


Yorgancılar: OVP’nin rehberliği her zamankinden daha önemli

ABD-AB Serbest Ticaret Anlaşması’nda Türkiye mutlaka yer almalı

EBSO makine ve elektronik sanayicilerinin yurt dışı atağı

EBSO   EİKM   2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

www.teknofset.com

Aradığınız, en kaliteli baskı tekniklerini, en modern sistemlerde, en 
profesyonel personel ile A’dan Z’ye bir araya getirmiş, fiyatta doğru 
rekabetçiliği koruyarak isteklerinizi  tam zamanında size teslim etmiş, 

dünden bugüne değil tam üç kuşaktır işinin hakkını vermiş bir 
MATBAA ise...

DÜNYAYI DOLAŞMANIZA GEREK YOK !

EBSO   TEMMUZ  2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

TBMM Başkanı Cemil Çiçek

    Enerji Bakanı Taner Yıldız 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

EBSO  subat2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

5632 sokak no: 26 
ç a m d i b i  /  i z m i r

tel : 232 458 58 09
faks : 232 458 54 04

www.teknofset.com
bilgi@teknofset.com

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

ebso  KAPAK  NİSAN   2014  forma  revaltalı  mnt

S/
D

S/
D

S/
D

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
M

Y
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

K
C

K
C

M
Y

K
C

M
Y

K
C

M
Y

BA
L

BA
L

C
+M

BA
L

80
%

40
%

BA
L

C
+Y

M
Y

BA
L

M
+Y

BA
L

0
BA

L
K

5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L
S/

D
S/

D
S/

D
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

M
Y

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
K

C
K

C
M

Y
K

C
M

Y
K

C
M

Y
BA

L
BA

L
C

+M
BA

L
80

%
40

%
BA

L
C

+Y
M

Y
BA

L
M

+Y
BA

L
0

BA
L

K
5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L

MAYIS HAZIRAN

Yorgancılar: OVP’nin rehberliği her zamankinden daha önemli

ABD-AB Serbest Ticaret Anlaşması’nda Türkiye mutlaka yer almalı

EBSO makine ve elektronik sanayicilerinin yurt dışı atağı

EBSO   EİKM   2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

www.teknofset.com

Aradığınız, en kaliteli baskı tekniklerini, en modern sistemlerde, en 
profesyonel personel ile A’dan Z’ye bir araya getirmiş, fiyatta doğru 
rekabetçiliği koruyarak isteklerinizi  tam zamanında size teslim etmiş, 

dünden bugüne değil tam üç kuşaktır işinin hakkını vermiş bir 
MATBAA ise...

DÜNYAYI DOLAŞMANIZA GEREK YOK !

EBSO   TEMMUZ  2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

TBMM Başkanı Cemil Çiçek

    Enerji Bakanı Taner Yıldız 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

EBSO  subat2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

5632 sokak no: 26 
ç a m d i b i  /  i z m i r

tel : 232 458 58 09
faks : 232 458 54 04

www.teknofset.com
bilgi@teknofset.com

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

ebso  KAPAK  NİSAN   2014  forma  revaltalı  mnt

S/
D

S/
D

S/
D

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
M

Y
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

K
C

K
C

M
Y

K
C

M
Y

K
C

M
Y

BA
L

BA
L

C
+M

BA
L

80
%

40
%

BA
L

C
+Y

M
Y

BA
L

M
+Y

BA
L

0
BA

L
K

5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L
S/

D
S/

D
S/

D
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

M
Y

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
K

C
K

C
M

Y
K

C
M

Y
K

C
M

Y
BA

L
BA

L
C

+M
BA

L
80

%
40

%
BA

L
C

+Y
M

Y
BA

L
M

+Y
BA

L
0

BA
L

K
5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L

MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AGUSTOS

S/
D

S/
D

S/
D

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
M

Y
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

K
C

K
C

M
Y

K
C

M
Y

K
C

M
Y

BA
L

BA
L

C
+M

BA
L

80
%

40
%

BA
L

C
+Y

M
Y

BA
L

M
+Y

BA
L

0
BA

L
K

5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L
S/

D
S/

D
S/

D
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

M
Y

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
K

C
K

C
M

Y
K

C
M

Y
K

C
M

Y
BA

L
BA

L
C

+M
BA

L
80

%
40

%
BA

L
C

+Y
M

Y
BA

L
M

+Y
BA

L
0

BA
L

K
5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L

Aradığınız; en kaliteli baskı tekniklerini, en modern sistemlerde, en 
profesyonel personel ile A’dan Z’ye bir araya getirmiş, fiyatta doğru 
rekabetçiliği koruyarak isteklerinizi tam zamanında size teslim etmiş, 

dünden bugüne değil tam üç kuşaktır işinin hakkını vermiş bir 
  MATBAA ise...

DÜNYAYI DOLAŞMANIZA GEREK YOK !

www.teknofset.com



Tel  : 0 232 797 58 03    (10 Lines)   Fax : 0 232 797 50 90 - 797 58 10 Adres  : Özdere İZMİR - TÜRKİYE
                               

 

te
kn

of
se

t  
23

2 
45

85
80

9

   web : www.grandefe.com            e-mail : contact@grandefe.com  

G
RAN

D
EFE D

O
SYA  FO

RM
A  Ö

N
 BASKI  Ö

ZEL  BIÇAK 
2M

 KARTVİZİT

S/D S/D CKCMYKCMY KCMY80%40% BALM+YBAL0BALK
5%
4%
3%
2%

M10%15%20%10%15%20%S/D S/D S/D KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCMYKCMY KCMY BALBALC+MBAL80%40% BALC+Y MYBALM+YBAL0BALK
5%
4%
3%
2%

M S/D10%15%20%10%15%20%S/D KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKC BALBALC+MBALBALC+Y MYM S/D

Tel Fax : 0 232 797 50 90 - 797 58 10 Adres  : Özdere İZMİR - TÜRKİYE
    web : www.grandefe.com             : contact@grandefe.com  

te
kn

of
se

t  
23

2 
45

8 
58

 0
9

İş toplantılarınız     Seminerler     * * *İş yemekleriniz      Konferanslar ‘da    hizmetinizdeyiz. 



EYLÜL GÜNDEMİ

Kapak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Ekonomik Değerlendirme 
Toplantısı’nda İzmir için 
düşündükleri serbest bölgeler 
ve sektörel teşviklere ilişkin 
görüşlerini açıkladı.

EYLÜL 2014
Yıl : 31
Sayı : 364
Sahibi
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR

Sorumlu Müdür
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

Yayın Kurulu
H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU
Bayram TALAY
N. Fatih ARACI

Yayın Sorumlusu
Mehmet Ali SÜTLÜ

Yönetim Yeri
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Cumhuriyet Bulvarı
No: 63 - İZMİR
Tel : (0 232) 455 29 00
Faks : (0 232) 425 36 35
  www.ebso.org.tr

EBSOHABER, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın aylık kurumsal yayın 
organıdır. EBSOHABER’de 
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BASKAN

4 AĞUSTOS 2014

Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından telaffuz edildiği için 
kamuoyunun gündemine oturan sanayiden kaçışla ilgili ne yaptık, ne 
yapılmalı üzerine bu ay bir değerlendirme yapmak istedim. Geriye 
doğru biz bu konuya değinmiş miyiz diye baktığımızda şunları 

gördük:
16 Şubat 2011 tarihli Odaların ortak organizasyonu ile dönemin Ekonomi 

Bakanı Buluşması’nda demişiz ki;
“…Son yıllarda Türkiye adına oluşan en büyük risklerden biri de sanayisiz-

leşme sürecidir…”
31 Ocak 2011/ Meclis Toplantısı
“..185 milyar dolarlık ithalatın 131 milyar dolarının ara malı ithalatından 

kaynaklanması, son dönemde sanayiden uzaklaşma eğilimini desteklemektedir. 
Sanayisizleşme süreci Türkiye için en büyük risklerden biridir.”

30 Mayıs 2011/ İSO Meclisinin katılımı ile Ortak Meclis Toplantısı
“…Sanayiden kaçışı değil, sanayide yoğunlaşmayı temel almalıyız. Bu 

konuda da önümüze çıkan her türlü engeli kaldırma yönünde politikalar geliştir-
meliyiz.”

27 Aralık 2013/EBSO Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni
“…Bu koşullarda sanayicimiz; göreli olarak ucuzlayan ithal girdilere ve 

yap-satçılığa yönelmiştir. Üretim hevesleri kırılmıştır. Örneğin Kore’de Samsung 
şirketi, inşaatla başlayıp elektroniğe geçerken, biz burada elektronikten inşaata 
geçiyoruz. Orada Samsung, elektroniğe geçerken inşaatta da niteliksel bir sıç-
rama gerçekleştirebiliyor. Biz bildiğiniz yap-satçılığın ötesine gidemiyoruz. Bina 
tasarımında niteliksel bir sıçrama yapamıyoruz.” 

24 Şubat 2014/Meclis Toplantısı
“….Yaratıcılığı ve tasarımı esas alan Mühendis bir toplum gelişmeli, yap-sat 

yerine, al-sat’a dönük bir topluma dönüşmemize müsaade edilmemelidir.”
10 Nisan 2014/İYTE 4. Teknoloji ve Kariyer Günü
“…Aksi takdirde, Türkiye’nin ihraç ettiği 1400 kg. domates bir iPad yap-

mıyorsa, bir tomografi cihazı 27 TIR mermere anca geliyorsa, O nedenle de, 
bugün Samsung’un ihracatı Türkiye ihracatının üstünde ise, sizlerin de bizlerin 
de hak ettiğini alması güçleşecektir.” 

4 Ağustos 2014/ EGİAD Toplantısı Ali Babacan Buluşması
“…Yaptığımız bir çalışmada gördük ki, Türkiye dünya sanayileşmesinin 

altında bir seyir izlemektedir. Biz bunu çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği 
adına tehlikeli görmekteyiz. Zira sizin yapmış olduğunuz son açıklamada bizi 
desteklemektedir. Ülkemiz makro koşulları sanayileşme için değil; finans, inşa-
at, perakende için daha uygun görülmektedir.” 

18 Eylül 2014/Ekonomi Bakanı Katılımlı Toplantı
“...Girişimci kısa vadede daha karlı, daha az sorunlu Yap-Sat’çılığa, inşaat-

çılığa geçiş yapmaktadır… Bunun için reel sektör ve üretim öncelikli, makro 
ekonomik politikalar ve iklime ihtiyaç duymaktayız.”

Tüm bu söylemlerden yola çıkarak, bugüne döndüğümüzde özellikle 
rekabet halinde olduğumuz gelişmekte olan ülkelerdeki imalat sanayinin GSYİH 
içindeki payının gerisinde olduğumuzu ve küresel rekabet endeksinde ve yük-
sek katma değerli ürün üretiminde de benzer şekilde kat etmemiz gereken yol 
olduğunu görmekteyiz. O nedenle içinde bulunduğumuz süreç hem küresel, 
hem de ulusal konjonktür gereği kritik bir süreçtir.

Bu farkındalıkla, Yeni Türkiye’nin önünde engel teşkil eden siyasal, ekono-
mik ve toplumsal olarak belirlediğimiz 3 başlıkta toplam 18 tane reformun bir 
an evvel hayata geçirilmesini, aksi takdirde 2023 hedeflerimizin sadece kağıt 
üstünde kalma özelliğine sahip olacağının üzülerek altını çizmeliyim. Oysa ki, 
mevcut siyasi iklim bu reformları yapmaya müsaittir ve kamuoyu bu reformları 
beklemektedir.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayisizleşme üzerine…

Özellikle rekabet 
halinde olduğumuz 
gelişmekte olan 
ülkelerdeki imalat 
sanayinin GSYİH 
içindeki payının 
gerisinde olduğumuzu 
ve küresel rekabet 
endeksinde ve yüksek 
katma değerli ürün 
üretiminde de benzer 
şekilde kat etmemiz 
gereken yol olduğunu 
görmekteyiz.

AKBANK FARKIYLA

Akbank’ın uluslararası piyasalardaki gücünü, tecrübe ve bilgi birikimini
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Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, 62. Hükümet 
içinde büyümeyle ve 
faizlerle ilgili bir görüş ayrılığı 

bulunmadığını belirterek, “Başbakan 
Yardımcımız Ali Babacan’ın söylediği 
gibi hepimizin söylediği aynıdır. 
Hepimiz aynı doğrunun ardından 
gidiyoruz” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
ev sahipliğinde düzenlenen “Ekonomik 
Değerlendirme Toplantısı’na katılan 
Zeybekci, gündemi değerlendirdiği 
konuşmasında, İzmir’in Türkiye ve Ege 
Bölgesi ekonomisine yaptığı katkılara 
dikkati çekti. İzmir’in Türkiye’nin en 
önemli şehirlerinden biri olduğunu 
belirten Zeybekci, “İzmir mahallenin 
en güzel kızı, Egeliler için ayrı bir yer. 
İzmir, Egeliler için yüzüğün en güzel 
taşıdır. Bütün Türkiye’nin olduğu gibi 
bütün Egenin değeridir. Ne kadar 
kıskanç olursanız olun ‘İzmir bizimdir’ 
diyemezsiniz” diye konuştu.

Biz istesek de kriz çıkmaz
Birtakım odakların kasıtlı olarak 

Türkiye’de kaos varmış görüntüsü 

verdiğini ve bu algıyı kitlelere empoze 
etmeye çalıştığını vurgulayan Zeybekci, 
“Türkiye’de biz istesek de kriz çıkmaz. 
Bu kadar emin söylüyorum bu kadar 
emin konuşuyorum” diyerek işadam-
larından önlerine bakarak yatırımlarına 
devam etmelerini istedi. Bakan Zey-
bekci, konuşmasında şunları kaydetti:

“Habire sağdan soldan ‘Acaba 
ne olacak ne bitecek? Bir hata daha 
yapıyoruz. Vay işte FED parasal 
daralmaya gidiyor. FED faiz artırırsa 
Türkiye’de de faiz artar’ söylentisi var. 
Türkiye doğrudan giren sermayeyle 
beraber yüzde 50 oranında ekonomik 
anlamda AB’ye entegre. Bu bizim 
için son derece önemli bir avantaj. 
ABD parasal daralmaya giderken, AB 
parasal genişlemeye gidiyor. Böyle 
bir parasal genişleme olduğunda AB 
de istediği etkiyi göremeyecektir. Bu 
para en cazip ve en yakın yöne doğru 
gidecektir. O da Türkiye’dir. ABD’nin 
bu para piyasalarıyla ilgili önümüzdeki 
dönemle ilgili bu yaklaşımlarından 
Türkiye’nin endişe ederek faizlerini 
yukarıda tutmasına gerek yoktur. Biraz 

daha cesur bir şekilde önden giderek 
kazanmalıyız. Önden giden kazanır. 
Türkiye olarak bizim bunu yapmamız 
lazım. 62 hükümet içinde faizlerle ilgili, 
büyümeyle ilgili bir görüş ayrılığı gibi 
anlaşılmasın. Hepimizin söylediği ay-
nıdır, hepimiz aynı doğrunun ardından 
gidiyoruz. Başbakan Yardımcımız Sayın 
Ali Babacan’ın söylediği gibi hepimizin 
söylediği aynıdır. İnşallah önümüzde-
ki dönemde daha cesur bir şekilde 
faiz düşürmelerinin önünde bir engel 
görmüyoruz.”

Artık Cotarelli’yi 
beklemiyoruz
Türk bankalarıyla ilgili söylentilere 

kulak asılmamasını isteyen, bankaların 
yapısının sağlam olduğunu belirten 
Zeybekci, “Endişe edilecek hiç bir şey 
yok. Sermaye yeterlilik oranlarında 
Türkiye’deki bankaların ortalamasını 
alıyoruz. AB üyesi 28 ülkenin 21’inden 
daha iyi. Türkiye çaresiz olmadığı için 
artık dizlerinin önüne çöküp Carlo 
Cotarelli’yi (IMF’nin eski Türkiye 
Masası Şefi) beklemeyecek.  Bugün faiz 
oranlarını sağlıklı tartışmamız lazım. 

Zeybekci İzmir’e 
EBSO’dan seslendi
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Faiz ile gelecek yılın beklenen enflas-
yonu arasında yüzde 8’lik reel faiz var. 
Bu faizle yatırım yapılmaz, büyüme 
olmaz. Enflasyon aşağıya inmez. Daha 
cesur şekilde faiz düşürmeye ihtiyacı-
mız var” dedi.

Fitch ve Moddy’s’i 
önemsemiyoruz
Zeybekci, Türkiye olarak kredi 

derecelendirme kuruluşlarını önemse-
mediklerini belirterek, “Türkiye olarak 
elimizde başarılarımız var. ‘Aman onlar 
ne der’ diye el pençe divan duracak 
değiliz. Türkiye ile ilgili olumsuz açık-
lama yapma gayretindeler. Sen siyasi 
bir enstitü müsün yoksa ekonomi de-
recelendirme kuruluşu musun? Kredi 
derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkimizi 
keseriz. Bu da önem vermek olur. 
Türkiye olarak biz yolumuza, işimize 
bakarız” dedi.

Türkiye’nin Fitch ve Moody’s’e 
aboneliğinin olduğunu dile getiren 
Zeybekci, “Dolayısıyla bu Türkiye için 
böyle bir şeyi kestiğinde bir B planı 
olmasına da gerek yok. Öyle bir şey 
konuşmamak lazım... Cumhurbaşkanı-
mız ‘gerekirse’ dedi ama gerekir hale 
geldi diye konuşmamak lazım. Şunu 
da iyi bilmek lazım... Türkiye’de 10 
Ağustos’ta pazar günü seçim yapılacak. 
Moody’s cuma günü illa ‘Türkiye ile 
ilgili açıklama yapacağım’ diye gayret 
içinde. Bunu pazartesi yap. ‘Ben öyle 
pozitif bir yaklaşım olduğunu sanmıyo-
rum, negatif şeyler bekliyorum’ diye o 
hafta bir açıklama yaptım. Dolayısıyla 
cuma günü açıklama iptal edildi. Sonra 
seçimler yapıldı. Türkiye birinci turda 
Cumhurbaşkanını seçmiş. Pazartesi 
saat 09.00’da siyasi istikrarsızlık ve risk 
ile ilgili açıklama yapıyor. Hükümetin 
açıklaması önemli, yetmez diyor. Sen 
siyasi bir enstitü müsün yoksa ekono-
mi derecelendirme kuruluşu musun?” 
diye konuştu.

Türkiye’nin dış ticaret açığında 
yüzde 25, cari açıkta yüzde 34 daralma 
olduğunu belirten Zeybekci, yıl sonun-
daki yüzde 6.4 cari açık rakamının şu 
an  yüzde 5.5 seviyesinde olduğunu 
söyledi. AB’De 6 milyon istihdam açığı 
varken, Türkiye’de istihdamın 6 milyon 

arttığını ifade eden Zeybekci, komşu 
ülkelerdeki sorunlara rağmen ihraca-
tın yüzde 6.5 arttığını, 18 çeyrektir 
büyüme rakamının ortalama yüzde 
6 büyüdüğünü açıkladı. Derecelen-
dirme kuruluşlarının puanları aşağıda 
tuttuğu sürece Türkiye’nin yüksek faiz 
ödemek zorunda kaldığını savunan 
Zeybekci, “Türkiye’nin maliyetleri ile 
ilgili ön yönetim yapılmaya çalışılıyor. 
Faiz anlamında yüksek getiri isteyenle-
rin de algı yönetimlerinin olma ihtimali 

yüksek. Para satan insanların el ovuş-
turmalarına benzer bir şey bu” dedi.

Karşılıksız çeklere önlem
İşadamlarının karşılıksız çeklere yö-

nelik endişelerinde haklı olduğunu ifa-
de eden Nihat Zeybekci, bugün böyle 
bir sıkıntının olduğunu kaydetti. Çeki, 
Türkiye gibi kullanan dünyada ülkenin 
bulunmadığını belirten Zeybekci, dün-
ya ile entegre olacak olan Türkiye’nin 
dünya ile aynı hukuk kurallarına, aynı 
kıymetli evrak hukukuna tabi olması 

İzmir’de hedef belirleyelim
İzmir’i ‘mahallenin en güzel kızı’ olarak niteleyen Zeybekci, teşvik 

istekleri ile ilgili şunları söyledi: “Manisa’da, Aydın’da teşvik var. İzmir’de 
niye yok? Biz bir çok şeyde ‘İstanbul hariç’ diyoruz. Yatırım İzmir’e 
gelecekse gelir. Bugün İzmir’de yapılan 1 milyar liranın üzerindeki 
yatırımlar beşinci bölge kapsamında. Artı yüzde 10 daha yatırım indirimi 
var. Ar-Ge ve stratejik yatırımlar da 5. Bölge teşviklerine tabi. Havzayla 
ilgili gelin önemli bir turizm planlaması yapalım. Termal turizm ve sağlık 
yatırımları da 5. Bölge’ye tabi. Gelin görüşelim, nokta atışları ile hedef 
belirleyelim. Biz İzmir için başka hayaller kuruyoruz, başka önceliklerimiz 
var. Öncelikle ilk atacağımız adım serbest bölgeler şehri İzmir. ESBAŞ tek 
kapıdan giriyorsunuz, içeride 20 bin kişi var. 600 dönümlük bir ek daha 
yapıyoruz.”

Yakında turizmle ilgili İzmir’de dünya çapında bir organizasyona 
hazırlandıklarını açıklayan Zeybekci, şu an kesinleşmediği için 
organizasyonun ismini vermediğini söyledi. Zeybekci, İzmir’de birkaç tane 
serbest bölge daha üretmek ve uzmanlaşmış organize sanayi bölgeleri 
oluşturmak gibi planları olduğunu kaydetti.
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gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
“Dünya ile ticaret yapan bir 

Türkiye’de insanlar, dünyadaki bütün 
mahkemelerle muhatap olabilir hale 
geldi. Herhangi bir anlaşmazlıkta 
tahkim kurullarına bütün dünyada gidi-
lebilir bir ortam var. Böyle bir ortamda 
düşünebiliyor musunuz, bir Alman’a, 
bir Yunanlı’ya veya bir Fransız’a ‘sana 
vadeli çek vereyim’. Böyle bir sistem 
var mı? Biz bunu Türkiye’de aksaklık 
yaratmadan ticarette kullanılan bu 
enstrümanın derinlemesine problem 
yaratmadan kurtulmamız gerekiyor. 
Tüm dünya ile ticaret yapar durum-
dayız, öyleyse aynı enstrümanları 
kullanmamız lazım. Karşılıksız çek ve 
karşılıksız çekten dolayı piyasada bir 
sıkıntı vardır, doğrudur. Bunun yerine 
farklı enstrümanları koymak da yü-
rütmenin görevidir. Gerekli tedbirleri 
sonuna kadar alacağız.”

Enflasyonla mücadeleden 
vazgeçmeyeceğiz
Enflasyonla mücadeleden asla 

vazgeçilmeyeceğini belirten Bakan 
Zeybekci, 2013 sonu itibariyle yüzde 
6.2 oranla son 45 yılın en düşük sevi-
yesine ulaşıldığını hatırlattı. Enflasyonla 
mücadelenin doğru enstrümanlarla 
yapılması gerektiğine dikkat çeken 
Zeybekci, şöyle dedi:

“Biz enflasyonu düşürürken piyasa-

yı yavaşlatmayı asla tercih etmememiz 
gerekiyor. Satın alma gücünü düşüre-
rek, talebi azaltarak, faizleri yükseltip 
piyasadaki parayı çekerek tüketim 
talebini daraltarak bunu yapmamamız 
gerekiyor. Bunun yerine bizim üretim 

piyasasını canlandırmamız gerekiyor. 
Üreticiye uygun imkanlar sağlayarak, 
üretimi artırarak, yatırımı artırarak, 
arzı artırarak büyümeyi, yatırımı, istih-
damı artırarak kalıcı şekilde mücadele 
etmeliyiz.”

DEİK’in yeni yapısı
EBSO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomi Değerlendirme 

Toplantısı’nın soru cevap bölümünde söz alan EBSO Yönetim Kurulu 
geçmiş dönem başkanlarından ve DEİK Türk Fransız İş Konseyi Başkanı 
Uğur Yüce, Türk İsviçre İş Konseyi’ni kurduğunu da hatırlatarak DEİK’in 
hükmi şahsiyetinin kaldırılması kararının kendisini üzdüğünü belirtti. Yüce, 
yeni kurulacak yapının devlet ağırlıklı olmaması, yine sivil toplum kuruluşu 
niteliğinde olmasını beklediklerini söyledi. 

Bakan Zeybekci ise bu konuda DEİK’in yapısında bazı yanlışlıkların 
bulunduğunu, konseylerin yürüttüğü dış görüşmelerden bazen ekonomi 
yönetiminin haberinin olmadığını, Türkiye’de ağırlanan bir ülkenin 
ekonomi bakanıyla yapılan görüşmeden dahi son dakikada haberdar olma 
durumları yaşadıklarını belirtti.

Yeni yapıda bakanlık olarak tek bir kişiyi dahi atamayacaklarını anlatan 
Zeybekci, şöyle konuştu:

“Yönetim kurulu 35’e çıkıyor, tamamını yaklaşık olarak 215 kişilik 
genel kurul seçiyor. Bakanlık olarak tek bir kişiyi atamıyoruz. Sektörler 
anlamında tüm Türkiye ülkedeki başkanlarımız, ihracatçı birliklerimiz, 
sivil toplum kuruluşlarının tamamı oluyor. Sektörlere göre gruplar 
oluşturuluyor. Homojen bir yapı oluşması anlamında yapıyoruz. İcra 
kurulu 13 kişi, bunun tamamını da yönetim kurulu kendisi seçiyor. Bir yer 
tarafından atanma yok artık. Bütçesine Ekonomi Bakanlığı olarak biz para 
koyuyoruz, katkı veriyoruz. İş konseyi başkanları yüzde 100’e yakın aynı 
şekilde devam edecek, yönetimler belki aynı şekilde olacak. Bu güzel bir 
düzenleme olacak merak etmeyin.”



GÜNDEM

9EYLÜL  2014

Türkiye’nin bugün ihracatı, ithalat 
ve hizmet gelirlerini üst üste koydu-
ğunuz zaman 470 milyar dolarlık bir 
dış ticaret hacmi olan bir ülke haline 
geldiğine dikkati çeken Zeybekci, 
Türkiye’nin buraya 4,5-5 miyar dolarlık 
diş ticaret hacminden geldiğini söyledi.

Zeybekci, son bir yılda 1.7 milyon 
insanın istihdam edilmesine rağmen iş-

sizlik oranının yüzde 9,1’e yükselmesi-
nin iş gücüne katılımın en yüksek orana 
çıkmasından kaynaklandığını kaydede-
rek, “En son açıklanan işsizlik rakam-
larında oran yüzde 9.1’e çıktı. Son 
bir yıl içinde Türkiye’de 1.7 milyon 
istihdama rağmen niye arttı, iye katılım 
oranı tarihi zirveyle yüzde 52 oranına 
gelmesinden kaynaklandı” dedi.

Üretime dayalı büyüme
Türkiye’nin önümüzdeki dö-

nemde ranta dayalı ekonomi, ranta 
dayalı büyüme yerine üretime dayalı 
bir büyümeye yönelik politikaların 
hayata geçirilmesi gerektiğini belirten 
Zeybekci, “Evet inşaat sektöründen 
vazgeçemeyiz. İnşaat sektörü bizim 
için piyasamızın motoru. Ama diğer 
taraftan sanayisiz olmaz. Sanayi olma-
dan büyüme olmaz. Milli gelirin içinde 
sanayi payını yüzde 16’lardan olması 
gereken yere yüzde 25’lere çekmemiz 
lazım. Sanayinin yüksek teknoloji ile 
ilişkisini de çok hızlı bir şekilde kur-
mamız lazım. İhracatın içinde yüksek 
teknoloji ürün gurubunun payı yüzde 
4 seviyesinde. Geçen yıl Türkiye’nin 
yaptığı bütün ihraç ürünlerini toplayıp 
böldüğümüzde kilogramı ihracat fiyatı 
1.59 dolar. Bu yıl güzel gelişmeler var. 
1.64-1.65’lere doğru geldik. Asıl hedef 
kilogramı 3 doların üzerine çıkmak” 
diye konuştu.

Gümrük Birliği 
rahatsızlık veriyor
Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaş-

masından karlı çıktığını ancak bugün 
itibariyle rahatsızlık veren bir anlaşma 
olduğunu savunan Zeybekci, “Düzenle-
me ve tamiratını yaparak sürdürmemiz 
gereken bir anlaşmadır. Detaylara 
baktığınız zaman hiçbir egemen ülkenin 
imzalamaması gereken bir anlaşma. 
Bırakın karar mekanizmasını, istişare 
mekanizmalarında bile yoksunuz. Ama 
AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı tüm 
anlaşmalara tabisiniz. Bu anlaşmalar bizi 
incitmeye başladı. GB kararı verildi-
ğinde doğru bir karardı, çünkü 3-5 yıl 
içinde tam üye olacağımız varsayılıyor-
du. Türkiye daha önce iki kez Avrupa 
Birliği üyeliğini reddetti. O da o günün 
şartlarında doğruydu. Bunları tartışmı-
yoruz. Maalesef üyelik görüşmelerinin 
üzerinden 53 yıl geçti. Benimle yaşıt. 
53 yıldır kapıda bekliyoruz. Ülkemizin 
kalıcı olarak AB gibi bir hedefi karşımı-
za koymuşuz. Önemli olan AB’ye tam 
üyelik sürecini yaşamak ve tamamla-
mak. O gün geldiği zaman 20 bin dolar 
kişi başı gelire, Avrupa’nın üçüncü 
büyük ekonomisine sahip Türkiye bu 
işi referanduma götürecektir” dedi.

Yorgancılar: TTIP fırsat olsun
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Türkiye 
ile Amerika arasında serbest 
ticaret anlaşması imzalanmasını 
istedi. ESBAŞ’ta düzenlenen 
TTIP konferansının açılışında 
konuşan Yorgancılar, “Türkiye 
ve Amerika uzun süredir güçlü 
bir siyasi ilişkiye sahip olmasına 
rağmen ekonomik ilişkiler 

yeterli seviyede değil. İki ülke arasında emtia ticareti artıyor. Türkiye’nin 
doğrudan yatırımlarında Amerikalı firmalar büyük rol oynamaya başladı. 
Türk iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB olarak Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nda Türkiye’nin dışarıda bırakılması olumsuz 
sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Türkiye’nin bu anlaşmaya dahil olması 
veya ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalaması, riskleri potansiyel 
fırsatlara çevirecek. Güçlü serbest ticaret anlaşması ülkemizin ek 
reformlar yapmasına da katkıda bulunacak. Anlaşmayı tehdit değil derin 
ilişkilerin kurulacağı bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Meclis Başkanı Salih Esen, 
Ekonomik Değerlendirme Toplantısı’na büyük emeği geçen Ekonomi Bakan Yardımcısı 

Adnan Yıldırım’a günün anısı olarak plaket verdi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
Türkiye’nin ve global 
ekonominin içinde bulunduğu 

konjonktürün, zaman kaybedilmeden 
reel kesimin sorunlarına yönelinmesi ve 
canlanmayı tetikleyecek can suyunun 
sanayicilere sağlanmasının gerektirdiğini 
söyledi. Karşılıksız çekteki artışın 
yanısıra iflas erteleme ve icra dosya 
sayılarındaki verilerin bir çeşit alarm 
niteliği taşıdığına da dikkat çeken Esen, 
bunların görülüp gereğinin yapılmasını 
istedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomik 
Değerlendirme Toplantısı’nın açılış 
konuşmasında, Türkiye’nin bugün 
küresel piyasalardaki dalgalanmalardan 
Orta Doğu’daki kaosa ve tüm dünyayı 
tehdit altına alan IŞİD teröründen iç 
meselelere kadar çok ciddi sorunlarla 
karşı karşıya bulunduğunu belirten 
Esen, iş dünyası olarak bunun endişesini 
taşıdıklarını vurguladı. Esen, “Özellikle 
de piyasadaki durgunluk ve yaşanı-
lan güven sorunu iş yapmayı her gün 
güçleştirmektedir. Veriler ve içinde 
bulunduğumuz konjonktür, ivedilikle 
reel kesimin sorunlarına yönelinmesi ve 
canlanmayı tetikleyecek can suyunun 
sanayicilere sağlanması gerektiğini 
göstermektedir. Aksi takdirde, sanayici 
kimliği zaman içerisinde azalarak yok 
olacak ve turizmle, hizmet sektörüyle 
beslenen komşumuz örneğinde olduğu 
gibi üreten bir Türkiye geride kalacak-
tır” dedi.

TÜİK verilerine göre, 2002 yılında 
icra dosya sayısı 6 milyon iken 2012 
yılında 15 milyona çıktığını ancak icra 
daire sayısının da 1084’ten 985’e 
düştüğünü söyleyen Esen, dosya 
sayısı artarken işlemleri yapacak daire 
sayısındaki azalışın kaosu artırdığını, 
adaleti geciktirdiğini dile getirdi. Esen, 
iflas ve iflas erteleme ile ilgili açılan dava 
sayılarının da 2003 yılında 624’ten 2012 
yılında 1227’ye ulaştığını bildirdi.

Karşılıksız çeklere dikkat
Piyasadaki ödeme güçlüğünün 

karşılıksız çeklerle ilgili sorunları da 
gösterdiğini ifade eden Esen, şu bilgileri 
verdi:

“2012 Şubat ayında hapis cezası-
nın kalkması ile birlikte 2012 yılında 
karşılıksız çeklerde ciddi bir artış 
meydana gelmişti. 2013 yılında sayıda 
yüzde 20’lik bir azalış olsa da 2011 
yılına göre yine çok yüksek bir seviyede 
kalmıştı. Bugün şöyle bir gerçekle karşı 
karşıyayız: 2014 yılı 7 aylık dönemde 
karşılıksız çıkan çeklerin toplam çekler 
içindeki payı geçen seneki yüzde 3,4’e 
karşılık yüzde 2,8 oranına gerilemiş olsa 
da, karşılıksız çıkan çeklerin ödenme 
oranı son yılların en düşük seviyesi-
ne inerek yüzde 23 olmuştur. Yani, 
karşılıksız çıkan her 4 çekten sadece 
birisi kurtarılabiliyor. Ancak, Temmuz 
ayı özelinde baktığımızda her 10 çekten 
sadece bir tanesi kurtarılabilmiş. TOBB 
ile kredi kayıt bürosu arasındaki proto-
kolün de çok etkili olmadığını görü-
yoruz. Daha somut çözümlere ihtiyaç 
bulunmaktadır.”

Salih Esen, Eximbank’ın başlattığı 
yurt içi alacak sigortasının da atılan 
adımların yavaşlığı ve kendi içindeki 
bürokrasiden dolayı ihtiyaçları karşıla-
makta yetersiz kaldığını belirtti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde 2012 

yılında modern bir icra-iflas sisteminin 
kurulması ve yeni bir kanun taslağı 
hazırlanması amacıyla Bilim Komis-
yonu oluşturulmasına rağmen aradan 
geçen 2 yılda aşama kaydedilemediğini 
hatırlatan Esen, “Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan’ın altını çizdiği Demokrasi, 
hukuk, temel hak ve özgürlüklerde 
ilerleme ile ekonomi iç içedir. Gerçek 
anlamda hukuk devleti olmadan ilerle-
miş bir ekonomi olunamaz’ sözlerinin 
altına bizler de imzamızı atıyoruz. Çün-
kü hepimiz bu topraklarda varlığımızı 
sürdürüyor ve bu ülkede iş yapıyoruz. 
Bundan da büyük gurur duyuyoruz. 
Ancak küreselleşen bir dünyada 
varlığını sürdürebilmenin temelinin, 
ortak kurallara uymak olduğunu 
görebiliyoruz. Sizin de aynı hassasiyet 
içinde olduğunuzdan şüphemiz yok. Bu 
anlamda AB’nin belki kendisi değil ama 
AB çıpasının da Türkiye için çok önemli 
olduğunun bir kez daha altını çizmek 
isterim” dedi.

EBSO Meclis Başkanı Esen, dile 
getirdikleri konuların birer sinyalden 
ibaret olduğunu ancak Türkiye’nin po-
tansiyeline ve geleceğine sonsuz güven 
duyan iş dünyası adına bu uyarıların 
önemsenmesi gerektiğini, kendilerinin 
de üzerlerine düşen konularda her 
zaman göreve hazır olduklarını bildirdi.

