeken 
Çiçekçi, “Şili pazarı özellikle inşaat, 
tekstil, konfeksiyon, adi metaller, 
adi metallerden eşyalar, elektrikli 
ve mekanik aletler, nervürlü demir 
ve petrol türevleri gibi alanlarda 

ihtiyaç ve yatırım imkanları açısından 
potansiyel arz etmektedir. İki ülke 
arasındaki ikili ilişkilere baktığımız 
zaman ticaret hacmimizin Şili lehine 
2011 yılında 604,95 milyon dolar 
ve 2012 yılının ilk 8 ayında 437,67 
milyon dolar olduğunu görmekteyiz. 
Ancak bu rakamlar her iki 
ekonominin de gerçek potansiyelini 
hem çeşitlilik hem ticaret hacmi 
bakımından yansıtmamaktadır” dedi.

Erdoğan Çiçekçi, dünyada en hızlı 
gelişen ekonomiler arasında yeralan 
Türkiye’nin gelişmesini sürdürürken 
diğer ülkelerle olan ilişkilerinin de 
aynı hızla büyüyüp dış ticaretin 
karşılıklı olarak artmasını istediklerini 
söyledi. 

İzmir’in ülke büyümesine 
İstanbul’dan sonra en büyük katkıyı 
sağladığını vurgulayan Çiçekçi, 
“EXPO 2020’ye adayız, desteklerinizi 
bekliyoruz” diye konuştu.

Pasifik fırsatları

Şili Dışişleri Bakanlığı Dış 
Ekonomik İlişkiler (DIRECON) 
Genel Müdürü Alvaro Jana Linetzkyv, 
ülkesinin yüzde 2.5 enflasyon ve 
yüzde 6.9 işsizlik ile Latin Amerika’da 
en düşük oranlarına sahip olduğunu 

Latin Amerika’daki partner: Şili
ULUSLARARASI
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anlattı. Şili’nin 17 milyon nüfusu, 
248 milyar dolarlık GSMH’si ile 
dikkat çektiğini belirten Linetzkyv, 
2012 yılı büyüme oranının ise yüzde 
5.25 olarak beklendiğini söyledi. 
Alvaro Jana Linetzkyv, dünyadaki 
60 ülke ile serbest ticaret anlaşması 
imzalayıp tarifelerini düşürerek kendi 
sanayilerini de rekabete açtıklarını 
bildirirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pasifik ittifakı entegrasyon 
yarattı, partnerler başarılı oldu. 
1990’lardan itibaren bugüne kadar 
ihracatımız yüzde 14 ile dünya 
ortalamasının çok üzerinde arttı. 
2011 yılında 81 milyar dolarlık 
ihracat ve 75 milyar dolarlık ithalat 
gerçekleştirdik. 60 ülkeyi kapsayan 
22 STA’mız var. İhracatımızın 
yüzde 93’ünü STA imzaladığımız 
ülkelerle gerçekleştirdik. 1990’larda 
ana ihracat pazarımız Avrupa iken 
bugün Asya-Pasifik bölgesi oldu.                   
5 bin ürünün ihracatını yaptık.           
8 bin ihracatçı şirketimiz, 198 ihracat 
pazarımız var. Başlangıçta ana ihracat 
maddemiz bakırken gıda ve sanayi 
ürünleri ile çeşitlendirdik. Türkiye 
ile yaptığımız STA, Ortadoğu ve 
Asya pazarlarına erişim sağlıyor. İki 
ülke arasında 200’den fazla yeni 
ürünün ticareti yapılıyor, piyasalar 
yeni ürünlerle tanışıyor. Şilili şirketler 
agresif şekilde Türk ürünü ithal 
ediyor.”

Otomotiv, demir-çelik, ilaç

Şili Dışişleri Bakanlığı Dış 
Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 
İkili İlişkiler Direktörü Mathias 
Francke, Türkiye’deki otomobil, 
televizyon, uçak yakıtı, demir çelik 
ürünleri, ilaç ve kağıt sanayinin 
ülkesinde avantajlı konumda 
olduğunu, maden, gıda, enerji ile 
makine sektörlerinin yatırım avantajı 
bulunduğunu bildirdi. Francke, 
“Her iki ülkede üretime girecek 
ürünleri belirlemek gerekiyor. 
Hammaddelerimizi ortak yatırımlarla 
Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde 
ticari engellerle karşılaşmadan ihraç 
edebiliriz” diye konuştu.

Örnek alınmalı

Şili Dışişleri Bakanlığı ProChile 
Türkiye Ticaret Temsilcisi Gülşan 
Atalay ise, 10 yıl once ithal ikameciliği 
bırakıp liberalizme adım adan Şili’nin 
2011 yılında yüzde 6.3’lük büyüme 
oranına ulaştığını, rekabetçilikte 31, 
şeffaflıkta 22’nci sırada olduğunu 
anlattı. Latin Amerika’daki 200 milyar 
dolarlık yeni maden yatırımlarından 
Şili’nin 50 milyar dolarlık pay alacağını 
belirten Atalay, “Orman ürünleri, gıda 
ve turizm sektörleri de çok gelişmiş 
durumda. Dünyada her gün 17 
milyon kişi Şili şarabı, 17 milyon kişi 
Şili meyvesi ve meyvesuyu, 6 milyon 
kişi Şili somonu, 5 milyon kişi Şili kuru 
meyvesi tüketiyor” dedi.

ULUSLARARASI
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Dayanıklılığı, hafifliği, kolay 
işlenme özelliği ve kullanım 
kolaylığıyla inşaattan uzay 

sanayine kadar yaşamın her alanına 
giren kompozit malzemelerin 
hammadde, kalifiye eleman 
ve sektörel teşvik sorunlarının 
çözümlenmesi gerektiği ifade edildi.

TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası Ege Bölge Şubesi 
koordinasyonunda Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın da desteklediği                  
3. Uluslararası Polimerik Kompozitler 
Sempozyumu, Sergi ve Çalıştayı 
Tepekule Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış 
konuşmasını yapan Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Vatansever, geleceği şekillendirecek 
teknolojik ürünler olarak adlandırılan 
kompozit malzemelerin dünyadaki 
gelişime paralel olarak ülkemizde 
de yaygın bir şekilde kullanıldığını 
hatırlattı. Sektöre son 5-6 yıldır 
yapılan yatırımların da gelişmeye 
işaret ettiğini, yerli yatırımcılar 
modern üretim tesisleri kurarken 
yabancıların da gerek doğrudan 
yatırım gerekse şirket alarak 
Türkiye’de pazara girdiğini belirten 
Vatansever, “Kompozit sektöründe 
küresel ekonomik kriz öncesi yıllarda 
yüzde 8-12 aralığında büyüme 
görülürken, kriz sonrası yıllarda da 
yüzde 9-10’luk bir yükseliş izleniyor. 
Bu rakamlar Avrupa ve dünya 
ortalamalarının üzerindedir” dedi.

Türkiye’de kompozit sektöründe 
orta ve büyük ölçekli yaklaşık 200 
şirketin faaliyet gösterdiğini, 800 
kadar şirketin de kısmen kompozit işi 
yaptığını ifade eden Vatansever, 5 bin 
çalışan, 200 bin tona ulaşan üretim 
hacmi ve 1 milyar euroluk üretilen 
toplam değer ile dikkat çeken 

kompozitin bu büyümeyle birlikte 
üretimde kullanılan malzemelerin 
çoğunun ithal olması, kompozit 
malzemelerin tercih edilmesi gereken 
yerlerde hala geleneksel mühendislik 
malzemelerinin kullanılması, yüksek 
girdi maliyetleri, kayıtdışı çalışan 
üreticilerin ürün ve fiyatlarıyla pazar 
dengelerini olumsuz etkilemesi, 
günlük ekonomik kaygılar nedeniyle 
üreticilerin geleceğe yönelik 
projeksiyon yapamaması, atıklarla 
ilgili çözümlerin yetersiz olması 
sorunlarının yaşandığını anlattı.

Ertelenemez çözümler

Hüseyin Vatansever, 
kompozitlerin üretimi ve kullanımıyla 

geniş uygulama alanı bulduğunu, 
geleceği de şekillendirecek teknolojik 
malzeme olduğunu vurgularken 
çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

“Günümüz dünyasında 
otomotivden havacılığa, inşaattan 
denizciliğe, tarım ve hayvancılıktan 
endüstrinin çeşitli alanlarında 
alternatif son ürün olarak gelişim 
gösteren kompozit sektörünün 
ülkemizde istenen gelişimi 
sağlayabilmesi için ülkemizde 
öncelikle imalatın dışa bağımlılığını 
azaltmak, uygun fiyatlarla kaliteli 
ürünler üretmek, personelin eğitimini 
sağlamak, sağlıklı çalışma koşulları 
oluşturmak, çalışma alanlarının 
emniyetli koşullara getirilmesini 
sağlamak gibi yarınlara bırakılamaması 
gereken görevler vardır.”

Kompozitin avantajlarının 
son kullanıcıya doğru aktarılması 
gerektiğini belirten Vatansever, 
meslek okullarında dersler açılmasının 
sektörün nitelikli eleman sorununun 
çözümlenmesine katkı sağlayacağını 
savundu. Vatansever, “Sektörün 
önemini göz önünde bulundurarak 
bu alanda yatırım yapanlara gerekli 
teşviklerin sağlanması, artan 
ihtiyaçları karşılamada önemli 
rol oynayabilecektir. Gelişimin 
önündeki sorunlar giderilerek hak 
ettiği düzeye ulaşması, hatta dünya 
liderliği için yarışa başlaması mümkün 
olabilecektir” diye konuştu.

Hüseyin Vatansever, kompozit 
sektöründeki gelişmeler, yeni ürün 
planlamaları ve kullanım alanlarının 
ele alındığı sempozyumda polimerik 
kompozit yapılar ve uygulama 
alanları oturumunu da yönetirken, 
Türk ve yabancı katılımcılar bilgi ve 
tecrübelerini de paylaşma imkanı 
buldu.

Geleceğin malzemesi kompozite
değerini bugünden verelim

H
üs

ey
in

 V
at

an
se

ve
r

EBSO Yönetim Kurulu 
üyesi Vatansever, kom-
pozit malzemelerin in-
şaattan sağlığa, otomo-
tivden uzay teknolojisine 
kadar pek çok alanda 
kullanıldığını söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, açılış 
ve başkanlık sunuşlarında Meclis 

Üyesi Ahmet Telek’in babasının vefat 
ettiğini dile getiren Tiryaki, merhuma 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve ailesine 
bir kez daha başsağlığı diledi. Meclis 
Başkan Yardımcısı Sayıl Dinçsoy’un 
dizinden bir ameliyat geçirdiğini ifade 
eden Tiryaki, bir kez daha geçmiş 
olsun dileklerini iletti.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 89. 
yılı dolayısıyla herkesin Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutlayan Tiryaki, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını minnet ve şükranla andı.

Tiryaki, “Savunma Sanayi 
Buluşması” adı altında Savunma Sanayi 
Müsteşarı Murad Bayar başkanlığında 
bir heyetin İzmir’deki sanayi 
kuruluşlarına teknik inceleme gezisi 
düzenlediğini belirterek, emeği geçen 
Yönetim Kurulu’na ve Genel Sekreter 
Mustafa Kalyoncu’ya teşekkürlerini 
iletti.

EBSO Yönetim Kurulu’nun yapmış 
olduğu ziyaretin karşılığı olarak 

Odamız’ı ziyaret eden Stuttgart 
Belediye Başkanı ve beraberindeki 
heyet ile gerçekleştirilen temaslarının 
her iki bölge adına yararlı olacağını 
ümit ettiğini söyleyen Tiryaki, 
ziyaretin organize edilmesinde emeği 
geçenleri tebrik etti.

Sınır komşumuz Suriye’de 
yaşanan Devlet Başkanı Beşşar Esad 
karşıtı gösterilerin şekil değiştirerek 
sınırlarımız içerisine düşen bombalarla 
endişe verici bir hal aldığını, uzun 
süre komşularımız ile sıfır sorun 

politikasını sürdüren ülkemizin bu 
vahim duruma, Millet Meclisimiz ve 
milletvekillerimizin en doğru politika 
ve çözümleri üreteceğine inandığını 
dile getirdi.