Esen: Sanayicilere can suyu lazım
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin siyasi ve 

ekonomik reformları acilen yapması 
gerektiğini belirtirken, bölgeler arası 
haksız rekabet doğurmayacak uygun 
yatırım şartları ve İzmir’in ‘serbest 
şehir’ statüsüne kavuşmasını sağlayacak 
desteklerin sağlanmasını istedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile 
Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım’ın da 
katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomik 
Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yor-
gancılar, küresel ekonomik gelişmeler-
den İzmir kent özeline kadar değişen 
yelpazedeki tabloyu net bir şekilde 
ortaya koydu.

Ekonomideki çalkantıların göl-
gesinde siyasi ve toplumsal olayların 
gündemi şekillendirdiğini, piyasalar için 
en büyük risk olan güvensizliği tetikle-
diğini belirten Yorgancılar, reel sektör 
olarak bu sürecin çok iyi yönetilmesi 
gerektiğini savundu. 2015 Haziran 
ayında yapılacak genel seçimler de 
dikkate alındığında ekonominin arka 

planda kalmamasını isteyen Yorgancı-
lar, “Çünkü; bir yanda FED’in faiz artı-
rımı, bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı, 
Ortadoğu kaosu ve İŞİD terörü, diğer 
yanda kırılganlıklarımız mevcut. Sabah 
toplantısına katıldığımız ABD-AB Tran-
satlantik Yatırım ve Ticaret Anlaşması 
(TTIP) geleceğimizi şimdiden tehdit 
etmektedir. 2010 tarihinde bir basın 
toplantısı ile Serbest Ticaret Anlaş-
malarının ne kadar önemli olduğunun 
ve bize sonuçlarını rakamlarla ortaya 
koymuştum. O günden bu yana her 
platformda da vurgulamaya, farkındalık 
yaratmaya çalışıyorum. Bugün geldiği-
miz nokta en ciddi olanıdır. O nedenle 
süreç kritik. O nedenle bu sürecin iyi 
yönetilmesinin altını çiziyoruz” dedi.

Ender Yorgancılar, ithalatla büyü-
yen Türkiye’nin ihracatla sürdürülebilir 
büyümeyi sağlayabilmesi için katılım-
cılık anlayışlı, çözüm odaklı ihracat 
politikalarının izlenmesinin büyük 
önem taşıdığını ifade etti. Reel kesim 
olarak gerek küresel piyasalardaki ge-
rekse içerideki gelişmeleri tedirginlikle 
izlediklerini belirtirken, şu görüşleri 
dile getirdi:

“Çünkü biliyoruz ki özel sektörün 
borcu risk seviyesindedir. Ve yine 
biliyoruz ki çok düşük karla çalışan 
reel sektör, sıkıntıyı ilk hissedecek 
olandır. Faiz-kur kıskacında iş yapmaya 
çalışmaktadır. Özel sektörün yurtdışın-
dan sağladığı kredi borcu için 73 milyar 
dolar anapara ödemesini 1 yıl içinde 
gerçekleştirecektir. Dolardaki artış 
bu anlamda tehlikeli seyretmektedir. 
Bırakınız otomobil üretimini bugün 
herhangi bir ürün üretmek için baba-
yiğit bulunmakta zorlanılıyor. Çünkü; 
girişimci kısa vadede daha karlı, daha 
az sorunlu yap-sat’çılığa, inşaatçılığa 
geçiş yapmaktadır. Ülkemizin makro 
koşullarının sanayileşme için değil, 
finans, inşaat ve perakende için daha 
uygun olduğunu üzülerek görüyoruz. 
Bunun için reel sektör ve üretim ön-
celikli, makro ekonomik politikalar ve 
iklime ihtiyaç duymaktayız. Sizlerden 
bunun işaretlerini almak istiyoruz.”

Küresel ticaretin kuralları deği-
şirken, orta sınıf büyürken, sermaye 
akımları çok hızlı yer değiştirirken, or-
talama yüzde 5’lik büyümenin üzerine 
çıkması gereken Türkiye’nin ortalama-

Yorgancılar’dan 
reform

ve teşvik 
isteği

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Ekonomi Bakanı Zeybekci’ye yapısal 
reformlarla yatırım ve üretim teşviklerine duyulan ihtiyacı aktardı.
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nın altında bir seyir izlediğine dikkat 
çeken Yorgancılar, “Öncelikli olarak, 
2023 hedeflerine yürüyen Türkiye’nin 
koşabilmesi adına reformları hayata 
geçirmesi gereken reformlardan baş-
lanması gerektiğine inanıyoruz” diye 
konuştu.

Yorgancılar, Ağustos ayında gerçek-
leştirilen 7. Türkiye Sanayi ve Ticaret 
Şurası’nda 2010 yılındaki Şura’da 
söylenen konuların tekrar dile getiril-
diğini hatırlatırken, bu nedenle siyasi, 
ekonomik ve sosyal reformlara daha 
çok ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Türkiye Sanayi ve Ticaret Şurası’nın 
yanısıra İzmir Ekonomi Zirvesi’nde de 
teşviklere ilişkin görüşlerini ayrıntılı 
olarak paylaştığını tekrarlayan Yor-
gancılar, “Her zaman için kalkınmanın 
yerelden başladığı ve ekonomileri öne 
çıkan şehirlerin tetiklediği inancıyla 
İzmir’in bu potansiyeli fazlasıyla taşıdı-
ğını düşünüyorum. İzmir’in ayrıcalıkları 
Türkiye için bir şanstır. Önümüzde 
iki tercih var: Bu şansı görmeyebiliriz 
veya en iyi şekilde değerlendirebiliriz. 
Bu anlamda ısrarla tekrarlıyoruz ki; 
yabancı sermayeli firmaların en çok 
geldiği ilk 3 sanayi şehri içinde İzmir’e 
gelen firmalar yüzde 21 ile imalat sa-
nayinde ilk sırada yer alıyorsa bu ilgide 
İzmir’in yabancı sermaye ile aynı dili 
değil aynı duyguyu paylaşıyor olması 
ve benzer iş yapma kültürü bulunuyor. 
Bu, küçümsenmemesi gereken önemli 
bir ayrıntı” dedi.

Af değil uygun yatırım şartı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, her platformda örnek 
gösterdikleri OSB’lerde bu şansı fırsata 
dönüştüremediklerinden yakındı. 
Ender Yorgancılar, şunları söyledi:

“3 bin 500 metre çapındaki bir 
alanda uygulanan 4 farklı teşvik oranı 
bizleri geri plana itiyor. Biz af istemi-
yoruz, borçlarımızı silin ya da taksit-
lendirin de demiyoruz. Son kuruşuna 
kadar vergimizi de veriyoruz. Neden 
hala ödemek zorunda olduğumuzu 
anlamadığımız TRT vergisi var ki, 
TRT’nin kimlere nasıl fahiş ücretler 
verdiğini görünce emeğimize daha çok 
üzülüyoruz. Motivasyonumuz daha 

çok bozuluyor. Ancak yine de yıllardır 
çok düşük karlarla üreten, istihdam 
sağlayan bizler sadece yatırım yap-
mak istiyoruz. Haksız rekabet ortamı 
doğurmayacak uygun yatırım şartları 
olsun istiyoruz.” 

Sınır illerde yaratılan haksız rekabe-
ti önlemek adına OSB’ler dolana kadar 
komşu ilin teşvik oranından faydalan-
dırılmayı önerilerinin ilk sırasına koyan 
Yorgancılar, diğer önerilerini de şöyle 
sıraladı:

“TOKİ müşteri portföyüne orga-
nize sanayi bölgelerini de almalı. İzmir 
gıda merkezi olarak değerlendirilmeli 
ve ilçe bazlı sektörel teşvikler veril-
meli. İzmir, ‘Serbest Şehir’ statüsüne 
kavuşmalı. İşsizlik oranında ülke 
ortalamasının üstünde kalan illere özel 
istihdam desteği verilmeli.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, belge sayısında yüksek 

olsa da yatırım tutarı açısından 12 
sanayi ilinde en düşük bölgesel yatırım 
oranına İzmir’in sahip olduğunu belir-
terek, bunun uğranılan haksız rekabeti 
açık ve net olarak ortaya koyduğunu 
söyledi. Stratejik yatırımlarda da teknik 
olarak hazırlanmış 4 şartın yatırımcılar 
açısından gerçekleştirilmesinin güç 
olduğunu belirten Yorgancılar, “O 
nedenle hedeflediğimiz dönüşümün, 
yatırımcıların ulaşabileceği şartlarla 
sağlanabilmesi vesilesiyle; daha çok ya-
tırım, daha fazla üretim, ihracat ve tabi 
ki istihdam kapasitesinin arttırılmasına 
imkan tanınması gerektiği inancındayız. 
Bunun için de, stratejik yatırımlar için 
belirlenen 4 şarttan üçünün gerçekleş-
tirilerek yatırımların özendirilmelidir. 
Yol haritamızın ‘Üretim yoksa kalkın-
ma hayaldir’ olduğunu ve tüm taleple-
rimizin bu amaca hizmet ettiğini ifade 
etmek istiyorum” diye konuştu.

Yorgancılar’ın reform önerileri
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 3 ana başlıkta belirledikleri 

yapılması gereken 18 reform ihtiyacını şöyle sıraladı: 

Siyasal Reformlar
1. Anayasa
2. Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Yasası
3. Şekli Demokrasi Yerine İşlevsel Katılımcı Demokrasi
4. Bürokrasi Reformu (Liyakat, az ve hızlı bürokratik süreçler)

Ekonomik Reformlar
1. Vergi Reformu 
2. Ar-Ge ve İnovasyon ile Katma Değerli Üretimi Artıran Adımlar
3. Üretime Dayalı Büyüme Yönünde Atılacak Adımlar Bütünü
4. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Teşviklerle Desteklenmesi 
    (iş yapmayı kolaylaştırıcı, rekabetçi üretim vb.)
5. İthalatı ve Cari Açığı Düşürmeye, Tasarrufu Artırmaya 
    Yönelik Adımlar 
6. Tarımsal Reform
7. İşgücü Piyasasının Reorganizasyonu ve İstihdamı Artırıcı Reformlar
8. STA’lar ile İhracatı Artırıcı Reformlar
    (AB-ABD Transatlantik Anlaşması)
9. Yüksek Faiz, Düşük Kur Etkisinden Sanayinin Kurtarılması
10. Kayıtdışı Ekonomi ve Haksız Rekabetle Mücadele 

Sosyo-Kültürel Reformlar
1. Eğitim
2. Hukuk
3. İnsan Hakları (Azınlıklar, özgürlükler vs.) 
4. Kadının Sosyal Konumu ve Haklarının İyileştirilmesi
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Yorgancılar            yönetiminde
EBSO kurucu üye

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yeniden 
yapılandırılan Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) 
İzmir’in temsili açısından önemli bir 
kazanıma imza attı. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
DEİK’in 35 kişilik yönetim kuruluna 
seçilirken, EBSO oda olarak DEİK’in 
kuruluşundaki 99 kuruluş arasında yer 
aldı.

Ekonomi Bakanlığı’nın “Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu ve İş Konsey-
leri Çalışma Usul ve İş Konseyleri 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik”i, Resmi Gazete’nin 21 
Eylül 2014 tarihli sayısında yayımlandı. 
Buna göre, özel sektörün dış ticaret, 
uluslararası yatırım, hizmetler, mü-
teahhitlik, lojistik başta olmak üzere 
tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek 
ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş 
geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak 
amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulunun ve bu kurula bağlı faaliyet 
gösteren iş konseylerinin çalışma usul 
ve esasları düzenlendi. 

İş tanımı değişmiyor
DEİK, Türkiye’nin yabancı ülkeler 

veya uluslararası topluluklarla olan 
ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkileri-
ni izleyecek, bu tür ilişkilerin kurul-
masına ve geliştirilmesine yardımcı 
olacak. Türkiye’nin dış ekonomik 
ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak 
sorun ve engellerin çözümü için ilgili 
kurum ve kuruluşlara görüş ve öne-
riler sunacak. Türkiye’nin ihracatının 
artırılmasına, üretim ve ihracata dönük 
uluslararası yatırımların özendirilmesi-
ne yönelik çalışmalar yapacak. 

Yönetim Kurulu, biri başkan olmak 
üzere toplam 35 üyeden oluşacak. Yö-
netim Kurulu Başkanı, Ekonomi Bakanı 
tarafından belirlenecek ve görevden 
alınacak. Yönetim Kurulu 4 yıl görev 
yapacak.

DEİK’in İzmirlileri
DEİK’in yeni yönetim kurulunda 

İzmir’den Ege Bölgesi Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Arkas Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve Yaşar 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı İdil 
Yiğitbaşı yer aldı. DEİK’in yönetiminde 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
birlikte yer alan isimler şöyle:  Abdul-
kadir Konukoğlu, Abdullah Tivnikli, 
Ahmet Çalık, Ahmet Kocabıyık, Ahmet 
Nazif Zorlu, Ali Kibar, Ali Koç, Başaran 
Ulusoy, Berna İlter, Çetin Nuhoğlu, 
Ebru Özdemir, Ferit Şahenk, Fuat 
Tosyalı, Güler Sabancı, Haluk Dinçer, 
Hasan Sert, İbrahim Burkay, İbrahim 
Çağlar, Latif Aral Aliş, Mahsum Altun-
kaya, Mehmet Büyükekşi, Mithat Ye-

nigün, Murat Ülker, Nail Olpak, Ömer 
Cihat Vardan, Remzi Gür, Rona Yırcalı, 
Pınar Eczacıbaşı, Tuncay Özilhan, Va-
hap Küçük, Zeynep Bodur Okyay.

Kurucu kurumlar
Türkiye’nin en büyük ihracatçı 

birliklerinden olan ve yılda 12 milyar 
dolarlık ihracata imza atan Ege İhra-
catçı Birlikleri’nin Koordinatör Başkanı 
Sabri Ünlütürk ile Türkiye’nin en 
eski borsaları arasında yer alan İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Işınsu Kestelli de denetim kurulu 
üyesi oldu.Yeni Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu’nun (DEİK) 99 üye kuruluştan 
oluşan kurucuları arasında İzmir’den 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 
Ticaret Odası yer aldı. Ege İhracatçı 
Birlikleri’ne bağlı Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhra-
catçıları Birliği, Ege Tütün İhracatçıları 
Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği de kurucu kuruluş 
oldu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda büyük bir prestij 
kazandı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar DEİK’in 35 kişilik 

yönetimine seçilirken, EBSO kurucular arasında yer aldı.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vakifbank TiM Kampanya ilan 21X29-01_CON.pdf   1   23.09.2014   11:56



HABER

15EYLÜL  2014

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vakifbank TiM Kampanya ilan 21X29-01_CON.pdf   1   23.09.2014   11:56



GÜNDEM

16 EYLÜL 2014

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

ile KOBİ bankası kurulmasını önerdi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek 

Komiteleri Ortak Toplantısı, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Toplantılara katılım, Yönetim 
Kurulu’na sunulan karar ve meslek 
grubuna yönelik etkinlik ile üye mem-
nuniyeti açısından başarılı komiteleri 
kutlayan Yorgancılar, çalışmaların aynı 
duyarlılıkla devam etmesini diledi.

Üretimde verimliliğin artırılmasın-
dan kalkınma için uluslararası işbirliği 
altyapısının geliştirilmesine kadar 62. 
Hükümetin ekonomi politikalarının 
temelini oluşturacak 25 öncelikli dönü-
şüm programını EBSO Meslek Komite-
leri üyeleriyle paylaşan Yorgancılar, 
güvenlik, ekonomi ve siyasi istikrar 
açısından bugün Türkiye’nin öne çıkan 
gündemini IŞİD terörü, barış süreci, 
Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu 

kaosu, Amerikan Merkez Bankası’nın 
(FED) faiz artırımı, ekonomideki kırıl-
ganlıklarımız, ABD-AB Transatlantik 
Yatırım ve Ticaret Anlaşması (TTIP), 
yargı bağımsızlığı ve 2015 yılındaki 
genel seçimlerin oluşturduğuna dikkat 
çekti.

Avrupa Birliği ile yapılan Güm-
rük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi 
gerektiğini savunan Yorgancılar, eski 
anlaşma ile bir yere gidilemeyeceğini 
söyledi. Yorgancılar, “Bu koşullarda 
üretim yapamayız. Her yıl üniversite-
lerden mezun olan 700 bin gencimize 
iş bulamayız” dedi.

İhracatın yüzde 59.2’sini, ithalatın 
yüzde 39.9’unu KOBİ’lerin gerçekleş-
tirdiğini hatırlatan Yorgancılar, “İhra-
catın yüzde 57’si, ithalatın ise yüzde 
51.6’sı sanayi sektöründe faaliyet gös-
teren girişimciler tarafından gerçekleş-
tiriliyor. Türkiye ihracatının yıl sonunda 
150 milyar dolar civarında seyretmesi 
bekleniyor. Aslında Türkiye’nin yüzde 
98’i KOBİ. Bunların desteklenme-
si gerekiyor. Türkiye’nin geleceği 

açısından esas mozaik burasıdır. Bence 
Türkiye’de bir KOBİ Bakanlığı ve bir 
KOBİ Bankası kurulmalı. Küçük ve orta 
ölçekli işletmeleri teşvik edip onları 
yönlendirmeli. İnşallah bunlar önü-
müzdeki süreçte değerlendirilir” diye 
konuştu.

Yorgancılar, TBMM’de kabul edi-
lerek yasalaşan Torba Yasa’nın hukuki 
boyutlarıyla ilgili dosya hazırlattıklarını, 
sanayiciler olarak yasanın vergisel 
boyutunu ortaya koyacak tebliğin 
çıkmasını beklediklerini söyledi.

Sanayiciye döviz darbesi
Döviz kurundaki artış sanayiciye 

zarar yazdı. Ege Bölgesi Sanayi Odası 
anketine göre her iki sanayiciden biri 
kurdaki artış nedeniyle zarar etti. 100 
Egeli sanayicinin 63’ünün ise döviz 
borcu var. Dövizdeki artışın sanayiciye 
zarar olarak döndüğünü belirten Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, durgunluğa 
karşı sanayicinin yurtdışına giderek mal 
satması gerektiğini söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar’dan
KOBİ Bakanlığı

ile banka 
önerisi
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Yorgancılar, 2014 yılının ikinci yarısı 
için yapılan Ekonomik Değerlendirme 
Anketi’nde elde edilen verileri, meslek 
komiteleri üyeleriyle paylaştı. Ankete 
göre, her 100 Egeli sanayicinin 63’ünün 
döviz borcu var. Her iki sanayiciden 
birinin de döviz kurundaki artıştan 
olumsuz olarak etkilendiği belirlendi.

EBSO tarafından yılda iki kez ger-
çekleştirilen Ekonomi Değerlendirme 
Anketi’ne göre; sanayiciler önümüzde-
ki dönemde yeni yatırım yapmak yeri-
ne modernizasyon ve kapasite artırımı 
yatırımlarına öncelik verecek. Sanayi-
cilerin yüzde 47’si yılın ikinci yarısında 
ekonominin daha olumlu olacağına, 
yüzde 39’u ise ekonomik gelişmele-
rin daha kötüye gideceğine inanıyor. 
Yüzde 14’lük kesim ise tablonun aynı 
kalacağını düşünüyor.

Siyasi risk korkutuyor
Sanayiciler stratejilerini maliyet 

düşürme ve iç pazar satışlarını artırma 
üzerine kuruyor. Sanayicilerin yüzde 
29’u maliyet düşürmeyi tercih eder-
ken, yüzde 21’i ise iç pazardaki payını 
artırmaya öncelik veriyor. Cumhur-
başkanlığı seçimlerinin bitmiş olmasına 
rağmen sanayici önümüzdeki dönem 
özellikle genel seçimler nedeniyle 
endişe yaşıyor. Sanayicilerin yüzde 54’ü 
siyasi riski gelecekteki en büyük risk 
olarak görürken, diğer riskler arasında 
jeopolitik risk ve faiz ile kurlardaki de-
ğişim var. Sanayici için çözüm bekleyen 

ilk 3 konu ise iç piyasanın canlandırıl-
ması, faizlerin makul seviyeye inmesi 
ve vergi reformu.

Dünyaya açılın
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
sanayicilerin yüzde 50’sinin kur zararı 
yaşadığını belirttiğini söyledi. 2014 
sonuna kadar özel sektörün borcunun 
76 milyar dolar olduğuna dikkat çeken 
Yorgancılar, “Dolar 2.10 liraydı, şimdi 
2.24 lira. Borcumuz yüzde 3-4 arttı. 
Onun için reel kur-reel faiz politika-
sının uygulanması gerekiyor. Nisanda 
açıkladığımız Ege’nin 100 büyük firma 
listesinde 4 firmadan birinin zarar edi-
yor olması işte bundan kaynaklanıyor. 
Döviz kredisi kullanıyorsanız kurlar 

artınca otomatikman zarar yazıyorsu-
nuz” dedi.

Ender Yorgancılar, özel sektörün 
yurt dışından sağladığı kredi borcu için 
73 milyar dolarlık anapara ödemesini 
bir yıl içinde gerçekleştireceğini de 
vurguladı ve dolardaki artışın bu an-
lamda tehlikeli seyrettiğine işaret etti.

Sanayiciyi de uyaran Yorgancılar, 
“Bazı şeyleri de başkasından bekleme-
memiz lazım. Yurtiçinde sıkışıklık var. 
Ödemeler hoş değil. Çekler karşılıksız 
çıkıyor. Yurtdışında ne yapıyoruz? Kaç 
kişi, yanındaki çalışanı şu an dışarıda 
mal satmaya çalışıyor? Bizim yurtdı-
şında daha fazla faaliyet göstermemiz 
lazım. Ben Çin’e gittim. ‘Bize ne 
satabilirsiniz’ diyorlar. Dünyada alıcı 
var” dedi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ihracatın 
yarısından fazlasını imalat sanayindeki KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini belirtirken, 

KOBİ Bakanlığı ve KOBİ Bankası kurulması gerektiğini söyledi.



GÜNDEM

18 EYLÜL 2014

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin 
bütün dinamikleri ve hükümetle 
birlikte kente yatırım çekilmesine 

çalışılacağını ifade etti.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek 

Komiteleri Ortak Toplantısı’na katılan 
Kocaoğlu, hem kente ilişkin görüşlerini 
paylaştı hem de sanayicilerin sorularını 
yanıtladı. Kocaoğlu’nun konuşmasında 
dikkat çeken başlıklar Çin’in Xiamen 
kentine gerçekleştirilen geziden sonra 
İzmir’e yatırım çekilmesi, Özel İdare 
mallarının devri, İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nın düzenlendiği Kültürpark 
alanına ilişkin düzenleme, Basmane 
çukuru, statlar ile yeni bölgelerin plan-
laması oldu.

İzmirli Oda başkanları ile gerçek-
leştirdikleri Çin’in Xiamen kentin-
deki temasları hakkında özet bilgiler 
sunarak konuşmasına başlayan Aziz 
Kocaoğlu, “Çin’in İzmir’de başkonso-
losluk açması, İzmir’e özel bir önem 
verildiğinin göstergesidir. Kentin bütün 
dinamikleri, merkezi Hükümetimiz-
le birlikte umarım İzmir’e yatırım 
çekeriz. Orada belirli konularda 
girişimlerde bulunduk. Kardeş şehir ön 
protokolünü imzaladık. Ocak-Şubat 
aylarında Xiamen Belediye Başkanı 
buraya gelecek ve protokol imzalaya-
cağız. Çok ince eleyip sık dokuyarak 
yavaş hareket ediyorlar ama karar 
verdikten sonra hızla ilerliyorlar” dedi.

İZKA Büyükşehir 
desteği ile yürüyor
Kalkınma Bakanlığı’nın 3 senedir 

İZKA’ya bir kuruş para göndermedi-
ğinin altını çizen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Sadece sanayi, 
ticaret odaları ve yüzde 95 oranında 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla 
yürüyor. İZKA’nın 3 senedir dağıttığı 
paranın neredeyse tamamını İzmir 
Büyükşehir Belediyesi karşılıyor” dedi.

Organize sanayi bölgelerine ilişkin 
düşüncelerini de açıklayan Başkan 
Kocaoğlu şöyle devam etti:

“50-100 kişi biraya gelelim, 
OSB’lerden arazi olalım, varsın boş 
dursun diye bir anlayış olmaz. Zaten 
İzmir’deki OSB’ler dolsa İzmir’in 
sanayi üretimi ikiye katlanacak. Bir boş 
alan dururken, başka bir boş alanı işgal 
etmenin bir anlamı yok. Bizim sanayi 
üretimine de, üretimde kalifiye elema-
na da ihtiyacımız var. Anahtar sektör-
lerdeki kalifiye eleman açığını gider-
mek üzere kurduğumuz ve 11 Ekim’de 
eğitime başlayacak Kent Kolej’inde ilk 
olarak asfalt tamiri, bordür, parke taşı, 
karo taşı döşeme konularında eğitim 
vereceğiz. Türkiye’nin en pahalı kal-
dırımını yaptık, işçilikte perişan olduk. 
İmalat sanayisinin ihtiyacı olan teknik 
eleman eksikliğini gidermek amacıyla 
Kaynak, CNC, PLC ve CAD/CAM 
bölümlerinde 4 ayrı kurs açılacak. 
İzmir Kent Koleji projesinin en önemli 

katkılarından birisi de, yerel düzeyde 
mesleki eğitim, istihdam ve sanayi 
kurumlarını bir araya getiren bir yapı 
öngörmesi.”

İEF yeniden tasarlanacak
Gaziemir’de yapımı süren yeni fuar 

alanının tamamlanmasının ardından 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın dü-
zenlendiği Kültürpark’ın yeniden 
tasarlandığını bildiren Aziz Kocaoğlu, 
“Adeta senaryosunu yeniden yazdık. 
Fuar hollerini yıkıp altında otopark 
olan kongre ve sergi salonları yapmak 
istiyoruz. Kitap, Mücevher, Hediyelik 
Eşya gibi fuarları burada gerçekleş-
tirmek istiyoruz. Genel ticari fuarlar 
dünyada işlevini bitirdi. Bu yıl 83’ncü-
sünü yaptığımız İEF’yi de iki boyutlu 
yapacağız. İhtisas fuarlarını, tasarım ve 
inovasyon fuarlarını yeni fuar alanında 
yapıp işin kültür ve sanat, eski panayır, 
şov gibi kısımlarını da Kültürpark hatta 
kent merkezine, Kordon’a yayarak bir 
şölen halinde yapmak istiyoruz” dedi.

Bölgelerin stratejik planları
Aziz Kocaoğlu, Çeşme 

Yarımadası’nın güzel bir stratejik plana 
sahip olduğunu ve çalışmalara start 
verileceğini açıkladı. Bakırçay, Mene-
men Ovası, Tahtalı Barajı Havzası ve 
Küçük Menderes’in de stratejik planını 
yapmaya karar verdiklerini söyle-
yen Kocaoğlu, katılımcı bir anlayışla 
yola devam edeceklerini vurguladı. 

Kocaoğlu’ndan İzmir’in 
kalkınma vizyonu
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Kocaoğlu, İzmir’in 40 kilometrelik kıyı 
tasarımının tamamlandığını, minyatür 
iskeleler ve seyir terasları yapılacağını 
bildirdi.

Yazıbaşı’nda sanayicilerin aldıkları 
arazilerle ilgili sorunda hatalarının 
olmadığını ifade eden Kocaoğlu, 
“Oranın önünü açmak doğrudur. Biz 
de sanayicinin tarafındayız. Tarım İl 
Müdürlüğü’nden defalarca tarım yapı-
lamayacağına dair görüş istedik. Davayı 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne değil 
Tarım İl Müdürlüğü’ne açacaksınız” 
diye konuştu.

Özel İdare mallarının dağıtımında 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “sıfır” 
çektiğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, 
bu duruma tepki olarak 11 Ekim tari-
hinde bir yürüyüş düzenleyeceklerini 
belirterek, “Bu 4.5 milyon liralık mal, 
bu servet İzmirli’nin hakkıdır” dedi.

İlçe belediyelerinin sanayicilerden 
aldığı katı atık bedellerindeki denge-
sizliğin giderileceğini de haber veren 
Kocaoğlu, önümüzdeki günlerde ilçe 
belediye başkanları ile toplantı yapıp 
uygulamada bir standart sağlanacağını 
bildirdi. Kocaoğlu, Çiğli’deki koku 
konusunda problemi çözmeye çalıştık-
larını söyledi. 

Statlar için sağlıklı planlama
Kentin son dönemde en çok tartışı-

lan konularından biri olan stat mese-
lesine de değinen İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı, şöyle devam etti:

“Bizim ihtiyacımız olan, kentin ku-
zey ve güneyine 20-25 bin kişilik ger-
çek anlamda futbol statları yapmaktır. 
Bunları sadece stat olarak değil bir 
spor kompleksi, bir spor köyü olarak 
değerlendirmek istiyoruz. 2011 yılında 
bu noktaya gelmiştik. Örnekköy’de 80 
dönüme bir spor köyü yapmayı hedef-
liyorduk. Bugün, bir ‘karşı kampanya’ 
başlatılıyor. Oysa şu anda orada stat 
yapmamak için hiçbir neden yok. Biz 
yapılacak işin kalıcı olmasını, kentin 
trafiğine zarar gelmemesini, orada 
yaşayan insanların ve kentin zarar 
görmemesini, onun için de sağlıklı 
proje ve sağlıklı planlama yapılmasını 
istiyoruz.”

6 aydır bekleyen randevu
Stat yatırımları konusunda görüş-

mek üzere Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç ve Müsteşarı’ndan 
aylardır randevu beklediğini ancak 
beklediği yanıtın bir türlü gelmediğini 
açıklayan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bu 
işin doğru yapılması, gençlerimizin kitle 
sporu yapmaları ve kalıcı bir eser bı-
rakalım düşüncemiz var. Seçimden bu 
yana, Gençlik ve Spor Bakanı’ndan 6 
aydır randevu talep ediyorum, alama-
dım. Karşıyaka ve Göztepe statlarının 
yerleri yanlıştır. TOKİ, ihalede ne yer 
belirtmiştir ne bir şey! Biz İzmirli ola-
rak spor altyapısını güçlendirecek bu 
projeyi istiyoruz. Alsancak Stadı’nın da 
yeniden yapılmasından yanayız” diye 

konuştu.
Sanayicilerin, ulaşımda karşılaşılan 

sorunlar, altyapı yatırımları, itfaiye, 
çevre sağlığı sorularını da yanıtlayan 
Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye-
si olarak üzerlerine düşen görevleri 
yatırım planları doğrultusunda yerine 
getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nu Dünya Belediye 
Başkanları Yarışması’nda Türkiye’den 
finale kalan tek başkan olması dola-
yısıyla tebrik ederken, bununla ilgili 
internet sitesinden destek olunabile-
ceğini belirtti ve “Ben bir İzmirli olarak 
görevimi yerine getirdim” dedi.

Basmane çukurunda 
belediye hizmet binası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Basmane çukurunu bele-
diyenin almayacağını, ancak orayı satın alanların yapacakları projenin yüzde 
30’nda belediye hizmet binası, 7 bin 500 metrekare de otopark yapmak 
zorunda olduğunu hatırlattı. Basmane çukurunun bugünkü durumundan 
kurtarılıp kente kazandırılması yolunda meslek odalarının dava açmamasını 
sağladığını, belediyenin payının kamu vicdanının yaralanması nedeniyle 
taraflarla uzlaşarak yüzde 11’den yüzde 30’a çıkardığını bildiren Kocaoğ-
lu, TMSF’nin belediyenin taahhüdünü kabul ettiğini ve satış değerinde de 
belediyenin hissesinin hariç olduğunu ifade etti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, meslek 
komiteleri ortak toplantısı anısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’na plaket verdi.
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Ekonomi Bakanımız Sayın 
Nihat Zeybekci’nin 
katılımlarıyla 18-19 
Eylül 2014 tarihlerinde 

İzmir’de Ege Serbest Bölgesi 
Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen 
“Yeni Dönemde Türkiye-ABD-AB 
Perspektifi: Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTIP) Fırsatlar & 
Riskler Konferansı”na Bakanlığımız 
bürokratları ile iş dünyasının Türk ve 
yabancı temsilcileri katılım sağladılar. 
Toplantıda, ABD-Türkiye arasında 
karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini 
artırmaya yönelik projeler, karşılıklı 
sektörel yatırımların önemli noktaları 
ve karşılaşılan engeller, ABD-Türkiye 
arasında Serbest Ticaret Anlaşması 
(STA) imzalanması vizyonu, TTIP’nin 
Türk ekonomisine ve özellikle 
sektörler üzerine muhtemel etkileri, 
ABD-Türkiye arasında kamu-özel 
sektör işbirliği, Türkiye-AB Gümrük 
Birliği üzerinde TTIP’nin muhtemel 
etkileri gibi konular görüşüldü.

TTIP müzakereleri
Dünya GSYİH’nin yüzde 47’sini 

ve küresel ticaret akışının yüzde 
30’unu gerçekleştiren AB ile ABD, 
STA unsurunu da içeren kapsamlı bir 
TTIP Anlaşması’nın tesis edilmesine 
yönelik müzakereleri Temmuz 
2013’te başlattı. Söz konusu TTIP 
müzakerelerinde bir yıl içinde 
altı müzakere turu tamamlayan 
taraflar, müzakereleri 2015 yılında 
tamamlamayı hedeflemektedir. 

Ortaya konulan hedefler ve her 
iki ekonominin büyüklükleri göz 
önüne alındığında oldukça iddialı 
görünen bu müzakere takviminin 
nasıl şekilleneceğini tüm dünya 
gibi ülkemiz de yakından takip 
etmektedir. 

TTIP’nin, tarafların Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) taahhütlerinin oldukça 
ötesine geçecek düzeyde mal ve 
hizmet ticaretinde liberalizasyon, 
düzenleyici alanlarda uyumlaştırma, 
yatırım ve kamu alımlarında ileri 
düzeyde pazara giriş olanaklarının 
sağlanması gibi iddialı ve kapsamlı 
hedefleri dikkat çekmektedir.

AB ve ABD’nin ekonomik krizle 
mücadelede büyümeyi tetikleyici 
yapısal reformlara olan ihtiyaçlarının 
yanı sıra, gerek ABD ve AB’nin 
rekabetçiliklerinin Çin ve Hindistan 
gibi büyüyen ekonomiler nedeniyle 
erozyona uğraması, gerekse DTÖ 
Doha Turu’nda uzun süredir bir 
ilerleme kaydedilememesi nedeniyle 
çok taraflı platformda yaşanan 
durgunluk TTIP sürecini tetiklemiştir. 
TTIP’nin, dünya ekonomisinin son 
senelerde karşılaştığı bu güçlüklerin 
aşılması sürecinde etkin rol oynaması 
beklenmektedir.

Dünya ekonomisi üzerindeki 
etkilerinin büyüklüğü tartışılmaz olan 
ve “21. Yüzyılın Anlaşması” olarak 
nitelendirilen TTIP müzakereleri 
tamamlandığında, Trans-Pasifik 
Ortaklığı (TPP) ile beraber, dünyanın 

Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı 

(TTIP) Konferansı
TTIP Değerlendirmeleri – I

Adnan Yıldırım
Ekonomi Bakan Yardımcısı

Türkiye, 2013 yılı için 
toplam ihracatının 
yüzde 45,2’sini ve 
ithalatının yüzde 
41,8’ini TTIP tarafları 
olan AB ve ABD ile 
yaparak transatlantik 
ekonominin halihazırda 
bir parçası olduğunu 
kanıtlamaktadır. 
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tüm büyük ekonomilerinin içinde 
yer aldığı bu iki oluşum ile ekonomik 
olduğu kadar politik ve stratejik 
öneme de sahip yeni bir dünya ticaret 
düzeni kurgulanacaktır.

TTIP’nin Türkiye açısından 
önemi
TTIP için belirlenen iddialı 

hedeflerin yanı sıra ülkemizin AB ve 
ABD ile uzun yıllara dayanan mevcut 
stratejik, politik ve ekonomik ortaklık 
ilişkisi dikkate alındığında, AB ile ABD 
arasında akdedilecek bir Anlaşma 
ülkemiz bakımından önemli sonuçlar 
yaratacaktır. Anlaşma’nın her iki 
tarafının da Türkiye’nin dış politikası 
ile ticaret ve ekonomi politikaları 
bakımından önde gelen stratejik ve 
politik ortaklarından olması sebebiyle, 
TTIP süreci ülkemiz için büyük önem 
arz etmektedir.

Türkiye, 2013 yılı için toplam 
ihracatının yüzde 45,2’sini ve 
ithalatının yüzde 41,8’ini TTIP 
tarafları olan AB ve ABD ile yaparak 
transatlantik ekonominin halihazırda 
bir parçası olduğunu kanıtlamaktadır. 
Gerek AB ile mevcut Gümrük Birliği 
gerekse ABD ile “Model Ortaklık” 
ilişkisi nedeniyle Türkiye, diğer 
üçüncü ülkelerden farklı olarak 
TTIP’nin neticelerinden hukuken ve 
ticari açıdan doğrudan etkilenecek bir 
ülkedir.

Türkiye, Gümrük Birliği ile 
dünyanın en büyük ekonomik ve 
ticari bloklarından birisi olan AB ile 
bütünleşme yolunda önemli bir adım 

atmıştır. Halihazırda Transatlantik 
ekonominin doğal bir parçası olan 
Türkiye,  AB ile gerçekleştirdiği 
gibi, ABD ile de hukuki bir zemine 
dayanan ekonomik ve ticari 
entegrasyonu tesis etmekte kararlıdır.

Bu noktada, Türkiye’nin hem AB 
ile mevcut Gümrük Birliği ilişkisinin 
ticari ve hukuki anlamda bir gereği, 
hem de ABD ile uzun yıllara dayanan 
köklü ilişkilerinin bir sonucu olarak, 
son derece kapsamlı ve iddialı 
hedefleri olan bu Anlaşma’nın 
neticelerinden doğrudan etkilenmesi 
kaçınılmaz olup, AB’ye paralel 
bir biçimde ABD ile STA sürecini 
başlatması Türkiye’nin en temel 
önceliğidir.

Türkiye, bugüne kadar aralarında 
önemli ekonomik aktörlerin de 
bulunduğu farklı coğrafyalardaki 
ülkelerle imzaladığı 21 STA’nın yanı 

sıra mevcut durumda devam eden 
STA müzakereleri ve girişimleriyle 
küresel ticaretteki konumunu daha da 
sağlamlaştırmaktadır.

Bugün Türkiye, Asya’dan Güney 
Amerika’ya, Afrika’dan Uzakdoğu’ya 
kadar geniş bir coğrafyada STA 
müzakereleri yürütmeye devam 
etmektedir. Bu çerçevede, gerek 
yürürlüğe giren Güney Kore STA’sı 
gerekse Kanada, Japonya ve Hindistan 
gibi ülkelerle STA müzakerelerinin 
başlatılması yönündeki girişimler, 
esasen Türkiye’nin artık büyük 
ve rekabetçi ekonomiler ile STA 
akdetme yönündeki iradesini net 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu 
bakımdan, ekonomik ve ticari anlamda 
dünyanın bir diğer büyük bloğu olan 
ABD ile yapılacak muhtemel bir STA, 
Türkiye’nin bu konumunu ileriye 
taşıyacak bir gelişme olacaktır.



GÜNDEM

22 EYLÜL 2014

İzmir’deki Oda ve Borsaların ortak yönetim kurulları toplantısına katılan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu “Kentin mağduriyetinin giderilmesi için birlikte çalışmalıyız. İlgili 

bakanlara bölgesel teşvik yerine sektörel teşvik sistemini önereceğim” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Girişimcilikte Türkiye’ye 

örnek olan İzmir’in teşvik sorununu 
yeni hükümetle çözmek istiyoruz” 
dedi.

İzmir’deki Oda ve Borsaların 
ortak yönetim kurulları toplantısına 
katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
İzmir iş dünyasının teşvik taleplerini 
haklı bulduğunu söyledi. İzmir 
Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası 
temsilcilerine hitap eden Hisarcıklıoğlu, 
“Sayın Ender Yorgancılar’ın bizlere 
anlattığı 3.5 kilometrelik alanda 4 farklı 
teşvik uygulaması, haksızlığı gözler 
önüne seriyor. İzmir’in mağduriyetinin 
giderilmesi için hep birlikte 
çalışmalıyız” dedi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu ayrıca, yeni 
hükumetin kurulmasının ardından 
ilgili bakanları ziyaret ederek bölgesel 
teşvik yerine sektörel teşvik sistemine 
geçilmesini önereceğini aktardı. 

Türkiye’deki tüm meslek liselerinin 
TOBB tarafından yönetilmesi 
fikrinin de konuşulduğu toplantıda 

Hisarcıklıoğlu, “İllerde hangi alanda 
eleman sıkıntısı varsa o sektöre 
yönelik kalifiye personeli yetiştirecek 
meslek lisesini de kendimiz kurmalıyız. 
Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ile 
görüşmeler sürüyor” dedi.

Yorgancılar: Yatırımın 
gözdesi İzmir
İzmir’in ekonomi gündeminin 

ele alındığı Ortak Yönetim Kurulları 
Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin yapısal reformları hayata 
geçiremediği taktirde ekonomide 
2023 yılı hedeflerini tutturmasının 
zor olduğunu savundu. Son dönemde 
makro hedeflere odaklanılırken 
mikro hedeflerin göz ardı edildiğini 
söyleyen Yorgancılar, “Türkiye’nin 
yüksek hedefleri var ama bu gidişat ile 
2023 hedeflerine ulaşmak zor. Makro 
hedeflere odaklandık, mikro hedefler 
gözardı edildi. 2010 yılında TOBB 
çatısı altında Sanayi Konseyi yapıldı. 
O toplantıda konuşulan konularla 4 
yıl sonra konuşulan konular aynı. Bu 
nedenle mikro reformlara yönelik 
çalışmalar yapılması önemli” diye 

konuştu.
İzmir ile Manisa arasındaki 3.5 

kilometrelik mesafede 4 farklı teşvik 
sisteminin uygulandığına da dikkat 
çeken Ender Yorgancılar, kentteki 
organize sanayi bölgeleri doluncaya 
kadar burada yapılacak yatırımlara 
Manisa’daki teşvik oranlarının 
uygulanmasını talep ettiklerini aktardı. 
Yorgancılar, şu görüşleri dile getirdi:

“İzmir’de geri kalmışlığın ifadesi 
basında ve kamuoyunda tartışılıyor. 
Ancak yabancı sermayelerin en çok 
geldiği illerin başında İzmir geliyor. 
Yüzde 21 sanayi sektöründe İzmir’de 
yatırım yapıyorlar. Buradan şu çıkıyor; 
İzmir’e gelen yabancı sermayenin 
yüzde 21’i sanayiyi tercih etmişse 
demek ki aynı lisanı, aynı duyguyu 
paylaşan insanlar olduğumuzu 
görüyoruz. Ancak 10 sanayi bölgesinin 
yüzde 33’ü boş, yatırımcı bekliyor. 
Bunun nedeni her gün İzmir’den 
Manisa’ya 30 bin kişi gidiyor. 3.5 
kilometrelik çap içinde 4 değişik 
teşvik modeli var. Organize sanayi 
bölgelerindeki boş yerler doluncaya 
kadar komşu ilin haklarından 
yararlanmalıyız.”

İzmir’e ‘teşvik’ desteği
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İmkan tanınırsa 
karşılığı katlanır
İzmir’in vergilerinin bütçenin yüzde 

10’unu oluşturduğunu ifade eden 
Ender Yorgancılar, “Ama bütçeden 
aldığımız katkı maalesef aynı değil. 
Tahakkuka bakarsanız 1’e 7, ödemeye 
bakarsanız 1’e 4 şeklinde geri yatırım 
aldığımızı görüyoruz. Bizim burada 
ne yapmamız gerekiyor? İzmir’in bu 
1’e 4’ün karşısında 1’e 5 de verme 
imkanı var. 1’e 6 da verme imkanı var. 
Daha çok imkan tanındığında İzmir’in 
yetişmiş iş gücü, 10 üniversitesi, 300 
gün güneşli olan ılıman bir iklimi, 
limanları, uluslararası havaalanı, çevre 
yolları ile baktığınızda son derece 
büyük potansiyel olduğunu görüyoruz” 
dedi.

Kestelli: Gelişmişlik 
farkına dikkat
Toplantıya ev sahipliği yapan İzmir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin 
vasat bir ekonomiye sahip olmak gibi 
bir lüksünün bulunmadığını söyleyerek, 
yeni dönemde dikkat edilmesi 
gereken en önemli noktalardan 
birinin metropoller arasındaki 
gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması 
olduğunu dile getirdi. Kestelli, “İzmir, 
potansiyeliyle, ülke büyümesine en 
çok katkı verebilecek illerin başında 
geliyor. Ancak; Ankara’da tasarlanan 

ve özellikle İstanbul’u gözeten büyük 
yatırım politikaları, İzmir’in bu katkıyı 
vermesine engel teşkil ediyor. İzmir 
Fuarı’nın küresel bir çekim merkezi 
haline getirilememiş olması, bu ihmal 
için sanırım verilebilecek en güncel 
örneği” dedi. 

Siyaset gündeminin geriye atılıp 
hızla ekonomiye odaklanılması 
gereken bir dönemin eşiğinde 
olduklarını kaydeden Kestelli, 
bu dönemin Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun vaad ettiği gibi yeni 
bir sıçrama dönemi olmasını dilerken 
şöyle konuştu: “Çünkü Türkiye 2006 
yılından bu yana 8 yıldır orta gelir 
grubu ülkesi. Orta Vadeli Program’a 
göre 2015 yılından sonra 12 bin doları 
aşıp yüksek gelirli ekonomiler ligine ilk 
adımı atmış olacağız. Fakat orada ne 

kadar kalacağımızın ya da hangi hızla 
yükselip düşeceğimizin belirtisi bugün 
attığımız adımlar olacak.”

Demirtaş: Dönüşümde 
görev istiyoruz
İzmir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da, 
kayıt dışı rekabeti azaltan istihdam 
üzerindeki vergi ve yükler azaltılması 
gerektiğini belirtti. Kentsel dönüşümde 
Odalara da görev verilmesini 
savunan Demirtaş, “Yüzde 95’i bizim 
üyelerimizin yerleri. Sözleşme de 
hazır olmasına rağmen alamadık” diye 
konuştu.

Demirtaş, kalkınma ajanslarının 
yapısının da değiştirilmesini isterken, 
“İZKA tek bir ile dayalı kalkınma 
ajansı olmasına rağmen hiçbirimiz bu 
çalışmadan memnun değiliz. Devletçi 
bir yapısı var. Devletin verdiği para 
yine devletin kurumlarına veriliyor” 
dedi.

Öztürk: Navlun açığını 
azaltmalıyız
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk 
ise, 2023 yılında yaklaşık 30 milyar 
doları bulacak olan navlun açığının 
azaltılması için önlemlerin şimdiden 
alınmaya başlanması gerektiğine 
değindi. Türkiye’nin 400 milyar 
dolarlık dış ticaretinde bugün itibariyle 
ödenen navlunun yüzde 7’sinin deniz 
yoluyla gerçekleştirilmekte olduğunu 
söyleyen Öztürk, bunun 12 milyar 
dolarları bulabildiğini ifade etti.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
TBMM’ye sunduğu 62. 
Hükümet’in programında 
“Yeni Türkiye, Güçlü 

Ekonomi” parolasıyla hareket 
edeceklerini açıklarken, 61. hükümetin 
ekonomik dengelerini bozmadan 
daha da geliştirecekleri mesajını 
verdi. Davutoğlu, 2023 vizyonunun 
korunduğu programda, 2015 
seçimleri öncesi popülist politika 
izlemeyeceklerini, faizsiz bankacılığı 
geliştireceklerini, büyümenin devam 
edeceğini söyledi. 

Davutoğlu, 189 sayfalık 62. 
Hükümet Programı’nın 59 sayfasını 
ekonomik konulara ayırırken, “Güçlü 
Ekonomi” vurgusu yapılan programda 
4 yılda 350 milyar dolarlık yatırım har-
caması öngörüldü. Kalkınma ve refah 
odaklı programda; mali disiplin, katma 
değerli istihdam, Ar-Ge nitelikli genç 
nesiller, artacak tasarrufların doğru 
alanlara yönlendirilmesi öncelikler 
arasında sıralandı. Kendi konutunu 
yapanlara destek sağlanmasının yanısıra 
2023’te insan dostu marka şehirler ön 
plana çıkacak. Hükümet programında 
Türkiye’yi 2 trilyon dolarlık milli gelire 

ulaştıracak ekonominin yol haritasına 
ilişkin şu başlıklar yer aldı:

İstikrarlı büyümeye devam
İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi 

sağlamak, istihdamı artırmak, cari açığı 
kontrol altında tutmak, mali dengeleri 
sağlamlaştırmak, fiyat istikrarını sağla-
mak ve korumak temel hedef olacak. 
Cari açığı düşürmeye yönelik yapısal 
tedbirler alınmaya devam edilecek. 
Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak nük-
leer santrallerin kullanılmasına yönelik 
çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek. 
Konya güneş enerjisi üssü olacak. 3000 
MW’lık, dünyanın en büyük güneş 
enerjisi santrali için yaklaşık 6 milyar 
dolar yatırım yapılacak. Önümüzdeki 
dönemde elektrikli araç teknolojileri 
desteklenmeye devam edilecek, bu 
amaçla Hibrit ve Elektrikli Araç Araş-
tırma Merkezi kurulacak. Havacılık ve 
uzay teknolojilerinin geliştirilmesi için 
bu yöndeki tüm faaliyetlerin koordi-
ne edileceği Türkiye Uzay Kurumu 
kurulacak.

ABD ekonomisindeki toparlanmay-
la birlikte ortaya çıkan politika deği-
şikliğinin etkilerini hafifletme yönünde 

doğru tedbirleri hızlı ve kararlı bir 
şekilde almaya devam ediliyor.

Üretimde kredi desteği
Üretimin ve ihracatın artırılma-

sı için uygun finansman sağlamaya 
yönelik çabalar devam edecek, önünü 
açacak politikalar sürdürülecek. Giri-
şimcilik geliştirilecek. Küçük işletmeler 
desteklenecek. 2014-2018 dönemini 
kapsayan 10. Kalkınma Planı dönemin-
de 250 milyar dolarlık kamu yatırımı 
yapılması planlanıyor. Kamu-Özel İşbir-
liği projeleri için de yaklaşık 100 milyar 
dolar harcanmasını, böylece kamu 
yatırımları için harcanacak tutarın 350 
milyar doları aşması öngörülüyor. Kır-
sal kalkınma için verilen 2 milyar liralık 
destek artırılacak.

Gri alanlar temizlenecek
Mevzuatın öngörülebilir ve sarih 

olması, geriye yürümemesi, mevzuatta 
gri alanların temizlenmesi, kazanılmış 
hakların korunmasına özen gösterilme-
si için gerekli güven ortamı oluşturu-
lacak.

Vergi tabanı genişletilecek. Vergi 
mevzuatının sadeleştirilmesi ve anlaşılır 
kılınması, vergi tabanının genişletilmesi 

Başbakan Davutoğlu, “2015 seçimleri öncesi popülist politika yok. Parola: Yeni 
Türkiye Güçlü Ekonomi. Büyüme sürecek. Enflasyon, faiz ve cari açık düşecek” 

dedi. Mevzuatta da gerekli güven ortamı oluşturulacak.

Popülizme izin yok
büyümeye devam
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ve vergilemenin daha adil olmasına 
yönelik çalışmalara devam edilecek.

Her kuruşun hesabı verilecek. 
Kamu harcamaları etkinlik ve verimlilik 
temelinde gerçekleştirilecek, şeffaf ve 
hesap verilebilirlik esas olacak. Vatan-
daştan alınan her bir kuruşun hesabının 
verilmesi temel öncelik olacak.

Yoksullukla mücadele
Adil gelir paylaşımı yönündeki 

politikalar sürdürülecek. GSYH’nin 
2023’te 2 trilyon dolara, kişi başına 
gelirin 25 bin dolara yükseltilmesi 
hedefleniyor. Yurt içi tasarruflar artırı-
lacak. Yoksullukla mücadele sürecek. 
2015 sonuna kadar aylık 65 doların 
altında bir gelirle yaşamak zorunda 
olan vatandaş kalmayacak. Tüm yaşlıla-
rın evlerinden ve sosyal çevrelerinden 
ayrılmadan yaşamlarını sürdürebilecek-
leri sosyal ve ekonomik şartları oluş-
turmak temel hedef olarak belirlendi. 
Yaşlı, engelli ve yoksul vatandaşlara 
yönelik hizmetlerin kalitesi artacak.

Sigorta prim payı devletten
Kadınların çalışma hayatına katılı-

mını artırmak amacıyla çocuk bakım 
evleri ve kreş hizmetleri için teşvik uy-
gulamaları güçlendirilecek. Gençlerin, 
kadınların ve mesleki eğitim alan iş-

sizlerin istihdamı halinde 54 aya kadar 
işveren sigorta prim payının devletçe 
karşılanması uygulaması sürecek.

Mega projeler 
tamamlanacak
Ulaşım, eğitim, sağlık, enerji ve 

savunmada başlatılan büyük projeler 
tamamlanacak. İstanbul’a üçüncü ha-
valimanı, Yavuz Sultan Selim Köprü’sü, 
İstanbul Finans Merkezi, nükleer sant-
raller, İzmir-İstanbul Otoyolu, Avrasya 
Tüneli, Afşin-Elbistan Termik Santrali, 
Yumurtalık’a rafineri, GAP projeleri, 
İzmir-Ankara YHT projesi, Türkiye’nin 
kendi doğalgazını taşıyacak 10 LNG 
gemisi, Filyos, Galataport, Haliçport ve 
Haydarpaşa Port projelerinden başla-
yanlar hızlandırılacak, proje aşamasın-
dakiler başlatılacak. Egeray uzatılacak, 
Başkentray ile ve Van Gölü Demiryolu 
Geçişi tamamlanacak. Sakarya’dan 
Kocaeli’ne, Kocaeli’nden İstanbul’a, 
İstanbul’dan Kınalı’ya, Kınalı’dan yeni 

inşa edilecek Çanakkale Boğaz Köp-
rüsü ile Balıkesir’e uzanacak otoyollar 
hayata geçirilecek.

6.5 milyon kişiye 
iş kapısı açıldı
İş gücüne katılım oranı 2013’te 

yüzde 50.8’e yükseldi. 2002’de 19.2 
milyon olan toplam istihdam 25.5 mil-
yona çıktı. Böylece 12 yılda 6.3 milyon 
kişiye iş kapısı açıldı. Amaç, işsizliği 
kalıcı şekilde azaltarak 2023 yılında 
yüzde 5 seviyesine indirmek. 

Alt ve orta gelir 
grubuna konut
Alt ve orta gelir grubunun konut 

ihtiyacının karşılanmasına öncelik veri-
lecek. TOKİ hızlı fiyat artışının olduğu 
şehirlere yoğunlaşacak. Her ilde en az 
bir şehir ormanı oluşturulması projesi 
ile her il ve ilçenin en az bir meydanı-
nın olması gibi şehirlerin canlılığını artı-
ran projeler hayata geçirilecek. Yoğun 
hatlarda raylı sistem yaygınlaştırılacak.

Merkez Bankası bağımsızlığı
Enflasyon hedeflemesi, temel para politikası rejimi olmaya devam 

ederken hükümet programında dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması 
sürdürüleceğine dikkat çekildi. Programda, “Merkez Bankası fiyat 
istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para 
politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edecektir” 
denildi. Hükümet ve Merkez Bankası tarafından enflasyon hedefleri 3 yıllık 
vadede belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak.

Faizsiz bankacılığın geliştirilmesi için kamu sahipliğinde katılım 
bankalarının kurulmasına yönelik çalışmalar sürecek. Özel sektör ve hane 
halkının borçlanmalarında TL’yi tercih etmesi teşvik edilecek.

l Güçlü Ekonomi 
vurgusu yapılan 62. 
Hükümet programında 
kamunun 350 milyar 
dolar yatırım yapması 
öngörüldü.

l Adil gelir paylaşımı 
yönündeki politikalar 
sürecek, yoksullukla 
mücadele edilecek. Kişi 
başı gelir 25 bin dolara 
çıkacak.

l İstikrarlı ve 
sürdürülebilir büyüme 
sağlanacak. Enerjide dışa 
bağımlılık azaltılacak. 
İşsizlik yüzde 5’e 
indirilecek.
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Türk ekonomisi 2014’ün 
ikinci çeyreğinde yüzde 
2.1 oranında büyüyerek, 
beklentilerin altında bir 

büyüme sergiledi. Yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 4.7 olan büyümenin ikinci 
çeyrekte hız kaybetmesiyle 6 aylık 
büyüme oranı yüzde 3.3’te kaldı. 
İkinci çeyrekteki düşük büyüme 
performansı, yılsonunda yüzde 4 olan 
yıllık büyüme hedefinde revizyon 
ihtiyacını ortaya koydu. Büyümeye 
bağlı olarak enflasyon hedeflemesinde 
de güncelleme ihtiyacı doğdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
büyüme verilerini açıkladı. Tarım 
sektöründe kuraklık nedeniyle yıllık 
yüzde 1.8 oranındaki daralma ve ilk 
çeyrekte yüzde 5.3 büyüyen sa-
nayinin büyüme hızını yüzde 2.4’e 
çekmesinin etkisiyle, ikinci çeyrek 
büyümesi yüzde 2.1’de kaldı. TÜİK, 
birinci çeyrekteki büyümeyi de yüzde 
4.3’ten yüzde 4.7’ye çektikten sonra 
ilk yarı büyümesini yüzde 3.3 olarak 
açıkladı. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış GSYH, ikinci çeyrekte bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 azaldı, 
takvim etkisinden arındırılmış GSYH 
ise bir önceki yıl aynı döneme göre 

yüzde 2.4 arttı.

Yatırımlar durdu
TÜİK verilerinden yapılan hesap-

lamaya göre yılın ikinci çeyreğinde 

büyümeyi net ihracat 2.9 puan, yurtiçi 
tüketim 0.3 puan, devletin nihai tü-
ketim harcamaları 0.3 puan yukarı 
çekerken, özel yatırımlar büyümeyi 
0.9 puan, stok değişimleri ise 0.4 
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2014 yüzde 9,54, -ÜFE’de yüzde 9,88
. Bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 0,09 ve -ÜFE’de 

ise yüzde 0,42 .
yüzde 14,73 ile lokanta ve otellerde

TÜFE’de b (yüzde 14,44), 
(yüzde 9,64), (yüzde 9,45) ve (yüzde 9,08) en çok 

.
;

yüzde 10,71 yüzde 9,03
-ÜFE bir önceki aya göre; sanayinin dört sektöründen madencilik ve 
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S -ÜFE yüzde 
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puan aşağı çekti. Devletin yatırım 
harcamaları ise katkı sağlamadı.

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla 
değeri 2013 yılında cari fiyatlarla 20 
bin 580 lira, ABD Doları cinsinden 10 
bin 807 dolar olarak hesaplandı. Mev-
sim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 0.5 azaldı. Üretim yöntemiyle 
GSYH, 2014 yılı ikinci çeyreğinde 
geçen yılın aynı çeyreğine göre sabit 
fiyatlarla yüzde 2.1’lik artışla 30 milyar 
803 milyon lira, cari fiyatlarla ise yüz-
de 9.7’lik artışla 423 milyar 921 mil-
yon lira oldu. İmalat sanayinin 2014’ün 
ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 
12.3’lük artışla 69 milyar 305 milyon 
lira, sabit fiyatlarla yüzde 2’lik artışla 7 
milyar 835 milyon lira, finans ve sigor-
ta faaliyetlerinin de bu dönemde cari 
fiyatlarla yüzde 8’lik azalışla 12 milyar 
545 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 
7.1’lik artışla 3 milyar 710 milyon lira 
olduğu görüldü.

Tüketim hız kaybetti
Hanehalklarının nihai tüketim 

harcamalarının değeri yılın ikinci 
çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 6.1’lik 
artışla 292 milyar 388 milyon lira, 
sabit fiyatlarla yüzde 0.4’lük artışla 19 
milyar 902 milyon lira olarak gerçek-
leşti. Öte yandan devletin nihai tü-

ketim harcaması cari fiyatlarla yüzde 
7.6’lık artışla 61 milyar 8 milyon lira, 
sabit fiyatlarla yüzde 2.4’lük artışla     
3 milyar 277 milyon lira oldu. Gayri 

safi sabit sermaye oluşumu değeri 
ikinci üç aylık dönemde cari fiyatlarla 
yüzde 10.1’lik artışla 90 milyar 500 
milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 
3.5’lik azalışla 7 milyar 536 milyon lira 
olarak hesaplandı.

İhracat yükseliyor
Mal ve hizmet ihracatı cari fiyat-

larla yüzde 20.8’lik artışla 118 milyar 
769 milyon liraya, sabit fiyatlarla yüz-
de 5.5’lik artışla 8 milyar 557 milyon 
liraya yükseldi.

Mal ve hizmet ithalat değeri ise 
sözkonusu dönemde cari fiyatlarla 
yüzde 8.5’lik artış göstererek 139 
milyar 873 milyon liraya yükselirken, 
sabit fiyatlarla da yüzde 4.6’lık azalışla 
8 milyar 950 milyon liraya çıktı.

Şimşek: Büyüme yüzde 4’ün 
altında kalabilir
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu 

yılın ikinci çeyreğinde büyümenin bir 
miktar ivme kaybettiğini belirterek, 
yaz aylarında yaşanan kuraklık, AB 
ülkelerinde devam eden ekonomik 
sorunlar ile Irak ve Ukrayna kaynaklı 
jeopolitik gerginliklerin yıl sonunda 
reel GSYH’nin Orta Vadeli Prog-
ram’daki (OVP) öngörülen yüzde  
4’lük tahminin altında kalma riskini 
artırdığını belirtti. 

İlk çeyrekte yüzde 
4.7 büyüyen Türkiye 

ekonomisi ikinci 
çeyrekte yüzde 2.1’le 

beklentinin altında 
büyüdü. 6 aylık 

büyüme yüzde 3.3 
oldu. Yıllık büyüme ve 
enflasyon hedeflerinde 
revizyon gündemde. 

Yüksek faiz ve 
risk algısı tüketimi 

dizginleyince yatırımlar 
ve ithalat frenlendi. 

Hasat dönemine 
rağmen tarım yüzde 
1.8 geriledi. Döviz 
kurunun desteğiyle 
ihracat, büyümenin 
daha da düşmesini 

önledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
2014 yılının ikinci 
çeyreğindeki yüzde 2.1’lik 

büyüme rakamının beklentilerin 
altında olduğunu ifade ederek, 
“Türkiye’nin tüketim ve inşaat 
sektörü ile daha fazla büyümesinin 
mümkün olamayacağı, sanayi 
üretimine ve ihracata dayalı büyüme 
fikrinin, politik ve konjonktürel 
altyapısının oluşturulması gerektiği 
artık görülmelidir” dedi. 2015 yılı 
Haziran ayında yapılacak genel 
seçimler nedeniyle kamu harcamaları 
yoluyla büyümeye yönelmenin 
olumsuz konjonktür nedeniyle akla 
getirilmemesi gerektiğini savunan 
Yorgancılar, “İhtiyacımız olan şey 
rekabetçi-gerçekçi kur ve yatırım 
ikliminin iyileştirilmesidir” diye 
konuştu.

Reel sektörün desteği
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından 
açıklanan 2014 yılı 
ikinci çeyrek büyüme 
rakamlarını değerlen-
dirdi. Özel tüketimin 
yavaşladığını,  yerel 
seçimlerin ardından 
kamu harcamalarında 
frene basıldığını ve 
özel yatırımlardaki 
gerilemenin dikkat 
çektiğini kaydeden 
Yorgancılar, “Uzun süredir tüketim 
ve ithalata dayalı olarak büyüyen 
bir ekonomiye sahiptik. Yüksek faiz 
ve yüksek risk algısı tüketim artışını 
adeta durdurunca hem ithalat hem de 
yatırımlar geriledi. Reel sektör kur-
lardaki artışın da desteğiyle ihracata 
yönelerek ikinci çeyrekte büyümenin 
daha düşük kalmasını engellemiş 
oldu” dedi.

Kamu harcamaları 
ve ihracat
Ekonominin yılın ikinci 

çeyreğinde yüzde 2,1, yı-
lın ilk yarısında ise yüzde 
3,3 oranında büyümesini 
değerlendiren Ender 
Yorgancılar, şu görüşleri 
ifade etti:

“Harcama büyümesi 
boyutundan bakıldığında; 
özel kesim yatırımlarının 
iki çeyrektir gerilediği 
bir dönemde ithalattaki 

gerileme ve ihracat artışı yani net dış 
ticaret ile kamu tüketim harcamala-
rının büyümeyi bu düzeyde tuttuğu 
görülüyor. Özel tüketim artışı ise 
durma noktasına geldi. Bu beklenen 
bir gelişmeydi. Zira kredilerle tüketim 
artışını sonsuza dek sürdürmek 
mümkün değildir. Halkın borçluluk 
düzeyinin çok yükseklere gelmesi 
nedeniyle yılın kalan bölümünde de 

Yorgancılar: Büyümeyi
dış ticaret belirledi 

2014 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, sanayi üretimine ve ihracata dayalı büyüme fikrinin, politik ve 

konjonktürel altyapısının oluşturulması ihtiyacını gündeme getirdi.
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benzer bir durum söz konusu olacak-
tır. Bu durumda yılın kalan bölümünde 
büyüme hızını kamu harcamaları ile 
ihracat belirleyecektir.”

Üretim açısından durum
EBSO Yönetim Kurulu Başka-

nı Yorgancılar, üretim yönünden 
büyümenin çok belirgin bir şekilde 
yavaşlamış olmasına rağmen inşaat 
yanında finans-sigortacılık, madencilik, 
elektrik-gaz-buhar-iklimlendirme ve 
ulaşım-depolama sektörlerinin eko-
nomideki belirleyiciliğini vurgularken, 
“Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2, yılın 
ilk yarısında ise yüzde 3,6’lık büyüme 
performansı gösteren imalat sanayi, 
büyümenin motoru olmuştur. İmalat 
sektöründe yılın ikinci çeyreğinde ya-
kın komşu ülkelerdeki ciddi sorunlara 
rağmen ihracat yüzde 5,1 artarken 
ithalat yüzde 8 gerilemiştir. Sektö-
rün yılın ilk yarısında yüzde 3,3 olan 
GSYİH artışının üzerinde gerçekleşen 
büyümesinin arkasında yerli girdi tale-
binde ve ihracattaki artış bulunmakta-
dır. Bu gelişme rekabetçi kurun yerli 
üretim ve sanayici açısından önemini 
bir kez daha ortaya koymaktadır” 
diye konuştu.

Programa sadık kalınmalı
Türkiye’nin ekonomik boyutta bir 

yol ayrımına geldiğini, yeni hükümet 
programından da ekonomi yönetimi-
nin bunun farkında olduğunu gör-
düklerini belirten Ender Yorgancılar, 
şunları söyledi:

“Beklentimiz, bu programın ni-
yetler manzumesinden öteye geçe-
rek uygulanmasıdır. Çünkü böylece 

yatırım ikliminin iyileştirilmesi, sanayi 
sektörü üretim deseninde yapısal 
dönüşüm sağlanarak bilgi çağı ürün-
lerinin üretilmesi, yerli üretim deseni 
ile tüketim deseninin uyumlaştırılması 
sağlanabilecektir. Türkiye için orta ve 
uzun vadede başka bir çıkış yolu da 
görünmemektedir.”

"Beklentimiz, bu programın niyetler manzumesinden öteye geçerek uygulanmasıdır. Çünkü 
böylece yatırım ikliminin iyileştirilmesi, sanayi sektörü üretim deseninde yapısal dönüşüm 
sağlanarak bilgi çağı ürünlerinin üretilmesi, yerli üretim deseni ile tüketim deseninin 
uyumlaştırılması sağlanabilecektir. Türkiye için orta ve uzun vadede başka bir çıkış yolu da 
görünmemektedir.”

KUTU…KUTU…

2013-2014 İKİNCİ ÇEYREK TEMEL GÖSTERGELER

BÜYÜME (%) 2013
II. Çeyrek

2014
II. Çeyrek

GSYİH 4,6 2,1
İ. Sanayi 3,7 2,0
Özel Tüketim 5,6 0,4
Kamu Tüketimi 8,0 2,4
Özel Yatırımlar -0,8 -4,1
Kamu Yatırımları 27,3 -0,9
Mal-hizmet ihr. büyüme % 0,0 5,5
Mal-hizmet ith. büyüme % 12,5 -4,6
Cari Denge (milyon Dolar) -20.526 -12.479
Toplam kredilerde artış % 22,8 23,9
Tüketici Kredisi artış oranı % 24,1 13,7
Döviz sepeti (0,5 € + 0,5 $) 2,121 2,506
(0,5 € + 0,5 $) artış oranı % 3,08 18,15
İ. Sanayi ihracatı (milyon $) 35.665 37.495
İ. Sanayi ihracat artışı % -3,0 5,1
İ. Sanayi ithalatı (milyon $) 53.164 48.911
İ. Sanayi ithalat artışı % 14,0 -8,0
TÜFE enflasyonu % 1,33 2,05
ÜFE enflasyonu % 1,95 -0,37

Kaynak: TÜİK, TCMB ve Hazine verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır.

2013-2014 İKİNCİ ÇEYREK TEMEL GÖSTERGELER

Kaynak: TÜİK, TCMB ve Hazine verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır.
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İzmir Enternasyonal Fuarı 83. kez 
kapılarını dünyaya açtı.  “Partner 
Ülke”nin Mauritius, “Odak 
Ülke”nin Hindistan, “Onur 

Konuğu Kentler”in Diyarbakır ve 
Malatya, temasının “Lojistik” olduğu 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 67 ülke 
ve 43 il temsil edilirken, 829’u yerli, 
303’ü yabancı olmak üzere toplam 
1132 firma ürünlerini görücüye 
çıkardı.

İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen törende; Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Davut Kavranoğlu, Mauritius 
Cumhuriyeti Sanayi, Ticaret ve 
Tüketicinin Korunması Bakanı Cader 
Sayed-Hossen, ve çok sayıda ülkeden 
temsilcilerle birlikte İzmir Valisi 
Mustafa Toprak, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Eş Başkanları Gültan 
Kışanak ve Ferit Anlı ile milletvekilleri, 
belediye başkanları, üst düzey 
bürokrat ve iş dünyası temsilcileri 
hazır bulundu. Fuarın açılışında Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, Meclis Başkanı 
Salih Esen, Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ve Yönetim Kurulu 

üyeleri temsil etti.

Dünyayı burada tanıdık
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 

İzmir ve Ege için “bir yaşam biçimi” 
olduğunu söyleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
“Biz dünyayı burada tanıdık” dedi. 
Fuarın Türkiye’nin kültür mozaiği, 
ekonominin barometresi olduğunu 
vurgulayan Başkan Kocaoğlu, barışa 
önemli bir vurgu yaptı. Başkan 
Kocaoğlu, “1940’larda acımasız 
savaşın tarafları olan Nazi Almanyası 
ile İngiltere ve İtalya’yı, 1980’li 
yıllarda ise cephede göğüs göğüse 
çarpışan Irak ve İran’ı yan yana 
pavyonlarda burada buluşturduk. 
Savaşlara, kıtlıklara, krizlere inat; 
İzmir Enternasyonal Fuarı hep dimdik 
ayaktaydı ve hep barış için var oldu” 
diye konuştu.

Kocaoğlu, İEF sayesinde dünyanın 
İzmir’e geldiğini anlatırken sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sosyalizmle 
kapitalizmin boy ölçüştüğü Amerikan-
Rus rekabetini en yakından hisseden 
bizdik. Uzay araçlarını, uyduları; 
Soyuz’ları, Apollo’ları ve astronotlar 
tarafından dünyaya getirilmiş Ay taşını, 
3 metre uzaktan da olsa, ilk kez biz 

gördük. Dünyada duvarların, modada 
kalıpların yıkılmasına, hep burada 
şahit olduk. Liberal ekonomiyi, 
serbest piyasayı hep burada tanıdık. 
Çalkantıları, yoklukları, kesintileri 
gördük. Filtreli sigaraların karaborsa 
olduğu yıllarda, Fuar’daki Tekel 
Pavyonu’nun önünde kuyruk olup 
az mı bekledik? Ama ekmeğin vesika 
ile satıldığı yıllarda bile, ekonomik 
krizlere inat, ‘daha fazla üretim’ 
sloganıyla açıldı fuarımız.”