Mehmet Tiryaki, diğer taraftan 
ülke sınırlarımız içerisinde de ardı 
arkası kesilmeyen terör olayları 
yaşandığını, maalesef her gün içimizi 
acıtan şehit haberlerinin  yüreğimizi 
tekrar dağladığını ifade ederek, 
gündemin sanayicinin sorunlarına ve 
ekonomiye dönebilmesi için huzur ve 

MECLİS

Tiryaki’den meclis temennileri
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güvenin yeniden tesisinin gerektiğini 
vurguladı.

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın 
açıklamış olduğu; Urla’ya “Bilişim ve 
Ar-Ge Şehri” kurulması projesinin 
herkesi memnun ettiğini, bilişim ve 
iletişim sektörlerinin hızla ilerlediği 
kentimizin şu anda yazılım üreten 
firmaların yüzde 11’ini barındırarak 
3. sırada yer aldığını, bu projenin 
başarıyla hayata geçirilerek İzmir’in, 
bölgenin ve ülkenin teknoloji merkezi 
olmasını gönülden dilediğini söyledi. 
Tiryaki, dünya bilişim teknolojisi devi 
IBM’in  şehrimizde hizmete soktuğu 
“iş sürekliliği ve esnekliği hizmetleri 
merkezi” dolayısıyla 100’e yakın kişiye 
istihdam sağlanacağını, istihdamın daha 
da artacağının şirket yetkililerince 
ifade edildiğini belirterek, IBM gibi bir 
firmanın yatırım için şehrimizi seçmiş 
olmalarından büyük memnuniyet 
duyduğunu söyledi.

Diğer taraftan bilgi teknolojileri 
konusunda kentimize büyük 
katkılar sağlayacak Avrupa’nın 
en büyük “Dijital Arşiv Kenti”nin 
ilk etabında 700 kişilik istihdamla 
faaliyetine başladığını, bu yatırım 
tamamlandığında istihdam sayısının 
5000 kişiye varacağının ifade edildiğini 

söyleyen Tiryaki, yatırım için İzmir’i 
seçen firmalara teşekkür etti. Ayrıca 
uluslararası bir iletişim firması 
tarafından şehrimizde hizmete açılan 
“bölgesel yazılım test merkezi” ve 
çağrı merkezi dolayısıyla da şehrimizde 

çoğalan hizmet ve bilişim sektörü 
yatırımlarına verdiği yakın destek için 
Yıldırım’a bir kez daha teşekkür etti.

Tiryaki, herkesin Kurban 
Bayramı’nı kutlayarak barış, sağlık ve 
mutluluk getirmesini temenni etti.

Ragıp Güngören’i kaybettik
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası’nda 1999-
2005 yılları arasında 
Meclis Üyeliği yapan. 
Türkiye’nin ihracatta 
ve istihdamda 
lokomotiflerinden  
doğaltaş sektörünün 
duayenlerinden Ali 
Ragıp Güngören, 
hayata veda etti. 67 yaşında 
aramızdan ayrılan Güngören’in 
cenazesi, 4 Kasım günü Bostanlı 
Beşikçioğlu Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Doğançay 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ali 
Ragıp Güngören’i son yolculuğuna 
uğurlayanlar arasında EBSO Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, Meclis 
Üyesi Salih Esen, önceki dönemde 
Meclis Üyeliği yapan Ertuğrul Doğuç 
ile İsmail Alimoğlu da yeraldı. 

İzmir Marble 
Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı’nın ve Ege Maden 
İhracatçıları Birliği’nin 
kurucularından ve eski 
başkanlarından biri olan 
Ali Ragıp Güngören, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda 
yaptığı görev boyunca  da 
Türk doğaltaş sektöründe 

birleştirici, uzlaştırıcı ve toparlayıcı 
kimliği ile birçok başarılı çalışmaya 
imza atmıştı. 

1945 yılında Manisa’nın 
Gördes ilçesinde dünyaya gelen 
Ragıp Güngören ODTÜ Jeoloji 
Mühendisliği’ni bitirdikten sonra 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
iş hayatına atıldı. 1976 yılında 
memuriyeti bırakarak kendi işini 
kuran Güngören, İda Mermer 
firmasının ortağıydı. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Ekim ayını yoğun 

bir tempoda geçirdiklerini, Tiryaki’nin 
de dile getirdiği üzere Almanya’ya 
yaptıkları ziyaretin akabinde Stuttgart 
Belediye Başkanı Dr. Wolfgang 
Schuster’in Odamız’ı ziyaret ettiğini, 
buradaki amacın, Avrupa’da birçok 
kentsel dönüşüm organizasyonlarında 
üye veya başkan olarak görev yapan, 
kentsel dönüşüm konusunda çok 
detaylı, geniş bilgileri olan Schuster’in 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
kentsel dönüşüm projelerinin 
daha verimli hale getirilmesi için 
görüşlerinden yararlanmak olduğunu 
belirtti.

Yine Ekim ayı içerisinde Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İbrahim Şenel ile Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Yurdal Şahin’in 
Odamız Meslek komiteleri ortak 
toplantısına katıldıklarını, toplantıda 

kendilerine İzmir’in birinci bölgede 
olması hasebiyle diğer bölgelerle 
olan farkları ve teşvik sisteminde 
yapılacak iyileştirmeler konusunda 
talep ve düşüncelerin iletildiğini 
söyleyen Yorgancılar, meslek 
komiteleri ortak toplantısı öncesinde 
Müsteşar Yardımcısı Şenel ile yaptığı 
görüşmede sıkıntıları ve talepleri 
dile getirdiğini söyledi. Konuyla 
ilgili olarak aynı haftanın sonunda 
yayımlanan Resmi Gazete’de teşvikle 
ilgili yayın çıktığını, buna göre; okul 
öncesi yatırımların öncelikli yatırım 
alanları arasına alındığını ve İzmir’in 
de bu uygulamaya dahil edildiğini, 
ayrıca okul öncesi yatırımlar hangi 
bölgede yapılırsa yapılsın beşinci 
bölge teşviklerinden yararlanılacağını 
belirtti.

Bakanlıkça desteklenen projelerin 
yanında TÜBİTAK ve KOSGEB 
tarafından desteklenen projelerin de 
öncelikli yatırım konuları kapsamına 

alındığını,  parça üretiminin de bu 
tanıma dahil edildiğini vurgulayan 
Yorgancılar, bu tür yatırımların hangi 
bölgede yapılırsa yapılsın beşinci 
bölge teşviklerinden yararlanır hale 
getirildiğini, sanayici olarak TÜBİTAK 
ve KOSGEB destekleriyle veya parça 
başı üretimle bir çalışma, bir proje 
gerçekleştirilip, hayata geçirildiği, 
KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından 
kabul edildiği takdirde 5. Bölge 
teşviklerinden yararlanılacağını 
söyledi.

Ender Yorgancılar, EXPO’nun 
temasının sağlık olması dolayısıyla 
ve sağlık yatırımlarının 5. Bölge 
teşviklerinden yararlanması amacıyla 
sağlık yatırımlarının stratejik 
öncelikli yatırımlar kapsamına 
alınması hususunda bir talepleri 
bulunduğunu, ancak taleplerinin 
poliklinik, muayenehane ve müşterek 
muayenehane yatırımları haricinde 
bir tanımın içine alındığını belirterek, 
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Yorgancılar: TOBB ve Odalar
iş dünyası için çalışıyor
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isteklerinin uygulamaya konulması 
için çalışmalarının devam edeceğini 
söyledi.

Özellikle son iki Meclis 
Toplantısı’nda “Oda ne yapıyor? 
Oda’lar ve TOBB hiçbir faaliyetin 
içinde bulunmuyor” serzenişlerini 
duyduğunu, Odalara ve TOBB’a 
yönelik yapılan eleştirilere 
konuşmasının sonunda tüm meclis 
üyeleri toplantıdayken yanıt vermek 
istediğini dile getirdi.

Küresel ekonomide
karamsarlık sürüyor

Dünyada neler yaşanıyor 
diye bakıldığında, IMF baş 
ekonomistinin krizin 10 yıl daha 
devam edebileceğini ifade etmesi 
üzerine IMF’nin ivme tahminlerini 
aşağıya çektiğini, ABD Merkez 
Bankası’nın 3. kez para genişlemesine 
gittiğini, sürekli beyanatlar veren 
kriz kâhini Roubini’nin 2013 
yılında kriz beklentisi olduğunu 
dile getirdiğini, İsviçre Merkez 
Bankası’nın kırılganlığın sürdüğünü 
ve devam ettiğini belirttiğini, OECD 
raporunda krizin kötüye gideceğinin 
ifade edildiğini, Türkiye’nin OVP ile 
büyüme tahminini aşağıya çektiğini 
söyleyen Yorgancılar, genel olarak 
bakıldığında krizin 2013 yılında 
da devam edeceği ve işlerin daha 
kötüye gideceği şeklinde bütün dünya 
konseptinde bir görüşün olduğunu 
söyledi.

İhracatta AB sıkıntısı

Yorgancılar, AB ülkelerinde 
uygulanan ve TEPAV tarafından 
da ülkemizde yapılan Perakende 
Güven Endeksi’ne göre; AB’nin son            
39 ayın en düşük seviyesine geldiğini, 
Türkiye’deki güven endeksinin 
ise fazla kırılgan olmadığının göze 
çarptığını belirterek, Türkiye 
ihracatının yaklaşık yüzde 35’lik 
kısmının Avrupa Birliği’ne yapıldığı 
göz önüne alındığında, güven endeksi 
aşağıya gittiği müddetçe 2013 yılında 

başka sıkıntının da yaşanabileceğinin 
görüldüğünü ifade etti.

Bilindiği üzere hükümetin 
Orta Vadeli Program’ı açıkladığını, 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
yapmış olduğu açıklamada; gayrisafi 
büyümenin 2013’te yüzde 4, 2014’te 
yüzde 5, 2015’te de yüzde 5 olarak 
ifade edildiğini, işsizlik oranımızda 
önemli bir düşüş bulunmadığını 
yüzde 9 bandında yer aldığını ifade 
eden Yorgancılar, ihracatımızın bu 
sene sonu itibariyle 150 milyar 
dolar civarlarında gerçekleşmesi 
beklenirken önümüzdeki sene bu 
rakamın 158 milyar dolar olarak 
belirlendiğini ama Türkiye için           
8 milyar dolarlık bir ihracat artışının 
hiç de önemli bir rakam olmadığını 
vurguladı.

Döviz artışının 2012 yılında yüzde 
7.1, 2013 yılında yüzde 2.2, 2014 
yılında yüzde 3.2, 2015 yılında yüzde 
2.1 civarında planlandığını ifade eden 
Yorgancılar, kontrollü büyüme için 
hedeflenen ve hükümet tarafından 
açıklanan bu programda işsizlik 
oranlarının aşağıya çekilmesiyle ilgili 
çok önemli değişmeyen bir tahmin 
bulunduğunu, işsizlik oranının yüzde 
9’luk bandın üzerine oturmasının ve 
dolar kurunun enflasyonun altında 
kalmasının ihracatçımızı yine olumsuz 
etkileyeceğini, çünkü yüzde 2’lik 
doğal bir artışla ihracatçının rekabet 
edebilme şansının söz konusu 
olmadığını söyledi.

Reformlar tamamlanmazsa
hedeflere varamayız

Ender Yorgancılar, Orta Vadeli 
Program’ın rekabet gücünün 
artırılması, istihdamın artırılması, 
beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın 
güçlendirilmesi, bölgesel gelişme 
ve bölgesel gelişmişlik farklarının 
azaltılması şeklinde 5 ana eksende 
belirlendiğini, zaten son yapılan 
teşvik uygulamasında ortaya çıkan 
kriterlerin bölgesel gelişmişlik 
endeksleri göz önüne alınarak 

yapıldığını dile getirdi. Yorgancılar, 
Orta Vadeli Program’ın bir önceki 
programın aşağı yukarı aynısı 
olduğunu, ancak programdan esas 
beklentilerinin başlıkların altlarının 
doldurulması olduğunu ifade ederek, 
alt reformlar tamamlanmadığı 
müddetçe hedeflere ulaşmanın güç 
olduğunu vurguladı. 