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 
ilklere ev sahipliği yaptığını hatırlatan 
Kocaoğlu, ilk otomobili, ilk yürüyen 
merdiveni, ilk buzdolabını, ilk 
televizyonu ve ilk robotu herkesten 
önce İEF’yi gezenlerin gördüğünü 
söyleyerek, “Radyo nedir bilmeyen 
bir nesil bilgisayarla burada tanıştı” 
dedi.

Magazin dünyasının ışıltılı 
yaşamlarının da ilk kez fuarda 
tanındığını söyleyen Başkan Kocaoğlu 
şöyle konuştu: “‘Sanat Güneş’lerini, 
‘Süper Star’ları, ‘Minik Serçe’leri 
ilk kez burada görüp sevdik. Ama 
sadece ekonomiye yön verip sadece 
eğlenmedik. İzmir Fuarı’nda toplanan 
bağışlarla depremzedelerin yaralarına 
merhem olmaya çalıştık.” 

İEF’den dünyaya 83. “Merhaba”
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Malatya’ya davet
Fuarın “Onur Konuğu” illerinden 

Malatya’nın Vali Yardımcısı  Mehmet 
Özel konuşmasında, İzmir’de 
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Mehmet Özel, “Dünyanın 
en prestijli fuarı olan İEF’ye onur 
konuğu olarak katılıyor olmak bizi 
mutlu etti. Malatya’yı dünya kenti 
yapan altın sarısı kayısıyı uluslararası 
platforma taşıyan İzmir’dir” dedi.

Bir artı birden daha fazlası
Fuarın “Onur Konuğu” 

illerinden Diyarbakır’ın Büyükşehir 
Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak 
konuşmasında önemli mesajlar verdi: 
“Türkiye büyük bir ülke. Hepimiz 
bu ülkeyi tarihsel misyonuna uygun 
daha güçlü pozisyona getirmenin 
gayreti içindeyiz. Her zaman bir 
artı bir iki etmez, bazen daha fazla 
şeyi ifade eder. Bu iki kent, yan 
yana durmayı, birlikte geleceğe 
hazırlanmayı başarırsa, Türkiye’de 
üstesinden gelemeyeceğimiz sorun 
kalmayacaktır. Fuarlar tabii ki 
ekonomik işbirliklerine kapı açan 
organizasyonlardır. Ancak İEF bundan 
daha büyük manalar içeren bir 
fuardır. Dostluk, barış, kardeşliktir, 
gönüllerimizi birbirine açmaktır, 
birbirimize kapıları açmaktır.”

İzmir’e TOBB övgüsü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında, İEF’nin uluslararası 
alanda en önemli fuar olduğunu 
söyledi. Fuarın Türkiye ekonomisine 
ayna olma misyonunu üstlendiğini 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “İzmir 
ekonomisi ve kültürü ile Türkiye’nin 
aynası ve yıldız şehridir. Sanayisi, 
Ar-Ge ve eğitimde ciddi gücü var. 
Türkiye’deki en büyük limanlardan 
birisi İzmir’de, ticarette önü her 
zaman açık olacaktır” dedi. Dünya 
ekonomilerinde artık şehirlerin öne 
çıktığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
“Bir dünya markası olması gereken 
İzmir’in yeni projelerden yine 
alnının akıyla ve başarıyla çıkacağına 
inanıyorum” diye konuştu.

Fuarın “Odak Ülkesi” Hindistan’ın 
Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, 
uluslararası ticaret fuarları içinde 
son derece prestijli olan İEF’de yer 
almaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirirken, iki ülke arasındaki 
işbirliğinin daha da artacağına 
inandığını söyledi. 

İzmirlileri tebrik ediyorum
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut 
Kavranoğlu, İzmir Fuarı’nın önemine 
değinerek, İEF’nin sadece ekonomik 
açıdan değil, farklı ülkeler arasındaki 
sosyal, kültürel ilişkiler ve diyolog 
açısından da çok önemli olduğunu 
vurguladı. Prof. Dr. Davut Kavranoğlu 
“Sadece ülkemizin  değil dünyanın 
en önemli fuarından biri olan bu 
organizasyona 83 yıldır başarıyla 
ev sahipliği yapan İzmirliler’i tebrik 
ediyorum” dedi.

İzmir Valisi Mustafa Toprak 
da, İEF’nin iletişim ve tanıtımı bir 
arada yapan büyük bir organizasyon 
olduğunu söyledi. Fuarın İzmir ile 
özdeşleştiğini vurgulayan Vali Toprak, 
“Fuar, İzmir’i yaşam kalitesi yüksek, 

dünya kenti yapma amacına hizmet 
etmektedir” dedi.

Partner ülkeden 
Türkçe konuşma
Fuarın “Partner Ülke”si, 

Mauritius’un Sanayi, Ticaret ve 
Tüketicinin Korunması Bakanı Cader 
Sayed Hossen, konuşmasına Türkçe 
olarak, “Mauritius halkının selamları 
ile geliyorum” cümlesiyle başlarken,  
gördükleri misafirperverlik için 
teşekkür etti. İzmir’de bulunmaktan 
çok mutlu olduklarını söyleyen Konuk 
Bakan, Türk işadamlarına Doğu ve 
Kuzey Afrika’yı kapsayan bir pazar 
imkanı sunduklarını belirterek, 
“Ticaret, yatırım ve turizmin sorunsuz 
bir şekilde gelişmesi için elimizden 
gelen yapacağız” diye konuştu. 
Konuk Bakan Cader Sayed Hossen, 
konuşmasını Türkçe olarak, “Türkiye 
ve Mauritius kardeşliğinin uzun 
ömürlü olmasını diliyorum” sözleriyle 
bitirdi. Lüksemburg Büyük Dükalığı 
Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Dr. 
Etienne Schneider de, iyi olan ilişkileri 
daha da artırmak istediklerini dile 
getirdi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
Türkiye’de birlik ve 

beraberliğin gelecek açısından 
büyük önem taşıdığına dikkat 
çekti. Etnik farklılıkların ve kültürel 
çeşitliliğin ülkemizin en önemli 
zenginliği olduğuna inandığını 
belirten Yorgancılar, mevcut ortamın 
yumuşatılması ve Türkiye’nin 
küresel ekonomi yolunda ilerlemesi 
gerektiğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 83. 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ‘Onur 
Konuğu’ illerinden Diyarbakır heyeti-
ni, Dünya Barış Günü’nde ağırladı. Di-
yarbakır Valisi Cahit Kıraç’ın başkanlık 
ettiği, Diyarbakır Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu üyesi Ebubekir Bal, 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, 
meclis üyeleri ve Diyarbakır Organi-

ze Sanayi Bölgesi temsilcilerinin de 
aralarında bulunduğu 50 kişilik heyet,  
EBSO’da İzmirli sanayicilerle bir araya 
geldi. Ziyarette, İzmir ile Diyarbakır 
arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişti-
rilmesine yönelik adımlar atıldı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ziyarette yaptığı konuş-
mada ülke olarak en çok barış ve 
huzura olan ihtiyacın altını çizdi. Birlik 
ve beraberliğin gelecek açısından 
büyük önem taşıdığını ifade eden 
Ender Yorgancılar, Diyarbakır heyetini 
de Dünya Barış Günü’nde EBSO’da 
ağırlamaktan memnunluk duyduğunu 
söyledi. Yorgancılar, “Bizim bir tek 
şeye ihtiyacımız var, huzur ve barış. 
Aramızdaki diyaloğu bozmak isteyen-
lerin olduğunu biliyoruz. Yıllarca kar-
deşçe yaşadığımız bu ülkede, bundan 
sonra da birlikte yaşayacağımızdan 
şüphemiz yok. Etnik farklılıkların 
ve kültürel çeşitliliğin ülkemizin en 
önemli zenginliği olduğuna inanan-
lardan birisi olarak; mevcut ortamın 

yumuşatılması ve artık Türkiye’nin 
küresel ekonomi yolunda bir olması 
gerekiyor” dedi. 

Üretmek zorundayız
Türkiye’nin yakın coğrafyasında 

yaşanan iç karışıklıklardan olumsuz 
etkilendiklerini anlatan Yorgancılar, 
tüm olumsuzluklara rağmen üretim 
ve yatırıma odaklandıklarını söyledi. 
“Türkiye’nin kuzeyinde siyasi kaos 
var, doğusunda siyasi kaos var. Batıya 
baktığımızda ekonomik durgunluk var. 
Bütün bunlara rağmen Türk sanayici-
leri olarak bizler biz daha fazla yatırım 
yapıp üretmeliyiz”  diyen EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar 
şöyle konuştu:

“Hepimiz bunun bilincinde olsak 
da zaman zaman önümüzde birtakım 
sorunlar çıkabiliyor. Birlikte hareket 
etmemiz kaçınılmazdır. İç gergin-
liklerimizi artık sonlandırmalı ve 
kendi içimizdeki kavgayı bir kenara 
bırakmalıyız. Gelecek açısından bu 

Yorgancılar’dan huzur ve 
birlik vurgusu
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büyük önem taşıyor. Çünkü; küresel 
piyasalar henüz istikrara kavuşmamış-
ken, jeopolitik risklerimizle birlikte, 
Ortadoğu’daki savaş ortamı ihracatı-
mızı olumsuz etkilerken, FED’in faiz 
artırma kararına yaklaşılırken ve kırıl-
ganlıklarımız mevcudiyetini korurken 
ekonominin geride bırakılarak siyase-
tin gölgesinde, kardeş kavgaları bizleri 
küresel güç olmaktan çok uzağa iter. 
Yönetime geldiğimizden bu yana biz-
ler ‘Üretim Yoksa Kalkınmak Hayaldir’ 
dedik. Üretimin olmazsa olmazımız 
olduğunu, küresel piyasalarda rekabet 
etmenin ne kadar güçleştiğini hepimiz 
yaşayarak görüyoruz.”

Çözüm süreci yatırımı artırdı
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın onur 

konuğu illerinden birinin Diyarbakır 
olmasının kültürel kaynaşma adına 
sevindirici olduğunu vurgulayan Yor-
gancılar, ticaretin karşılıklı ziyaretlerin 
artmasıyla mümkün olabildiğini anlattı. 

Diyarbakır’ın ekonomik potan-
siyelini iyi kullanmasını da savunan 
Yorgancılar, “Geçmişte İstanbul 
sanayi olarak çok ön plana çıkıyordu. 
Son 10-15 yıldır Gaziantep, Kayseri 
gibi iller sanayide gelişmeye başladı. 
Diyarbakır’ın da bunu başarması gere-
kiyor. Çünkü artık, kalkınma yerelden 
başlamaktadır. Özellikle de çözüm 
süreci ile birlikte, Diyarbakır da sanayi 
ve ticaret alanında önemli atılım için-
dedir. Çok içten ifade ediyorum ki, 
Anadolu sermayesinin sağlam adımlar-
la ilerleyişinden mutluluk duymakta-
yım. Bugün ilk akla gelen İstanbul artık 

sanayiye doymuştur. Mutlaka alterna-
tif bölgeler yaratmak gerekmektedir” 
diye konuştu.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen 
de Diyarbakır’ın ekonomik politik 
ve kültürel anlamda Türkiye’nin en 
önemli illerinden birisi olduğunu 
söyledi. Esen, İzmir’deki 10 organize 
sanayi bölgesinde yatırıma gelecekek 
Diyarbakırlı işadamlarına her türlü 
desteği vereceklerini belirtti. 

Diyarbakır’ın Türkiye’nin 
Ortadoğu’ya açılan kapısı olduğu-
nu kaydeden Esen, Ortadoğu’daki 
gerilimin bölgenin ticaretini olumsuz 
etkilediğini ifade etti.

Diyarbakır iş dünyası için fırsat
Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç ise 

İzmir ve Diyarbakır’ın birbirinden 
alabileceği çok önemli potansiyellerin 
bulunduğunu söyledi. İzmir Enternas-
yonal Fuarı’nın onur konuğu illerden 
biri olmaktan mutluluk duyduklarını 
kaydeden Kıraç, amaçlarının iki şehir 

arasındaki tarihi ve kültürel dostluk 
ilişkilerini daha da ileriye götür-
mek olduğunu belirtti. Vali Kıraç, 
“Diyarbakır’ın İzmir’den, İzmir’in de 
Diyarbakır’dan alabileceği çok şeyler 
vardır. İkisi de kadim illerdir. Diyar-
bakır buğdayın anavatanıdır. Kuzey 
Mezopotamya bölgesinde tarihi bo-
yunca 33 medeniyete beşiklik yapmış 
bir ildir. Diyarbakır son yıllarda bu 
potansiyelini kullanamamaktadır. Barış 
kardeşlik ilkelerine önem veren bir 
şehiriz” diye konuştu.

Kıraç, 6. Bölge Teşvik Sistemi’nde 
bulunan Diyarbakır’ın yatırımcılar için 
büyük fırsatlar sunduğunu çok sayıda 
yatırımcının sunulan fırsatlardan yarar-
lanmak için arayış içinde olduğunu 
belirtti.

Diyarbakır Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu üyesi Ebubekir Bal da karşılıklı 
ziyaretlerin daha sık yapılması temen-
nisinde bulundu. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret eden Polonya ile 
Belarus heyetlerinden, öne 
çıkan sektörler bazında 

ortak projeler gerçekleştirme çağrısı 
geldi.

83. İzmir Enternasyonal Fuarı’na 
katılan Polonya ile Belarus, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda yeni 

işbirliklerinin temellerini attı. 
Heyetlere ev sahipliği yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye’nin 
İtalya ile Çin arasında en büyük 
sanayi üretim gücüne sahip olduğunu 
vurgularken, İzmir’in gıdadan tekstile, 
inşaattan demir çeliğe, otomotiv yan 
sanayinden petrokimyaya, makineden 

yenilenebilir enerjiye kadar Odada 
temsil edilen 64 değişik sektörde 
yatırım ve lojistik avantajlarına dikkat 
çekti. 

Model olabiliriz
Türkiye’nin uzun yıllar boyunca 

aralarında dostluk ilişkisi bulunan 
Polonya ve Belarus ile yaptığı dış 
ticaretin bu dostluğu yansıtmadığını 
belirten İbrahim Gökçüoğlu, “Türkiye 
ve İzmir, gerek Polonya gerekse 
Belarus ile yaptığı işbirliklerinde 
üretimde model olabilir. Güçlü 
olduğumuz sektörlerde işbirliğimizi 
ilerleterek diğer sektörlere de örnek 
olmak durumundayız. Önceliklerimizi 
belirleyip doğru tarafları bir araya 
getirerek sonuç odaklı projelere 
yönelmemiz lazım. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak güçlü işbirlikleri, 
yatırımlar ve yeni projelerle dışa 
açılma konusunda her türlü desteği 
vermeye hazırız” dedi.

Potansiyeli gördük
Polonya Cumhuriyeti Ankara 

Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımı 
Geliştirme Bölümü Müsteşarı 

Polonya ve Belarus
İzmirlilerle iş yapmak istiyor
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Konrad Zablocki, “birlikte çalışarak 
yatırımların artmasına çalışacağız” 
mesajı verdi. Polonya’nın hem AB 
üyesi olması hem de diğer ülkelerle 
işbirlikleri sayesinde Avrupa’da 
önemli bir konuma geldiğini anlatan 
Zablocki, “Türkiye ile ilişkilerimizin 
seviyesini yükseltmek istiyoruz. İthalat 
ve ihracattan farklı olarak yatırım ve 
inovasyon konusunda işbirliği yapmak 
istiyoruz” diye konuştu.

Polonya-Türkiye Ticaret Odası 
Başkanı Marek Nowakowski de, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin 600 yıllık 
geçmişe dayandığını hatırlatırken, 
şimdi en sorunsuz dönemlerden birini 
yaşadıklarını anlattı. Nowakowski 
şöyle konuştu: “Polonyalı işadamları 
Türkiye’deki potansiyeli gördü. 
Dış ticaret hacmi 5 yılda 2.7 milyar 
dolardan 6 milyar dolara geldi. Şimdi 
10 milyar doları hedefliyoruz. Polonya 
ve Türkiye sanayi açısından birbirini 
tamamlayacak düzeyde. Önümüzdeki 
50 yılda dünyada ülkelerimiz öne 
çıkacak.”

Belarus kalabalık geldi
Belarus Üniversal Ticaret Borsası 

Başkanı Arkady Salikov, EBSO’yu 
daha önceden bildirilen sayının 
neredeyse iki katı, 25 kişilik bir 

heyetle ziyaret etti. Salikov, “Bu 
kadar kalabalık gelmemizin sebebi sizi 
önemli görmemizin, İzmir ile iş yapma 
isteğimizin göstergesidir” dedi. 

Belarus ile Türkiye’nin coğrafi 
olarak yakın, politik açıdan da iyi 
ilişkiler içinde bulunduğunu belirten 
Arkady Salikov, devlete bağlı kuruluş 
Belarus Üniversal Ticaret Borsası’nın 
da borsa araçları yoluyla dış ticarete 
katkıda bulunarak ekonomik 
gelişimi hızlandırma işlevini yerine 
getirdiğini anlattı. Arkady Salikov, 
metal işleme, orman ürünleri ve 
tarım konularında ciddi gelişmeler 
olduğuna dikkat çekerken, “Rusya 
pazarı için oraya gitmenize gerek 
yok. Metal ürünler konusunda Türk 

şirketleri Belarus üzerinden Rusya 
pazarına da ilgi gösteriyor.  Orman 
ürünleri konusunda da son yıllarda 
sanayimiz hızla gelişti. Devlet bu 
sanayinin gelişmesi için yatırımlar 
yaptı. 2015 senesinde sektör yeni 
teknoloji ile çalışıyor olacak. Tarım ile 
ilgili, süt ve süt ürünleri konusunda 
sektörümüz çok gelişmiş ve ihracat 
yapar durumdadır. Aynı zamanda soya 
ve ayçiçeği üretimi de hızla artıyor” 
diye konuştu.

Belarus İzmir Fahri Konsolosu 
Murat Reha Yorgancıoğlu’nun da eşlik 
ettiği heyette yer alan işadamları, 
İzmirli sanayicilerle yaptıkları ikili iş 
görüşmelerinde geleceğe yönelik 
projeler için de ilk adımları attı.
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Malta Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşarı Nancy 
Cauana ile Malta 
Girişimcilik Ajansı 

Kurumsal İşler Daire Başkanı Philo 
Meli, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret ederek, Egeli sanayicileri 
yatırıma çağırdı. Malta İzmir Fahri 
Konsolosu Ahmet Çalık’ın da eşlik 
ettiği ziyarette Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, işgücü 
maliyetlerinin yüksekliğinin Malta’da 
yatırım için dezavantaj teşkil ettiğini 
belirterek bu konuda düzenleme 
yapılması çağrısında bulundu. 
Çiçekçi, “Makedonya, Bosna Hersek 
gibi ülkeler, işgücü maliyetlerinin 
düşüklüğünün yanı sıra, Türk 
yatırımcılara ücretsiz arazi seçenekleri 
sunuyor. Malta, bu konularda 
düzenleme yapmalı” dedi.

İthalat potansiyeli büyük
Erdoğan Çiçekçi, mineral, 

madeni yağ, plastik ve mamulleri, 
kuru meyve ve mamullerinin yanı 
sıra denizcilik sektörüne yönelik 
kumanya ihraç eden İzmir’in deniz 

araç gereçleri ile demir çelik ithal 
ettiğini belirterek, “İki ülke arasında 
toplam ticaret hacmi 960 milyon 
dolar seviyesinde. İzmir ile Malta 
arasındaki ticaret hacmi ise 67 milyon 
dolarla toplam ticaret hacminin yüzde 
8’ini oluşturuyor. Çok iyi bir ithalat 
potansiyeline sahip Malta, uluslararası 
eğitim ile denizcilikte marka. Ancak 
işgücü maliyetlerinin yüksekliği 
yatırımların önünde engel teşkil 
ediyor” diye konuştu.

Enerji maliyetlerine 
düzenleme geliyor
Malta Ekonomi Bakanlığı 

Müsteşarı Nancy Caruana da, 
yatırımcının sorun yaşamaması için 
bürokrasiyi önlemekle görevli bir 
Bakan bulunan Malta Hükümeti’nin 
enerji alanında maliyetleri düşürecek 
bir çalışma içinde bulunduğu bilgisini 
verdi.

Malta Girişimcilik Ajansı Kurumsal 
İşler Daire Başkanı Philo Meli ise, 
Türkiye ile Malta arasında Ekonomik 
ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 
kurulmasının karar altına alındığını 
hatırlattı.

Hedef sektör belirlenmeli
Malta’da sadece mühendislik, 

otomotiv ve elektronik aksamlar 
üretiminin olduğunu, tüketim 
ürünlerinin ise ithal edildiğini anlatan 
Meli, Malta ile İzmir arasında ticari 
ilişkilerin artırılması için hedef 
sektörler belirlenmesi gerektiğini 
bildirdi.

Philo Meli, “Bulgaristan, 
Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelere 
kıyaslandığında yüksek olan işgücü 
maliyetlerimiz İtalya, Fransa gibi 
ülkelerle kıyaslandığında ise düşük. 
Yine Malta’da yatırım, diğer AB 
üyesi ülkelerde yaşanan bürokrasi 
dikkate alındığında daha kolay. Düşük 
enflasyon ve vergi sisteminin sağladığı 
avantajların yanı sıra Avrupa Birliği’ne 
doğrudan ürün satabilme şansınız 
mevcut” diye konuştu.

Ziyaretin ardından EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ile EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, Malta 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Nancy 
Caruana’ya plaket takdim etti.

Malta, Türk yatırımcıları bekliyor
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Zambiya ile imzalanacak 
serbest ticaret anlaşmasının 

ticari ilişkilere ivme kazandıracağını 
söyledi. 

Zambiya Ankara Büyükelçisi 
Miriam Mulenga, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. Güney Afrika 
İzmir Fahri Başkonsolosu Tamer 
Taşkın’ın da eşlik ettiği ziyarette 
konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar Türkiye’den Lusaka’ya 
direkt uçak seferi olmamasının 
ticari ilişkilerin gelişiminde büyük 
bir handikap teşkil ettiğini söyledi. 
Türkiye- Zambiya arası serbest 
ticaret anlaşmasının en kısa sürede 
imzalanmasını ümit ettiğini kaydeden 
Yorgancılar, “Bu anlaşma ticari 
ilişkilere ivme kazandıracaktır. 
Zambiya’nın özellikle bakır işleme 
ve tarım sanayisindeki fırsatlar dikkat 
çekiyor. EBSO olarak bu fırsatları 
İzmir, Egeli sanayicilere aktaracağız” 
dedi.  

Bakır işleyecek tesislere 
ihtiyaç var 
Zambiya Ankara Büyükelçisi 

Miriam Mulenga, ise  iki ülke arasında 
ticaret hacminin çok düşük olduğunu 
belirterek, “Zambiya, politik ve 
ekonomik istikrarı, yatırımcılara 
arazi tahsisinde sağladığı kolaylıklar 
bakımından cazip bir ülke” dedi. 
Zambiya’nın 8 komşu ülkesi ile tüm 
Afrika pazarına ulaşım imkanına dikkat 
çeken Mulenga, “Bizim ülkemizde 
faaliyet gösteren bir yatırımcı sadece 
bizim nüfusumuza değil üyesi 
olduğumuz üs kuruluşlar nedeniyle 
400 milyon nüfus ve 360 milyon 
dolarlık bir pazara hitap ediyor. Yani 
Zambiya’da üretim yapıyorsanız 

birçok ülkeye de mal satabilirsiniz” 
dedi. 

Bakırda şu anda dünyanın en 
büyük dördüncü ülkesi konumunda 
olduklarını belirten Büyükelçi , 
özellikle bakırı işleyip nihai ürün 
haline getirecek firmalara ihtiyaç 
duyduklarını, ayrıca buğday ve 
mısır depolamada da sıkıntıları 
olduğunu , tarım ve tarım sanayi 
konusunda da Türk firmalarının çok 
şey yapabileceğini sözlerine ekledi.  
Savunma sanayinin de Zambiya’da 
gelişecek bir sektör olduğuna 

dikkat çeken Mulenga İzmir’in 
bu konudaki gelişmişliğinden de 
faydalanabileceklerini ifade etti. 

Türkiye’nin Zambiya’ya ihracat 
potansiyelinin yüksek olduğu sanayi 
ürünleri ve hizmet sektörleri arasında 
erkekler ve erkek çocuklar için takım 
elbiseler, temizlik kağıtları, kadınlar 
ve kızlar için elbiseler, içten yanmalı 
motorların parçaları ile kauçuktan 
dış motorlu taşıt lastikleri bulunuyor. 
Gıda ve tarım ürünmeri arasında 
da maya, bisküvi, malt, şekerli ve 
çikolatalı ürünler ile makarna var.

Zambiya’dan serbest ticaret 
anlaşması çağrısı
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Çin’in İzmir’i olarak 
nitelendirilen Xiamen 
şehri ile İzmir arasındaki 
ilişkiler her geçen gün 

bir adım ileri gidiyor. Ağustos ayı 
başında İzmir’e gelen Xiamen Ticaret 
Heyeti’nin daveti üzerine, Xiamen’de 
düzenlenen  “Çin Doğrudan Yatırım 
ve Ticaret Fuarı”na İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 

başkanlığında katılan İzmirli Başkanlar, 
Çin’de yakın ilgi gördü.

Türkiye’nin en fazla dış ticaret 
açığı verdiği ülkelerin başında gelen 
Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracatımızı 
arttırmak ve dış ticaret dengesizliğini 
gidermek için Çin’in Xiamen 
kentinde 8-11 Eylül günleri arasında 
gerçekleştirilen “Çin Doğrudan 
Yatırım ve Ticaret Fuarı”na İzmir, Ege 

İhracatçı Birlikleri Organizasyonu’nda, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu başkanlığında, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekrem Demirtaş, Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri 
Ünlütürk, EİB Koordinatör Başkan 
Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Ege 
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol 
Celep, Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 
Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi 
Başkanı M. Kadri Gündeş’ten oluşan 
bir heyet ile katıldı. Heyete Ekonomi 
Bakanlığı Guanzhou Ticaret Ateşesi 
Hasan Köse’de eşlik etti.

İzmir heyeti ilk olarak Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin büyük önem 
verdiği “Çin Doğrudan Yatırım ve 
Ticaret Fuarı’nın açılışına katıldı, 
standları ziyaret etti. 4 Ağustos’ta 
İzmir’i ziyaret eden Xiamen Ticaret 

İzmir ile Xiamen arasında
ticaret köprüsü kuruluyor
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Heyeti’ne başkanlık eden Çin 
Komünist Partisi Xiamen Komitesi 
Daimi Komisyon Üyesi, Siyasi ve 
Hukuki İşler Komisyonu Sekreteri 
Zhan Cangzhou’nun konuğu oldu. 

İzmir’e yaptıkları ziyaretten 1 ay 
sonra güçlü bir heyetin Xiamen’e 
gelmesinden büyük mutluluk 
duyduklarını söyleyen Cangzhou, 
“İzmir ziyareti bizde çok derin izler 
bıraktı. İzmir ile Xiamen arasında çok 
güzel gelişmeler olacağına inanıyoruz. 
Her iki kentin deniz, liman ve 
ticaretten başlayarak pekçok benzer 
yönleri var.  Birçok konuda birinci 
adımı atmış olduk. Çin Doğrudan 
Yatırım ve Ticaret Fuarı’nda 
yapacağımız görüşmelerde birlikte 
ortaklıklar kurabiliriz” diye konuştu.

İzmir fırsatlar kenti
Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

İzmir’de Başkonsolosluk kurma kararı 
aldığını, bu kararın Çin Devleti’nin 
İzmir’i ne kadar önemsediğini ortaya 
koyduğunu belirten İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
İzmir’de kurulacak Başkonsolosluğun 
iki ülke ilişkilerinin gelişimine katkı 
sağlayacağını kaydetti.

Aziz Kocaoğlu, Xiamen’in dost 
ve kardeş şehirlerinin başkanlarının 
katıldığı “Uluslararası Kardeş Kentler 
Forumu”nda 18 ülke temsilcisi 
içerisinde ilk söz verilen isim oldu. 
Kocaoğlu, Çinli işadamlarını İzmir’de 
yatırım yapmaya davet etti.

İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihi, 
5 bin yıllık limanı, doğal değerleri, 
dinamik yapısı, 13 organize sanayi 
bölgesi, 2 tane serbest bölgesi, 
yetişmiş insan gücü, köklü fuarcılık 
geleneği ve gelişmiş bir kent kimliği 
ile yabancı yatırımcılar için yatırım 
yapılabilecek ideal bir kent olduğunu 
anlatan Kocaoğlu, “Küresel ölçekte 
bir metropol olmak için gerekli 
potansiyele fazlasıyla sahip İzmir, 
sanayi, turizm, sağlık, enerji, tarım 

yatırımları için son derece cazip bir 
şehir” dedi.

Kocaoğlu, İzmir’de yabancı 
sermayeli 2 bin firmanın faaliyet 
gösterdiğini, bunlardan sadece 15 
tanesinin Çinli olduğunu belirtirken, 
bu sayının arttırılmasını arzu ettiklerini 
vurguladı.

Kardeş şehir olma yolunda
İzmir ile Çin’in Xiamen kenti 

arasındaki güçlü bağlar, iki şehrin 
kardeş şehir protokolü imzalamasına 

doğru ilerliyor. Xiamen’de 
düzenlenen “Çin Doğrudan Yatırım 
ve Ticaret Fuarı”na katılan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Xiamen Belediye Başkanı 
Liu Keqing ile “İyi niyet protokolü” 
imzaladı. İzmir ile Xiamen arasındaki 
Kardeş Şehir Protokolü, Kocaoğlu’nun 
davetine olumlu yanıt veren Xiamen 
Belediye Başkanı Liu Keqing’in 2015 
yılının ilk aylarında İzmir’e yapacağı 
ziyarette imzalanacak.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Çin’in Xiamen kentindeki ekonomik 
temasları değerlendirirken, önümüzdeki süreçte başta enerji olmak üzere gıda ve 

maden sektörlerinde işbirliği ve yatırım imkanlarından yararlanılmasını önerdi.

Yorgancılar: Başarılı bir katılım
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 

Çin’in Xiamen kentinde düzenlenen “Çin Doğrudan Yatırım ve Ticaret 
Fuarı’nın ardından yaptığı değerlendirmede güzel ve başarılı bir fuar 
gerçekleştiğini belirterek enerji sektöründe ortak yatırım ve işbirliği 
imkanlarına dikkat çekti.

Çin’in Xiamen kentindeki “Çin Doğrudan Yatırım ve Ticaret Fuarı”na 
katılan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Çok kapsamlı 
ve başarılı bir ziyaret gerçekleşti. Başta enerji olmak üzere, gıda ve maden 
sektöründe işbirliği ve yatırım imkanları mevcut” dedi.

Xiamen ve İzmir’in kardeş şehir olması yönündeki mutabakatı 
hatırlatan Yorgancılar, “Ximaen kentinde belediye başkanı yatırımlar 
konusunda geniş yetkiye sahip. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Aziz Kocaoğlu ile birlikte yapılan görüşmelerde iki kentin karşılıklı 
potansiyelini değerlendirmek için işadamları olarak üzerimize düşen 
görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ilettik. Bu ziyaret ve temasların 
olumlu sonuçlarını en kısa sürede alacağımızı umut ediyoruz” diye 
konuştu.
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Taş gibi dostluk
Türkiye’in Çin’e yaptığı ihracatta 

en büyük kalemi oluşturan doğaltaş 
ihracatının başarısı ve sektör 
temsilcilerinin dostluğu, diğer 
sektörlerin Çin pazarına girişinde 
anahtar rolü üstlenecek.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 
Çin’deki lobi çalışmaları meyvelerini 
vermeye başladı. Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt Kaya, Çin heyetinin 
ziyareti sonrasında İzmir ile Xiamen 
arasındaki dostluğun baş döndürücü 
bir hızla ilerlediğini kaydetti.

Xiamen’de düzenlenen dünyanın 
en büyük doğaltaş fuarı olan 
Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı’nda, Türkiye Milli Katılım 
Organizasyonu’nu uzun yıllardır 
Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 
başarıyla yaptığını hatırlatan Kaya, 

“Xiamen Doğaltaş Fuarı ile başlayan 
dostluk başka sektörleri de içine 
alarak kartopu gibi büyüyor. Türk 
doğaltaş ihracatçılarının Çin pazarında 
sağladıkları güven ve prestij, diğer 
sektörlerimizin Çin’e girişinde güçlü 
bir referans olacak” diye konuştu.

İzmir ile Xiamen’in 2015 yılında 
“Kardeş Şehir” olmasıyla birlikte 
Xiamen’den büyük işadamlarının 
İzmir’e “alım heyeti” organizasyonuyla 
geleceğini söyleyen Mevlüt Kaya, 
“Doğaltaş sektörümüzden sonra 
özellikle gıda sektörlerimizde Çin 
pazarına ihracatta büyük rakamlara 
ulaşacak. Çin’e son aylarda 
durgunluğa giren doğaltaş ihracatımız 
da yeni bir ivme kazanacak” diye 
konuştu.

Çin’in dünyanın ikinci ekonomisi 
konumuna yükseldiğini ve ilerleyen 
yıllarda dünyanın en büyük ekonomisi 

olacağına işaret eden EMİB Başkanı 
Kaya şöyle devam etti: “Çin ile dış 
ticaretimiz Türkiye aleyhine işliyor. 28 
milyar dolar ithalatımız, 3 milyar dolar 
ihracatımız var. 25 milyar dolar dış 
ticaret açığımızı dengeleme çabamızın 
karşılığını Çin tarafında da gördük. 
Çinliler bizden daha fazla ürün almak 
istiyorlar. Özellikle zeytinyağı, kuru 
meyve sektörleri başta olmak üzere 
gıda sektörlerinin şansı çok yüksek.”

Çin’in yurtdışı yatırımlarının 2013 
yılında 124 milyar dolara ulaştığını 
bildiren Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Başkanı Kaya, küresel doğrudan 
yabancı yatırımcılar listesinde 
ABD’den sonra ikinci sırada yer alan 
Çinli yatırımcıların, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
tarafından İzmir’e yatırıma davetinin 
karşılık bulacağı mesajını da aldıklarını 
sözlerine ekledi. 

®

/standartcivata standart cıvata ©

Bilgi için;
+(90) 232 376 77 87

www.standartcivata.com.tr

Sorularınız varsa
Cevaplarımız var

BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORS INOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES 
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES 
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES  

Mevcut problemlerinizi geniş ürün gamında yer alan
ürün çeşitliliğimiz ve gelişmiş lojistik ağımızla

çözüme ulaştırıyoruz.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Avrupa 
Merkez Bankası’nın (ECB) 

faiz indiriminin başta sanayici olmak 

üzere reel kesimi zorlayacağını 
söyledi. Yorgancılar, “ECB’nin politika 
faizini yüzde 0,15’ten yüzde 0,05’e 
düşürmesi, mevduat faizini ise eksi 
yüzde 0,10’dan eksi yüzde 0,20’ye 

çekerek yaklaşık 500 milyar euro 
düzeyinde olması beklenen varlığa 
dayalı menkul kıymet alımı kararının 
Türkiye ekonomisini olumsuz etkileme 
potansiyeli var. Dikkatli olmamız 

Avrupa’nın faiz kararı
reel sektörü zorlayacak
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gerekiyor” dedi.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, Eylül ayı başında 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı 
Mario Draghi’nın açıkladığı politika 
faizini yüzde 0,15’ten yüzde 0,05’e 
düşürmesi, mevduat faizini ise eksi 
yüzde 0,10’dan eksi yüzde 0,20’ye 
çekerek yaklaşık 500 milyar euro 
düzeyinde olması beklenen varlığa 
dayalı menkul kıymet alımı kararlarını 
değerlendirdi. Ender Yorgancılar, bu 
kararın Türkiye ekonomisini hem 
çapraz hem de reel kurların düzeyi 
olmak üzere iki kulvardan olumsuz 
etkileme potansiyeli bulunduğuna 
dikkat çekerek, “Finansal piyasalar 
bu kararın ardından Euro Bölgesi’ne 
oranla oldukça yüksek faiz veren ve dış 
kaynağa bağımlı konumdaki Türkiye’ye 
sıcak para girişi beklemektedir.  
ECB’nin aldığı kararın niteliği yani 
teknik boyutu itibariyle Türkiye’ye 
sıcak para akışına doğrudan destek 
vermesi güçtür. Ancak başta psikolojik 
faktörler olmak üzere dolaylı yollarla 
bu etki gerçekleşebilir. Bu durumda 
da TL’nin değerlenmesi sözkonusu 
olacak ve ihracatımız bundan olumsuz 
etkilenecektir” dedi.

Dış borç ödemesi için 
daha fazla euro gerekecek
ECB’nin aldığı kararın en belirgin 

sonucunu euronun dolar karşısında 
değer kaybetmesi olarak açıklayan 
Yorgancılar, “Bu gelişme ihracatının 
yaklaşık yüzde 45’ini euro, ithalatının 

ise yüzde 65’ini dolarla yapan, 390 
milyar dolara yakın dış borcunun 
sadece yaklaşık yüzde 35’ini euro 
ile gerçekleştiren Türkiye açısından 
olumsuz etkiler yaratacaktır. Çünkü 
dolar bazındaki aynı miktarda ithalat 
veya dış borç ödemesi için daha fazla 
euro yani daha fazla ihracat yapmak 
gerekecektir” diye konuştu.

Euro Bölgesi’nden 
ithalat artabilir
Yüzde 10’lara dayanan 

enflasyon ortamında euronun 
değer kaybetmesinin, Euro 
Bölgesi’nden Türkiye’ye yönelik 
ithalatı artırabileceği uyarısında 
bulunan Yorgancılar, “Kuşkusuz bu 
karar sonrası AB pazarında kredi 
kullanımının artması ve iç talebin 
canlanması beklentisi gerçekleşirse 
bu bölgeye ihracatımızda da bir artış 
yaşanabilecektir. Buna rağmen Doların, 
Euro karşısında değer kazanacak 
olması nedeniyle Türkiye’de dış ticaret 
açığının artması muhtemeldir” dedi.

Açık pozisyona dikkat
Uzun süredir tüketim ile büyüyen 

Türkiye ekonomisinde ciddi yapısal 
sorunların bulunduğunu ve bunların 
çözüm beklediğini diye getiren EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
şunları söyledi: “ABD Merkez 
Bankası’nın (FED) alacağı yeni likidite 
ve faiz kararları sonrasında dünya 
ekonomisi farklı bir konjonktüre 
girecektir. Bu konjonktürden de en 

fazla zararı dış kaynak bağımlılığı 
yüksek ülkeler büyüme ve istihdam 
alanında yaşayacakları sıkıntılarla 
görecektir. Türkiye’nin böylesi bir 
ortama genel seçim atmosferinde 
girecek olması riskleri daha da 
artırmaktadır. Tüm sanayicilerin, 
özellikle de Euro Bölgesi’ne ihracat 
yapanların dikkatli olması ve açık 
pozisyondan kaçınması uygun 
olacaktır.”

ECB, faizleri 
düşürdü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 
4 Eylül’de yüzde 0,15 olan politika 
faizini yüzde 0,05’e düşürdü. 
Banka, yüzde 0,40 olan marjinal 
borç verme faizini yüzde 0,30’a 
düşürürken, yüzde - 0,10 olan 
mevduat faizini yüzde - 0,20’ye 
indirdi.

ECB Başkanı Mario Draghi 
ayrıca, varlığa dayalı menkul kıymet 
(VDMK) alımlarına ekim ayında 
başlanacağını duyurdu. Draghi, faiz 
indirim kararının ise oybirliğiyle 
alınmadığını belirterek, ‘’Faizlerde 
alt sınıra geldik, daha fazla teknik 
hareket alanımız kalmadı’’ dedi.

Avrupa Merkez Bankası’nın 
(ECB) sürpriz faiz indirim kararı, 
euronun diğer para birimleri 
karşısında değer kaybetmesine, 
borsaların yükselmesine neden 
oldu. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’dan, 15 
Mayıs 2011’te temeli atılan 

Çandarlı Limanı için “kaderine terk 
edilmesin” uyarısı geldi. Çandarlı 
Limanı’nın ’35 İzmir 35 Proje’ 
arasında belki de en önemli proje 
olarak dikkat çektiğini vurgulayan 
Yorgancılar, 2011’de başlayan ve 
teknik sebeplerden dolayı ilerleme 
kaydedilemeyen projede ihale 
şartlarının yeniden gözden geçirilmesi 

gerektiğini belirtti. 
Çandarlı Limanı’nın İzmir’in lojistik 

merkezi olarak 2023 hedeflerine 
ulaşmada büyük rol oynayacağını 
ifade eden Yorgancılar, “Çandarlı, 
2 bin metre rıhtım uzunluğu ve 4 
milyon TEU (uluslararası gemi ticareti 
konteyner ölçü birimi) kapasitesinin 
12 milyon TEU’ya ulaşması ile 
dünyanın sayılı limanlarından biri 
olarak gösterilmektedir. Ancak, çok 
üzülerek görmekteyiz ki; 2011 yılında 
başlayan projede, teknik sebeplerden 

ötürü ilerleme kaydedilememektedir. 
Bölge ticaretini canlandırmasının 
ötesinde; yaratacağı istihdam, 
hammadde ve mamul madde 
aşamasında yaratacağı katma değerle 
çok önemli bir konumda bulunan 
Kuzey Ege Çandarlı Limanı projesi şu 
anda atıl olarak beklemektedir” dedi.

Yoğun rekabette 
avantaj sağlayacak
Yoğun küresel rekabetin yanı 

sıra ülkemizin içinde bulunduğu 

Çandarlı Limanı 
kaderine terk edilmesin

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Türkiye’nin daha çok çalışmak 
ve daha çok üretmek zorunda olduğu ortamda Çandarlı Limanı projesinin 
bekletilemeyeceğini, gerçekçi adımlarla tamamlanması gerektiğini söyledi.
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coğrafyadan kaynaklanan jeopolitik 
risklere vurgu yapan Yorgancılar, 
Çandarlı Limanı inşaası ile ilgili ihale 
şartnamesinde değişiklik yapılması 
talebini dile getirdi. Yorgancılar, 
“ABD Merkez Bankası- FED’in yakın 
bir zamanda alacağı faiz artırım 
kararı ve mevcut kırılganlıklarımızın 
belirginleşmesi zaten bir takım 
tehditleri ülkemiz üzerinde 
tutmaktadır. O nedenle, bizler daha 
çok çalışmak, daha çok üretmek 
ve ürettiğimizi satmak zorundayız.  
Böylesi bir süreçte, Çandarlı limanı 
gibi bir proje atıl bekletilemez. 5 
Kasım 2013 tarihinde yapılan ihalede 
hiçbir firma eğer teklif vermiyorsa, 
bazı şartları değiştirmek gerektiği 
çok açıktır. İlk faz inşaatında 4 milyon 
TEU’ya ulaşmak ve limanın çevre 
bağlantılarını sağlayacak otoyol ve 
demiryolu bağlantılarının da yüklenici 
firmadan yapılmasını talep etmek 
çok gerçekçi bir yaklaşım değildir. 
Baktığımızda sonuçta, bekleyen bir 
liman ve bekleyen bir İzmir tablosu ile 
karşı karşıyayız” diye konuştu.

Güçbirliği yapılmalı
EBSO olarak istek ve 

temennilerinin hiçbir İzmir projesinin 
askıda kalmaması olduğunu 
vurgulayan Yorgancılar şunları 
söyledi: “Bunun sadece bir İzmir 
projesi olduğunu da düşünmüyoruz. 
Bölgemiz ve tabi ki ülkemiz için önem 
arz eden bir yatırımdır. Bu sebepten, 

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin 
de altını çizdiği gibi, limanın ilk 
yıllarda toplam 500 bin TEU’ya ancak 
ulaşılabileceği, kalan kapasitenin ise 
atıl kalacağı dikkate alınarak, ihalenin 
ilk fazında 500 bin TEU kapasitenin 
ve 500 metre rıhtım uzunluğunun 
bulunması yeterli olacaktır. Bu 
şekilde en yakın zamanda yeniden 

ihaleye çıkılması ve projenin takibinin 
yapılmasını ülkemiz menfaatlerinden 
dolayı zorunlu görmekteyiz. Başta 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız Lütfi Elvan olmak üzere, 
İzmir’in kanaat önderlerinden, yazılı 
ve görsel medyamızdan Çandarlı 
Liman projesinin tamamlanması 
hususunda destek talep ediyoruz.”

Çandarlı’ya Yorgancılar formülü
Önümüzdeki günlerde limanın yeniden ihaleye 

çıkarılacağını açıklayan AK Parti İzmir Milletvekili 
Aydın Şengül, “Bu defa limanın tamamı değil, ilk etabı 

satılacak” dedi.

İzmir’in en önemli yatırım hamlelerinden biri olan ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından altyapısı inşa edilen Kuzey 
Ege Çandarlı Limanı için Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın önerdiği formül hayata geçirilecek. Yap-işlet-
devret yöntemiyle gerçekleştirilen ilk üstyapı ihalesine teklif gelmeyen 
liman için önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkılacak. Ancak, bu defa 
katılımın yüksek olması için EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın 
önerdiği gibi limanın tamamı değil ilk etabı ihale edilecek. Limanın diğer 
etap yatırımları da kapasitesi doldukça gerçekleştirilecek.

Çandarlı Limanı yatırımıyla ilgili çalışmaları Ankara’da takip eden 
AK Parti İzmir Milletvekili Aydın Şengül, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın önerilerini değerlendirirken, limanda çalışmaların sürdüğünü 
ve önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkılacağını dile getirdi. Şengül, 
“Altyapısını devlet yapıyor. Ancak, üstyapı için daha önce bir bütün olarak 
ihaleye çıkıldığı için katılımda bir sorun oldu. Bu defa ihale daha küçük bir 
şekilde, etap etap yapılacak. İkinci ihale için çalışmalar hızla sürüyor. Bir 
sorun yok. Kimse merak etmesin” dedi. 

Çandarlı Limanı, tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyük 10 
limanından biri olacak.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu, 

kentlerde sektörel güçbirliklerini 
geliştirerek Türkiye’nin topyekun 
kalkınmasını hedeflediklerini söyledi. 
Ekonomiye ilişkin ortak konuların 
da işbirliği ve dayanışma ile çözüme 
kavuşturulabileceğini belirten 
Gökçüoğlu, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın TOBB 
Başkan Yardımcısı olmasının da büyük 
bir güç olduğunu vurguladı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Baş-
değirmen ile Meclis Başkanı Osman 
Şahlan eşliğinde Isparta TSO Yöne-
timi, Isparta Girişimci ve Sanayiciler 
İşadamı Derneği Üyeleri ile yerel 
basın temsilcilerinden oluşan 20 kişilik 
heyet, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti.

Kentler arasındaki sektörel ilişkile-
rin artırılmasıyla ekonominin güç-
lendirilmesine yönelik organizasyon 
kapsamındaki ziyarete Isparta TSO 
heyetine ev sahipliği yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gökçüoğlu, sanayici ve işadamlarının 
Odalarda üstlendiği görevleri “vatani 
görev” olarak nitelendirdi. İbrahim 
Gökçüoğlu, EBSO’nun yapısı, gıdadan 

tekstile, madenden makine ve otomo-
tive, enerjiden petrokimyaya kadar 
64 sektörü kapsayan meslek komite-
leri, global pazarlarda rekabet eden 
üyeleri hakkında bilgi verirken, diğer 
kentlerde bulunan odalarla gerçekleş-
tirdikleri işbirliklerine Ispartayı da da-
hil etmek istediklerini ifade etti. Her 
iki kentteki öncü sektörlerin ortaklaşa 
çalışmalar yapmalarını sağlayacak 
adımlar atılmasını savunan Gökçüoğlu, 
“İşbirliklerini bütün sektörlere yaya-
rız. Kalkınmayı topyekun gerçekleşti-
ririz. Ortak konularımızın çözümü için 
de birlikte çalışırız. Hedeflerimize hep 
bir noktadan vurursak sonuç alma-
mamız için hiçbir neden yok. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ender 
Yorgancılar’ın bu dönemde TOBB 
Başkan Yardımcısı olması, konuları-
mızın çözümü noktasında bizim için 
büyük bir güç” dedi.

İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye’nin 
zenginliklerini işleyip katma değeri 
yüksek ürünler haline getirerek yurt 
dışı pazarlarda değerlendirmesinin 
önemine dikkat çekerken, “Üretime 
dayalı büyüme ile gelişiriz, ülkemizin 
refah seviyesini tüketimle değil üre-
timle artırabiliriz” diye konuştu.

İşbirliğinden mutluluk duyarız
Isparta TSO Yönetim Kurulu Baş-

kanı Şükrü Başdeğirmen de, İzmir ile 

Isparta’nın uzun yıllara dayanan ticaret 
geleneği ve birbirleriyle bağlantıları 
olduğunu hatırlattı. Yakın çevrele-
rindeki Konya, Antalya, Burdur ve 
Denizli’deki Odalarla gerçekleştirdik-
leri toplantılarda ulaşım başta olmak 
üzere pekçok konuyu güçbirliğiyle 
çözüme kavuşturduklarını anlatan 
Başdeğirmen, “Tek başına bir şey yap-
mamız mümkün değil. Birlikte sesimiz 
daha gür çıkıyor” dedi.

Başdeğirmen, Isparta’nın başta 
gülyağı ve elmada Türkiye’nin en 
büyük üretimini gerçekleştirdiğini 
belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Şeftali, kiraz ve kayısı gibi meyvelerin 
üretiminde de söz sahibiyiz. Toprak-
larımızın yüzde 80’inin sulanabiliyor 
olması bunda büyük etken. Üretimle-
rimizin sonucu olarak Türkiye’nin mo-
dern soğuk hava depoculuğu lideriyiz. 
En büyük mermer üretimi Isparta’da 
gerçekleştiriliyor. Kar kalitemiz ve 
kayak pistlerimizle turizmde güçlüyüz. 
Süleyman Demirel Üniversitesi, bü-
yüklük olarak yüksek eğitim kurumları 
içinde 7’nci sırada. Yaşanabilir kentler-
de 5’nci sıradayız. İzmir ve EBSO ile 
işbirliğinden mutluluk duyarız.”

Isparta TSO Meclis Başkanı 
Osman Şahlan ise, 5 bin 100 üyeleri 
ile Isparta’nın gelişmesine büyük katkı 
koyduklarını ifade etti.

İzmir – Isparta güçbirliği köprüsü
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi 

Odası heyetinin ziyaretinde, kentlerde sektörel güçbirliklerini geliştirerek 
Türkiye’nin topyekun kalkınmasını hedeflediklerini ifade etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, küresel 
ekonomi düzeninde 

dünyanın ticari yapısının değiştiğini, bu 
değişimin ekonominin de kurallarını 
değiştirdiğini belirterek, “Bu yeni 
düzende merkezi kalkınma yerini 
yerelde büyüme, kalkınmaya bıraktı. 
Bu noktadan hareketle İzmir için 
yerelde büyüme, yerelde kalkınmanın 
daha faydalı olacağı inancındayız” 
dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı İbrahim Gökçüoğlu ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri Haluk Tezcan, 
Hüseyin Vatansever, Muhsin Dönmez, 
Kamil Porsuk, Ateş Demirkalkan, Ha-
kan Ürün, Deniz Gündüz ile Başkanlık 
Danışmanı Bayram Talay, İzmir Vergi 
Dairesi Başkanı Rıfat Engin’i ziyaret 
etti. Ziyarette, Torba Yasa ile ilgili dü-
zenlemeler ele alındı. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
yerelde kalkınmanın önemine vurgu 
yaparak, “Küresel ekonomi düzenin-
de dünyanın ticari yapısının değiştirdi. 
Bu değişim ekonominin de kurallarını 

değiştirdi. Bu yeni düzende merkezi 
kalkınma yerini yerelde büyüme, 
yerelde kalkınmaya bıraktı.  İzmir için 
yerelde büyüme, yerelde kalkınma-
nın daha faydalı olacağı inancındayız” 
dedi.

Yönetmelikler yayınlanacak
İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat 

Engin, Torba Yasa’nın uygulanması 
ile ilgili yönetmeliklerin önümüzdeki 
günlerde yayınlanmasını beklediklerini 
kaydetti. İzmir Vergi Dairesi olarak 
Torba Yasa’nın uygulanması ile ilgili 
bilgilendirici toplantı ve etkinlikler 
düzenleyeceklerini ifade eden Engin, 
“Torba Yasa ile bir af yok. Vergi de 
cezada aynen alınıyor. Sadece gecik-
me zammı ve faizi günün gereklerine 
uyarlandı” diye konuştu.

Rıfat Engin ayrıca, sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye’nin vatandaşları-
nı güvence altına alırken,  iş dünyası 
ve sanayicinin üstlendiği role dikkat 
çekti. Engin, “İşadamlarımızın, sana-
yicimizin, mükelleflerimizin yanında 
çalıştırdığı her bir personel, her bir 
işçi katkıdır. Bizler, istihdam sağlayan 
sanayicimizin her zaman yanındayız. 
Olmaya da devam edeceğiz” dedi. 

     Yerelde büyüme,
            yerelde kalkınma
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, her 5-6 
dakikada bir iş kazası yaşanan 

Türkiye’de bu kazalar sonucu ortalama 
4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğine 
dikkat çekerek, iş kazaları ve mesleki 
hastalıkların önlenmesinin bir gereklilik 
değil zorunluluk olduğunu söyledi. 
Yorgancılar, “İşçilerimizin sağlık ve 
güvenliğinin sağlanması için 6331 sayılı 
‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na ilişkin 
yaptırımların tam olarak uygulanması 
zorunludur” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, günümüzde 
gerek dünyanın, gerekse ülkemizin 
ekonomik ve sosyal anlamda en 
önemli sorunlarından biri haline 
gelen iş kazaları ve mesleki hastalıklar 
konusunu değerlendirdi. Dünyada 
pek çok farklı yasal düzenlemeye 
rağmen iş sağlığı ve güvencesinin tam 
olarak temin edilebilmesi hususunda 
istenilen düzeye erişilemediğini 
kaydeden Yorgancılar, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre 

dünyada her 15 saniyede bir işçinin 
iş kazaları veya meslek hastalıkları 
sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi. 
Yorgancılar, Dünyada yılda yaklaşık 
300 milyon iş kazası sonucu 6 bin 300, 
meslek hastalıkları nedeniyle ise yaklaşık 
2 milyon işçinin yaşamını yitirdiğini 
belirterek, “İş kazası ve meslek 
hastalıklarının küresel ekonomiye 
maliyeti 3 trilyon doları buluyor” dedi.

Avrupa birincisi, 
dünya üçüncüsü
Ender Yorgancılar, Avrupa Birliği 

(AB) Bölgesi’nde ise yılda 3 bini aşan 
ölümlü iş kazası gerçekleştiğini, Sosyal 
Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü 
tarafından yapılan açıklamada, ülkemizin 
ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi, 
dünya üçüncüsü olduğu bilgisinin 
yer aldığını söyledi. İşçi Sağlığı ve İş 

Yorgancılar’dan ‘İş kazaları 
kaderimiz olmasın’ uyarısı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, iş kazalarında yaşanan can ve üretim 
kayıplarına dikkat çekerken, iş kazaları ve mesleki hastalıkların önlenmesinin 

gereklilik değil zorunluluk olduğunu bildirdi.
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Güvenliği Meclisi raporuna göre; 
Türkiye’de 2013’te 1235, 2014’in ilk 7 
ayında ise 1100 işçinin iş kazası sonucu 
yaşamını yitirdiğini belirten Yorgancılar, 
“Yaşamını yitiren işçilerin 325’inin 
maden işkolunda olması yoğunlaşmamız 
gereken alanı işaret etmektedir” diye 
konuştu.

Maliyet artırıcı unsur 
olarak görülüyor
Yaklaşık 5-6 dakikada bir iş 

kazası gerçekleşen ülkemizde bu 
kazalar neticesinde günde ortalama 4 
vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 6 
işçinin ise sürekli iş göremez duruma 
düştüğünü kaydeden Yorgancılar, 
“AB, çalışanların sağlıklı ve güvenli 
bir ortamda çalışmaları iş kalitesinin 
arttırılması ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesini işyerlerinde rekabet 
arttırıcı bir politika olarak da 
değerlendirmektedir. Türkiye’de ise, 
bu maliyeti artırıcı bir unsur olarak 
görülmektedir. Bu bağlamda iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin yasal düzenlemelerin 
tam olarak uygulanması, verimliliğin 
arttırılması ve sosyal güvenlik 
sistemlerinin sürdürülebilirliği anlamında 
büyük önem taşımaktadır” dedi.

Soma ve Tersane faciası
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’nun yürürlüğe girmiş 
olmasına rağmen geçtiğimiz aylarda 
Soma’da yaşanan maden faciası ve 
yine geçtiğimiz yıl İzmir Alaybey 
Tersanesi’nde 10 askerimizin şehit 
olduğu kazayı hatırlatan Yorgancılar, 
“Soma faciası ve Bayraklı Tersane 
kazası iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

ne kadar eksik olduğumuzu büyük 
oranda ve çok acı bir biçimde ortaya 
koymuştur. İşçilerimizin sağlık ve 
güvenliğinin sağlanması ve aynı acıların 
tekrarlanmaması adına yürürlükte 
bulunan Kanun’a ilişkin yaptırımların 
tam olarak uygulanması zaruridir. 
Zira Kanun, iş kazalarının yüzde 
98’ini, mesleki hastalıkların ise yüzde 
100’ünü önleme amaçlı hazırlanmıştır. 
Bu bağlamda iş kazaları ve mesleki 
hastalıkların önlenmesi bir gereklilik 
değil bir zorunluluktur” diye konuştu.

İLO sözleşmesini 
imzalayan ülkeler
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, ayrıca meslek hastalıkları 
sayısına ilişkin sağlıklı rakamsal veriler 
bulunmadığı gibi ülkemizde sadece 

3 adet meslek hastalıkları hastanesi 
olmasının da büyük bir eksiklik 
olduğuna dikkat çekti. Yorgancılar, daha 
iyi ve verimli bir iş sağlığı ve güvenliği 
sisteminin uygulanabilmesi için; AB 
yasalarına ilişkin düzenlemeler de esas 
alınarak; yasal düzenlemelerin daha 
aktif biçimde uygulanması çağrısında 
bulundu. Geçmiş tecrübelerden ders 
çıkarılmasını isteyen Ender Yorgancılar, 
şunları söyledi:

“Geçmiş tecrübelerimizden 
ders çıkarmıyor olmamız acılarımızı 
katlamaktadır. Bunu artık görmek ve 
gereğini yapmak zorundayız. Devlet, 
denetimlerde gereken hassasiyeti 
göstermeli ve dünya standartlarına 
uygun çalışma koşullarının uygunluğunu 
kontrol ederken, işveren olarak 
bizler de üstümüze düşeni yapmak 
durumundayız. Hiçbir şey, insan 
hayatından daha önemli olamaz. ILO’yu 
imzalayan ve aralarında Zambiya ve 
Zimbabve gibi devletlere baktığımızda 
şu aklımıza geliyor. Dünyanın 17’nci 
büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 
milletine verdiği değer, bir Zambiya bir 
Zimbabve’nin milletine verdiği değer 
kadar değil. Tek dileğimiz, daha fazla can 
kaybetmeyelim, evlerimize artık ateş 
düşmesin ve evlatlarımız artık yetim 
kalmasın.”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO), iş güvenliği ve 
sağlığı eğitiminde farkındalık 
yaratmak için düzenlediği 

bilgilendirme toplantılarına devam 
ediyor. EBSO, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı işbirliği ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun getirdiği 
hükümler hakkında İzmirli sanayiciler 
için 30 toplantı gerçekleştirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu 
Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, 
sanayicinin işyerlerinin ve çalışanların 
huzur ve güvenliğinin sağlanması, ülke 
ekonomisinin iş kazaları dolayısıyla 
taşıdığı yükten kurtulması amacıyla 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun uygulanması konusunda 
taşıdığı sorumluluğun farkında 
olduklarını vurguladı. 

Sanayici sorumluluğun farkında
Demirkalkan, “EBSO, hızla 

yenilenen ve yeni tedbirlerle 
genişletilen mevzuata uyum sağlama 
konusunda büyük bir hassasiyet 
gösteriyor. Düzenlediğimiz 
toplantılarla bölgemiz sanayicilerinin 
önemli bir bölümüne ulaşarak İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 

getirdiği hükümler hakkında 
farkındalık yarattık. Amacımız iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda bölgemiz ve 
ülkemizin daha iyi noktalara gelmesine 
katkı sunmak. Bizler sanayiciler 
olarak, gerek işyerlerimizin ve 
çalışanlarımızın huzur ve güvenliğinin 
sağlanması, gerek ülke ekonomimizin 
iş kazaları dolayısıyla taşıdığı yükten 
kurtulabilmesi amacıyla söz konusu 
kanunun uygulanması açısından ciddi 
sorumluluklar taşıyoruz” dedi.

İstatistikler ortada
Mayıs ayında Soma’da yaşanan 

maden faciasının ardından geçtiğimiz 
günlerde İstanbul’daki asansör 
faciası karşısında üzüntülerini dile 
getiren Demirkalkan, “Ülkemizde 
ne yazık ki, her gün ortalama 172 iş 
kazası meydana gelirken, bunların 
3’ü ölüm ve 6’sı iş görmezlikle 
sonuçlanmaktadır. Ülkemizde son 
dönemde yaşanan Soma faciası, 
asansör kazası gibi iş kazaları hepimizi 
derinden etkilemiş ve konuya olan 
yaklaşımımızı değiştirmiştir. Bütün bu 
olumsuzlukları önlemek, iş sağlığı ve 
güvenliği bilincini artırmak ve çalışma 
hayatına bu kültürü yaymak amacıyla 
mevzuat çalışmaları devam ediyor. 
Bu çalışmalar içinde en önemlisi ise 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’dur” diye konuştu. 

Denetim değil sürdürülebilirlik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Ankara Grup 
Başkan Yardımcısı Ergün Göktaş, 
iş sağlığı ve güvenliğinin devamını 
sağlamak için yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Göktaş, 
“Denetimle her şeyi çözemezsiniz. 
Denetim yaptığınız alan işin çok küçük 
bir kısmı olabilir. Bu yüzden bunu 
denetimle değil sürdürülebilirlikle 
çözebiliriz” dedi.

İş Başmüfettişi İlknur Özkan ise, 
2014’te iş kazaları sonunda yaşanan 
ölümler konusunda bir rekora doğru 
gidildiğini belirterek, “Belgeler, 
evraklar tamam ama önemli olan 
sahada alınan önlemlerin etkinliği. 
İş güvenliği işletmenin düzenini 
sağlar, bu da iş kazalarının önüne 
geçilmesini… İş güvenliği, iş verimini 
ve üretimini doğrudan etkiler” dedi.

İş Başmüfettiğişi Tuncay Halaçoğlu 
da, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu hakkında bilgi vererek, iş 
sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının 
hukuksal boyutları hakkında 
açıklamalarda bulundu. 

EBSO, iş sağlığı ve güvenliği
eğitimiyle farkındalık yarattı 

İZMİR TİCARET ODASI

BATI ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI

D E R N E K L E R İ   F E D E R A S Y O N U TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ



İZMİR TİCARET ODASI

BATI ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI

D E R N E K L E R İ   F E D E R A S Y O N U TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ
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11 Eylül 2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanmak suretiyle, SGK 
ve Vergi Mevzuatı yükümlülükleri 
bakımından af düzenlemeleri getiren 
torba kanun yürürlülüğe girdi. Her 
ne kadar, af kanunu olarak bilinse de, 
6552 sayılı Kanun, işverenleri yakından 
ilgilendiren 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
da düzenlemeler yapmıştır.

Biz bu yazıda, İş Kanunu 
bakımından yapılan değişikliklere 
değineceğiz.

Madde 3 – İşyerini bildirme, başlığı 
altında, Kanunun bu maddesiyle 
evvelce, alt işverenlik sözleşmesinin 
muvazaalı olduğu yönündeki müfettiş 
raporlarına itiraz süresi değiştirilmiştir. 
Değişiklikle, altı iş olan itiraz süresi 
30 iş gününe çıkarılmıştır. Ayrıca, 
değişiklikle müfettişin bu konudaki 
raporu neticesi mahkemenin verdiği 
karar kesin iken, değişiklikten 
sonra işbu kararlara temyiz olanağı 
getirilmiştir. Bu değişiklik işverenler 
lehinedir.

Madde 18 – Feshin geçerli sebebe 
dayandırılması başlığı altında, 18. 
maddenin mevcut halinde, işçinin 
işe iade davası açabilmesi için en 
az 6 aylık kıdemi aranmaktaydı. 
Değişiklikle yer altı işlerinde çalışan 
işçilerde işe iade davasında 6 aylık 
kıdem koşulu kaldırılmıştır. Değişiklik, 
yer altı işlerinde çalışan işçiler 
lehinedir.

Madde 36 – Kamu makamlarının 

ve asıl işverenlerin hak edişlerinden 
ücret kesme yükümlülüğü başlığı 
altında, maddenin 5. fıkrasında yapılan 
bu değişiklikle taşeron çalıştıran 
işverenlere ücretlerin ödenip 
ödenmediğini aylık olarak kontrol 
etme ve ödenmemişse hak edişten 
ödeme yükümlülüğü getirilmektedir. 
Değişiklikten önce zorunlu olmayan 
bu husus değişiklikten sonra asıl 
işveren bakımından bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Kanımızca bu husus 
asıl işveren lehinedir. Zira, İş Kanunu 
2. maddesi hükmü alt işveren ile 
müteselsil sorumluğu olan asıl işveren 
düzenleme sonrası, ücretler işçi 
ücretleri ödenmemiş ise, alt işverenin 
hak edişinden kesecek ve ileride 
işçilerin alt işverenden alamadığı ücret 
alacakları bakımından sorumluluktan 
kesin olarak kurtulmuş olacaktır.

Madde 41 – Fazla çalışma ücreti 
başlığı altında, Yapılan değişiklikle yer 
altında maden işlerinde çalıştırılan 
işçilere istisnai haller dışında fazla 
çalışma yaptırılamayacaktır. Yer 
altında çalıştırılan işçilere sadece 42. 
Maddede sayılan zorunlu nedenlerle, 
bir arıza sırasında, gerek bir arızanın 
mümkün görülmesi halinde yahut 
makineler veya araç ve gereç için 
hemen yapılması gerekli acele 
işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin 
ortaya çıkmasında, işyerinin normal 
çalışmasını sağlayacak dereceyi 
aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi 

4857 Sayılı İş Kanunu’nda 
6552 Sayılı (Torba Yasa)
ile yapılan değişiklikler

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

SGK ve vergi mevzuatı 
yükümlülükleri 
bakımından ‘af kanunu’ 
olarak bilinen 6552 
sayılı Torba Kanun, 
işverenleri yakından 
ilgilendiren 4857 
sayılı İş Kanunu’nda 
da düzenlemeler 
yapmıştır.
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veya bir kısmına fazla çalışma 
yaptırılabilir ya da 43. maddede 
sayılan olağanüstü hallerde Seferberlik 
sırasında ve bu süreyi aşmamak 
şartıyla yurt savunmasının gereklerini 
karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya 
lüzum görülürse işlerin çeşidine ve 
ihtiyacın derecesine göre Bakanlar 
Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin 
en çok çalışma gücüne çıkarabilir. Bu 
istisnai haller dışında yer altı maden 
işlerinde çalışan işçilere normal fazla 
mesai yaptırılması yasaklanmaktadır.

Madde 53 – Yıllık ücretli izin 
hakkı ve izin süreleri, Yer altı 
işlerinde çalışan işçilerin izin süreleri 
arttırılmaktadır. Maddede geçen izin 
sürelerine 4 gün ilave edilecektir.

Madde 56 – Yıllık ücretli iznin 
uygulanması, başlığı altında eklenen 
düzenlemeyle, Alt işveren işçilerinden, 
alt işvereni değiştiği halde aynı 
işyerinde çalışmaya devam edenlerin 
yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde 
çalıştıkları süreler dikkate alınarak 
hesaplanacaktır. İşçiler lehine yapılmış 
bir düzenlemedir. Bundan başka yeni 
düzenleme ile ayrıca, asıl işveren, alt 
işveren tarafından çalıştırılan işçilerin 
hak kazandıkları yıllık ücretli izin 
sürelerinin  kullanılıp kullanılmadığını 
kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde 
kullanılmasını sağlamakla, alt işveren 
ise altıncı fıkraya göre tutmak 
zorunda olduğu izin kayıt belgesinin 

bir örneğini asıl işverene vermekle 
yükümlüdür. Bu düzenleme alt işveren 
ile müteselsil sorumluluğu gereği, asıl 
işvereni, işçilerin kullanmadığı izin 
sorumlulukları bakımından koruyucu 
bir düzenlemedir. 

Madde 63 – Çalışma süresi başlığı 
altında, Yer altında çalışan işçilerin 
çalışma süresi haftalık 45 saatten 
36 saate indirilmektedir. Ayrıca 
günlük 6 saatten fazla yer altında 
kalınamayacaktır. Yapılan değişiklikle, 
haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla 
çalışma kabul edilmekte iken, yer altı 
maden işlerinde çalışan işçiler için fazla 
çalışma 36 saati aşan çalışmalar fazla 
çalışma kabul edilmektedir. Bu yerinde 
düzenleme ile yer altında yapılacak 
çalışmalarda istihdam edilecek işçi 
sayısı artacaktır.

Madde 112 – Bazı kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışanların kıdem 
tazminatı, İdarelerin hizmet alım 
ihaleleri kapsamında, alt işverenler 
tarafından  çalıştırılan işçilerin kıdem 
tazminatlarının ödenmesinden 
kamu kurum veya kuruluşlarının 
sorumluğuna gidilmektedir. Bu 
düzenleme ile kamudaki taşeron 
işçilerinin kıdem tazminatları güvence 
altına alınmak istenmiştir. Yapılmak 
istenen düzenleme yalnızca Kamu 
İhale Kanunu 62. maddesi (e) bendi 
kapsamındaki işleri kapsamaktadır. 
Yani sadece  hizmet alım ihaleleri ile 

ilgilidir. Diğer ihale konusu işlerde 
çalışan taşeron işçileri kapsam 
dahilinde değildir. Bu madde 
kapsamında alt işverenler yanında 
çalışan işçilerin bu işyerlerinde geçen 
hizmet süresinin hesabı, alt işverenden 
ve alt işveren işçisinden istenecek 
belgeler ve ödeme süreci ile ilgili 
diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı 
ve Kamu İhale Kurumu’nun görüşleri 
alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelikle 
belirlenecektir. İş Kanunu 112. 
maddesi bakımından bahsi geçen 
yönetmelik önem arz etmektedir.

Netice olarak, İş Kanunu’nda 
yapılan değişiklik asıl işverenin alt 
işverene ile ilgili müteselsil sorumlu 
olduğu alanlarda asıl işverene 
her ne kadar bazı mükellefiyetler 
getirmektedir. Ancak bu 
mükellefiyetler asıl işverenin ileride işçi 
talepleri bakımından oluşabilecek hem 
alt işverene ve bunun yanında ayrıca 
alt işverenin işçilerine yapılabilecek 
mükerrer ödemelerin önüne geçmesi 
bakımından lehe olmuştur. Bunun 
yanında, yer altında yapılan çalışmalar 
ile ilgili düzenlemeler 3 vardiya sistemi 
yerine 4 vardiya sistemine geçilmesini 
zorunlu hale getirmektedir. Bu da 
yer altında çalışan işçi maliyetlerini 
yükseltmekte ise de, çalışma koşulları 
bakımından yer altında çalışan işçilerin 
lehine ve isabetli olmuştur.

HUKUK
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi, Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu 

Başkanı Hüseyin Vatansever, yeni 
Torba Yasa ile enerji verimliliği 
yatırımlarına 5. Bölge teşviklerinin 
verildiğini belirterek, yıllık asgari 500 
TEP enerji tüketimi olan sanayicilerin 
bundan yararlanmasını istedi.

Enerji verimliliğine yönelik 
yatırımların, 9 Mayıs 2014 tarih 
ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile destekleneceğini hatırlatan 
Vatansever, yapılacağı bölgeye 
bakılmaksızın 5. Bölge kapsamında 
değerlendirileceğini bildirdi.

Hüseyin Vatansever, “Yıllık 
asgari 500 TEP (ton eşdeğer petrol) 
enerji tüketimi olan mevcut imalat 
tesislerinde gerçekleştirilecek, birim 
ürün başına en az yüzde 20 oranında 
enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım 
geri dönüş süresi azami 5 yıl olan 
enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, 
doğalgaza dayalı elektrik üretim 
tesisleri haricinde atık ısı kaynaklı 
olarak bir tesisteki atık ısıdan geri 
kazanım yoluyla elektrik üretimine 
yönelik yatırımlar, asgari 50 milyon lira 
tutarında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) 

yatırımları ile yeraltı 
doğalgaz depolama 
yatırımları teşvik 
edilecek” dedi.