Orta Vadeli Program’da 
büyümenin yaklaşık yüzde 4 olarak 
tahmin edildiğini, 2013 yılında 
TÜFE ile ilgili değişimin yüzde 7.4 
seviyesinden, yüzde 5.3 seviyesine 
geleceği şeklinde açıklama yapıldığını 
hatırlatan Yorgancılar, ithalatın 248 
milyar dolardan 253 milyar dolara, 
ihracatın 148 milyar dolardan 158 
milyar dolara çıkması öngörülürken, 
58 milyar dolar olan cari açığın 60 
milyar dolar olarak gerçekleşmesinin 
tahmin edildiğini belirtti. Yorgancılar, 
harcamaların milli gelire oranına 
bakıldığında personel, savunma, 
sosyal yardım, eğitim yardımları, yurt 
dışına aktarılan, faiz dışı harcama gibi 
kalemlerin rakamlarının 6 yılda yüzde 
15’ten yüzde 21’e yükseldiğini, yılda 
yüzde 1 gibi görülen değişim ötesinde 
fasılda yer alan diğer harcama 
kaleminin yükseliş değerinin yüzde 
200 gibi önemli bir artış içerdiğini 
belirtti.

Rekabet için enerji

İhracatçının artan maliyetler 
karşısında para kazanamadığını, 
rekabet edemediğini, sürekli olarak 
üretmek çabasında olan sanayicinin 
yapılan zamlar karşısında rekabet 
gücünün azaldığını ifade eden 
Yorgancılar, bir de siyasi ilişkiler 
sonucunda doğalgazın kesilmesi ya 
da fiyatının arttırılması gibi risklerle 
de karşı karşıya olduklarını ifade 
etti. Bugün Türkiye’deki üretim 
tesislerinin yüzde 72-74 kapasite 
kullanım oranlarıyla çalıştığını, yüzde 
80-85’lik kapasite kullanım oranlarına 
ulaşıldığı takdirde mevcut enerjinin 
yetersiz kalacağını, dolayısıyla orta 
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vadede bir program ile mutlaka 
ve mutlaka enerji stratejisinin 
açıklanması, gerekli tedbirlerin 
alınması gerektiğini söyledi.

Haksız eleştiri olmasın

Özellikle Ağustos ve Eylül 
aylarında olmak üzere Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili 
EBSO kürsüsünden bazı eleştiriler 
yapıldığını, her türlü eleştiriye 
saygısı bulunduğunu ancak bu 
konuya ilişkin çıkan haberleri tekrar 
etmek istemediğini dile getiren 
Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak şayet yapılan bir hata 
varsa düzeltmekle sorumlu olan 
15 kişiden birisi olduğunu, yanlış 
bilgilendirmeleri düzeltmenin de 
yine kendisinin görevi dahilinde 
olduğunu ifadeyle, TOBB’un haksız 
şekilde eleştirilmesine karşı olduğunu, 
nasıl EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak hiç kimseye EBSO ile ilgili 
söz söyletmiyorsa, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak da TOBB için 
söz söyletmeyeceğini, yanlış yapıldığı 
düşünülen uygulamalar varsa gerekli 
açıklamayı yapabileceğini, bunun 
iş ve sorumluluk anlayışına bağlı 
olduğunu vurgulayarak, keyfi şekilde 
TOBB’u eleştirmenin ne denli doğru 
olduğu hususunu meclis üyelerinin 
takdirlerine bıraktığını söyledi.

Yorgancılar, 5174 sayılı Kanun’un 
56. maddesinde TOBB’un görev 
ve sorumluluklarının belirlendiğini, 
bunun dışında yapılan uygulamalarda 
otomatik olarak sorumlu kabul 
edildiğini, aynı durumun Oda ve 
Borsalar için de geçerli olduğunu 
söyledi.

Katılım bekliyoruz

EBSO tarafından yapılan 
çalışmalara bakılacak olunursa, 
2012 yılında üyelerimizde 60 tane 
kanun ve yönetmelik ile ilgili görüş 
talep ettiklerini, gelen toplam 
cevap sayısının 43 olduğunu, yani 
ortalamaya bakıldığında kanun başına 

bir kişinin dahi görüş bildirmediğini 
söyledi. İş güvenliği ile ilgili iki kez 
görüş istemelerine rağmen gelen 
cevap sayısının 1, Toplu İş İlişkileri 
Yasa Tasarısıyla ilgili yapılan duyuruya 
gelen cevap sayısının 2, Sanayi 
Konseyi toplantılarında iletilmesi 
istenen konulara ilişkin yapılan 
duyuruya gelen cevap sayısının 6 
olduğunu dile getiren Yorgancılar, 
kendilerine duyulan güveni boşa 
çıkarmamak için gece gündüz 
çalıştıklarını belirtti. 

TOBB tarafından yapılan 
çalışmalara bakılacak olunursa, 
öncelikle TOBB’un bir şey yapmadığı, 
pasif kaldığına ilişkin dile getirilen 
fikirlere katılmadığını belirtmek 
istediğini,  sorunları diyalog ile 
konuşarak, masada, ikna ederek, 

ortak doğruyu karşılıklı tartışarak 
bulmanın doğru yöntem olduğunu 
düşündüğünü, kavga ile tartışarak 
hiçbir zaman iş yapmadığını, fikir 
ayrılıklarının elbette olacağını 
ama çözüm yolunun konuşmak, 
doğru insana gitmek olduğunu 
ifade eden Yorgancılar, “canım 
sıkıldı bugün TOBB’u eleştireyim” 
lüksünün kimsede olmadığını ifade 
ederek, öncelikle ne yapıldığını, 
nasıl yapıldığını bilmek gerektiğini 
vurguladı.

Yeni TTK’da
TOBB ve EBSO etkisi

Her zaman şikâyet edilen 
bürokrasi konusunda Türkiye’de 
bir gelişme yaşanmazken yeni 
anayasa oluşturulmasına yönelik                   
22 ilde toplantılar düzenlendiğini, 
hem de tüm sivil toplum örgütlerinin, 
vatandaşın davet edilerek, fikir 
alışverişi sağlandığını, TTK’nın 
revizesinin EBSO ve TOBB’un 
çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini, 
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nda iş 
barışını bozmaya yönelik maddeler 
karşısında durulması neticesinde 
TOBB’un İstanbul binası önünde 
tüm sendikaların yürüyüş yaptığını 
belirten Yorgancılar, TOBB bir şeyler 
yaptığı için protesto yürüyüşlerinin 
gerçekleştiğini söyledi. 59 sektör 
meclisi ile sektörlerin temsilcilerinin 
buluşturulduğunu, UMEM Projesi’nin 
hayata geçirildiğini, hala çalışmaların 
devam ettiğini, 101 Odanın Akredite 
olmasının sağladığını, “Akredite 
Oda” demenin Avrupa’daki Odaların 
vermiş olduğu hizmeti bire bir verir 
konuda olması anlamını taşıdığını dile 
getirdi.

Yeni kurumlar
yeni hedefler

Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet 
gösteren ABİGEM’lerle, KOBİ’lerin 
ihtiyaç duyduğu eğitimlere ve 
danışmanlık hizmetine ulaşılmasının 
sağlandığını ama maalesef ABİGEM’in 

Her zaman şikâyet 
edilen bürokrasi ko-
nusunda Türkiye’de 
bir gelişme yaşanmaz-
ken, TOBB 22 ilde sivil 
toplum örgütleri ve 
vatandaşın katılımıyla 
yeni anayasa oluşturul-
masına yönelik toplan-
tılar düzenledi. Türk 
Ticaret Kanunu’nun 
revizyonu TOBB ve 
EBSO’nun çalışmala-
rıyla gerçekleştirildi. 
Toplu İş İlişkileri Yasa 
Tasarısı’nda iş barışı-
nı bozmaya yönelik 
maddelerin karşısında 
duruldu. TOBB’un         
59 sektör meclisinde 
98 EBSO üyesi fiilen 
görev yapıyor.
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ne iş yaptığını bilmeyen üyelerin 
bulunduğunu söyleyen Yorgancılar, 
TOBB’un gümrük kapılarına yaptığı 
yatırım ile bir model konumuna 
geldiğini, yurtdışındaki ülkelerden 
gümrüklerinin işletilmesi konusunda 
teklifler alındığını vurguladı.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu, 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
gibi çok önemli iki misyonun 
Türkiye’ye tanıtımının yapılarak, 
çalışmalarının başlatıldığını, kendisinin 
de çalışmalarda bulunduğu TOBB 
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile 
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nde 
yapılan çalışmalar ile Türkiye’de 
16 bin sigorta acentesinin, 1500 
eksper ve 80 tane brokerin tek bir 
çatı altında toplandığını, Hazine 
Müsteşarlığı’nın da sigorta ile ilgili 
konuları TOBB’un çatısı altında 
çözümlendiğini, konuyla ilgili 
faaliyette bulunan 16-17 bin kişinin 
TOBB çatısı altında faaliyetlerin 
yürütülüyor olmasından son derece 
memnun olduğunu dile getirdi.

Ender Yorgancılar, özel sektörün 
dış ekonomik ilişkilerini yönlendiren 
DEİK ile fuarcılık organizasyonlarının 
yanısıra KGF aracılığıyla bugüne 
kadar KOBİ’lere 2.3 milyar TL 
kefalet verildiğini belirterek, Van’daki 
depremzedeler için maddi destek, 
yardım kampanyası ve öğrencilere 
burs imkanı sağlandığını, Simav’daki 
depremzedelere banka kredilerinde 
faiz desteğinde bulunularak maddi 
ve sosyal sorumluluk projelerinde 
görevlerin yerine getirildiğini ifade 
etti.

TOBB’un yeni başlattığı bir 
çalışma ile TEPAV ve IMED’in 
ortak çalışmasıyla eşleştirme 
sisteminin yapılacağını, Odalardan 
gelecek talepler ile üretilen malla 
ilgili istenilen ülkede iş ilişkisinin 
gelişmesine destek olunmasının 
planlandığını ya da teknolojinin bir 
ülkeden alındığı, üretimin başka bir 
ülkede yapıldığı, satışının ise başka bir 
ülkede gerçekleştirildiği eşleşme için 

gerekli protokolü yaptıklarını ifadeyle, 
ilgilenenlerin kendileri ile iletişime 
geçmelerini söyledi.

Güçlü ilişkiler

EBSO-TOBB ilişkisine 
bakıldığında; 59 adet Sektör Meclisi 
ile TOBB’un, her sektörden seçilmiş 
kişilerle konuların içinde yer aldığını, 
şu anda 59 Sektör Meclisi’nde 98 
üyemizin fiilen görev yaptığını, EBSO 
olarak, kimyanın altında kompozit 
sektörünün de yer almasının 
sağlandığını, otomotiv, zeytinyağı, 
asansör sektörlerinin konularının 
sektör meclislerinde çözüme 
ulaşmasının sağlandığını belirtti.

Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu YOİKK’de 
bulunan 10 çalışma gurubunun 
10’unda da EBSO’nun temsilcisi 
bulunduğunu, bu temsilcilerin ya 
başkan ya da eş başkan olarak görev 
yaptıklarını dile getiren Yorgancılar, 
TTK ile ilgili yapılan çalışmalar 
neticesinde bağımsız denetim 
kapsamının daraltıldığını, işlem 
denetiminin kaldırıldığını, defter açılış 
kapanış onayının azaltıldığını, ulusal 
gazete ilanının, internet sitesi kurma 
zorunluluğunun ve finansal tabloların 
kaldırıldığını dile getirdi.

Yorgancılar, tüm bu yapılan 
çalışmalar göz önüne alındığında 
talepleri gerçekleştirmek adına 
her türlü imkânın bulunduğunu, 
eğer talepler yerine getirilmiyorsa 
eleştirme hakkının o zaman 
doğacağını ifade ederek, onun 
dışında yapılan eleştirilere müsaade 
edemeyeceğini vurguladı. Herkesin 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ve 
Kurban Bayramı’nı kutlayarak, sağlık 
ve mutluluk temenni etti.

Yorgancılar üyeleri
cevaplandırdı

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
üyelerin gündeme getirdiği konuları 
değerlendirirken, her zaman 
eleştiriye açık olduğunu, elinden 

geldiğince, imkanları nispetinde 
talepleri yerine getirmeye gayret 
ettiğini, ancak yapılan çalışmaların 
“göreviniz yapacaksınız” deyip 
bir kenara çekinilmesini doğru 
bulmadığını vurguladı.