İşte teşvikler
Enerji verimliliği 

yatırımlarına bölge 
ayrımı yapılmadan 
sağlanacak 5. Bölge 
teşvikleri teşvikleri ise 
şöyle sıralanıyor:

KDV istisnası: 
Teşvik belgesi 
kapsamında yurt 
içinden ve yurt dışından temin edilecek 
yatırım malı makine ve teçhizat için 
katma değer vergisi ödenmeyecek.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: 
Teşvik belgesi kapsamında yurt 
dışından temin edilecek yatırım malı 
makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi 
ödenmeyecek.

Vergi İndirimi: Gelir veya 
Kurumlar Vergisi, yatırım için 
öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya 
kadar, indirimli olarak uygulanacak (5. 
Bölge için yatırıma katkı oranı yüzde 
30; Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi 
indirim oranı yüzde 70)

Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteği: İlave istihdam için ödenmesi 
gereken sigorta primi işveren 
hissesinin asgari ücrete tekabül 

eden kısmı Bakanlıkça 
karşılanacak.

Faiz desteği: Faiz 
desteği, teşvik belgesi 
kapsamında kullanılan 
en az 1 yıl vadeli yatırım 
kredileri için sağlanan bir 
finansman desteği olup, 
teşvik belgesinde kayıtlı 
sabit yatırım tutarının 
yüzde 70’ine  kadar 
kullanılan krediye ilişkin 
ödenecek faizin veya kâr 
payının belli bir kısmı 

Bakanlıkça karşılanacak. (5. Bölge’de 
yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk 
Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz 
kredileri ve dövize endeksli kredilerde 
2 puanı)

Yatırım yeri tahsisi: Teşvik 
Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için 
Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis 
edilecek.

Bu teşviklerden faydalanmak 
için “Yatırım Teşvik Belgesi” 
alınması gerekiyor. Enerji verimliliği 
yatırımlarında 5. Bölge teşviklerinden 
yaralanmak isteyen yatırımcılar 
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama 
ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü’nden ayrıntılı bilgiye 
ulaşabilirler. www.tesvik.gov.tr

Enerji verimliliğine 
5. Bölge desteği
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CEVRE

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
sanayi yoluyla kalkınma 
hedefine yürürken çevreyi 
korumanın önemini her 

fırsatta ortaya koyuyor. EBSO Çevre 
Çalışma Grubu’nun toplantısında 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Yamanlar’da gerçekleştirmeyi 
planladığı katı atık değerlendirme ve 
bertaraf tesisi sanayicilere tanıtıldı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Çevre Çalışma 
Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık 
Yönetimi Daire Başkanlığı işbirliğinde 
kent için büyük önem taşıyan atık 
bertarafı konusunu Çalışma Grubu 
gündemine aldıklarını ifade etti. 
EBSO Çevre Çalışma Grubu’nun 
sanayicide farkındalık yaratan 
eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştirdiğini vurgulayan Çiçekçi, 
“Yıllardır aktif olarak sanayicilerimizi 
AB’ye uyum sürecinde sürekli olarak 
yenilenen Çevre Mevzuatı hakkında 
bilgilendiren eğitim toplantıları 
gerçekleştiriyoruz. Sanayicilerden 
çevre konuları hakkında bilgi 
alarak bunları ilgili Bakanlıklar, 
kurum ve kuruluşlara aktarıp görüş 
oluşturuyoruz” dedi.

Türkiye’de ilk olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Atık Yönetimi Daire Başkanı Sibel 
Çoban, Yamanlar’da inşa edilecek 

katı atık değerlendirme ve bertaraf 
tesisi hakkında EBSO Çevre Çalışma 
Grubu’nu bilgilendirdi. Tesisin 
kurulması için uzun çalışmalar sonucu 
uygun alan bulunduğunu söyleyen 
Çoban, “Seçilen alan ile ilgili Mahalli 
Çevre Kurulu Kararı ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan Ön Fizibilite 
onayı alınmış, ÇED süreci için 
çalışmalara başlanmıştır” dedi.

1992 yılında hizmete açılan 
Harmandalı Düzenli Katı Atık 
Depolama Tesisi’nin kapasitesinin 
büyük oranda dolduğunu hatırlatan 
Sibel Çoban, İzmir’de teknolojik 
olarak katı atıkların entegre bir 
yaklaşımla değerlendirildiği, kapalı 
alanlarda tam otomatik tesiste 
işlenerek geri dönüşüm sanayisine 
hammadde, sanayi tesisleri için 

ek yakıt, enerji ve kompost gibi 
ekonomiye bir değer olarak 
kazandırılan ürünlere dönüştürüldüğü 
tesisin kurulmasının zorunlu hale 
geldiğini anlattı. 

Sibel Çoban, atık miktarı, 
kompozisyonu, çevresel etkiler, 
ekonomik kriterler ve AB Direktifleri 
dikkate alınarak mekanik, biyolojik 
işleme yönteminin benimsendiğini 
ifade ederken şu bilgileri verdi:

“Çevreci, ekonomik, uygulanabilir 
ve sürdürülebilir bir yaklaşımla 
belirlenen tesis, Türkiye’de yüksek 
miktarda atığın entegre olarak kapalı 
sistemde, tam otomatik işlenerek 
değerlendirileceği ilk tesis olacak. 
Atık kabulünden itibaren negatif 
basınç, kimyasal ve biyolojik filtre 
uygulamaları ile koku bile çıkmayacak. 
Ayrıştırma işlemi dâhil olmak 
üzere atıkların hacmini azaltmak, 
yönetimini kolaylaştırmak, geri 
kazanımını arttırmak ve enerji elde 
etmek amacıyla, atığa uygulanacak 
fiziksel, mekanik ve biyolojik işlemler 
sonrasında uygun teknoloji ve 
yöntemler kullanılarak, alıcı ortama 
zarar vermeyecek nitelikte, toprak 
iyileştirici ve/veya ek yakıt olarak 
kullanılabilecek nihai ürünler elde 
edilecek ve depolama gereksiniminin 
en aza indirilmesi sağlanacaktır.”

EBSO’nun çevre duyarlılığı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Mec-
lis Başkan Vekili Işın Yılmaz, 
açılış ve başkanlık sunuşların-
da; Ağustos ayı Meclis top-

lantısını onurlandıran İzmir Defterdarı 
Tamer Utkucu’ya katılımından dolayı 
teşekkür ederek, özgeçmişi hakkında 
bilgi verdi.

Ağustos ayı içerisinde ulusal 
ve uluslararası siyasi gelişmelerin 
odak noktası olmayı sürdürdüğünü, 
Rusya’nın Kırım’a ilişkin tutumunun 
uluslararası siyasi gerginliği artırdığını, 
Ortadoğu coğrafyasında süregelen 
çatışmaların giderek daha karmaşık 
bir hal aldığını dile getiren Yılmaz, 
yaşanan çatışmalarda ortaya çıkan 
manzaraların ve insanlık dramının bir 
an önce sonlandırılmasını temenni 
etti.

Yılmaz, Suriye’den kaçarak 
ülkemize gelen ve sayıları 1.2 milyonu 
aşan mültecilerin barınma sorunlarının 
endişe verici bir hal aldığını, gerek 
kayıt dışı işçi olarak çalıştırılmaları, 
gerekse toplumsal uyumun 

yakalanmasında ciddi problemler 
yaşattıklarını, ki Gaziantep’te 
vatandaşlarımızla mülteciler arasında 
yaşanan çatışmalarla birlikte 
gerginliğin doruğa çıktığını söyledi.

En çok kadınlar ve çocuklar 
etkileniyor
Diğer taraftan Ortadoğu’daki 

savaşın en çok kadınları ve çocukları 
derinden etkilediğini, kamuoyuna 
yansıyan bilgilerin içler acısı 
olduğunu, Suriyeli kadınların ve 
çocukların satılmasından, tecavüz 
olaylarına kadar asla Müslümanlıkla 
bağdaşmayacak, en ağır cezai işlemi 
hak eden davranışlar sergilendiğini, 
bir saatliğine nikâh kıydırıp, kadınlara 
tecavüzü makbul gören ve bunlara 
sessiz kalanların da aynı suçu 
işlediklerine inandığını dile getiren 
Yılmaz, akan kanın dinmesini, kadının 
varlığını yok sayan zihniyetin, kadını 
sadece meta olarak gören kafaların, 
İslamiyet adına tüm Müslümanları 
dünyanın gözünde lekeleyenlerin 

layığını bulmalarını diledi.
Dördüncü ayına yaklaşan IŞİD 

rehine krizinde ise rehinelerin 
kurtarılmasına ilişkin hiçbir 
gelişme yaşanmamasını üzülerek 
gözlemlediklerini, vatandaşlarımızın 
en kısa sürede sağ salim evlerine 
dönmelerini ümit ettiklerini dile 
getirdi.

Yılmaz, artan jeopolitik tehditlerin 
başta dış ticaret ilişkileri olmak üzere 
ekonomik birimleri olumsuz yönde 
etkilediğini, uzun vadede dünya 
ekonomisinin büyümesine ilişkin 
risk algısı oluşturduğunu, ülkemizin 
konumu itibariyle, söz konusu 
gelişmelerden olumsuz etkilendiğini 
vurguladı.

Hedeflerimize ilerleyelim
Kendi iç dinamiklerimize 

baktığımızda; siyaset odaklı bir 
gündem izlemeye devam ettiğimizi, 
zira Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin 
ilk turda tamamlanmasının ardından, 
yeni Başbakan ve kabine ile ilgili 

Yılmaz: 
Çatışmalar ve 
insanlık dramı 

bitsin



MECLİS

57EYLÜL  2014

EBSO Meclis Başkanı Yardımcısı Işın Yılmaz, Ortadoğu’daki savaş ortamının 
en çok kadınları ve çocukları derinden etkilediğini, artan jeopolitik tehditlerin 

de başta dış ticaret olmak üzere ekonomiye olumsuz yansıdığını bildirdi.

tartışmalara odaklanıldığını belirterek, 
bu sürecin ve “Yeni Türkiye” 
söyleminin ülkemiz için hayırlı 
olmasını temenni etti. Yılmaz, 12. 
Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ve yeni Başbakan 
seçilen Ahmet Davutoğlu’nu tebrik 
ederek, seçimin ardından ülke 
gündemin artık ekonomi olması 
gerektiğini ifade etti.

Küresel piyasalardaki 
toparlanmanın henüz istenilen 
seviyeye ulaşmadığını, gerek küresel 
piyasalarda, gerekse ülkemiz 
ekonomisindeki gelişmelerin 
ekonomiye odaklanması ve 
politikaların revize edilmesini zorunlu 
kıldığını, bu bağlamda yeni Türkiye 
söyleminin içinde sıkıntıları aşacak 
çözümlerin bir an evvel geliştirilmesi, 
akıl sağlığı yüksek bir toplumla, barış 
ve huzur içerisinde hedeflerine koşar 
adım ilerleyen bir ülke profilinin 
yeniden hayata geçirilmesini diledi.

Yılmaz, 30 Ağustos Zafer 
Bayramını gönülden kutlayarak, 
Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi’nde tarih yazan Mustafa 
Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına 

ve komutasında savaşmış askerlere 
şükranlarını sunarak, Ağustos ayı 
içerisinde şehit düşen gencecik 
evlatlarımıza Allahtan rahmet, acılı 
ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

29 Ağustos – 7 Eylül tarihleri 
arasında, İzmir Enternasyonal Fuarının 
83. kez kapılarını misafirlerine 
açacağını, İzmir için güçlü bir marka 
halini alan Enternasyonal Fuarımızın, 
her sene olduğu gibi bu sene de 
başarılı ve verimli geçmesini temenni 
etti.

EBSO Ailesi
EBSO Meclis Başkan Vekili Yılmaz, 

Meclis Üyesi Bilgin Türkay’ın oğlu, 
Hasan Girenes’in kızı, Mehmet Atik’in 
oğlunun, dünya evine girdiklerini 
belirterek, genç çiftlere mutluluklar 
diledi. Meclis Üyesi Eyyüp Güner’in 
annesinin, Sadettin Korkut’un ise 
babasının vefat ettiğini belirten 
Yılmaz, merhum ve merhumeye 
Allah’tan rahmet, ailelerine tekrar 
başsağlığı diledi.

Meclis Üyesi Sadettin Korkut’un 
Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanlığına yeniden seçildiğini 
dile getiren Yılmaz, Korkut’u tebrik 
ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, siyasi iklim 
olarak bakıldığında oldukça 

sıcak bir yazı geride bıraktıklarını, son 
bir sene içerisinde toplumu geren 
birçok olay yaşadıklarını ki en son 
Lice’de ortaya çıkan heykel konusu 
yüzünden bir askerimizi şehit verdiği-
mizi belirtti. Böylesine cüretli davranı-
şı sergileyenlerin bu cesareti nereden 
bulduklarını anlamakta şahsen zorlan-
dığını dile getiren Yorgancılar, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin, böyle bir 
açılış törenine müsaade etmesinin 
bile abesle iştigal olduğunu, çözüm 
sürecini engellemek isteyenlerin bu 
yöntemle sonuca ulaşma ihtimalinin 
söz konusu olmadığını iyice anlamaları 
gerektiğini ifadeyle, etnik farklılıkların 
ve kültürel çeşitliliğin ülkemizin en 

önemli zenginliği olduğuna inananlar-
dan biri olarak, mevcut ortamın yu-
muşatılması ve artık yeni gerginliklerin 
yaratılmamasının en büyük temennisi 
olduğunu dile getirdi.

10 Ağustos tarihinde gerçekleşen 
seçimlerle Türk Halkının 12. 
Cumhurbaşkanı’nı seçtiğini, seçimi 
kazanan Erdoğan’ı tebrik ettiklerini 
dile getiren Yorgancılar, bundan 
sonraki sürecin, Erdoğan’ın kendi 
kariyer hayatında olduğu kadar 
ülkemiz için de önemli bir dönüm 
noktası olduğunu, Yeni Türkiye 
olarak adlandırılan bu dönemin, 
ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını temenni etti. Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanı seçilmesinin akabinde 
yeni Başbakanımız olan Ahmet 
Davutoğlu’nu tebrik ettiklerini, 
geçmiş dönem Cumhurbaşkanımız 

Abdullah Gül’e de ülkemize yapmış 
olduğu katkılardan ve bugüne 
kadar ki sağduyulu yaklaşımlarından 
ötürü teşekkür ettiklerini söyledi. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
kazanmasının ardından Erdoğan’ın 
balkon konuşmasını toplumun 
ayrışmasını ve toplumun birbiriyle 
çatışmasını önleme noktasında son 
derece anlamlı bulduğunu, 77 milyonu 
kucaklayıcı sözlerinin son derece açık 
ve önemli olduğunu söyledi.

“Önce siyaset” deme 
lüksümüz yok
Yorgancılar, küresel piyasalar 

henüz istikrara kavuşmamışken, 
jeopolitik risklerimizle birlikte, 
Ortadoğu’daki savaş ortamının 
ihracatımızı olumsuz etkilediğini, 
FED’in faiz artırma kararına 

Yorgancılar: Ekonomide 
yeni yollar bulmalıyız
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yaklaşılırken ve kırılganlıklarımız 
mevcudiyetini korurken önce siyaset, 
sonra ekonomi deme lüksümüzün 
maalesef bulunmadığını, uluslararası 
raporlarda ülkemiz için kritik 
uyarıları son haftalarda hep birlikte 
gördüklerini, bunlara ek olarak, 
kabinede yapılabilecek değişikliklerin 
de piyasalar tarafından merakla 
beklendiğini dile getirdi. 

24 Temmuz tarihinde İzmir 
Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, 
İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi’nin katılımıyla 
gerçekleştirilen İzmir Ekonomi 
Zirvesi’nde teşvik sistemi ile ilgili, 
İzmir’in kalkınması, gelişmesi ile 
ilgili konuları Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’ye anlatma imkanı 
bulduklarını, tüm bunların Bakanlık 
nezdinde değerlendirilerek en 
kısa sürede ilimiz ekonomisine 
kazandırılmasını ümit ettiklerini 
söyledi.

Ekonomide gündemimiz 
değişmedi

7 Ağustos tarihinde Başbakanımız 
ve Ekonomi Kurmaylarının katılımı ile 
gerçekleştirilen 7. Türkiye Sanayi ve 
Ticaret Şurası’nda; Sanayi Odalarının, 
İzmir’in ve Ege Bölgemizin konularını 
paylaşma imkânı bulduklarını dile 
getiren Yorgancılar, ancak aktardıkları 
konuların, 21.10.2010 tarihinde 
yapılan Sanayi Konseyi’nde dile 
getirilen konularla maalesef aynı 
olduğunu ifadeyle, dile getirilen 
Sanayi Odalarımızın konularının; 
Teşvik ve Kamu Destekleri, Mevzuat 
ve Bürokrasi, Makro Stratejik 
Konular, OSB’ler ve Sanayi Arsasına 
Erişim, Ulaştırma, Finansman, 
Gümrük ve Dış Ticaret, Eğitim, 
Teknoloji ve İnovasyon, İstihdamı 
Zorlaştıran Uygulamalar olduğunu 
belirtti. İzmirimizin konularının ise; 
Ulaştırma ve lojistik, Teşvikler ve 
Kamu Destekleri, Stratejik Yatırımları, 
Çevre, Organize Sanayi Bölgeleri, 
Eğitim olduğunu, Ege Bölgemizin 
konularının; Ulaştırma ve Lojistik, 
Rekabet Sorunları, Kayıt Dışı Ekonomi 
ve Vergi, OSB’ler ve Araziye Erişim, 

Yaşam Kalitesi, Sağlık ve Sorunları, 
Mevzuat ve Bürokrasi olduğunu 
vurguladı

İzmir’in, Bölgenin, Sanayicinin 
sorunlarının yaklaşık olarak aynı 
olduğunu, ticaret odalarının 
ve borsalarının da sıkıntıları 
bulunduğunu, zaten önemli olanın 
sorunları çözmek için yol haritası 
oluşturmak, doğru kişilere gidip 
anlatmak ve çözümünü beklemek 
olduğunu dile getirdi.  Yorgancılar, 
Ülkenin sadece bir bölgesinin değil, 
bütün bölgelerinin kalkınmasının 
hedeflendiği bir sürecin içinde iyice 
çalışılarak sonuca varılması gerektiğini, 
tüm dile getirilen konuların 
önümüzdeki süreçte geri dönüşünün 
olacağına inandığını belirtti.

Riskimiz yükseliyor
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, CDS olarak adlandırılan 
ülkelerin risk primini ortaya çıkaran 
endekste ülkenin konumunun nerede 
olduğunun çok açıkça görülebildiğini, 
2013 Ocak ayında Rusya’da 132 
olan risk biriminin, Ukrayna ile olan 
savaş konumundan dolayı 242’ye 
çıktığını, Türkiye’nin 126 olan risk 

biriminin 17 Aralık olayları, seçimlerin 
sonuçları ve bunlara benzer diğer 
gelişmelerden dolayı 186’ya çıktığını, 
(PMI) imalat, sanayi, satın alma 
yöneticileri endeksinde de 2013’deki 
54 olan dolar durumumuzun 48,5’a 
düştüğünü vurguladı.

Hazine eski Müsteşarı Mahfi 
Eğilmez’in hazırlamış olduğu yükselen 
piyasa ekonomilerinin onar yıllık 
gelişim süreçlerinin incelendiği 
araştırmada; büyüme, enflasyon, 
bütçe ve cari dengeleri baz alarak bir 
puanlama oluşturulduğunu, burada 
1992-2002 yılları arasında ülkemiz 
16. sırada 45 puanı varken, 2003-
2013 döneminde 35 puanla 23. sıraya 
gerilediğini dile getiren Yorgancılar, 
Türkiye üretmediği müddetçe bu 
rakamların daha altlara inmesinin 
kaçınılmaz olduğunu, dolayısıyla 
üretimin önemini bir kez daha 
vurgulamak istediklerini söyledi. 

İhracatta yeni fırsatlar
Avrupa Birliği ile Amerika 

Birleşik Devletleri’nin Rusya’ya 
yapmış oldukları yaptırımların 
sonucunda Türkiye ile Rusya arasında 
gıda sektörü ile ilgili önemli bir 
pazar imkânı oluştuğunu, konuya 
ilişkin yapmış oldukları çalışmada; 
Rusya’nın gıda sektöründeki ithalat 
paylarına bakıldığında; ilk sırada et 
ve yenilen sakatatların yer aldığını, 
bu ithalatın yüzde 31’ini Avrupa 
Birliği ülkelerinden gerçekleştirirken 
binde 46’sının Türkiye’den 
gerçekleştirildiğini söyledi. Rusya’nın 
yenilebilen meyve ve sert kabuklu 
maddelerde AB ithalat payı, yüzde 
24 iken ülkemiz payının yüzde 15,4 
olduğunu, süt ürünleri,  yumurta, 
bal, diğer ürünlerde AB ithalat payı 
yüzde 44 iken ülkemiz payının binde 
1, olduğunu ifadeyle, gıda sektörü 
ile ilgili Rusya’da yapılacak çok iş 
bulunduğunu belirterek, bu durumu 
fırsata çevirebilmek açısından gıda 
sektöründe yer alanlara Rusya ile 
ilgili çalışmalarına ağırlık vermelerini 
önerdi.

Sanayi endeksindeki son duruma 
bakıldığında 50’nin altına gerileyen 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, ‘Yeni 
Türkiye’ ifadesinden; 
siyasal, ekonomik ve 
toplumsal anlamda 
gelişmesinin önünü 
tıkayan nedenleri 

ortadan kaldırmak 
için yapısal reformları 

tek tek hayata 
geçirerek, ilk 10 

ekonomi arasına girme 
gayretini gösteren bir 

Türkiye’yi anladıklarını, 
3 başlıkta 18 tane 
reform yapılmasını 

beklediklerini söyledi.
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PMI endeksini teyit eder nitelikte 
olduğunu, özellikle enflasyon ve 
sanayi üretim endeksinde 2014 
yılından itibaren aranın açılması, 

yükseliş eğilimine giren enflasyona 
dikkat çektiğini söyleyen Yorgancılar, 
bir türlü yakalanamayan hedef, artış 
eğilimini sürdürmesi ve gelişmekte 

olan ülkeler içinde en yüksek orana 
sahip olunmasının, enflasyonu öne 
çıkardığını ve risk unsuru haline 
getirdiğini belirterek, Türkiye’nin 
son 10 yılda yaşanan küresel likidite 
bolluğunu üretimi ve ihracatı değil 
tüketimi, üretken olmayan konut 
gibi yatırımları finanse etmek 
için kullandığını, ancak artık yeni 
yöntemler uygulamak zorunda 
olduğumuzu vurguladı.

Borçlanarak tükettik
1994-2003 arasında yüzde 

2,9 olan büyüme hızının, 2004 
sonrasındaki 10 yılda yüzde 4,9’a 
yükselirken, cari açığın da milli 
gelire oranı ortalama olarak binde 
6 iken, 2004 sonrası 10 yılda yüzde 
4,3 olduğunu, aynı dönemlerde 
yurtiçi kredi hacminin milli gelire 
oranının yüzde 15,7’den yüzde 41,5’e 
çıktığını, yani Türkiye’deki halkın 
geliri artmadan borçlanarak, gerek 
kredi kartı, gerek tüketici kredileri ile 
borç batağının içine girdiğini söyledi. 
Yorgancılar, özel sektörün yaklaşık 
175 milyar dolara yakın sadece dış 
borcu bulunduğunu, 2023 hedeflerine 

Ender Yorgancılar, son 10 yılda yaşanan likidite bolluğunu üretimi ve ihracatı değil 
tüketimi ve konut gibi üretken olmayan yatırımları finanse etmek için kullanan 

Türkiye’nin artık yeni yöntemler uygulama zorunluluğuna işaret etti.

Ödemiş OSB yatırım programında
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ödemiş Organize 

Sanayi Bölgesi’nin 2015 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.
Ödemiş OSB’nin yıllardan beri birçok problemle karşı karşıya kaldığını, 

bu problemlerin çözümü hususunda öncelikle Meclis Toplantımızda 
Müteşebbis Heyet Üyelerinin belirlendiğini hatırlatan Yorgancılar, Ödemiş 
Belediye Başkanı Mahmut Badem’in de Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığını belirtti.

Ender Yorgancılar, Ankara’daki bir ziyareti sırasında Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan Ödemiş’in sorunlarının çözümü konusunda 
yardımcı olmasını talep ettiğini vurgularken, Ödemiş OSB’nin Bakanlık 
tarafından 2015 yılı yatırım planına alındığını söyledi. Bunun son derece 
önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Yorgancılar, 530 dönümlük alanda 
yatırım faaliyetlerinin başlamasını ümit ettiklerini, Ödemiş’e istihdam 
açısından, ülkemize de üretim açısından fayda sağlayacağına inandığını 
söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, bu önemli gelişmenin yanında 
İZKA - EBSO ortaklığında OSB’lerin alt yapı çalışmaları ile ilgili mali destek 
programının açıklandığını, Ödemiş OSB, Ödemiş Belediyesi ve EBSO olarak, 
ortaklaşa müracaat edip, mali destek programı kapsamında kredi alarak, alt 
yapı çalışmalarının başlamasının sağlanacağını belirterek, katkılarından dolayı 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık ile OSB’ler Genel Müdürü’ne teşekkür 
etti.
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ulaşabilmemiz için sadece iç talep 
ile büyüyebilmemizin söz konusu 
olmadığını, 2015 yılı Haziran seçimleri 
ile yükselecek tansiyonun, yüksek 
cari açık, artan enflasyon ve dışa 
bağımlı yapımız ile birlikte, gerek 
küresel piyasalardaki gerekse içerdeki 
gelişmelerin ülkenin ekonomik 
geleceğini kötü etkileyeceği yönünde 
endişe duyduklarını dile getirdi.

Ender Yorgancılar, uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşlarının 
son 3 haftadır açıklamalarının 
maalesef bunları körükler vaziyette 
olduğunu, dolayısıyla ekonomiyi ve 
üretimi göz ardı etme lüksümüz 
bulunmadığını, Türkiye’nin birinci 
derecedeki stratejisi ve hedefinin 
üretimi desteklemesi, seçimin 
akabinde yeni kabine kurulur 
kurulmaz bu konuya yoğunlaşması ve 
bu imkânların sağlanması gerektiğini 
ifade etti.

Yeni Türkiye için 
ekonomide reform
“Yeni Türkiye” tanımının son 

günlerin gündeminde yer aldığını, 
gerek yeni cumhurbaşkanımızın, 
gerek yeni başbakanımızın söylediği 
Yeni Türkiye’de hedeflerin ve 
yeniliklerin bir vatandaş olarak halkı 
umutlandırdığını, ancak Türkiye’nin 
yapılan makro reformlarının eksik 
kalanlarının tamamlanması, yapılan 
makro reformların desteklenmesi 
gerektiğini bunlar gerçekleşmediği 
sürece iyi şartlanın oluşmasının 
mümkün görünmediğini, çünkü 
ekonomi ile reformlar beraber 
gerçekleştiği zaman, ülkenin 
kalkınmasının gerçekleşebileceğini 
dile getirdi. 

Yorgancılar, Yeni Türkiye 
ifadesinden anladıklarının; siyasal, 
ekonomik ve toplumsal anlamda 
gelişmesinin önünü tıkayan nedenleri 
ortadan kaldırmak için yapısal 
reformları tek tek hayata geçirerek, 
ilk 10 ekonomi arasına girme gayretini 
gösteren bir Türkiye olduğunu, 3 
başlıkta 18 tane reform yapılmasını 
beklediklerini söyledi.

Ekonomik reformlarda; vergi 

reformu, Ar-Ge ve inovasyon ile 
katma değerli üretimi artıran adımlar, 
üretime dayalı büyüme yönünde 
atılacak adımların tamamı, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi ve teşviklerle 
desteklenmesi, ithalatı ve cari açığı 
düşürmeye, tasarrufu artırmaya 
yönelik adımlar, tarımsal reform, 
işgücü piyasasının reorganizasyonu 
ve istihdamı artırıcı reformların yeni 
baştan şekillendirilmesi, serbest 
ticaret anlaşmaları ile ihracatı artırıcı 
reformlar, yüksek faiz, düşük kur 
etkisinden sanayinin kurtarılması, 
kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetle 
mücadele konularının ön plana 
çıktığını söyledi. Sosyal ve kültürel 
reformlarda; eğitim, hukuk, insan 
hakları, kadının sosyal konumu ve 
haklarının iyileştirilmesi başlıklarının 
bulunduğunu, Siyasal reformlarda; 
anayasa, seçim sistemi ve siyasi 
partiler yasası, şekli demokrasi yerine 
işlevsel katılımcı demokrasi, bürokrasi 
bulunduğunu belirtti.

Suriyeliye kolaylık 
çalışma barışını bozmasın
Hükümetimizin zorda 

kalanlara yardım etmek amacıyla 
Suriyelilere kucak açarak ülkemize 
aldığını ancak, bugün Suriyelilerin 
nüfusunun 1,2 milyona ulaştığını 
ve toplumsal huzurun bozularak, 
belirli bölgelerde yaşam kalitesinin 
düşmesine neden olduğunu, ayrıca 
sokaklarda, parklarda yatarak kötü 
görüntüye neden olunduğunu 
söyledi. Yorgancılar, Suriyelilere 
devlet tarafından gösterilen yerlerin 
dışında kalmalarına izin verilmemesi 
gerektiğini, ayrıca Türkiye’de 
çalışanlar için işverenlerin ödediği 
sigorta primi yüzde 30’u aşarken 
Suriyelilerin çalıştırılması durumunda 
sigorta priminin yüzde 2 olarak 
ödenmesinin Türkiye’de çalışmak 
isteyen diğer insanlara haksızlık 
olduğunu, aradaki farkı bu kadar 
açmak yerine sigorta primlerinin 
daha aşağıya çekilmesi durumunda 
işverenin daha fazla istihdam 
sağlamasının önünün açılabileceğini 
belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 
– 2013 yılları arasında Türkiye’de 
ruh sağlığında psikolojik tedavi 
gören kişilerin artış oranlarının 
yer aldığı bir çalışmanın yapılarak 
yayınlandığını, İzmir’de yüzde 
27’lik bir artış görüldüğünü diğer 
illerle kıyaslandığında iyi durumda 
olduğumuzu belirten Yorgancılar, 
Sağlık Bakanlığı tarafından psikolojisi 
bozulan halkın nasıl tedavi edileceğine 
ilişkin bir açıklama yapılmasını da 
beklediklerini söyledi.

Mesut Kanat
Sorunlarımızın çözümüne 
duyarlı yaklaşılıyor

EBSO Meclis Üyesi Mesut 
Kanat, 25. Grup Boya, Vernik ve 
Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek 
Komitesi adına Haziran ayı Meclis 
Toplantısındaki konuşmasında dile 
getirdiği ÖTV konusunda yaşanan 
gelişmeler ile ilgili bilgi aktarmak 
üzere söz aldığını ifade etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İstanbul 
Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi Odası 
ile ortaklaşa yapılan çalışma sonucu; 
“asgari müşterekte ortaya çıkardıkları 
pozitif ayrım kriterlerini” sunmak 
amacıyla 9 Temmuz 2014 Çarşamba 
günü Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkan Yardımcısı Şinasi Candan ve 
ÖTV Grup Başkanı Ersin Saklar’ın 
yer aldığı toplantıya; EBSO olarak 
Komite Başkanı İhsan Bilgiç’in, komite 
ve meclis üyesi Serdar Oran’ın, 
kendisinin, EBSO fahri danışmanı 
YMM Yüksel Koç ile İstanbul Sanayi 
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Odasını temsilen Ersin Kayalar’ın 
katıldığını, Meclis toplantıları olması 
nedeniyle maalesef Kocaeli Sanayi 
Odası’ndan katılım ve destek 
sağlanamadığını söyledi.

Düzenleme bekliyoruz
Toplantıda, konuyla ilgili 

görüşlerin, gerekçe ve ayrıntıları 
ile anlatıldığını, Maliye Bakanlığı 
yetkililerinin; karar ya da tedbir 
alırken kesinlikle sanayicileri ve 
sanayiyi zor durumda bırakmak 
gibi bir hedeflerinin bulunmadığını, 
her zaman üretim yapan gerçek 
sanayicilerin, alınan tedbirlerden 
olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf 
ettiklerini dile getirdiklerini söyledi.

Kanat, 24 Temmuz’da çıkartılan 
tebliğ ile (ETÇS) Erken Teminat 
Çözüm Sertifikası uygulaması 
getirildiğini, belirlenen kriterlere uyan 
mükellefler için ÖTV borçlarına ilişkin 
askıya alınan mahsup işlemlerinin 
devam etmesi ve verilen teminatın 
yüzde 80’inin vergi incelemesi 
beklemeksizin çözülmesinin 
sağlandığını, ancak ETÇS kriterleri ile 
ilgili olarak çalışan sayısı konusunda 
talepleri “toplam 35 çalışan” iken 

sadece üretimde çalışan 35 kişi 
olarak tebliğde yer aldığını, bunun 
da ETÇS’den faydalanabilecek 
firma sayısını oldukça düşürdüğünü 
vurguladı. Belirlenen kriterlerin yüzde 
70’ini karşılayabilen sanayicilerimizin 
de bu kapsama alınmasının çoğunluğu 
KOBİ olup da düzgün ve iyi niyetli 
üretim yapan birçok firmayı 
rahatlatacağını, Bakanlığın bu konuda 
da sanayicilerimiz lehine düzenleme 
yapmasını beklediklerini dile 
getirerek, ilettikleri sorunlara duyarlı 
yaklaşan Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’e, Gelir İdaresi Başkanı 
Adnan Ertürk’e, Başkan Yardımcısı 
Şinasi Candan’a, Daire Başkanı 
Faruk Gözübüyük’e, Grup Başkanı 
Ersin Saklar’a ve Maliye Bakanlığı 
çalışanlarına teşekkür etti.

Pozitif ayrımcılık
Mesut Kanat, hükümet tarafından 

tahsilâtı geciken veya tahsilâtı 
mümkün olmayan devlet alacakları 
ile ilgili vergi tahsilâtı sorunlarının 
çözümü için çıkartılan ve çıkartılacak 
olan vergi aflarının önem taşıdığını, 
yıllarca devlete olan sorumluluklarını 
hassasiyetle zamanında yerine 

getirmiş ancak çok değişik nedenlerle 
borcunu zamanında ödeyemeyen 
iyi niyetli mükelleflerin korunması 
gerektiğini ifadeyle, sürekli bir af ve 
düzenleme beklentisi ile borcunu 
ödemeyen, bunu alışkanlık haline 
getiren mükelleflerin ise iyi niyetli 
olanlardan ayrılmasını, vergilerini 
düzenli ve zamanında ödeyen bütün 
mükellefler için de pozitif ayrımcılığa 
gidecek bir çalışma yapılmasını, 
bu davranışı özendirecek ve 
ödüllendirecek kriterler belirlemesini 
talep etti.

Birlikteliğin sağlanabildiği, doğru 
yöntemler izlenebildiği takdirde 
çözülemeyecek sorun bulunmadığını 
ama tüm meslektaşların taşın altına 
elini koyarak, çözümün bir parçası 
olabilmeyi başarması gerektiğini 
söyleyen Kanat, 25. Boya, Vernik 
ve Kaplayıcı Maddeler Sanayi 
Meslek Komitesi olarak Yönetim 
Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın büyük özveri 
ve destekleri ile birçok sorunun 
çözümünde başarılı olduklarını 
belirterek, verdikleri katkılardan 
dolayı teşekkür etti ve komite olarak 
Yorgancılar’a plaket takdim etti.
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İzmir Defterdarı Tamer Utkucu, 10-
150 milyon dolar arasında yatırım 
yapan yatırımcılara irtifak hakkı veya 
kiralama yöntemiyle 30 yıla kadar 

yer tahsis edeceklerini açıkladı.
Ege Bölgesi Sanayi Odası meclis 

toplantısına konuk olan Utkucu, 
“Sağlık, turizm, sera, enerji gibi çeşitli 
sektörlere yatırım imkanları sunuyoruz. 
Böylece firmalar 30 yıl boyunca irtifak 
hakkı sağlanan yeri kendi malıymış gibi 
kullanabiliyor. Bazı alanların ihalesiz 
olarak verilmesinde de bağlayıcı kurallar 
var. Örneğin, organize hayvancılık 
yapacaklar için 20 milyon dolarlık 
yatırım şartı var. Teknolojik seracılıkta da 
en az 10 milyon dolar ve en az 10 kişiye 
10 yıl süreyle istihdam şartı bulunuyor. 
Kıyı yatırımlarında ise en az 150 milyon 
dolarlık yatırım ve 10 yıl boyunca en az 
250 kişiye istihdam şartı var” dedi.

İzmir’in üçte biri
Hazine’ye ait taşınmazların elde 

edilmesi ve elden çıkarılmasının da 
Defterdarlık hizmetlerinden biri 
olduğunu aktaran Tamer Utkucu, 
“İzmir’de toplam 105 bin 508 taşınmaz 
bulunuyor. Bu alanların kapladığı yer 
ise İzmir’in yüzde 30’luk kısmına denk 
geliyor. Yani kentin neredeyse üçte 
biri Hazine’ye ait. Toplam 4.5 milyon 
metrekareyi bulan bu taşınmazlardan 
geçen yıl 71 milyon liralık kısmının 
satışını yaptık. Yine geçtiğimiz yıl 28.5 
milyon liralık orman arazisi (2B) satışı 
gerçekleştirdik” diye konuştu.

Kent ekonomisine katkı
İzmir Defterdarı Utkucu, 

Defterdarlığın amacının yatırımcılara 
gerekli faydaları sağlamak, daha hızlı 
ve kaliteli hizmet verebilmek olduğunu 
dile getirdi. Utkucu, görevlerinin 
İzmir il sınırları içerisinde ki devlete ait 
taşınır ve taşınmaz malların yönetimi, 
muhasebe birimlerince yapılan 
ödemelere ilişkin kayıtların tutulması, 
saymanlık hizmetlerinin yürütülmesi, 
genel bütçeye dahil kurumlara hukuki 
görüş bildirilmesi, Hazineye ait her türlü 
davalarla, genel bütçe içindeki dairelere 
ait hukuk ve ceza davalarının ve bütün 

icra işlemlerinin takip ve savunmasının 
yapılması gibi gider mevzuatına ilişkin 
konular ile çeşitli bütçe gelirlerinin 
tahsili olduğunu belirtti. Muhakemat 
Müdürlüğü adı altında en büyük hukuk 
bürosuna sahip olduklarını, 60-70 kadar 
avukatla Hazine’nin gerçek ve tüzel 
kişiler ile olan itilaflarını adli ve idari 
makamlarda hazineyi temsilen savunma 
yapıldığını, İzmir Defterdarlığı’nca 
50’den fazla komisyona iştirak edildiğini 
söyledi.

Tamer Utkucu, İzmir bütçesine 
bakıldığında; 2013 yılında 37 milyar 
liralık tahsilat gerçekleştirildiğini, bunun 
ülke içinde yüzde 9 - 10’a yakın yer 
tuttuğunu ki önceki yıllara oranla ülke 
içindeki payının artış gösterdiğini dile 
getirdi. 2013 yılında İzmir giderlerinin 
8,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini, 
önceki yıllara oranla artış yaşandığını 
ifadeyle bütçe gelirlerinin yüzde 
22,23’ünün defterdarlık tarafından tahsil 
edildiğini dile getirdi.

İzmir’de 2013 yılında defterdarlık 
tarafından 940 bin tane muhasebe 
işlemi yapıldığını, döner sermaye 
saymanlıklarından 2014 yılının ilk 6 
ayı içinde 123 milyon liralık tahsilat 
gerçekleştirildiğini ifade eden Utkucu, 
genel bütçe kapsamında defterdarlıkça 
115.498 memur, işçi, sözleşmeli ve 
geçici personel istihdam ettiklerini 
belirtti.

Defterdarlıkların ana konularından 
bir tanesinin de Hazine taşınmazı 
malların idaresi, tasfiyesi ile elde 

edilmesi, elden çıkartılması olduğunu, 
İzmir’de toplam 4705 bin km alanda 
108 bin 508 tane hazine taşınmazı 
bulunduğunu, bunların içinde meraların, 
tescil harici yerlerin yani ormanlar 
ve kıyıların yer almadığını ifade etti. 
Utkucu, bu kadar fazla taşınmazın 
olmasının sebebinin Selçuklu ve 
Osmanlıda ki toprak rejimi olduğunu, 
hiçbir ülkede kıyılar, ormanlar, meralar, 
gibi kamunun eşit ve serbest derecede 
yararlanabileceği alanların devletin 
kontrolünde olmasına aykırı bir rejim 
bulunmadığını vurguladı.

Bu taşınmazlardan 2013 yılı 
içinde kira, ecrimisil ve irtifak hakkı 
uygulamalarından olmak üzere 118 
milyar 331 milyon 596 lira gelir 
elde edildiğini, 71 milyon liralık satış 
gerçekleştirildiğini dile getiren Utkucu, 
irtifak hakkının; kamuoyunda 49 yıl 
olarak bilinen sonra değişen yasa ile 
30 yıla indirilen hazine taşınmazlarının 
kiralanması olduğunu, kiranın irtifak 
hakkından farkının, irtifak hakkı üzerinde 
sabit tesis yani bina yapabilmesi 
olduğunu, onun içinde en az 30 yıl 
şartı arandığını söyledi. İrtifak hakkında 
tapuda resmi senet düzenlendiği için 
kiracının tapulu malı gibi olduğunu, 30 
yıl boyunca kendisinin rızası ve bilgisi 
dışında hiçbir erkin dokunamayacağı 
bir vukuunun hâsıl olduğunu, kirada 
ise kamunun, “benim kamusal 
ihtiyaçlarım var” deyip, bunu ispat ettiği 
takdirde, kiralama sözleşmesini her an 
sonlandırabildiğini ifade etti.

Yatırım yapana yer Hazine’den
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Faaliyete uygun alan
Tamer Utkucu, sağlık, eğitim, 

turizm, enerji, liman, ağaçlandırma, 
projeye dayalı organize hayvancılık, 
teknolojik ve jeotermal seracılık, gibi 
alanlarda bir yatırımcıya müracaatları 
halinde uygun taşınmaz bularak yardımcı 
olmaya çalıştıklarını, bu konuda  milli 
emlak müdürlükleri, bağlı ilçelerdeki mal 
müdürlüklerinin milli emlak servislerinin 
her zaman talepleri beklediklerini, 
konuyla ilgili direkt olarak Defterdarlık 
ile de irtibat kurulabileceğini söyledi. 
Bazı kira ve irtifak haklarının 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine 
göre açık ihale ile yapıldığını ama 
bazı alanlarda kanun koyucunun ihale 
yapılmaksızın sadece o yatırımlar yapılsın 
diye bazı şartlar ile yatırımcıya taşınmaz 
verebildiğini, ki organize hayvancılığın 
bunlardan biri olduğunu vurguladı. 
En az 20 milyon ABD Doları karşılığı, 
3 kişiye 10 yıl istihdam, belirlenen 
kapasitede faaliyet göstermeyi taahhüt 
eden yatırımcıya doğrudan irtifak hakkı 
tesis edilebildiğini, teknolojik seracılığın 
da bunlardan biri olduğunu, en az 10 
milyon ABD  Doları karşılığı yatırım 
yapmayı taahhüt eden 10 kişiye 10 yıl 
süre ile faaliyet göstermeyi taahhüt 
eden yatırımcıya doğrudan irtifak hakkı 
tesis edilebildiğini, Kıyı yatırımlarında da 
en az 150 milyon ABD Doları yatırım 
yapmayı taahhüt eden, 250 kişiye10 yıl 
süre ile faaliyet göstermeyi taahhüt eden 
yatırımcıya doğrudan irtifak hakkı tesis 
edilebildiğini belirtti. 

Ayrıca Hazine yatırımcılarının 
teşvikten yararlanma durumu 
bulunduğunu, toplam yatırım tutarı, 
taşınmazın maliki idarelerce bu 
taşınmazlara takdir edilecek rayiç 
değerinin, tarım, hayvancılık ve eğitim 
yatırımı için bir, turizm yatırımları için 
iki, diğer yatırımlar için üç katından 
fazla olan, toplam sabit yatırım tutarı 
bir milyon liradan az olmayan, taahhüt 
ettiği yatırımın en az yüzde 20’sini 
karşılayacak miktarda net özkaynağa 
sahip olanlara için yatırımcı lehine 
oluşturulan komisyon tarafından yatırım 
miktarı, özkaynak ve istihdam miktarı 
dikkate alınarak, doğrudan irtifak hakkı 
tesis edilebildiğini vurguladı.

İlimizde bu teşvik kapsamında 

su ürünleri, gıda, tekstil, otel, sağlık, 
soğuk hava deposu, öğrenci yurtları, 
hastane yatırımı, kömür, gaz, seracılık 
gibi sektörlerin yer aldığını, bir de 
asgari sabit yatırım tutarı 1 milyardan 
50 milyona kadar belirtilen yatırım 
türleri bulunduğunu, rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı, kimyasal madde 
ve ürünlerin imalatı, liman ve liman 
hizmetleri yatırımları, motorlu kara 
taşıtlarının imalatı gibi yatırımların 
bunlar arasında yer aldığını belirtti. 
Utkucu, bazen sahil şeridinde yer 
alan taşınmazlarda sabit yapı yapılması 
mümkün olmadığından söküp takılabilen 
elemanlar ile faaliyet yapılmasına olanak 
tanındığını dile getirdi. Özellikle son 
dönemde Adana’da güneş yatırımları için 
300-400 metre kare 1 yıl test süresini 
geçirecek yerlerin talep edildiğini 
belirtti.

2B ile tarıma da katkı
İzmir Defterdarı Utkucu, 6831 

sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesi 
B fıkrası uyarınca satışı yapılan alanlar 
bulunduğunu, bu yasanın işi bitip rafa 
kalkan yasalardan olmadığını, halen 
daha 2B çalışması yapılmayan alanlar 
bulunduğunu, her ne kadar 30 ilde 
hızlı bir şekilde yapılsa da Türkiye 
geneline şamil olacak bir uygulama 
gerçekleştirileceğini söyledi. Yasa 
kapsamında, 1981’den önce bilim ve 
fen bakımından artık orman niteliğini 
kaybetmiş alanlarının orman sınırları 
dışarısına çıkartılması işlemi olan 
uygulamada, bu niteliğe haiz alanlar 
orman sınırları dışına çıkartılırken, 
orman kadastro komisyonları tarafından, 
varsa hak sahiplerine tarım alanlarına 
yüzde 50 indirim, diğer alanlar için 
yüzde 30 indirim, peşinde yüzde 20 
indirim ile satış yapıldığını dile getirdi. 
Özellikle Hazine’ye ait tarım alanlarının 
hak sahiplerine yüzde 50 indirim ile 

satışı hususunun İzmir’de çok fazla 
duyulmadığı, bilinmediği kanaatinde 
olduğunu, oysa bu konunun köylümüz 
veya tarımsal faaliyette bulunacak 
yatırımcılarımız için son derece önemli 
olduğunu, uygulamada ana kıstastın 
belediye mücavir alan sınırları dışında 
yer alması olduğunu, buralarda yapılacak 
yüzde 50 indirimden sonra bir de 
peşin ödemelerde yüzde 20 indirim 
uygulandığını, yani 100 liralık yerin 40 
liraya verildiğini vurguladı.

Kanunlar uygulanıyor
Yöneltilen sorulara yanıt veren 

Tamer Utkucu, mevcut 3621 Sayılı 
Kıyı Kanunu’nda kıyılardan herkesin 
eşit ve serbest derecede yararlanma 
hakkı bulunduğunu, kıyı olarak tabir 
edilen alanın; deniz dalgalarının karaya 
değdiği geometrik çizelgesi ile deniz 
hareketlerinden oluşan alan olarak 
kabul edildiğini, bunu kıyı tespit 
komisyonlarının belirlediğini, herkesin 
eşit ve serbest derece yararlandığı 
bu alanların mali idare, özel idare ve 
belediyeler haricinde hiçbir şekilde 
kiraya verilmediğini belirtti. Sahil 
şeridinde ise özel mülkiyet olabildiğini, 
sahil şeridinin; kıyı şeridinden itibaren 
birinci 50 metre ikinci 50 metre alan 
olarak tabir edildiğini, bu alanda nelerin 
yapılabileceğine ise kanunda yer 
verildiğini dile getirdi. 

Defterdarlıkların taşra ve merkez 
olarak yapabileceği işlerde farklılık 
bulunduğunu, bu işlerde izin alma ve 
onaylama mevzuatında da farklılık 
bulunduğunu, dolayısıyla bütün Hazine 
taşınmazlarının ve kamu taşınmazlarının 
sadece belediyeler hariç, yapacakları 
tasarruftan Başbakanlıktan izin alınması 
konusunda bir genelge bulunduğunu, 
bu genelgenin 6 ay öncesinde biraz 
esnetildiğini, örneğin, kamu taşınmazları 
sağlık, eğitim yatırımı yapılacaksa direkt 
tahsis edebildiklerini, kiralarda 35-40 
bin liraya kadar Defterdarlığın yetkisi 
bulunduğunu belirtti. 

Utkucu, mücavir alanların, ilgili 
tebliğ uyarınca, tarım alanları satışında 
kaybedilmeyeceğini, çünkü yoğun 
yapılan bir satış olduğunu, zaten şu anda 
da satış taleplerini aldıklarını ama henüz 
satış gerçekleştirmediklerini sözlerine 
ekledi.

EBSO Meclisi’ne konuk 
olan İzmir Defterdarı 
Utkucu, sağlık, sera, 
turizm, enerji gibi 

sektörlerde yatırım 
imkanları sunduklarını 

ifade etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, üreten 

sektörlerde kalifiye eleman 
yetiştirilmesi ve nitelikli gençlerin 
istihdam oranının artırılması amacıyla 
Oda olarak endüstri meslek 
liselerinden meslek yüksek okullarına 
hatta fakültelere kadar eğitimle iç içe 
olduklarını söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, üniver-
sitelerle kurduğu Üniversite Sanayi 
Koordinasyon Kurulu ve meslek 
liselerindeki öğretime yönelik Teknik 
Eğitim Çalışma Grubu ile eğitim 
alanındaki farkını da ortaya koyuyor. 
Üniversitedeki bilgi birikimini sana-
yiye aktarmak ve İzmirli sanayicinin 
rekabette öne geçmesini sağlayacak 
nitelikli personel istihdamını sağla-
yacak projelere imza atan EBSO, bu 
alandaki uluslararası işbirliklerine de 
fırsat penceresi açıyor.

2006 yılında kurulan ve mer-
kezi Almanya’nın Köln kentinde 
bulunan Türk-Alman Akademisyen 
ve Öğrenciler Platformu Derneği 
(TD-Platform), Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. TD-Platform 
Başkanı Caner Aver liderliğindeki 20 
kişilik heyete ev sahipliği yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu, geçmişi 8 bin 500 
yıla dayanan İzmir’in ticaret ve sanayi 

alanındaki birikimine dikkat çekti. 
EBSO’nun gıdadan tekstile, makine-
den otomotiv ve yan sanayisine, plas-
tikten petrokimyaya, inşaattan demir 
çeliğe, elektronikten enerjiye kadar 
64 değişik sektörde faaliyet gösteren 
sanayicileri çatısı altında topladığını 
vurgulayan Gökçüoğlu, bu sektörlerin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların 
yetiştirilip kazanılmasında da büyük 
çaba gösterdiğini anlattı.

İbrahim Gökçüoğlu, “Üniver-
sitedeki bilgi birikimini sanayiye 
aktarmak, Ar-Ge ve inovasyonla 
fark yaratmak amacıyla İzmir’deki 
üniversitelerimizle Üniversite Sanayi 
Koordinasyon Kurulu’nu kurduk. Aka-
demisyenler işletmeleri daha yakından 
tanıyor. Endüstriyel Deneyim Sertifi-
kası programıyla üniversite öğrenci-
leri işletmelerde 2 bin saat çalışarak 
mezun olduklarında eğitimini aldıkları 
konularda proje yapıp uygulayabilir 
hale geliyor. Teknik Eğitim Çalışma 
Grubumuz, meslek liseleriyle iç içe. 
Mesleki ve teknik eğitimde tercihler 
önemli, günceli yakalamak istiyoruz. 
Nitelikli üretimle dünya pazarlarında 
rekabet edebilmek için bunu sağ-
layacak insan kaynağını yetiştirme 
konusunda farkımızı net olarak göre-
bilirsiniz” dedi.

Birbirimize yabancı değiliz
İzmir’de Alman sermayeli ve 

ortaklı 53 firmanın üretim yaptığını, 

Türk Alman İşadamları ve Akademis-
yenleri Derneği’nin (TAİAD) faaliyet 
gösterdiğini anlatan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, 
şunları söyledi:

“Almanca eğitim veren ve üni-
versite olma yolunda ilerleyen eğitim 
kurumları var. En büyük üretimini 
İzmir’de gerçekleştiren Alman ser-
mayeli şirketler var. Almanlar İzmir’e 
yabancı değil. İşbirliğinde yeni bir 
yol haritasın gerekiyor. İzmir’e geniş 
açıdan bakın, çünkü burası cazibe 
merkezi.”

Yeni rota İzmir
TD-Platform Başkanı Caner 

Aver de, Alman ağırlığının artması, 
Almanya’dan nitelikli göç edenlerin 
tercih etmesi nedeniyle bu yılki eğitim 
ve kültür gezisini İzmir’e düzenle-
diklerini bildirdi. Aver, “Türkiye’nin 
farklı bir yanını tanımak, üyelerimizin 
bilimsel ve kültürel beklentilerini 
karşılamak amacıyla İstanbul’dan 
sonra İzmir’i önemsiyoruz. Nitelikli 
personel fırsatını değerlendirmek 
arzusundayız. Almanya’nın önemli bir 
sivil toplum kuruluşu olarak işbirliği 
yapmak, İzmir ile Almanya arasında 
köprü olmak istiyoruz. Türkiye dışın-
da yaşayan ve okuyan gençlerimizin 
katılımını ve eğitim düzeyini artırmak, 
imkanların gençlerimize tanıtılması ve 
iş dünyasında kariyer geliştirmelerini 
sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Mesleki ve teknik 
eğitimde EBSO farkı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’na 
üye sanayicilerin eşleri 
tarafından kurulan EBSOV 
Kadınlar Birliği, yeni dönem 

çalışmalarına start verdi. Özellikle 
ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere 
verilen burs havuzunu genişletmek 
için kolları sıvayan Kadınlar Birliği, 
bu yıl yine farklı projeleri hayata 
geçirecek.

Geçtiğimiz yıl Antakya Medeniyet-
ler Korosu konseri başta olmak üzere 
çok sayıda etkinliğe imza atan EBSOV 
Kadınlar Birliği,  bu yıl da bursiyerlerin 
yüzlerini güldürmek için farklı pro-
jeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. 
Kadınlar Birliği Üyeleri, Sanayiciler 
Kulübü’nde 2014-2015 dönemi ça-

lışmalarına start vermek için biraraya 
gelirken, Başkan İhsan Özduran 
özverili çalışmalarından dolayı üyelere 
teşekkür etti.

Bir yılda 100 Bin liralık burs
EBSOV Kadınlar Birliği olarak 

geçen yıl gerçekleştirdikleri projelerle 
ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere 100 
bin liralık burs verdiklerine değinen 
Özduran, “EBSOV, 2000-2013 yılları 
arasında 5 bin 653 öğrenciye karşılık-
sız burs desteği sağlandı. 2014-2015 
döneminde de başarılı ve ihtiyaç 
sahibi lise ve üniversite de öğrenim 
gören 200 öğrenciye burs desteğinde 
bulunacak. Geçtiğimiz yıl çok sayıda 
etkinlik düzenleyerek hem dayanışma, 

hem de bursiyerlere katkı sağladık. 
Özellikle Antakya Medeniyetler Ko-
rosu konseri ile büyük beğeni ve bağış 
toplandı” dedi.

İhsan Özduran, bu  sene araları-
na katılan yeni üyelerle gücüne güç 
katarak sanatsal ve  sosyal sorum-
luluk projeleri, kültür gezileri, panel 
ve söyleşiler gerçekleştireceklerini 
belirterek, elde edilen  bağışlarla burs 
havuzuna katkı sağlamaya devam 
edeceklerini söyledi.

Toplantıya NLP, renk ve enerji uz-
manı Fehamet Allameoğlu  konuşmacı 
olarak katılarak, renklerin hayatımızda 
ve rüya analizlerindeki önemine deği-
nen bir konuşma gerçekleştirdi.

Kadınlar burs için kolları sıvadı

EBSO Vakfı, geçen dönemin en büyük organizasyonu Antakya Medeniyetler Korosu konseri ile burs havuzuna önemli katkı sağladı.
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Büyük Zafer’in 92’nci 
yıldönümü, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri Günü, 

İzmir’de coşku ve gururla kutlandı. 
Meydanlar bayraklarla süslenirken, 
her yaştan vatandaşlar kutlamada 
tek yürek oldu. Askeri birliklerin 
bulunduğu ilçelerdeki gösteriler de 
izleyenlerin göğsünü kabarttı.

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 92. 
yıldönümünde İzmir’de yine büyük 
coşku yaşandı. İlk kez 9 Eylül 1923 
tarihinde İzmir’in kurtuluşundan bir yıl 
sonra gerçekleştirilen ve 1969 yılına 
dek aralıksız süren “Zafer Yürüyüşü” 
bu yıl da tekrarlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile 9 
Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlamalarında 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Baş-
kan Yardımcısı Işın Yılmaz ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ateş İlyas Demirkalkan 
ve Muhsin Dönmez tarafından temsil 
edildi.

30 Ağustos’un 92. yıldönümü 
İzmir’de coşkulu görüntülere sahne 
oldu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla 
başlayan tören, Vali Mustafa Toprak, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon 
Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin 
tören birliklerini denetlemesi ve 
vatandaşların bayramını kutlamasıyla 

devam etti. Albay Ziya Yaradanakul’un 
günün önemini belirten konuşmasının 
ardından askeri birlikler geçit töreniyle 
ellerinde bayraklarla kendilerini bekle-
yen vatandaşları selamladı. Askerlerin 
ve askeri araçların geçişi sırasında, 
Hava Kuvvetleri helikopteri ve uçaklar 
da tören alanının üzerinden geçerek 
renkli görüntüler oluşturdu. 

İzmir, kurtuluş 
bayramını kutladı
92 yıl önce işgalden kurtulan İzmir, 

bu anlamlı günün yıldönümünü yine 
bayram havasında kutladı. İlk kez 9 
Eylül 1923 tarihinde İzmir’in kurtulu-
şundan bir yıl sonra gerçekleştirilen ve 
1969 yılına dek aralıksız süren “Zafer 
Yürüyüşü” bu yıl da tekrarlandı. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
yürüyüşe 30 ilçeden binlerce İzmirli 
katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Basmane Karakolu 
önünde toplanan vatandaşlar, ilçe be-
lediye başkanları, milletvekilleri, siyasi 
partilerin ve sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri ile birlikte Anafartalar 
Caddesi ve İkiçeşmelik’i takip ede-
rek Cumhuriyet Meydanı’na kadar 
yürüdü. Güzergah boyunca ellerindeki 
bayraklarla halkı selamlayarak ilerle-
yen korteji vatandaşlar da alkışlarla 
destekledi. 

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tö-
rende ise İzmir Valisi Mustafa Toprak, 

Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı 
Orgeneral Galip Mendi ve Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. 

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 92. 
yıldönümü kutlamaları kapsamında 
Konak Meydanı’nda temsili bayrak 
töreni yapıldı. Törende, İzmir’in 
kurtuluşunu canlandıran süvari bir-
likleri Vilayet önüne geldi ve Yüzbaşı 
Şerafettin’i canlandıran bir asker Hü-
kümet Konağı’na Türk bayrağını çekti. 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Ko-
caoğlu, süvari birliklerinin komutanına 
plaket takdim etti. 

Konak Meydanı’ndaki bayrak 
töreninin ardından Cumhuriyet 
Meydanı’nda resmi kutlama töreni 
gerçekleştirildi. Meydan’da düzenle-
nen törenlere vatandaşlar büyük ilgi 
gösterdi. Halka seslenen İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Cumhuriyet’in kenti İzmir’in 9 Eylül 
günü bambaşka bir sabaha uyandı-
ğını belirterek şunları kaydetti:“Kan 
ve gözyaşı imtihanından ‘yüz akı ve 
onurla’ çıktığımız o unutulmaz günün 
92. yılında… Bugün İzmir, Hasan 
Tahsin oldu. Asteğmen Besim, Yüzbaşı 
Şerafettin, Binbaşı Salih Bozok oldu. 
Bugün İzmir, Fahrettin ve Mürsel Paşa 
oldu; Fevzi Paşa oldu, İsmet Paşa oldu. 
Ve bugün İzmir, Mustafa Kemal oldu.”

Zafer coşkusu ve kurtuluş günü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ile 9 Eylül İzmir’in 
kurtuluşu, halkın da yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde kutlandı.
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İzmir’i sevmek, İzmir için 
daha çok çalışmaktır
İzmir ve İzmirlilerin Atatürk’ün 

gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda 
ilerlediğini ve Cumhuriyet değerlerini 
ödün vermeksizin koruyup savun-
duğunu vurgulayan Başkan Kocaoğlu 
şöyle devam etti:

“Sevgili Atam! Bilmelisin ki, İzmir 
ve İzmirliler, seni, en az senin İzmirlile-
ri sevdiğin kadar seviyor. Biz İzmirliler, 
İzmir’i sevmeyi, samimiyetle, karşı-
lıksız ve çıkar gözetmeden ‘İzmir için 
daha çok çalışmak’ olarak anlıyoruz. 
Tarihimize saygı duyuyor ve geleceğe 
umutla bakıyoruz. Bize ağır bedeller 
ödenerek emanet edilmiş İzmir’i, gele-
cek kuşaklara, övünecekleri ve içinde 
yaşamaktan mutlu olacakları bir kent 
olarak bırakmayı; hem tarihi hem de 
ahlaki ve vicdani bir ödev ve yurtse-
verlik gereği olarak görüyoruz. Çağdaş 
Türkiye’nin sembol ismi İzmir’imizle 
övünüyor ve kentimizin üstüne titri-
yoruz. İzmirli olmanın ve İzmir’de ya-
şamanın özel bir anlam taşıdığını da iyi 
biliyoruz.  Ve bu gerçeği herkesin çok 
iyi anlamasını; ‘İzmir duruşu’nun ne 
olduğunu, İzmirlilerin hassasiyetlerini, 
önceliklerini ve vazgeçilmezlerini artık 
çok iyi öğrenmelerini istiyoruz. İzmir, 
daima Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti 

olmuştur ve öyle kalacaktır. Yaşasın 
İzmir, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent 
Orkestrası’nın seslendirdiği eserler, 
şiir dinletisi, Vildan Turan konseri ve 
Gaziemir Belediyesi Halk Dansları 
Topluluğu’nun zeybek gösterisiyle 
tamamlandı.

Muhteşemdi
İzmir’in işgalden kurtuluşunun 92. 

yıldönümü kutlamaları gece düzen-
lenen etkinliklerle tüm güne yayıldı. 
9 Eylül törenleri, Türk Yıldızları’nın 
nefes kesen gösterisi, Fener Alayı, 
konserler, havai fişek ve ışık göste-
rileriyle İzmir’e tarihi günlerinden 
birini yaşattı. Gecenin sürprizi ise 
İstanbul’dan geldi. İzmir’in kurtuluş 
günü ilk kez kent dışında da büyük bir 
organizasyonla kutlandı. Beylikdüzü 
Belediyesi’nin düzenlediği 9 Eylül kut-
laması, Gündoğdu Meydanı’ndaki dev 
ekranlara yansıdığında alandaki coşku 
doruğa ulaştı. Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, İzmirlilerin kurtuluş bayra-
mını canlı yayında kutladı. 9 Eylül’ün 
sadece İzmir’in kurtuluşu değil, bir 
milletin uyanışı olduğunu belirterek, 
“Bu tarihi günde İstanbul’dan İzmir’e 
selam olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu da, Beylikdüzü’nün 
İzmir sınırları dışında 9 Eylül’ü bir bay-
ram olarak kutlayan ilk ilçe olduğunu 
vurgulayarak İmamoğlu’na teşekkür 
etti.

Türk Yıldızları sahnede
9 Eylül etkinliklerinin en heye-

canlı anları Türk Yıldızları’nın gösteri 
uçuşu sırasında yaşandı. Gündoğdu 
Meydanı’nda toplanan İzmirliler, 
kentin üzerinde birbirinden zor ve 
tehlikeli manevraları büyük bir uyum 
içinde sergileyen uçakların gösterisini 
nefeslerini tutarak izledi. Türk Hava 
Kuvvetleri’nin disiplin ve etkinliğinin 
anlatılmasını hedefleyen Türk Yıldızla-
rı, 9 Eylül kutlamalarına ayrı bir renk 
kattı.
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Uyuşturucu madde bağımlılığı 
tüm dünyada olduğu gibi 
son yıllarda ülkemizde de 
bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bağımlılık; insanın yaşamı 
süresince ihtiyaç duymadığı madde-
leri kullanmaya başlamasıyla birlikte 
psikolojik ve fizyolojik olarak bedeninin 
ihtiyacıymış gibi algılayarak, kullanı-
lan maddeyi sürekli ve artan oranda 
kullanması şeklinde tanımlanabilir. Tüm 
uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin adı, 
şekli, etkisi, kullanım yöntemi ne olursa 
olsun kullanılmaya başlanmasından 
itibaren bağımlılık sürecini başlattığının 
unutulmaması gerekir. 

Çevremizdeki insanlara dikkatli 
baktığımızda pek çok kişinin farkına 
vardığımız ya da varamadığımız 
bağımlılıkları olduğunu görürüz. En çok 
dikkat çekenlerin sigara, alkol, internet, 
televizyon vb. bağımlılıklar olduğunu 
düşünürüz. Ama bir bağımlılık çeşidi 
vardır ki; insanların kendilerini kurban 
olarak göremedikleri, sevdiklerini 
“benim çocuğum yapmaz”, “benim 
kardeşim yapmaz” diye kandırdıkları, 
farkına vardıklarında da keşkelerin 
arasında çözüm aradıkları, bağımlılık 

ötesinde bir hastalık olarak tanımlanan 
uyuşturucu madde tuzağıdır.

En etkili yol ‘hayır’ 
diyebilmektir…
Aile yapısının güçlü olduğu, sağlam 

gelenek ve göreneklerin olduğu Türk 
toplumunda yıllarca yabancı ülkelere 
inat uyuşturucuya karşı toplumsal 
bir direnç oluşmuştur. Günümüzde 
medyada, sokakta, arkadaş çevrelerinde 
uyuşturucu madde kullanımına bulaşmış 
insanları daha sık duyar olduk. Sizce 
bunun sebepleri nelerdir? Herkesin 
kendine göre sayabileceği birden fazla 
sebep çıkabilir. Ama esas üzerinde 
durulması gereken nokta bu hastalığın 
nasıl teşhis edilebileceği, yayılmasının 
nasıl önlenebileceği ve tedavisinin nasıl 
sağlanabileceğidir.

Hayatınız en değerli 
hazinenizdir!
Güzel bir gelecek adına dünyaya 

getirdiğimiz çocuklarımız, içinde 
yaşadığımız toplumumuzun ve ülkemizin 
en önemli değeridir. Bu nedenle 
onların her türlü problemleri sizlerin 
olduğu kadar bizlerin de problemidir. 
Günümüzde uyuşturucu ve uyarıcı 

madde bağımlılığı gençlerimizin 
geleceğini tehlikeye sokan problemlerin 
başında gelmektedir. Bu sorunla 
mücadele, en ufak bir vakit kaybının bile 
daha büyük sorunlara yol açabileceği 
gerçeğini gözler önüne seren bir öneme 
sahiptir.

Gençlerimizin, özellikle ergenlik 
dönemlerinde en fazla arkadaş 
çevrelerinden etkilendiği göz önüne 
alındığında, bu konuda çok hassas 
davranmalı, uyuşturucu ve uyarıcı 
madde bağımlılığı gibi bir tuzağın içine 
düşmemeleri için onlarla yakından 
ilgilenmeliyiz. Çocuklarımızın kimlerle 
arkadaşlık ettiğini ve sosyal çevrelerini 
bilmek bu açıdan özenle ve önemle 
takip edilmesi gereken bir durumdur.

Sorunun kaynağını inceleyip 
çocuğumuzun durumunu netleştirmeli 
ve sosyal çevresine dikkat etmeliyiz. 
Kesinlikle çocuğumuza kırıcı ve kötü 
davranmadan asıl amacımızın onu 
kurtarmak olduğu bilinciyle yaklaşıp 
madde bağımlılığının bir hastalık 
olduğunu değerlendirmeli ve tedavi 
yöntemleri için derhal uzman yardımı 
alınmalıdır.

“Bir kereden bir şey olmaz” 

Bağımlılık ötesi bir hastalık: 

UYUŞTURUCU 
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düşüncesiyle başlayan madde kullanımı 
ne yazık ki bağımlılık sürecinin 
başlamasına neden olmaktadır. 
Uyuşturucu madde kullanımına başlayan 
kişilerin zaman içerisinde tedavi 
edilememe durumlarında hırsızlık, 
şiddet suçları, mala ve cana karşı işlenen 
suçlar da dahil olmak üzere pek çok 
kötü tecrübe yaşadıkları yıllarca alın 
teri dökülerek kazanılan birikimleri 
harcayarak tükettikleri, üretken 
bireyden tüketici ve istenmeyen insana 
dönüştükleri pek çok olay vardır.

Madde bağımlılığına 
‘hayır’, yaşama ‘evet’
Suç ve suçluyla mücadele, emniyet 

teşkilatının görevi olmakla beraber 
içinde yaşadığımız toplumda her 
bireyin özellikle uyuşturucu madde 
kullanımı ile mücadele etme konusunda 
yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır. 
İnsanların hayallerini karartan, yavaş 
yavaş ölüme sürükleyen, en yakınındaki 
sevdiklerini bile kaybetme riskini yaşatan 
uyuşturucu maddeleri ve tehlikelerini 
görmezden gelmek, ileride telafisi 
olmayan pişmanlıklara neden olacaktır. 
Yasalar toplumların ihtiyaçlarına göre 
şekillendiğinden gençlerimizi, ailelerimizi 
yukarıda belirttiğimiz risklerden uzak 
tutabilmek için yeni yasal düzenlemeler 
yapılmıştır.

Unutulmamalıdır ki; her uyuşturucu 
madde kullanıcısı potansiyel bir satıcı 
konumundadır.

Uyuşturucuyla mücadele ve 
gençlerimizin bu korkunç tehlikeden 
korunması için yakın geçmişte ceza 
yasalarında önemli ve etkin cezai 
müeyyideler getirilmiştir.

Son yasa değişikliğiyle 
artan cezalar;
Türk Ceza Kanunu Madde 188/ 

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve 
Ticareti:

Türk Ceza Kanunu Madde 188/1:
“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri 

ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, 
ithal veya ihraç eden kişi, 20 yıldan 30 
yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Türk Ceza Kanunu Madde 188/3:
“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri 

ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke 

içinde satan, satışa arz eden, başkalarına 
veren, sevk eden, nakleden, depolayan, 
satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, 
10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 
20 bin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya 
uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin 
çocuk olması hâlinde, veren veya satan 
kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az 
olamaz.”

Türk Ceza Kanunu Madde 191/ 
Uyuşturucu Madde Bulundurma ve 
Kullanımı:

“Kullanmak için uyuşturucu veya 
uyarıcı madde satın alan, kabul eden 
veya bulunduran ya da uyuşturucu veya 
uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Türk Ceza Kanunu Madde 192/1 
Etkin Pişmanlık:

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde 
imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş 
olan kişi, resmi makamlar tarafından 
haber alınmadan önce, diğer suç 
ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı 
maddelerin saklandığı veya imal edildiği 

yerleri merciine haber verirse, verilen 
bilginin suç ortaklarının yakalanmasını 
veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
ele geçirilmesini sağlaması halinde, 
hakkında cezaya hüküm olunmaz.”

Hayat sadece güzellikler değil 
sorunların da yaşandığı bir sahnedir. 
Sorunlarla baş edebilmek insanlara 
ağır geldiğinde, kendilerini yalnız 
hissettiklerinde ya da geçici mutluluklar 
aradıklarında bağımlılık yapan 
maddelere yakın olma ihtimalleri 
yükselmektedir. Çevrenizdeki insanlara 
daha dikkatli bakın. Mutlaka birileri için 
yapabileceğiniz bir şeyler vardır. En 
azından sorun ilerlemeden önleyebilmek 
için mutlaka Emniyet kuvvetleriyle, 
profesyonel yardım sağlayabilecek 
uzmanlarla temasa geçilmeli ve 
hepsinden önemlisi de bize ihtiyacı olan 
çocuklarımızla, ailelerimizle sevgi, saygı 
örneği modeli olmaya çalışmak, sorunlar 
büyümeden gerekli tedbirleri almaktadır.