Yorgancılar, TOBB’un yapısının 
kanun ile belirlendiğini, Meclisi 
olmadığını, 1550 tane delegesi 
bulunduğunu, dolayısıyla işleyişin 
doğruluğu ya da yanlışlığı konusunun 
EBSO Meclisi’nde değil, TOBB Genel 
Kurul’unda dile getirilmesi gerektiğini 
söyledi.

TOBB Sektör Meclis’lerini 
kuran kişinin Rifat Hisarcıklıoğlu 
olduğunu, dolayısıyla ne şekilde 
işleyeceği kararının da TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından 
verileceğini söyleyen Yorgancılar, 
Odaların meclislerinde yer almayan 
sanayicilerin Sektör Meclisleri’nde yer 
alarak görüş bildirebildiklerini, güzel 
çalışmaların da yapıldığını ki “seçim 
yapılmadan tek bir kişinin kararı 
ile sektör meclislerine katılacaklar 
belirlendiği için farklı görüşler 
bildirilmiyor” ifadesini dile getiren 
Meclis Üyesinin iki yıldır kendisini 
arayarak sektör meclisine girmek için 
talepte bulunduğunu söyledi.

Ömer Kaplan’ın dile getirdiği 
belge ücretleri konusunu, her yıl 
yapılan Bütçe Meclisi’nde tüm meclis 
üyelerinin olurlarına sunduklarını, 
kabul edilmesinin ardından 
uygulamaya geçtiklerini, onun dışında 
ilave bir uygulama yapılmadığını 
söyledi.

TOBB’daki güvenlik sisteminin 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
olmasına rağmen kendisine de 
uygulandığını, zaten artık neredeyse 
her yerde güvenlik sistemlerinin 
mevcut olduğunu, bunda 
yadırganacak bir durum söz konusu 
olmadığını dile getirdi. 

Nedim Anbar’ın ifadesinde 
son derece haklı olduğunu, soru 
soranların cevabı beklemelerinin daha 
sağlıklı olacağını söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi sanayiciler, iç politikada 
yoğun gündem ve uluslararası 

alanda Türkiye’nin sınır komşularındaki 
gelişmelerin ağırlığını hissettirdiği 
ortamda ekonomiyi ön plana çıkardı. 
Türkiye’de bürokrasi bitmediği 
sürece sanayicilerin de sıkıntılarının 
bitmeyeceğini ileri süren EBSO 
Meclis Üyeleri, zeytinyağı ile kimya 
sektörlerinde sorumlu yönetici ve ÖTV 
artışlarından kaynaklanan zorlukları 
gündeme taşıdı. Sosyal güvenlikle ilgili 
yasal değişimler nedeniyle 15 yılını 
dolduran işçilerin kıdem tazminatlarını 
almak için istifa etmelerinin çalıştıkları 
işletmeleri ekonomik olarak zorlarken 
nitelikli işgücü kaybına da neden 
olduğunu anlatan sanayiciler, özkaynakla 
çalışmayı teşvik eden yasal düzenlemenin 
de kredi kullanan sanayicilere yeni vergi 
yükleri getirmesini de eleştirdi. Kentsel 
dönüşümde yeni binalar yapılırken 
enerjiyi verimli kullanacak projeler 
gerçekleştirilmesi, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin sanayicilerin 
sorunlarına daha çok ağırlık vermesi 
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 
gündeme getirdiği konular arasında 
yeraldı.

Nejat Özduran
Zeytinyağı sanayinde
vergi ve bürokrasi arttı

EBSO Meclis Üyesi Nejat 
Özduran, zeytinyağı sektörünün 
yaşadığı sıkıntıların çözümünde EBSO 
Yönetim Kurulu’nun çok önemli 
çalışmalarını ve katkılarını gördüklerini 
dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Türkiye’de bürokrasi bitmediği 
sürece sanayicilerin de sıkıntılarının 
bitmeyeceğini ileri süren Özduran, 
nitekim Gıda İşletmelerinin Kayıt ve 

Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te 
yer alan; gıda ve gıda ile temas eden 
maddeleri üreten iş yerlerinde 
çalışma izni ve gıda sicili ile üretim izni 
yönetmeliğinin 29. maddesine uygun 
olarak sorumlu yönetici istihdamının 
zorunlu hale gelmesi, sorumlu 
yöneticilerin, işyerleri ile noter 
onaylı sözleşme yaparak söz konusu 
işyerinde sorumlu yönetici olarak 
çalıştıklarına dair meslek odalarından 
alacakları belge, diploma örneği 
ile noter sözleşmesini ibraz etmek 
mecburiyetinde olunması, noter 
sözleşmesinde, sorumlu yöneticinin 
çalışma gün ve saatlerinin, Türk Gıda 
Kodeksi’ne uygun üretim yapacağına 
dair ibraz ve sözleşme süresinin 
mutlaka yer alması, yöneticilerin 
sözleşme süresinin en az 1 yıl olması 
gibi zorunlulukların zeytinyağı 
üreticilerini sıkıntıya düşürdüğünü 
söyledi.

Mevsimlik işçi çalıştırmaları 
nedeniyle, söz konusu yönetmelik 
maddesini uygun bulmadıkları gibi 
başka sektörlerde bir yönetici işe 
alınırken meslek odasından belge 
ile noterden sözleşme yapılmasının 

Sanayicinin gündemi 
sektörler ve ekonomi
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istenmediğini ifade eden Özduran, 
meslek odalarının 2 bin 600 liradan 
aşağı olan noter sözleşmesini kabul 
etmediğini, noterin ise net 2 bin 
600 liradan aşağı olan sözleşmelere 
rıza göstermediğini, 1342 lira SGK 
primi, 525 lira Gelir Vergisi, muhtasar 
ödemesi de göz önüne alındığında 
işyerine maliyetinin 4 bin 470 lirayı 
bulduğunu belirterek, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile koordineli 
çalışılarak bu maddenin yönetmelikten 
çıkarılmasını Yönetim Kurulu’ndan 
talep etti. 

Nejat Özduran, ikinci yan ürünleri 
olan pirinadaki işlem için solvent 
ve hekzan kullanıldığını, hekzanın 
eskiden yüzde 2 stopaja dahil iken 
Maliye Bakanlığı’nın tanker başına 
35 bin lirayı bulan yeni bir ek vergi 
uyguladığını, bugün orta işletmeli 
bir pirina yağı fabrikasının en az            
15-20 tanker hekzan kullanacağı göz 
önüne alındığında 700 bin lira ilave 
ÖTV oluştuğunu, ÖTV’nin de ancak 
2 sene sonra geri alınabildiği için 
uygulamanın işletmeler açısından ek 
külfet getirdiğini söyleyerek, Yönetim 
Kurulu’ndan konuyla ilgili düzeltici 
çalışmalarda bulunmasını talep etti. 

Akın Kayacan
Kentsel dönüşümde
enerjiye dikkat
EBSO 39. Grup Mekanik Tesisat 

Sanayi Meslek Komitesi’nden Ali 
Şemsioğlu’nun Meclis Üyeliği’nin sona 
ermesi ile yedek üye olarak Meclis’e 
gelen Akın Kayacan, dönemi, sonunda 
yakalamış olsa da konuları takip 
etmeye çalıştığını belirtti.

Gözlemlediği üzere Meclis 
Toplantıları’nda ekonomik konular 
görüşülürken genellikle ihracata 
değinildiğini, iç piyasalar ile iç 
dinamiklerin arka planda bırakıldığını 
söyleyen Kayacan, oysa geçen 
sene Ege Soğutma Sanayicileri 
ve İş Adamları Derneği olarak 
Çin’in Shangay şehrine yaptıkları 

seyahatte, ziyaret ettikleri Shangay 
Ticaret Ateşesi’nin; 2008 krizinde 
Çin’de aslında ekonomik problem 
olmadığı halde tamamen ihracata 
odaklanıldığı için dünyadaki krizden 
çok etkilenildiği ve bundan ders 
çıkarılarak, çözüm için ülkedeki iç 
dinamiklerin harekete geçirildiği 
bilgisini dikkatlere sundu.

Kayacan, inşaat sektörünün 
ülkemiz için çok önemli olduğunu, 
zira plastikten ahşaba, metalden cama 
kadar birçok sektörü beslediği gibi en 
kalifiye olmayan işsizleri dahi büyük 
oranda istihdam ettiğini, aynı zamanda 
kentsel dönüşümler ile şehirlerimizin 
önümüzdeki 50 yılının planlandığını 
dile getirdi.

Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin ev sahipliğinde 2010 
yılında Antalya’da yapılan ve 
dünyanın en önemli ikinci tesisat 
mühendisliği kongresi olan Rehva 
Clima 2010 Kongresi’nde, özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri’nden 
katılan konuşmacıların “sıfır enerjili 
bina” konusunda aktardıkları bilgiler 
dahilinde ülke hedeflerinin 2030 
yılında binaların tükettikleri enerjileri 
kendilerinin üretmesi ve dışarıya sıfır 
atık vermesinin sağlanması olduğunu 
ifade ettiklerini belirterek, konuya 
ilişkin hazırlanan sunumu Meclis 
Üyeleri ile paylaştı.

Türkiye’de ise Kentsel dönüşümün 

çok konuşulduğu bu günlerde 
binalardaki enerji kullanımından 
bahsedilmediğini, dolayısı ile 
oluşturulan projelerle yine tüketilen 
enerjinin çok uzaklardan büyük 
kayıplarla ve masraflarla getirileceğini, 
çıkan evsel atıkların kamyonlar ile 
kilometrelerce taşınacağını, bireysel 
ısıtma ve soğutma sistemleri ile 
en verimsiz konfor şartlarının 
oluşturulmaya devam edileceğini 
vurguladı. Bugüne kadar olduğu gibi 
yine en az maliyet ile en fazla kâra 
odaklanıldığını, daha fazla kazanmak 
uğruna yarınımızın yok edildiğini 
söyledi.

Oysa yapılması gerekenlerin 
birkaç başlık altında toplanabileceğini, 
ilk olarak birim enerji tüketimini en 
aza indirecek yapı malzemelerinin 
kullanılması gerektiğini,  daha 
sonra bölgede tüketilen enerjinin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
kullanılması ve yerinde üretilmesinin 
sağlaması, İzmir özelinde merkezi 
soğutmanın zorunlu kılınması, atıkların 
yerinde yok edilmesinin sağlanması, 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin 
yanında, sinema,  tiyatro gibi 
kültürel faaliyetlerin de bölge içinde 
kolay ulaşılabilir hale getirilmesi 
gerektiğini belirterek, özellikle 
İzmir’de yürütülen projelerde, 
EBSO 39. Grup Mekanik Tesisat 
Sanayi Meslek Komitesi olarak taraf 
olmak ve projelere katkı koymayı 
meslek sorumluluğu gereğince talep 
ettiklerini dile getirdi. 

Ömer Kaplan
TOBB’un işleyiş sistemi
değişmeli
EBSO Meclis Üyesi Ömer Kaplan, 

Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda yapmış 
olduğu konuşma üzerine Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın 
alınganlık gösterdiğini ileri sürerken, 
öncelikle “bugün de TOBB’u 
eleştireyim” şeklinde bir yaklaşım 
sergilemediğini, uzun zamandır Meclis 
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Üyeleri ile paylaştığı düşünceleri 
geçen ay da Meclis Kürsüsü’nden 
dile getirdiğini belirterek, EBSO’ya 
ilişkin bir eleştiride bulunmadığını, 
sadece TOBB’u ve işleyen sistemi 
eleştirdiğini, çağdaş ve gelişmiş 
ülkelere ayak uyduramadığını 
ifade ettiğini ki bunda da alınganlık 
gösterilecek bir durumun söz konusu 
olmadığını vurguladı.

Dünyadaki değişik ülkelerdeki 
odaların işleyişinin incelenmesini 
mevcut sistemimizin daha iyi hale 
getirilmesi adına talep ettiğini, başka 
bir art niyetinin bulunmadığını 
söyleyen Kaplan, diğer taraftan 
Odaları denetleyen Meclisler varken 
TOBB’un Meclisi olmadığını, senede 
bir defa yapılan genel kurul ile gerekli 
denetimin yapılamayacağı eleştirisini 
de sabahtan öğlene kadar siyasilerin 
genel kurula damgasını vurması, 
öğleden sonra ise toplantıda kimsenin 
kalmaması nedeniyle dile getirdiğini, 
ki bu eleştirilerinde de alınganlık 
gösterilecek bir taraf bulunmadığını 
belirtti.

Kaplan, eskiden belediyelerin 
BİT’lerine, (Belediye İktisadi 
Teşebbüsleri) devletin fabrikalarına 
kızarken şimdi sivil toplum 
örgütlerinin bunu yapmaya 
başladığını, TOBB’un şu anda 
20’ye yakın iştiraki bulunduğunu ve 
TOBB’un tüccar olmadığı gerçeğinin 

gözden kaçırıldığını söyledi. Odalar 
Birliği’nin sahip olduğu parayı 
yatırımla değerlendirmek yerine 
ihracatçıya bir banka aracılığı ile 
kanalize edebileceğini, böylece ülke 
ihracatına ve ihracatçısına katkıda 
bulunabileceğini dile getirdi.

Dünyanın hiçbir ülkesinde 
Odalarca üyelerden vergide binde 
4 oranında munzam aidat alındığını 
görmediğini, ayrıca odalarca verilen 
belgeler için de ciddi paraların 
istendiğini, dolayısıyla işleyen 
sistemin yeniden yapılandırılması 
gerektiğini ifade eden Kaplan, bu 
konuda EBSO’yu ya da TOBB’u 
eleştirmediğini, işleyen sistemi 
eleştirdiğini vurguladı.

Ömer Kaplan, hem EBSO hem de 
TOBB tarafından yapılan çalışmaların 
Yorgancılar tarafından dile getirildiğini 
ancak bunları Meclis’ten anlatmanın 
kendisi için bir anlam ifade etmediğini, 
çünkü bunların zaten görev dahilinde 
yapılması gereken çalışmalar olduğunu 
dile getirirken, eleştirilere kızılmaması 
gerektiğini, EBSO’yu kendi evleri 
olarak gördükleri için rahatça 
düşüncelerini dile getirdiklerini ifade 
etti. 

Kani Aydoğdu
TOBB sanayicinin
yanında olsun
EBSO Meclis Üyesi Kani Aydoğdu, 

EBSO kürsüsünün her zaman 
eleştiriye açık bir kürsü olduğunu, 
olmaya da devam edeceğini, çünkü 
eleştiren kişiye hep hoşgörüyle 
bakıldığını belirterek, yapılanların 
takdir edildiği kadar, yapılmayanların 
da eleştirildiğini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın konuşmasında 
TOBB’un görevlerine değindiğini 
hatırlatan Aydoğdu, kanunla belirtilen 
bu görevlerin yanı sıra tüketicinin 
korunmasının da görev dahilinde 
olduğunu, bu bağlamda alışveriş 
merkezleri ve zincir mağazalar 

konusunda yaşanan sıkıntının çözümü 
için henüz talep edilen randevunun 
dahi alınamadığını, Salih Esen’in 
her defasında üstüne basarak dile 
getirdiği Çek Kanunu konusunun 
da dağ gibi önlerinde durduğunu, 
çözümü için TOBB’un katkıda 
bulunması, hükümetle görüşmesi 
gerektiğini, artık masa başında yapılan 
toplantılardan sıkıldıklarını, icraat 
görmek istediklerini vurguladı. 

TOBB Kanunu’nun 54. 
maddesinde; görevlerine ilişkin 
“OSB’lerin kurulmasına yardımcı 
olunması, kurulmuş olanlara da ortak 
olması” gerektiğinin açıkça ifade 
edildiğini, bu bakımdan Aliağa OSB 
gibi sıkıntılı süreç yaşayan OSB’lere 
katkıda bulunulması, TOBB’un 
yine görevi dahilinde olan teknik 
lise kurulmasına katkıda bulunması 
gerektiğini söyleyen Aydoğdu, ancak 
Teşvik Kanunu çıkmasına rağmen bir 
çalışması bulunmadığını, sanayicinin en 
büyük sıkıntılarından biri olan kalifiye 
eleman yetiştirilmesi hususunda 
çalışmalar yapılması gerektiğini ifade 
etti.

Kani Aydoğdu, Kaplan’ın munzam 
aidat ve belge bedellerinden söz 
ettiğini, bunun yanında odaların 
TOBB’a her yıl bütçelerinin yüzde 8’i 
oranında aidat yatırdığını belirterek, 
EBSO Meclis ve Yönetim Kurulu’nun 
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Odalar Birliği’nden daha iyi çalıştığını, 
artık TOBB’un gerçek anlamda 
reform niteliğinde değişiklikler 
ve çalışmalar yapması gerektiğini, 
buna meslek komitelerinin her ay 
toplanması hususunun gerektiğince 
toplanması şeklindeki değiştirilmesi ile 
başlanabileceğini söyledi.

Yapılan eleştiriler karşısında 
Yorgancılar’ın alınganlık 
göstermemesini istediklerini, çünkü 
ne kendisine ne de bundan önceki 
Başkanlara söz söyletmeyeceklerini, 
zira bu Oda’dan çok bakanlar, Odalar 
Birliği Başkanları çıktığını dile getiren 
Aydoğdu, TOBB’un artık sessiz 
kalmaması, yöneltilen suçlamalara 
yanıt vermesini istediklerini söyledi. 

Mesut Kürüm
Kimyada kapasite ve
ÖTV sorunu sürüyor

EBSO Meclis Üyesi Mesut 
Kürüm, Meclis Üyesi ve sanayici 
olarak yaşadıkları sıkıntıları, işleyişle 
ilgili düşüncelerini dile getirerek, 
eleştiride bulunabilecekleri en uygun 
yerin Ege Bölgesi Sanayi Odası 
kürsüsü olduğunu, çözüm talep 
edilen kişi olması münasebetiyle 
de Yorgancılar’ın yapılan eleştiriler 
karşısında alınganlık göstermemesi 
gerektiğini dile getirirken, TOBB 
bünyesindeki 12 sanayi odasının 
dışındaki Oda ve Borsaların 

kendisini ilgilendirmediğini, çünkü 
üretim yapmadıkları nedeniyle 
üretenin içinde bulunduğu durumu 
anlayamayacaklarını ifade etti.

Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısı’na katılan Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim 
Şenel’in yaptığı açıklamalarda yeni 
sanayi tesisleri için uygulanacak 
teşviklerden bahsederek, mevcut 
tesisler için yapılacak uygulama 
bulunmadığını ifade ettiğini hatırlatan 
Kürüm, ancak yeni üretim tesisi 
açacak kişinin mevcut üretenler 
olması nedeniyle, öncelikle mevcut 
tesisler için bir çalışma yapılarak 
üretene katkı sağlanması gerektiğini 
düşündüğünü, böylelikle mevcudun 
korunarak, yeni üretim tesislerinin 
açılmasına katkı sağlanmış olacağını 
belirtti. 

Kürüm, TOBB’un akçeli işlerle 
uğraşmasını, işletme kurarak kâr elde 
etmeye çalışmasını doğru bulmadığını, 
bir sivil toplum örgütü olarak 
ihtiyaç duyulan alanlarda çalışma 
başlatıp, sistemi oturttuktan sonra 
profesyonellere devretmesi ve başka 
projeler oluşturmak üzere çalışmalar 
yapılması gerektiğini söyledi. Kürüm, 
sistem bu şekilde işlediği takdirde, 
böylesine mevzuat kirliliğinin 
olduğu bir ülkede işletmelere gelen 
müfettişlerin mutlaka bir uygunsuzluk 
bularak cezai yaptırımlarına da maruz 
kalınmayacağını vurguladı.

Kimya sanayicileri olarak ÖTV 
konusunda yaşadıkları sıkıntıya çözüm 
bulmak amacıyla Ankara’ya giderek 
TOBB Vergi Konseyi Başkanı’yla 
görüşme yaptıklarını, konuyu her 
yönüyle anlatarak tartıştıklarını 
hatırlatan Kürüm, çözüm bulunacağını 
ümit ederken görüşmenin akabinde 
20 gün sonra ÖTV Tebliği’nde yapılan 
değişiklik ile taleplerinin tam tersi bir 
uygulama ile karşılaştıklarını söyledi.

Mesut Kürüm, yine TOBB’da 
kapasite raporlarının düzenlenmesiyle 

ilgili Sanayi Müdürü ile görüştüklerini, 
kapasite raporlarının tahsis türü 
tespitlerinde yapılan değişiklik 
sonrasında hesaplama farklılığının 
ortaya çıktığını, bir firmanın 
geçen sene fiilen kullandığı 14 bin 
tonluk maddenin bu seneki yeni 
hesaplama sistemiyle 8 bin ton 
olarak göründüğünü, bunu daha 
önce yazı ile de bildirdiklerini dile 
getirdiklerinde, hesaplama hatası 
yapıldığının kabul edilmesine rağmen 
yazılı bildirimlerine geriye dönüp 
cevap verme nezaketinde dahi 
bulunulmadığını belirtti. Ayrıca, 
TOBB’a gittiklerinde 4 faklı güvenlik 
kapısından geçmelerinin kendilerine 
şaşırtıcı geldiğini, neyin kimden 
korunduğunu anlayamadıklarını, bu 
denli detaylı bir güvenlik sistemine 
gerek olmadığını ifade etti.

Kürüm, Odalar Birliği’nin Sektör 
Meclislerine Hisarcıklıoğlu’nun 
belirlediği kuruluşların çağırıldığını, 
durum böyle olunca aykırı seslerin 
çıkmadığını, sıkıntıların dile 
getirilmediğini, dolayısıyla çözüm 
yolu bulunamadığını söyledi. İki-üç 
sendikanın yaptığı yürüyüş karşısında 
Kıdem Tazminatı Kanunu’nun rafa 
kaldırılarak, sanayicinin bir kez 
daha sıkıntıya düşmesine neden 
olunduğunu ama sanayi kuruluşlarına 
getirilen yükler karşısında Odalar 
Birliği’nin hiçbir tepki göstermediğini, 
uygulamalara karşı çıkmadığını ifade 
eden Kürüm, EBSO’dan da üyelerin 
yer aldığı TOBB Sanayi Konseyi’nden 
bugüne kadar sanayinin sorunlarıyla 
ilgili bir beyanat duymadığını, bu 
bağlamda niye kurulduğunu ya da ne 
iş yaptığını anlamadığını belirtti.

Mesut Kürüm, yaşanan sıkıntıları 
hem EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı, hem de TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak elbette 
Ender Yorgancılar’a ileteceklerini, 
dolaysıyla dile getirilen konuların 
alınganlık gösterilmeden, yaşanan 
büyük sorunların feveranı olarak 
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kabul edilmesini ve üst makamlara 
aktarılmasını istedi. Kürüm, 5 bin 500 
EBSO üyesinin 4 bin 300 tanesinin 
KOBİ olduğunu, sadece iştigal 
ettiği işi bileceğini, hukukçu ya da 
maliyeci olmadığını ancak sürekli 
kanun ve yönetmeliklerle ilgili görüş 
talep edildiğini, bu konularda görüş 
bildirecek kişilerin Oda’nın veya 
TOBB’un hukuk müşaviri olduğunu 
söyledi.  

Yakup Özdanon
Kıdem tazminatı için istifa
işletmeyi zorluyor

EBSO Meclis Üyesi Yakup 
Özdanon, bilindiği üzere yapılan 
düzenleme ile bir işyerinde 15 yılını 
dolduran işçinin kıdem tazminatını 
alarak işinden ayrılabildiğini, ancak 
bu durumun zaten zor şartlarda 
üretim yapan KOBİ’ler için ayrı bir 
külfet oluşturduğunu ve gerekli 
ödemeyi yapabilmek adına işverenin 
bankaların kapılarını aşındırdığını dile 
getirerek, işçinin de kendi açısından 
haklı olduğunu, aldıkları kıdem 
tazminatıyla yatırım yapmak bir tarafa 
kredi kartlarının borcunu ödediklerini 
belirtti. 

Hükümet tarafından, paranın 
piyasaya çıkması, piyasanın 
hareketlenmesi için yapılan 
uygulamanın amacını bulamadığını, 
çünkü işveren tarafından kıdem 

tazminatı ödemek için bankadan 
alınan paranın, işçi tarafından kredi 
kart borcunun ödenmesiyle yine 
bankaya gittiğini dile getiren Özdanon, 
üstelik emek vererek yetiştirdikleri 
işgücünü de kaybettiklerini, yeni 
alınan işçinin yetiştirilmesi için 
tekrar çaba harcadıklarını, bunun da 
üretimi düşürerek, kaliteyi azalttığını 
belirterek, eski uygulamanın devamı 
hususunda Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimde 
bulunulmasını talep etti. 

Şener Gençer
İş var işçi yok
EBSO Meclis Üyesi Şener Gençer, 

Ekim ayı içerisinde yapılan Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı’nda 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İsmail Şenel’in yaptığı 
sunumda işsizlik konusunda verdiği 
rakamların dikkatini çektiğini, 
bugün ise Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın işsizlik konusunda 
beklenen rakamları açıkladığını 
belirtirken, oysa bu rakamlar 
karşısında her türlü şartı işçi lehine 
yerine getirmeye çalışan bir sanayici 
olarak işyerinde çalıştırmak üzere 
kalifiye eleman bir yana vasıfsız 
işçi dahi bulamadığını belirtti. 
Bunun sebebinin hükümetin, 
sağlık konusunda bütün nüfusu 
sosyal güvence altına almasından 
kaynaklandığını, tembel insanların 
sırtını devlete dayayarak kahve 

köşelerinde vakit geçirdiğini dile 
getiren Gençer, hükümetin çocuklara, 
engellilere ve yaşlılara sosyal güvence 
sağlaması, tembellik yapanları sosyal 
güvenceden mahrum bırakması 
gerektiğini ifade ile konunun ilgili 
bakanlıklara duyurulmasını talep etti. 

Kürşad Yuvgun
Kredi kullanan sanayiciye
yeni vergi geliyor

EBSO Meclis Üyesi Kürşad 
Yuvgun, alışveriş merkezleri ve zincir 
mağazalar ile ilgili yaşanan sıkıntıları 
defalarca dile getirdiklerini, konuyla 
ilgili Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
çalışmaları bulunduğunu, hatta özel 
bir toplantı yapılarak sorunların 
detaylı olarak görüşüldüğünü 
söylerken, bu toplantı akabinde 
konuyla ilgili herhangi bir gelişme 
varsa Yorgancılar’ın kendilerini 
aydınlatmasını rica etti.

Yuvgun, bilindiği üzere 
hükümetin öz kaynaklarla çalışmayı 
teşvik eden yasal bir düzenleme 
yaptığını, geçen süreçte de kimsenin 
itirazda bulunmadığını dolayısıyla 
yılbaşından itibaren yeni bir vergi 
ödemeye başlayacaklarını ki bunun 
da öz kaynaklar üzerindeki yabancı 
kaynaklar ile ilgili olduğunu yani 
kredilerin ödenen faizlerinin yüzde 
10’unun devlete vergi olarak 
ödeneceğini belirtti. Hükümetin 
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yasal düzenlemeyi açıklarken gelecek 
tepkilere karşı önceden bunun zaten 
var olan bir uygulama olduğu şeklinde 
savunmada bulunduğunu dile getiren 
Yuvgun, eskiden bu uygulamadan 
Sanayi Sicil Belgesi olanların muaf 
olduğunu, zira sanayicilik ile tüccarlık 
arasında ciddi farklar bulunduğunu 
dile getirerek, uygulamanın eski 
sistemde yapılması için çalışmalarda 
bulunulması gerektiğini söyledi.

Kooperatiflere yeni kanun
Meclis toplantısı öncesinde dünya 

gıda günü ile ilgili bir organizasyon 
gerçekleştirdiklerini, bu sene dünya 
gıda gününün FAO tarafından tespit 
edilen temasının dünyayı beslemenin 
anahtarının tarımsal kooperatifler 
olduğunu söyleyen Yuvgun, daha 
önce kooperatifler hakkında hiç bilgisi 
olmadığı için bir araştırma yaptığını, 
1969 yılında çıkan Kooperatifler 
Kanunu’nun 2004 yılında ciddi 
değişikliğe uğradığını gördüğünü, 
tanımının ve birinci maddesinin 
değiştirildiğini, dokuzuncu maddenin 
ilave edildiğini vurguladı.

Kooperatifler Kanunu’nun 9. 
maddesinde; “kamu, özel ve hukuk 
tüzel kişilerin amaçları bakımından 
ilgilendikleri kooperatiflerin 
kuruluşlarına yardımcı olabilir” 
denildiğini, 7 kişinin bir araya 
gelmesiyle kooperatif kurulabildiğini, 
bu önemli değişiklik nedeniyle 
dünya gıda günü organizasyonuna 
katılan bakanlık temsilcisiyle yaptığı 
görüşmede konuyla ilgili çok fazla 
örnek olmadığını ve kooperatiflere 
ilişkin yeni bir kanun yazıldığı, 
bitirildikten sonra TOBB ile 
paylaşılacağı bilgisini aldığını söyleyen 
Yuvgun, kapsamı nedeniyle konunun 
kendilerini yakından ilgilendireceğini, 
çeşitli sahalarda kullanım alanı 
bulabileceğini ifadeyle, bu nedenle 
çalışmaların yakından takip edilmesini 
istedi. 

Atıl Akkan
ALOSBİ’nin sorunları
teşvikten kaynaklanıyor

EBSO Meclis Üyesi ve Aliağa 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Atıl Akkan, geçen ayki Meclis 
Toplantısı’nda Mustafa Cem’in 
ısrarla ALOSBİ konusunun Ekim ayı 
Meclis Toplantısı’nda görüşülmesini 
talep ettiğini, ancak yurtdışı seyahati 
nedeniyle mazeret bildirerek 
toplantıya katılmadığını söyledi. 
Akkan, Cem’in fabrikasının 24 saat 
çalıştığını, elektriği, doğalgazı, suyu 
kullanılabildiği gibi pis su arıtma 
sisteminin de devrede olduğunu, bu 
anlamda bir sıkıntı yaşamadığını, şu 
an OSB’ye metrekare başına 28 Euro 
borcu bulunması nedeniyle tapusunu 
alamadığını, borcunu ödemesi 
durumunda tapunun kendisine 
takdim edileceğini dile getirdi.

Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki; Mustafa Cem’in kendisini 
arayarak toplantıya katılamayacağını 
söylediğinde, geçen ayki meclis 
toplantısındaki talebi nedeniyle 
toplantıya katılması gerektiğini 
izah ettiğini söyledi. Tiryaki, ayrıca 
Meclis Başkanı olması nedeniyle 
ALOSBİ’den bir katılımcının kendisini 
arayarak arsası üzerinde bir haciz 
bulunduğunu, kalan borcunu ödemek 
istediğini ama bazı sıkıntılardan 
dolayı tapusunu alamayacağı için 

yatırım yapamadığını belirterek 
çözüm istediğini, kendisinin işin 
muhatabının ALOSBİ Yönetim Kurulu 
olduğunu söyleyerek, ALOSBİ ile 
irtibata geçmesi gerektiğini belirttiğini 
söyledi. Öncelikle yaşanan durumun 
Meclis’te polemik haline getirilmesini 
istemediğini, eğer çözüm aranan 
sıkıntılar varsa Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclisi olarak ortak akıl 
üretmeye hazır olduklarını, çünkü 
geçmişin geçmişte kaldığını, bundan 
sonra geleceğe bakılması gerektiğini 
dile getirdi.

Atıl Akkan; Aliağa OSB’nin iki 
sorunu bulunduğu birincisinin 2007 
sonunda çıkan teşvik tedbirleri 
olduğunu, bu tedbirlerden sonra 
ALOSBİ’den 176 katılımcının 
paralarını isteyerek ayrıldığını, bir 
kısmının paralarını ödediklerini, bir 
kısmına da haciz işlemi uyguladıklarını 
söyledi. Akkan, ikinci sıkıntının 
ise 2009 yılı sonunda, Türkiye 
Ekonomi Bankası ile Fortis Bank’ın 
birleşmesinden kaynaklandığını, 
borçlarını ödemelerine rağmen satış 
yapılan yerlerin ipotek fekkinin Fortis 
Bank tarafından yapılmadığını ifadeyle, 
o dönemde EBSO’da Fortis Bank’ın 
Genel Müdür Yardımcısı ile toplantı 
yapmalarına rağmen bir sonuç elde 
edemedikleri vurguladı.

Yaşadıkları bir diğer sıkıntının 
Albaraka Türk’e paraları geri 
ödeyememelerinden kaynaklandığını, 
Aliağa OSB’nin Sanayi Bakanlığı’nın 
bir kuruş katkısı bulunmadan kredi 
alınarak yapıldığını, o dönemde 
kredi faizlerinin çok cüzi olduğunu, 
mevduat hesabı açarak, döviz alarak 
8-10 trilyon kâr elde ettiklerini ama 
neticede Albaraka Türk’ün haciz 
işlemi uyguladığını, yapılan bütün 
çalışmaların kayıtlarda mevcut 
olduğunu söyledi. Akkan, yaşanan 
durum sonrasında Yorgancılar’ın da 
katılımıyla toplantılar yaptıklarını, 
alacaklılarla uzlaştıklarını, herkesin 
haczinin, icra takiplerinin kaldırılarak, 

MECLİS



7272

satılan malın bedeli oranında 
kıstelyevm yapılarak ödenmesine 
ve garame ipoteği konulmasına 
karar verildiğini belirtti. Yapılan 
toplantılar sonrasında Fortis Bank’ın 
ALOSBİ’deki 1800 dönüm ipoteğin 
1500 dönümünü serbest bıraktığını, 
akabinde Garanti leasing, Yapı Kredi 
leasing ve Asya Bank ile toplantılar 
yaptıklarını söyleyen Akkan, Asya 
Bank’ın herhangi bir talebi olmadığını, 
icra takibine de başlamadığını, içinde 
bulunulan durumdan bir şikayetleri 
bulunmadığı için diğer bankalarla 
işlemler halledildikten sonra en son 
kendilerine ödeme yapılabilineceğinin 
dile getirildiğini bildirdi.

Garanti ile Yapı Kredi Leasing’in 
de, garame ipoteğine girmeyi kabul 
ettiklerini böylece satılan yerlerin 
parasının alacakları nispetinde 
kıstelyevm olarak dağıtılmasında 
karar kılındığını belirten Akkan, ancak 
Albaraka Türk’ün bu uygulamayı 
kabul etmediğini, 3-4 gün sonra 
icradan yapılan satışa girerek           
14 tane parseli aldığını, bunun üzerine 
yasa ve yönetmeliğin verdiği yetki 
ile icra dairesine başvurduklarını 
ve icra dairesi hakiminin Albaraka 
Türk’e alınan yerleri tescil etmediğini 
söyledi. Hakimin 18 Kasım’da 
tapuları ya tescil etmeyeceğini ya da 
tescil ederse ALOSBİ’nin Albaraka 
Türk’ten 4 milyar 850 milyon alacaklı 
çıkacağını, üstelik 3 gün içinde para 
ödenmezse haciz götürebileceklerini 
ve Albaraka Türk’ten aldığı 14 parsel, 
230 bin metre kare arazinin her ay 
yönetim aidatını ödemek durumunda 
kalacağını vurgulayarak, içinde 
bulunulan son durumun bu şekilde 
olduğunu dile getirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın ALOSBİ ile ilgili 
atılan her adımdan haberdar 
olduğunu, sürekli bilgileri birbirleri 
ile paylaştıklarını ve ortak adım 
attıklarını, hiç kimseden bilgi 
saklamadıklarını, zira ALOSBİ’nin 

malının, borcunun 4 katı olması 
münasebetiyle saklanacak bir 
durumun da bulunmadığını ifade etti. 
Akkan, yine Yorgancılar’ın katkılarıyla 
Teşviklerle ilgili Müsteşar Yardımcısı 
ile görüşerek stratejik teşviklere 
kimya sanayinin de alınması için 
girişimlerde bulunduklarını, müsteşar 
yardımcısının da teşvik vereceğini 
ifade ettiğini söyledi.

Atıl Akkan, ALOSBİ’de 1150 
dönüm tahsisli arazi bulunduğunu, 
Mustafa Cem gibi tapusunu almak 
isteyen katılımcılar paralarını getirdiği 
takdirde tapularını alabilecekleri gibi 
ALOSBİ’nin kasasına da 35 milyon 
euro gireceğini söyledi. Eğer istenirse 
geriye dönük görev yaptıkları sürenin 
incelenerek, nelerin yapıldığının 
ortaya konulabileceğini, sorulan 
her soruya yanıt verebileceklerini 
vurguladı.

Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki; geçen Meclis Toplantısı’nda 
hem Meclis Üyesi, hem de ALOSBİ 
Yönetim Kurulu Üyesi Fidan’ın Aliağa 
OSB’nin içinde bulunulan durumunun 
altyapının tamamının bitirilmesi 
kararının alınmasından kaynaklandığını 
dile getirdiğini söyleyerek, Akkan’ın 
isterse konuyla ilgili açıklama 
yapabileceğini belirtti.

Atıl Akkan; ALOSBİ’nin altyapı 
ihalesinin yapılması hususunu, Salih 
Esen’in EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanlığı döneminde karara 
bağladıklarını, Esen’in “altyapının 
tamamını yapmayın” görüşü üzerine 
önce yarısını yaptıklarını, diğer 
yarısı için ihaleye çıktıklarını söyledi. 
Akkan, eğer o dönemde ihaleyi 
yapmasalardı bugün OSB arsalarının 
metrekare değerinin 100-150 euroya 
gelemeyeceğini vurguladı.

Hükümet ekonomide
sıkıntılı
Aliağa OSB’den sonra ekonomi 

ile ilgili de konuşmak istediğini 
söyleyen Akkan, hükümetin 

ekonomi kanadında kriz olduğunu, 
bütçeden sonra kabinede bakanların 
değişebileceğini dile getirerek, çok 
dikkatli davranılması gerektiğini 
söyledi. Bankalarımızın ise hiçbir 
ülkede olmayacak şekilde tüketiciye 
kredi vermek için can attıklarını, 
yaşanan durumun ekonomi için çok 
kötü olduğunu, BDDK’nın bu duruma 
en kısa sürede el koyması gerektiğini 
söyledi.

TOBB ile ilgili söylemleri için 
Kaplan ile Aydoğdu’ya katılmamanın 
mümkün olmadığını, konuların 
alınganlık gösterilmeden açık 
şekilde konuşulması gerektiğini, 
hatta TOBB’un işlevi hakkında 
değişmesi gereken dengeler olduğu 
düşünülüyorsa genel bir görüşme 
yapılmasını istemelerinin hakları 
olduğunu söyledi. Akkan, 1996 
yılında TOBB’da görev yaptığında 
TOBB’un maaşları ödeyemez 
durumda olduğunu, 2000 yılındaki 
krizde elindeki parayı çok güzel 
değerlendirmesi sayesinde bugünlere 
ulaştığını vurguladı.

‘Beşli çete’ konusunda söylenen 
sözlerde çok haklı olunduğunu, işin 
içinde bir fiil bulunan kişi olarak, 
o dönemde Fuat Miras’ı iki konu 
nedeniyle devirdiklerini, birinin beşli 
çete konusu, diğerinin Eximbank’a 
verilen 200 milyon dolar olduğunu, 
bu nedenle Hisarcıklıoğlu’nun ‘beşli 
çete’ suçlamasıyla ilgili olarak çıkıp, 
o günkü yönetimin beşli çeteye evet 
demediğini, Başkan’ın evet dediğini 
ilan etmesi gerektiğini, çünkü Miras’ın 
döneminden sonra Hisarcıklıoğlu’nun 
döneminin başladığını söyledi.

Nedim Anbar; bir konu 
hakkında görüşme talep edilip, 
akabinde toplantıya iştirak edilmemesi 
ya da yöneltilen bir sorunun yanıtının 
beklenmeden toplantının terk 
edilmesi gibi davranışları doğru 
bulmadığını,  bu nedenle eğer talep 
sahibi toplantıda değilse suallere yanıt 
verilmemesini istedi.

MECLİS
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, bu yıl da İzmir merkez 
ve ilçelerinde yaşayan, ihtiyaç 

sahibi ailelerin okula giden çocuklarına 
kırtasiye yardımlarıyla destek oldu, Bu 
yıl toplam 1565 öğrenciye kırtasiye 
yardımında bulunuldu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı’nın 
koordinasyonunda gerçekleştirilen 
yardımlarda TOBB’un desteğine 
katkı sağlayan EBSO Vakfı Bayanlar 
Birliği, 1565 kırtasiye setini Kiraz 
Cevizli EBSO İlköğretim Okulu ile 
Bergama Dereköy EBSO İlköğretim 
Okulu’nun yanısıra İzmir Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün belirlediği listeye 
göre, Menderes’te Akaköy İlköğretim 
Okulu, Aliağa’da Şehit Sabahattin 
Karakaplan İlköğretim Okulu, 
Balçova’da Sacide Ayaz İlköğretim 
Okulu, Seferihisar’da İMKB Yatılı 
Bölge Okulu, Konak’ta Boğaziçi 
İlköğretim Okulu, Karşıyaka’da TOKİ 
Karşıyaka Belediyesi İlköğretim 

Okulu, Tire’de Menderes İlköğretim 
Okulu, Bornova’da Okutan İlköğretim 
Okulu, Buca’da Çamlık İlköğretim 

Okulu, Çiğli’de ise Mahmut 
Esat Bozkurt İlköğretim Okulu 
öğrencilerine dağıttı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası  Vakfı 
(EBSOV) Bayanlar Birliği’nin sağlık 
konferansları dizisi kapsamında 
Beslenme Danışmanı Dr. Gökalp 
Müstecaplıoğlu, “Sağlıklı Beslenme 
Zayıflama ve Gençleşmenin Sırları” 
konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 
Müstecaplıoğlu, toplantının temel 
amacını doğru bildiğimiz yanlışların 
doğrularını anlatmak ve sağlıklı 
beslenmenin vücut organlarına yaptığı 
olumlu etkileri anlatmak olduğunu 
söyledi. Müstecaplıoğlu, “Doğru 
gıdalarla çok yiyelim ve zayıflayalım 
sistemini benimsiyorum. Aç kalarak, 
zayıflama olmaz” dedi.

Vücut metabolizmasının düzene 

konulmasının en önemli konu 
olduğunu dile getiren Müstecaplıoğlu, 
tıbbi açıklamalarla doğru bilinen 
yanlışlardan da örnekler verdi. Yağ 
yemenin şişmanlatmadığı, insana güç 
verdiği yönündeki yaygın inancın yanlış 
olduğunu kaydeden Müstecaplıoğlu, 
“Kalori hesabı yaparak yemek yemek 
bizi şişmanlatır anlayışı da, ‘Aç kalarak 
zayıflamak için öğün atlamak, aç 
kalmak bizi zayıflatır’ inancıda yanlıştır. 
Karbonhidratların da iyi ve kötüleri 
vardır. Meyve ve sebzeler doğal 
olarak iyi karbonitratlarken, mısır 
cipsi, şeker, katkılı unlu mamülleri 
ise kötü karbonhidratlara örnektir. 
Özellikle mısır şurubu çok zararlıdır. 

Yumurtayı çok yemek kolestrelü 
arttırmaz” dedi.

EBSOV Bayanlar Birliği 
Başkanı Hülya Kuloğlu, Gökalp 
Müstecaplıoğlu’na bir teşekkür plaketi 
verdi. 

TOBB’un kırtasiye yardımı 
öğrencileri sevindirdi

Uzmandan sağlıklı beslenme önerileri

HABER
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ENFLASYON

2012 yılı Ekim ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de yüzde 
7,80, ÜFE’de yüzde 2,57 

oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki 
aya göre TÜFE’de yüzde 1,96, 
ÜFE’de ise yüzde 0,17 oranında artış 
gözlenmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına 
göre TÜFE’de en yüksek artış; 
yüzde 11,75 ile konut grubunda 
gerçekleşmiştir. Çeşitli mal ve 
hizmetler (yüzde 10,7), lokanta ve 
oteller (yüzde 9,39), gıda ve alkolsüz 
içecekler (yüzde 7,87) artışın yüksek 
olduğu diğer harcama gruplarıdır.

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda, İzmir’de TÜFE, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 7,46 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,44 
oranında artış gerçekleşmiştir.

Ekim ayı ÜFE alt kalemleri 
bazında, sanayinin üç sektöründen 
imalat sanayi sektöründe yüzde 
0,37 oranında artış gözlenirken; 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 0,12, elektrik, 
gaz ve su sektöründe de yüzde 1,01 
oranında düşüş gerçekleşmiştir.

Sanayinin alt sektörleri bazında 
ÜFE değerlendirildiğinde, en yüksek 
aylık artış yüzde 3,15 ile giyim eşyası 
imalatı sektöründe gerçekleşirken, 
onu yüzde 1,38 ile ham petrol ve 
doğalgaz çıkarımı, yüzde 1,10 ile 
tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 1,06 

ile ağaç ve mantar ürünleri imalatı 
izlemiştir. Ekim ayı itibariyle 791 
maddeden, 378 maddenin ortalama 
fiyatında artış, 232 maddenin 
ise ortalama fiyatlarında düşüş 
gerçekleşirken; 181 maddenin 
ortalama fiyatında ise değişim 
gerçekleşmemiştir.

Yüzde                                  TÜFE                              ÜFE

Eylül                          2011           2012          2011           2012

Yıllık 7,66 7,80 12,58 2,57

Yıllık Ort. 5,93 9,53 10,26 7,80

Aylık 3,27 1,96 1,60 0,17
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Sanayi Üretim Endeksi, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yıllık değişimi yüzde 6,2 oranında 
artış göstermiştir. Ağustos ayında yaşanan 

düşüşe rağmen, Sanayi Üretim Endeksi 32 aylık 
yükseliş trendini, Eylül ayında da sürdürmüştür. 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
endeksindeki yüzde 3,9’luk artış da, Ağustos 
ayında yaşanan düşüşün hemen telafi edildiğine 
işaret etmektedir.

 Sanayi Üretim Endeksi’ni sektörel bazda 
değerlendirecek olursak; 

Bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 10,8, elektrik, 
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,2, elektrik,gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi de yüzde 4,1 oranında artış göstermiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre imalat sanayinin alt 
dallarından; diğer ulaşım araçlarının imalatı yüzde 196,9, 
ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı yüzde 53,4, kayıtlı 
medyanın basılması ve çoğaltılması yüzde 26,9, tütün 

ürünleri imalatı yüzde 22,4 oranında artarken; makine ve 
ekipmanların kurulumu ve onarımı yüzde 9,0, Elektrikli 
teçhizat imalatı yüzde 4,2 ve mobilya imalatı yüzde 3,1 
oranında azalmıştır. 2012 yılı Eylül ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 8,7, 
dayanıklı tüketim malları imalatı yüzde 8,6, aramalı ithalatı 
yüzde 5,3, enerji yüzde 5,1 ve sermaye malı imalatı yüzde 
4,5 oranında artış göstermiştir.

Ekim ayında Kapasite Kullanım 
Oranı yüzde 74,9 oranında 
gerçekleşmiştir.

Makine ve ekipmanların 
kurulumu ve onarımı yüzde 83,0, 
Kok kömürü ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı yüzde 

81,5, Tekstil ürünlerinin imalatı 
yüzde 79,1, Kimyasalların ve 
kimyasal ürünlerin imalatı yüzde 
78,7, Elektrikli teçhizat imalatı 
yüzde 78,7 ile 2012 yılı Ekim ayını 
en yüksek kapasite ile kapatan 
sektörlerdir.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Eylül 2012
(2005=100) 

Arındırılmamış Takvim Etkisinden 
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden Arındırılmış

Endeks Değişim 
(Yıllık) Endeks Değişim 

(Yıllık) Endeks Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 135,5 6,2 135,6 6,2 133,8 3,9

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

154,5 10,8 152,2 8,7 137,5 4,4

İmalat Sanayi 133,5 6,2 133,6 6,2 131,5 4,0

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

145,3 4,1 145,3 4,1 151,0 1,2

77,0

76,9

75,5

74,7

72,9 73,1

74,7
74,7 74,6 74,8

74,3

74,0

74,9

75,2
75,6

76,6 76,9

75,8

76,1
75,5

74,3

73,0 73,0
72,8 72,8

73,1

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

KKO Arındırılmış KKO
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2012 yılı Ağustos ayında işsizlik oranı, bir önceki 
senenin aynı ayına göre 0,4 puan azalarak ve 
bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,8, 

genç nüfusta işsizlik oranı ise aynı dönemde 1,4 puan 
gerileyerek yüzde 17,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tarım 
dışı işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak kaydedilmiştir.

2012 yılı Ağustos döneminde mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücüne katılım oranı bir önceki döneme 
göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,6, istihdam oranı 
değişmeyerek yüzde 45,0 olarak gerçekleşirken; işsizlik 

oranı ise yüzde 0,1 puanlık artış ile yüzde 9,2 seviyesine 
gelmiştir. 

İstihdam edilenlerin yüzde 26,9’u tarım, yüzde 18,8’i 
sanayi, yüzde 7,7’si inşaat, yüzde 46,6’sı ise hizmetler 
sektöründedir. İstihdam edilenlerin yüzde 70,6’sı erkek 
nüfus olmuştur. 

Kayıt dışı istihdam 3,5 puan gerilemiştir. Yaptığı işten 
ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 
olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine 
göre 3,5 puanlık azalışla yüzde 40,1 seviyesine gerilemiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

(1
) 1

5-
24

 y
aş

 g
ru

bu
nd

ak
i n

üf
us

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

AĞUSTOS

TÜRKİYE KENT KIR

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Kurumsal olmayan 
nüfus (000)

72.523 73.716 49.590 50.452 22.933 23.265

15 yaş ve üstü nüfus 
(000)

53.734 54.841 37.015 37.722 16.719 17.119

İşgücü (000) 27.406 27.812 17.840 18.336 9.565 9.476

    İstihdam (000) 24.884 25.367 15.770 16.341 9.114 9.026

    İşsiz (000) 2.521 2.445 2.070 1.995 451 450

İşgücüne katılma 
oranı (%)

51,0 50,7 48,2 48,6 57,2 55,4

İstihdam oranı (%) 46,3 46,3 42,6 43,3 54,5 52,7

İşsizlik oranı (%) 9,2 8,8 11,6 10,9 4,7 4,8

    Tarım dışı işsizlik 
oranı (%)

11,9 11,3 12,1 11,3 10,9 11,1

    Genç nüfusta 
işsizlik oranı(1)(%)

18,6 17,2 22,4 20,7 11,8 10,7

İşgücüne dahil 
olmayanlar (000)

26.328 27.028 19.175 19.386 7.154 7.643

GÖSTERGELER
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İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
Aylar SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

2011

Ağustos 4.682 6.704 1.908 11.590 24.884

2012

Ağustos 4.746 6.564 1.891 12.167 25.367

(Milyon ABD Dolar) 2011
Eylül

2012
Eylül

CARİ İŞLEMLER HESABI -77.343 -55.801

       Hizmetler Dengesi 17.980 19.510

SERMAYE-FİNANS HESABI 65.684 48.258

       Yurtdışında Doğrudan Yatırım -1.880 -3.958

       Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 15.132 14.691

       Portföy Hesabı-Varlıklar 906 2.997

       Portföy Hesabı-Yükümlülükler 17.373 28.653

       Diğer Yatırımlar-Varlıklar 12.937 2.363

       Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 30.969 12.814

2011 yılı Eylül ayında kümülatif olarak 
77,3 milyar dolar açık veren cari 
işlemler hesabı, 2012 yılı aynı ayında 

yüzde 27,7 oranında azalarak 55,8 milyar 
dolar ile düşüş trendini sürdürmüştür.

Açıktaki gerilemeyi etkileyen kalemlerden 
ilki dış ticaret dengesi altında yer alan ihracat 
artışı kaynaklı olmuştur. Bu gerilemenin 15,7 
milyar doları mal ve hizmet ihracatındaki 
artıştan, yaklaşık 4,9 milyar doları ithalattaki 
düşüşten kaynaklanmıştır.

Öte yandan, portföy yatırımlarındaki 
7 milyar dolarlık artış, yıl sonuna doğru 
sıcak paranın Türkiye’ye yöneldiğinin açık 
göstergesi olmuştur.

Ka
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: T

C
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B

ÖDEMELER DENGESİ
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Reel Kesim Güven Endeksi; Ekim ayında, Nisan ayındaki 
tepe noktasından düşüşünü sürdürerek, 102,4 seviyesine 
gerilemiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan 

yükselen endeks, mevsimsellikten arındırılmış haliyle 107,3 
seviyesindedir. Küresel piyasalardaki belirsizliğin ve iç talepteki 
durgunluğun devam etmesi, endeksin düşmesinde etkili 
olmuştur.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 4 puan ve bir önceki aya 
göre 2,1 puan düşen Tüketici Güven Endeksi 85,7 seviyesine 
gerilemiştir. 

Tüketicilerin mevcut dönem satın alma gücü, gelecek 
dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik 
durum, gelecek dönem iş bulma olanakları ve mevcut dönemin 
dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına 
dair değerlendirmelerin kötüleşmesi, Tüketici Güveninin 
düşmesinde etkili olmuştur.

GÜVEN ENDEKSLERİ Aylar Reel Kesim 
Güven Endeksi

Tüketici Güven 
Endeksi

2011

Ekim 101,9 89,7

Kasım 102,3 91,0

Aralık 97,2 92,0

2012

Ocak 101,8 92,2

Şubat 107,3 93,2

Mart 112,9 93,9

Nisan 116,0 91,1

Mayıs 113,8 92,1

Haziran 108,1 91,8

Temmuz 107,3 92,8

Ağustos 104,5 91,1

Eylül 103,1 88,8

Ekim 102,4 85,7

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2012 yılının Ocak-Ekim ayında;

Bütçe açığı bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 998,5 

artarak 18,7 milyar TL seviyesine 
ulaşmıştır. Aynı dönemde bütçe 
gelirleri yüzde 11,2 ve bütçe 
giderleri de yüzde 18,1 oranında 

artmıştır.

Faiz giderleri yüzde 15,4 
oranında artarken, vergi 
gelirlerindeki artış yüzde 8,7 
oranında gerçekleşmiştir. Faiz dışı 
dengede ise yüzde 31,5 oranında 
düşüş gerçekleştirmiştir.

2011 
Ocak-Ekim

2012    
Ocak-Ekim
(Milyon TL)

Fark (%)

Bütçe Giderleri 245.442 289.791 18,1

 Faiz Hariç Giderler 207.968 246.534 18,5

  Faiz Giderleri 37.474 43.256 15,4

Bütçe Gelirleri 243.735 271.037 11,2

  Vergi Gelirleri 208.126 226.177 8,7

Bütçe Dengesi -1.707 -18.754 998,5

Faiz Dışı Denge 35.767 24.502 -31,5

GÖSTERGELER
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2012 yılı Eylül ayında, 
2011 yılının aynı ayına 
göre ihracat yüzde 13,7 

artarak 13 milyar dolar, ithalat 
da yüzde 6,4 oranında azalarak 
19,8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 
dış ticaret açığı yüzde 34,7 
oranında azalarak, 6,8 milyar 
dolar seviyesine gerilemiştir. 
Takvim etkilerinden arındırılmış 
verilere göre, 2012 yılı Eylül 
ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre ihracat yüzde 21,1 
artarken, ithalat yüzde 2,6 
oranında azalmıştır.

2011 yılı Eylül ayında yüzde 
44,6 olan Avrupa Birliği’nin (AB) 
ihracattaki payı, 2012 Eylül ayında 
yüzde 39,2’ye gerilemiş; AB’ye yapılan 
ihracat, yılın ilk 9 ayında yüzde 43,2 
oranında artarak 5,1 milyar dolar 
olarak gerçeklemiştir.

2012 yılı Eylül ayında fasıllar 
düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 
“kıymetli taşlar, kıymetli ve metaller” 
(1.618 milyon dolar) olurken; bu 
fasılı “motorlu kara taşıtları ve 
aksam parçaları” (1.146 milyon 
dolar); “kazanlar, makinalar, mekanik 

cihazlar ve aletler; bunların aksam 
ve parçaları” (1.000 milyon dolar), 
“demir ve çelik” (878 milyon dolar) 
ve “elektrikli makine ve cihazlar” 
(770 milyon dolar) izlemiştir. “Mineral 
yakıtlar ve yağlar” (5.110 milyon 
dolar), “kazanlar, makina ve cihazlar, 
aletler; bunların aksam ve parçaları” 
(2.184 milyon dolar), “demir ve çelik” 
(1.596 milyon dolar) ve “elektrikli 
makine ve cihazlar” (1.357 milyon 
dolar) ise en yüksek ithalat yapılan 
fasıllar olmuştur. 

2012 yılı Eylül ayında, İzmir’in 

ihracatı 2011 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 9 ve bir önceki aya göre 
de yüzde 6 oranında artarak 702 
milyon dolar, ithalatı ise bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 7 
oranında azalarak 844 milyon dolar 
olarak 

gerçekleşmiştir. 

2012 yılı Eylül ayında, Ege 
Bölgesi’nin ihracatı 2011 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 4,1 oranında 
artarak 1.449 milyon dolar, ithalatı ise 
yüzde 10,1 oranında azalarak 1.342 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

DIŞ TİCARET (Milyon ABD $)

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

Dış Ticaret
Dengesi

İhracatın 
İthalvatı 

Karşılama 
Oranı (%)

Aylar Yıl Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%) Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%)

Ocak-
Eylül

2011 99.444  181.679  130.665  -82.236  54,7

 2012 113.023 13,7 176.500 -2,9 131.426 0,6 -63.477 -22,8 64,0

Eylül 2011 10.751  21.204  15.692  -10.453  50,7
 2012 13.013 21,0 19.838 -6,4 14.516 -7,5 -6.825 -34,7 65,6

10.755
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İhracat (Mly $)*

İthalat (Mly $)

Gösterge sayfalarındaki veriler Ege Bölgesi Sanayi Odası Araştıma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU
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BÜYÜME (Sabit Fiyatlarla) 2007 2008 2009 2010 2011 2012/II

GSYH (Milyon $) 648.754 742.094 616.703 731.608 772.298 193.686

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

ENFLASYON (yüzde ) 2007 2008 2009 2010 2011 Ekim.12

ÜFE (yıllık) 5,94 8,11 5,93 8,87 13,33 2,57

TÜFE (yıllık) 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 7,80

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

İhracat 107.272 132.027 102.143 113.883 134.972 113.023

İthalat 170.063 201.964 140.928 185.544 240.834 176.500

Dış Ticaret Dengesi -62.791 -69.936 -38.786 -71.661 -105.863 -63.477

Cari İşlemler Dengesi -38.434 -41.959 -13.991 -47.099 -77.089 -55.801

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

Toplam Sanayi 6,9 -0,6 -9,9 13,1 8,9 6,2

Takvim Etkisinden Arındırılmış - -0,8 -10,1 13,9 8,2 6,2

KAPASİTE KULLANIMI (yüzde ) 2007 2008 2009 2010 2011 Ekim.12

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

GÜVEN ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 Ekim.12

Reel Kesim Güven Endeksi 111.4 90,1 87,4 110,4 110,5 102,4

Tüketici Güven Endeksi 93,89 69,9 78,79 90,99 92,0 85,7

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

Sanayi Ciro Endeksi 138,2 158,4 138,2 162,7 208,4 234,4

Sanayi Sipariş Endeksi 146,6 159,4 130,4 155,4 200,2 223,2

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2007 2008 2009 2010 2011 Agu.12

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 25.367

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.376 2.611 3.471 3.046 2.615 2.445

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

BORSA VE DÖVİZ 2007 2008 2009 2010 2011 Ekim.12

İMKB 100 Endeksi 52.786 47.905 49.066 79.226 82.809 72.529

Euro/$ 1,4589 1,3978 1,4316 1,3377 1,2945 1,2977

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Milyon TL) 2007 2008 2009 2010 2011 Oca-
Ekim.12

Bütçe Dengesi -13.708 -17.432 -52.761 -40.081 -17.439 -18.754

GÖSTERGELER

Ödemeler Dengesi, Bütçe ve Dış Ticaret verileri kümülatiftir.
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Hedefimiz geleceği planlamak olmalı
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