Sağlıklı bir nesil, mutlu bir 
gelecek için; maddeye değil 
hayata bağlan…

Bunları biliyor musunuz?
l 2013 yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre; Madde bağımlılığından   
     187.329 kişinin ayaktan tedavi, 5.845 kişinin ise yatarak tedavi gördüğünü 
      biliyor musunuz?
l 2013 yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre; doğrudan ve dolaylı olarak 
     uyuşturucu madde bağlantılı 325 kişinin hayatını kaybettiğini biliyor 
     musunuz?
l 2013 yılı - 2014 yılı Temmuz ayları arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde 
     kullanmak, bulundurmak, imal etmek, ticaretini yapmak gibi suçlardan 
     İzmir’de hakkında işlem yapılan kişi sayısının 18 bin 117 olduğunu biliyor 
     musunuz?
l 2013 yılı Türkiye Uyuşturucu Raporuna göre; 22 bin 445 kişinin   
     uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden dolayı cezaevinde bulunduğunu 
     biliyor musunuz? 
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Seramik sektörü, seramik 
kaplama malzemeleri, 
seramik sağlık gereçleri, 
seramik sofra ve mutfak 

eşyaları, porselen sofra ve mutfak eş-
yaları, teknik seramikler, refakter harç 
ve tuğlalar ile seramik hammaddeleri 
alt sektörlerine sahiptir.

2012 yılı dünya seramik kaplama 
malzemeleri üretimi yaklaşık 11 milyar 
metrekare olup, dünya üretiminin, 
Asya yüzde 68,7, Avrupa yüzde 
15,3, Amerika yüzde 12,9 ve Afrika 
yüzde 3,1’lik kısmını oluşturmaktadır. 
Dünyada 2012 yılında seramik karo 
üretimi 2,36 milyar metrekare, 
tüketimi ise, 10 milyar 912 milyon 
metrekare civarındadır. Seramik 
kaplama malzemelerinde dünya 
ihracatında yüzde 64’lük bir paya sahip 
olan Çin, İspanya ve İtalya ilk üçte 
yer almaktadır. Seramik karoda ise, 
üretim ve tüketimde Çin, Brezilya ve 
Hindistan sıralanmaktadır.

Dünya seramik sağlık gereçleri 
üretimi yaklaşık 200 milyon adet 
olup; Çin, Avrupa, Brezilya, Meksika 
ve Türkiye ilk 5 üreticidir. 2012 yılı 
dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 
yaklaşık 4,3 milyar dolar, ithalatı 
yaklaşık 4,7 milyar dolardır.

2012 yılı dünya seramik ihracatı 
46,7 milyar dolar, ithalat ise, 43,8 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye ürün çeşitliliğini 
artırıyor
Ülkemizde uzun bir geçmişe sahip 

olan sektör, sürekli gelişme göstererek 
ürün çeşitliliğini arttırmaktadır. 
Sektörde en çok kullanılan 
hammaddeler; kil, feldspat, kaolen gibi 
maddelerdir.

Seramik sektörü, madencilik, 
kimya, konut ve inşaat, müteahhitlik, 
mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 
ile etkileşim halindedir.

Türkiye’de artan nüfus ve 
şehirleşmenin de etkisiyle seramik 

kaplama malzemeleri ile seramik 
sağlık gerçekleri ürün grupları önem 
kazanmıştır. Ülkemizde sanayi 
açısından da önem gösteren seramik 
sağlık gereçleri sektörü üretim ve 
ihracatta Avrupa’da ilk sırada yer 
almaktadır. Yerli girdi kullanarak 
yüksek ihracat sağlayan sektör, 
istihdam ve döviz girdisine önemli 
ölçüde katkı koymakla birlikte, ülke 
ekonomisinin kalkınmasında stratejik 
bir rol oynamaktadır.

Kaynaklar yurt içinden
Türk seramik sektörü, ithalata 

bağımlılığı en az olan ve hammadde 
kullanımında yurt içi kaynakları 
kullanan bir sektör olarak ülke 
ekonomisi için önem arz etmektedir. 
Ayrıca, 26 bin doğrudan ve 220 bin 
dolaylı istihdam oluşturmaktadır.

2013 yılında 2 milyar dolar 
civarında işlem hacmine sahip olan 
Türk seramik sektöründe, yaklaşık 
1 milyar dolar ihracat ile 477 milyon 

Seramik sektöründe 
gelişim durmuyor
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dolar ithalat gerçekleşmiştir.
Türk Seramik sektörü ihracat 

pazarlarını ağırlıklı Avrupa ülkeleri 
olmak üzere, sırasıyla, İngiltere, 
Almanya, Fransa, Irak oluşturmaktadır. 
Son yıllarda, Orta doğu, balkanlar, 
Türki cumhuriyetler ve Afrika ön 
plana çıkmaktadır. İhracat en fazla 
Almanya, Irak, İngiltere ve İsrail’e 
yapılmaktadır. Çin, Almanya ve İtalya 
ise ithalatın en fazla yapıldığı ülkelerdir.

Seramik kaplama malzemelerinde 
2013 yılı ihracatı 604 milyon dolar 
olup, en fazla ihracat İsrail, Irak, 
Kanada, Almanya, Rusya ve Fransa’ya 
yapılmaktadır. Seramik sağlık gereçleri 
2013 yılı ihracatı 203 milyon dolar 
olup, en fazla Almanya, İtalya, İngiltere 
ve Fransa’ya yapılmaktadır.

Modern teknoloji atağı
Modern teknoloji yatırımları ile 

yüksek kalite standartlarını yakalayan 
Türk seramik sektörü, gün geçtikçe 
artan üretim kapasitesi ile uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilir seviyeye 
gelmiş ve yaklaşık 60 ülke de boy 
göstermeyi başarmıştır. Sektörde 
kaplama malzemeleri özellikle 
de seramik karo ön plana çıkan 
ürün grubudur. Seramik kaplama 
malzemeleri üretiminde dünyada 
9’ncu sırada, Avrupa’da 3’ncü sırada 
ve dünya ihracatında da 5’nci sırada 
gelmektedir.

Türk seramik sektöründe seramik 
karo ve kaldırım taşı imalatı üretim 
endeksi 2013 yılında 96,85 değerinde, 
seramik sağlık gereçlerinde ise, 122,1 
olarak gerçekleşmiştir.

Türk seramik sağlık gereçleri 
sektöründe 9 büyük ve 30’a yakın da 
küçük ve orta ölçekli üretim yapan 
firma bulunmakta olup, 2012 yılı 
üretimi yaklaşık 112 bin 283 tondur. 
Türkiye, sağlık gereçleri üretiminde 
Avrupa’da birinci sıradadır. 2013 yılı 
ihracatı 203,2 milyon dolar, ithalatı 9,4 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Ayrıca, seramik kaplama malzemeleri 
sektöründe yaklaşık 28 üretici firma 
faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de seramik kaplama 
malzemeleri; Çanakkale, Bilecik, 

Eskişehir, Kütahya, Uşak, İzmir, 
Manisa, Aydın, Çankırı ve Yozgat 
illerinde kümelenmiştir. Seramik sağlık 
gereçleri ise, Çanakkale, Tekirdağ, 
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, 
Eskişehir, Kütahya, Manisa, İzmir, 
Çorum, Zonguldak, Ordu, Kayseri, 
Diyarbakır illerinde çevrelenmiştir.

Enerji maliyeti yüksek
Türk seramik sektörü, hammadde 

kaynaklarının yoğunlukta olması, 
modern teknolojinin kullanılması ve 
uygun yatırım ortamının bulunması 

avantajlarının da etkisiyle yükselen 
bir grafik çizmektedir. Bunun yanı 
sıra, yüzde 35 civarında olan enerji 
maliyetleri sektörün en büyük sıkıntısı 
olarak göze çarpmaktadır. Doğalgaz 
üreten ülkelerin ihracatı desteklemek 
amacıyla enerjiye teşvik vermesi 
Türk seramik sektörünün rekabet 
gücünü zorlaştırmaktadır. Ayrıca 
zengin hammadde kaynaklarımız olan 
ocakların bulunduğu arazilerin konut 
yapımına açılarak üretime kapatılması, 
ithalata bağımlı olma konusunda tehdit 
oluşturmaktadır.
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Global 
ekonomide 

büyüme 
daralıyor
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OECD, 15 Eylül 2014 tari-
hinde küresel ekonomik 
görünüme ilişkin bir ara 
değerlendirme raporu ya-

yımlamıştır. Raporda özellikle gelişmiş 
ülkelerin büyüme tahminlerinin aşağı 
yönlü revize edilmesi dikkat çekici-
dir. ABD ekonomisine ilişkin güven 
göstergelerinin beklentilerden olumlu 
olmasına karşın özellikle Japonya’daki 
ekonomik daralma, Çin’deki emlak 
ve kredi piyasasında ortaya çıkan so-
runlar ve Euro Bölgesi’nde süregelen 
zayıf talep eğilimi ekonomik görünü-
me ilişkin risklerin artmasına sebep 
olmuştur.

Bununla birlikte Ortadoğu’da 
devam eden çatışmalar ve Rusya-
Ukrayna gerilimi odaklı jeopolitik 
riskler, bölgesel ekonomilerdeki 
endişelerin devam etmesine yol 
açmaktadır. Özellikle IŞİD tehdidi 
ve örgütün faaliyetlerini yok etmek 
amacıyla koalisyon oluşturulması, 
enerji piyasasına ilişkin endişeleri 
güçlendirmekte ve petrol fiyatlarının 
dalgalı bir seyir izlemesine sebep 
olmaktadır.

Jeopolitik risklerle birlikte, bazı 
gelişmiş ülkelerin Merkez Bankalarının 
beklentilerden daha erken faiz 
artırımına başlayabileceğine ilişkin 

sinyaller, dalgalanmaların artmasına ve 
daha az riskli yatırım araçlarının tercih 
edilmesine sebep olmaktadır. 

ABD
ABD’de güven endekslerinin 

Ağustos ayında beklentilerin 
üzerinde gerçekleşmesi, ekonomik 
toparlanmaya ilişkin beklentilerin 
artmasını sağlamıştır. İnşaat 
harcamalarında Mayıs 2012’den bu 
yana en yüksek artışın gerçekleşmesi 
ve 2014 yılı II. çeyreğe ilişkin 
yüzde 4 olarak açıklanan büyüme 
verisinin yüzde 4,2 olarak revize 
edilmesi de toparlanma işaretlerini 
güçlendirmiştir.

Buna karşın Ağustos ayı tarım dışı 
istihdam verisinin 230 binle son 8 
ayın en düşük düzeyinde kalmasıyla, 
istihdam piyasasında beklenen 
ivmenin yakalanamadığı anlaşılmıştır. 

Bu çerçevede FED’in faiz 
artırımına ilişkin bekleyişlerin süresi 
de uzamakta ve 2015 yıl ortalarına 
kaymaktadır.

ABD imalat PMI değeri 57,9 
düzeyine yükselirken, hizmet PMI ise 
59,5 değerine gerilemiştir.

EURO BÖLGESİ – AB
Bölge ekonomisinde GSYİH’nın 

ikinci çeyrekte, birinci çeyreğe göre 

bir değişim kaydetmemesi, ekonomik 
istikrara ilişkin endişelerin artmasına 
sebep olmuştur. Özellikle bölgenin 
ekonomik büyümesinin temel itici 
gücü olarak nitelendirilen Almanya 
verilerinin 2014 ikinci çeyrekteki 
yüzde -0,2’lik GSYİH oranıyla 
2013’den beri ilk kez küçülmesi 
dikkat çekicidir. İtalya GSYİH’nın 2014 
ilk ve ikinci çeyrekte sırasıyla aldığı 
yüzde -0,1 ve yüzde -0,2’lik oranlar 
ise resesyonun varlığını göstererek, 
bölge ekonomisine ilişkin bir diğer 
riski işaret etmektedir. 

Bu gelişmelerle birlikte 
Avrupa Merkez Bankası tarafından 
beklentilerin aksine politika faiz oranı 
10 baz puan aşağıya çekilerek, yüzde 
0,15’den yüzde 0,05’e düşürülmüştür.

ABD ekonomisindeki düzelme 
işaretlerine karşın Euro Bölgesi’nde 
kırılganlıkların devam etmesi, 
Euro’nun Dolar karşısında değer 
kaybetmesine sebep olmaktadır. 

Rusya’nın AB’ye yönelik 
yaptırımlarını artırması önümüzdeki 
dönemlerde özellikle enerji 
alanındaki maliyetlerin ciddi 
oranda yükseltebileceği işaretlerini 
güçlendirmektedir.

Euro Bbölgesi’nde Ağustos’ta 
imalat PMI 50,7; hizmetler PMI ise 
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53,1 ile beklentilerin biraz altında 
gerçekleşmiştir.

Zayıf talep koşullarının etkisiyle 
Ağustos ayında yıllık fiyat artışının 
yüzde 0,3 ile son 5 yılın en düşük 
seviyesinde gerçekleşmesi kalıcı 
deflasyon sürecine ilişkin endişelerin 
artmasına sebep olmuştur. Bu 
bağlamda istihdamın ve üretimin 
arttırılmasına yönelik politika 
beklentileri güçlenmektedir.

JAPONYA
Ülke ekonomisinin 2014 ikinci 

çeyrekte yüzde 6,8 oranında daralma 
yaşayarak, son 5 yıllık dönemdeki 
en kötü seyrini izlemesi,  bölgesel 
ve küresel ekonomiye ilişkin 
endişeleri güçlendirmiştir. 2014 
Nisan’da yürürlüğe giren tüketim ve 
satış vergisindeki artışların daralma 
üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. 

Zira bu olumsuz mali atmosferin 
düzeltilmesi amacıyla Japonya 
hükümeti yeni bir mali teşvik paketi 
hazırlandığını ifade etmiştir.

Bununla birlikte, Japonya Merkez 
Bankası istihdam ve gelir düzeyinde 
iyileşmenin devam ettirilmesiyle 
ekonomide ihtiyatlı düzelmenin 
devam edeceği belirtilmiştir.

Japonya’da imalat PMI önceki 
aya kıyasla 2 puanlık artışla 52,2; 
hizmetler PMI ise 50,0 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ÇİN
Çin ekonomisinde büyümede 

devamlılığın sağlanacağına ilişkin 
beklentiler olumsuz bir tablo 
sergilemektedir.

Bu bağlamda emlak sektöründeki 
talep daralması ve gerileme dikkat 
çekicidir. Piyasadaki balon oluşma 
riskine karşın krediler üzerinde 
önlem alınmasına bağlı olarak 
konut fiyatlarındaki gerileme eğilimi 
güçlenmiştir.

Ancak yine de ihracattaki artış 
eğilimi Ağustos ayında da devam 
etmiş, buna karşın ithalatta gerileme 
gerçekleşmiştir. Bu bağlamda ihracat 
yüzde 9,4 artışla 208,4 milyar 
dolar, ithalat ise yüzde 2,4 gerileme 

ile 158,6 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşmiş ve dış ticaret fazlası 49,8 
milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

Dış ticaretin güçlendirilmesine 
yönelik Çin’in, Japonya ve Güney 
Kore görüşmeleri devam etmekte 
olan serbest ticaret anlaşmasının 
2015 yılsonunda imzalanması 
hedeflenmektedir. Diğer taraftan 
Avustralya ile devam eden serbest 
ticaret anlaşmasının görüşmelerinin 
ise bu yılsonu itibariyle tamamlanması 
beklenmektedir. 

Çin’in PMI değerleri 
incelendiğinde 50,0’lık eşik değeri 
geçtiği görülmektedir. Bu bağlamda 
ağustos ayı imalat PMI 50,2; 
hizmetler PMI ise 52,8 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

HİNDİSTAN
Hindistan ekonomisinde ikinci 

çeyrekte kamu harcamalarının yüzde 
8,8, yatırımların yüzde 7, ihracatın ise 
yüzde 11,5 oranında artmasının ve 
yeni hükümetin ekonomik reformları 
hayat geçireceğine ilişkin taahhütlerin 
etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde, son 
9 çeyreğin en yüksek düzeyi olan 
yüzde 5,7’lik bir büyüme oranı 
kaydedilmiştir. 

Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle 
birlikte yatırımlardan elde edilen 
kazançlarda artış sağlanmıştır. Son 
dönemlerde özellikle hedge fonların 
en yüksek getiriyi sağlayan yatırım 
aracı olduğu belirtilmiştir.

Ekonomik toparlanma işaretlerinin 
de etkisiyle imalat PMI Ağustos 
ayında son 17 ayın en yüksek düzeyi 
olan 52,4; hizmetler PMI ise 50,6 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

BREZİLYA
Brezilya ekonomisinin yılın ilk 

çeyreğindeki daralmanın ardından, 
ikinci çeyrekte de yüzde -0,9’luk 
oranda daralma yaşaması, resesyona 
girdiğini göstermektedir. Yılın geri 
kalanında da ekonomik daralmanın 
devam etmesi beklenmektedir. 

Bununla birlikte ikinci çeyrekte 
daralma yaşanmasının etkisiyle, 
uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşu Moody’s tarafından kredi 
notu görünümü negatife çevrilmiştir. 

2013 yılının ikinci yarısından beri 
önemli döviz çıkışları yaşanması, 
politika faizinin yüzde 11’e kadar 
yükselmesine sebep olmuş ve 
borçlanma maliyetleri artmıştır. 

Ülke ekonomisindeki 
olumsuzlukların etkisiyle, Ağustos 
ayında imalat PMI 49,1; hizmetler PMI 
ise son iki yılın en düşüğü olan 49,2 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

RUSYA
Rusya–Ukrayna çatışmaları 

çerçevesinde şekillenen jeopolitik 
riskler, ekonominin gidişatına ilişkin 
endişeleri arttırmaktadır. Özellikle 
Rusya’nın AB ülkelerinden gıda, 
tarım ürünü ve hammadde ithalatını 
yasaklaması, yılsonu enflasyon 
değerine ilişkin beklentilerin yukarı 
yönlü revize edilmesine sebep 
olmuştur.

ABD’nin ve AB’nin Rusya ile 
ilgili karşı yaptırımlarına devam 
edeceklerine ilişkin işaretler de makro 
ekonomiye ilişkin olumsuz sinyaller 
vermektedir.   

İmalat PMI Ağustos ayında 
bir önceki aya göre değişiklik 
göstermemiş ve 51,0 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Hizmetler PMI ise 
50,3 değerini almıştır.

TÜRKİYE
Türkiye ekonomisinde de son 

dönemde bölgesel jeopolitik riskler ve 
iç siyasi gelişmeler ekonomi üzerinde 
etkili olmuştur. Bölgesel anlamda, 
Ortadoğu’daki çatışmalara müdahale 
tartışmaları ve sayıları her geçen gün 
artan mülteci sorunu; ülke içinde 
de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
tamamlanmasının ardından kurulan 
yeni hükümet ve ekonomi programı 
gündemin ana maddeleri olmuşlardır. 

Kredi derecelendirme kuruluşu 
Fitch tarafından siyasi riskin hala 
yüksek olduğunun belirtilmesi, yatırım 
ortamındaki endişelerin sürdüğüne 
işaret etmektedir. İmalat PMI değeri 
50,3 düzeyine yükselerek, üretimde 
artış sinyali vermiştir.
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Arındırılmamış Sanayi Üre-
tim Endeksi, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 2014 
yılı Temmuz ayında yüzde 

4,6 oranında düşüş, mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış endeks bir 
önceki aya göre yüzde 1,8 oranında 
artış göstermiştir.

Takvim etkisinden arındırılmış 
Sanayi Üretim Endeksi yıllık bazda; 
madencilik ve taşocakçılığı sektörün-
de yüzde 0,4 oranında, imalat sanayi 
sektöründe endeksi yüzde 3,4 oranın-
da ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımı sektöründe 
yüzde 6,2 oranında artmıştır.

Ana sanayi gruplarından 2014 yılı 
Temmuz ayında mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim 
Endeksi’nde, bir önceki aya göre en 
yüksek artış; yüzde 6,1 ile sermaye 
malı imalatında gerçekleşmiştir. İmalat 
sanayinin alt sektörlerine baktığımız-
da; aynı dönemde en fazla artış; yüzde 
30,8 ile diğer ulaşım araçlarının imala-
tında gerçekleşmiştir. Bu artışı, yüzde 
14,7 ile temel eczacılık ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

ENFLASYON

% TÜFE -ÜFE YD-ÜFE
2013 2014 2013 2014 2013 2014
8,17 9,54 6,38 9,88 11,12 9,82
7,42 8,46 3,39 9,55 1,77 15,55
-0,10 0,09 0,04 0,42 2,17 1,17

2014 yüzde 9,54, -ÜFE’de yüzde 9,88
. Bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 0,09 ve -ÜFE’de 
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ve yüzde 9,3 ile mobilya imalatı izle-
miştir. En yüksek azalış ise, yüzde 3,7 
ile tütün ürünleri imalatında gerçek-
leşmiştir. Bu azalışı, yüzde 3,4 ile 

motorlu kara taşıtı, treyler (römork) 
ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 
ve yüzde 2,7 ile deri ve ilgili ürünlerin 
imalatı izlemiştir.
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Cari işlemler açığı, 2014 
yılının Temmuz ayında 2,6 
milyar dolar ve 12 aylık 
kümülatif olarak azalmaya 

devam ederek 48,5 milyar dolar ile 
Ocak 2011’den beri en düşük sevi-
yede gerçekleşmiştir. Artan ihracat, 
daralan dış ticaret açığı ve hizmetler 
dengesindeki olumlu seyir bu azalışta 
etkili olmuştur.

Dış ticaret açığı 2014 yılı Temmuz 
ayında geçen yılın aynı ayına göre 
12 aylık kümülatif olarak yüzde 
10,9 azalarak 65 milyar dolar olarak 
kaydedilmiştir. Ortadoğu’daki sorunlar 
ve AB ekonomilerinin zayıflaması 
ihracatın artış eğilimini yavaşlatmıştır. 
İthalat ise, iç talepteki ve altın 
ithalatındaki azalışın etkisiyle düşüş 
eğilimine girmiştir.

Sermaye ve finansman 

hesaplarından net doğrudan yatırımlar 
2014 yılı Temmuz ayında yüzde 61’i 
sermaye ve yüzde 34’ü gayrimenkul 
yatırımları olmak üzere 1 milyar 
dolar olarak kaydedilmiştir. Ocak-
Temmuz 2014 döneminde sektörel 
olarak imalat ve bankacılık sektörleri 
doğrudan yatırımların yüzde 51’lik 
kısmını oluşturmaktadır.

2014 yılı Temmuz ayında portföy 
yatırımları yükselen seyrini koruyarak 
3,7 milyar dolar olarak sermaye girişi 
gerçekleşmiştir.

Cari açığın finansmanında etkin 
olan net hata noksan miktarı 2014 
yılı Temmuz ayında 2 milyar dolar, 
12 aylık kümülatif 13,3 milyar dolar 
olarak kaydedilmiştir.
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2014 Toplam Erkek

56.946 28.126 28.820
29.240 20.324 8.917
26.586 18.640 7.946

        5.937 3.132 2.805
        20.650 15.509 5.141

2.654 1.683 971
27.706 7.802 19.904
51,3 72,3 30,9
46,7 66,3 27,6
9,1 8,3 10,9
11,1 9,5 15,7

15-
56,0 77,6 34,3
50,8 71,1 30,4
9,3 8,4 11,1
11,2 9,5 15,8

Genç nüfusta (15- 16,7 16,1 17,9

Türkiye genelinde 2014 Haziran artarak yüzde 
9,1 yüzde 11,1 2 milyon 654

. yüzde 16,7 seviyesinde 
. Haziran yüzde 22,3’ü yüzde 

20,1’i sanayi, yüzde 7,4’ü yüzde 50,3’ü hizmetler sektöründedir. 

)
Haziran 2014 TARIM TOPLAM
Erkek 4.137 3.132 1.879 9.493 18.640

1.194 2.805 80 3.867 7.946
Toplam 5.332 5.937 1.958 13.360 26.586

(Milyon Dolar)
Temmuz

Kümülatif
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       1.740 771 9.726
       -3.109 3.748 22.651
       3.803 -3.646 9.524
       1.760 -211 -6.652
Net Hata ve Noksan 2.106 1.993 13.298

Kaynak: TCMB

2014 Temmuz 2,6 olarak 
azalmaya devam ederek 48,5 milyar dolar 

. ve hizmetler dengesindeki olumlu seyir 
bu

olarak yüzde 
AB eko ise, iç talepteki 
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61’i sermaye ve yüzde milyar dolar olarak 
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Aylar

Reel Kesim 
Güven 

Endeksi

Tüketici 
Güven 

Endeksi*
2013

107,5 77,2
Eylül 108,5 72,1
Ekim 107,5 75,5

104,5 77,5
102,1 75

2014
Ocak 101,4 72,4

104,6 69,2
Mart 108,6 72,7
Nisan 112,7 78,5

113,3 76,0
Haziran 110,7 73,7
Temmuz 109,0 73,9

106,8 73,2
*2004-

Reel Kesim Güven Endeksi; , 2,2 puan azalarak 106,8 seviyesinde 

Tüketici Güven Endeksinde, 2014 , yüzde 0,9
azalarak 73,2 seviyesine . endeksteki genel ekonomik durumu 
beklentisi endeksi, yüzde 
durumu seyrinin bir önceki aya göre 

Bütçe, Ocak- döneminde 231 milyon TL fazla ver , 2014 Ocak-
döneminde 2,7 milyar TL yüzde 8,9

283 milyar 166 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüzde 10,1
285 milyar 885 milyon TL
2014 Ocak- döneminde vergi gelirleri, yüzde 
7,6 artarak 232 milyar 414 milyon TL . Faiz hariç giderler
yüzde 13,6 o artarak, 252 milyar 249 milyon TL olarak 2013
Ocak- döneminde 37 milyar 969 milyon TL faiz
döneminde 30 milyar 917

Milyon TL Ocak-
2013 2014

Bütçe Giderleri 259.694 285.885 10,1
Faiz Hariç 

Giderler 221.955 252.249 13,6

Faiz Giderleri 37.738 33.636 -10,9
Bütçe Gelirleri 259.925 283.166 8,9

Vergi Gelirleri 216.047 232.414 7,6
Bütçe Dengesi 231 -2.719 -1.279

37.969 30.917 -18,6
                                Kaynak: BUMKO
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2014 yılı Ağustos ayı enflas-
yon oranı; yıllık TÜFE’de 
yüzde 9,54, Yİ-ÜFE’de yüz-
de 9,88 oranında gerçekleş-

miştir. Bir önceki aya göre TÜFE’de 
yüzde 0,09 oranında ve Yİ-ÜFE’de ise 
yüzde 0,42 oranında artış yaşanmıştır.

Yıllık en yüksek artış TÜFE’de 
yüzde 14,73 ile lokanta ve otellerde 
gerçekleşmiştir. Ayrıca TÜFE’de bir 
önceki yılın aynı ayına göre; gıda ve 
alkolsüz içecekler (yüzde 14,44), ev 
eşyası (yüzde 9,64), ulaştırma (yüzde 
9,45) ve sağlık (yüzde 9,08) en çok 
artışın olduğu diğer gruplardır.

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda; İzmir’de TÜFE, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 10,71 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
9,03 oranında artış gerçekleşmiştir.

Yİ-ÜFE alt kalemleri bazında 
bir önceki aya göre; sanayinin 
dört sektöründen madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,68 
ile elektrik ve gaz sektöründe yüzde 
0,80 düşüş, imalat sanayi sektöründe 
yüzde 0,59 ve su sektöründe yüzde 
0,39 oranında artış gerçekleşmiştir. 

Yıllık bazda imalat 
sanayideki artış, genel 
artışın da üstünde yüzde 
10,99 olmuştur.

Sanayinin alt 
sektörleri bazında Yİ-
ÜFE değerlendirildiğinde; 
en yüksek aylık 
artış yüzde 1,59 ile 
gıda ürünlerinde 
gerçekleşirken, onu 
yüzde 1,54 ile deri ile 
ilgili ürünler ve yüzde 1,47 ile ağaç 
ve mantar ürünleri (mobilya hariç) 
izlemiştir. Ayrıca, yüzde 3,10 ile ham 

petrol ve doğalgaz, yüzde 2,76 ile 
diğer ulaşım araçları ve yüzde 2,00 
ile kok ve rafine petrol ürünleri azalış 
gösteren alt sektörlerdir.

Reel Kesim Güven 
Endeksi; 2014 yılı 
Ağustos ayında, 
2,2 puan azalarak 

106,8 seviyesinde gerçekle-
şerek azalış eğilimini sürdür-
müştür.

Tüketici Güven 
Endeksinde, 2014 yılı Ağustos 
ayında bir önceki aya göre, 
yüzde 0,9 oranında azalarak 

73,2 seviyesine gerilemiştir. 
Ağustos ayında endeksteki 
genel ekonomik durumu 
beklentisi endeksi, yüzde 
1,5 artarak 99,8 seviyesine 
ulaşmıştır. Bu artış, genel 
ekonomik durumu daha iyi 
olacağı yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin seyrinin 
bir önceki aya göre arttığını 
göstermektedir.

ENFLASYON

GÜVEN ENDEKSLERİ

(Milyon Dolar)
Temmuz

Kümülatif
20142013 2014

-6.287 -2.634 -48.485
SERMAYE- 4.181 641 35.187
       1.740 771 9.726
       -3.109 3.748 22.651
       3.803 -3.646 9.524
       1.760 -211 -6.652
Net Hata ve Noksan 2.106 1.993 13.298

Kaynak: TCMB

2014 Temmuz 2,6 olarak 
azalmaya devam ederek 48,5 milyar dolar 

. ve hizmetler dengesindeki olumlu seyir 
bu

olarak yüzde 
AB eko ise, iç talepteki 

Sermaye ve f Temmuz yüzde 
61’i sermaye ve yüzde milyar dolar olarak 

. Ocak-
yüzde 

Temmuz 7 milyar dolar 
olarak 
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Aylar

Reel Kesim 
Güven 

Endeksi

Tüketici 
Güven 

Endeksi*
2013
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Eylül 108,5 72,1
Ekim 107,5 75,5

104,5 77,5
102,1 75

2014
Ocak 101,4 72,4

104,6 69,2
Mart 108,6 72,7
Nisan 112,7 78,5

113,3 76,0
Haziran 110,7 73,7
Temmuz 109,0 73,9

106,8 73,2
*2004-

Reel Kesim Güven Endeksi; , 2,2 puan azalarak 106,8 seviyesinde 

Tüketici Güven Endeksinde, 2014 , yüzde 0,9
azalarak 73,2 seviyesine . endeksteki genel ekonomik durumu 
beklentisi endeksi, yüzde 
durumu seyrinin bir önceki aya göre 

Bütçe, Ocak- döneminde 231 milyon TL fazla ver , 2014 Ocak-
döneminde 2,7 milyar TL yüzde 8,9

283 milyar 166 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüzde 10,1
285 milyar 885 milyon TL
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Milyon TL Ocak-
2013 2014

Bütçe Giderleri 259.694 285.885 10,1
Faiz Hariç 

Giderler 221.955 252.249 13,6

Faiz Giderleri 37.738 33.636 -10,9
Bütçe Gelirleri 259.925 283.166 8,9

Vergi Gelirleri 216.047 232.414 7,6
Bütçe Dengesi 231 -2.719 -1.279

37.969 30.917 -18,6
                                Kaynak: BUMKO
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Milyon ABD $ Ara (Hammadde) 
Dengesi

Aylar (%) (%) (%) (%)
Ocak-Temmuz 2013 88.194 148.006 109.687 -60.612 59,3

  2014 93.543 8,1 139.612 -6,2 102.152 -6,9 -46.068 -24,8 67,0
Temmuz 2013 13.060 22.966 16.788 -9.905 56,9

  2014 13.403 2,6 19.863 -13,5 14.454 -13,9 -6.460 -34,8 67,5

Temmuz ihracat, 201 Temmuz göre yüzde 2,6 artarak 13,4
milyar dolar, ithalat da yüzde 13,5 azalarak 19,8

yüzde 34,8 azalarak 6,4 milyar dolar seviyesine 
.

Temmuz yüzde 41,6
Temmuz yüzde 45’e ; 2013 ihracat 
yüzde 11,1 artarak, 6,3 milyar dolar olarak gerçekle

Temmuz 

milyar 603 milyon dolar) kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
milyar 118 milyon dolar); “örme giyim 

” (862 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-
verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- -parça- ” (852
milyon dolar) y
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” (4 milyar 785 milyon dolar); “kazanlar, 
makinalar, ” (2
milyar 706 milyon dolar); “demir ve çelik” (1 milyar 627 milyon dolar) ile “elektrikli makina 
ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- aksam-
parça- ” (1 milyar 645 milyon dolar) en yüksek ith

Temmuz Temmuz göre, yüzde 3,1
azalarak 782 milyon dolar, da yüzde 8,0 azalarak 886 milyon dolar olarak 

.
Temmuz Temmuz göre, yüzde 13,1
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2014 yüzde 9,54, -ÜFE’de yüzde 9,88
. Bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 0,09 ve -ÜFE’de 

ise yüzde 0,42 .
yüzde 14,73 ile lokanta ve otellerde

TÜFE’de b (yüzde 14,44), 
(yüzde 9,64), (yüzde 9,45) ve (yüzde 9,08) en çok 

.
;

yüzde 10,71 yüzde 9,03
-ÜFE bir önceki aya göre; sanayinin dört sektöründen madencilik ve 

yüzde 0,68 ile elektrik ve gaz sektöründe yüzde , imalat 
sanayi sektöründe yüzde 0,59 ve su sektöründe yüzde 0,39

yüzde 10,99 .
S -ÜFE yüzde 
1,59 ile ürünlerinde onu yüzde 1,54 ile deri ile ilgili ürünler ve yüzde 
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, yüzde 2,76 ile ve yüzde 2,00 ile kok ve rafine petrol 
ürünleri gösteren alt sektörlerdir.
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TEMMUZ 
2014

Takvim 
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Mevsim ve Takvim 
Etkisinden 

(2010=100) Endeks Endeks Endeks
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Elektrik, Gaz, 
Buhar ve 129,4 2,2 133,4 6,2 121,7 3,2

Temmuz
yüzde ,

aya göre yüzde 1,8 .
Sanayi Üretim Endeksi bazda; madencilik ve 

nde yüzde , imalat sanayi sektöründe endeksi yüzde 3,4
elektrik, nde yüzde 6,2

.
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nda . en 

fazla ; yüzde 30,8 ile yüzde 
14,7 ile ve yüzde 9,3 ile 
mobilya . En yüksek ise, yüzde 3,7 ile tütün ürünleri

yüzde 3,4 ile
ve yüzde 2,7 ile deri ve ilgili ürünlerin
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*2004-2011 dönemi için modele dayalı 
yaklaşımla geriye çekme yöntemi 

uygulanmış olan yeni seri
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2014 yılı Temmuz ayında 
ihracat, 2013 yılı Temmuz 
ayına göre yüzde 2,6 arta-
rak 13,4 milyar dolar, ithalat 

da yüzde 13,5 oranında azalarak 19,8 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 
34,8 oranında azalarak 6,4 milyar 
dolar seviyesine düşmüştür. 

2013 yılı Temmuz ayında yüzde 
41,6 olan Avrupa Birliği’nin (AB) ihra-
cattaki payı, 2014 yılı Temmuz ayında 
yüzde 45’e yükselmiş; 2013 yılının 
aynı ayına göre AB’ye yapılan ihracat 
yüzde 11,1 oranında artarak, 6,3 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Temmuz ayında fasıllar 
düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 
“motorlu kara taşıtları, trak-
törler, bisikletler, motosiklet-
ler ve diğer kara taşıtları, bun-
ların aksam, parça, aksesuarı” 
(1 milyar 603 milyon dolar) 
olurken; bu fasılı “kazanlar, 
makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları” 
(1 milyar 118 milyon dolar); 
“örme giyim eşyası ve akse-
suarı” (862 milyon dolar) ve 
“elektrikli makina ve cihazlar, 
ses kaydetme-verme, televiz-
yon görüntü-ses kaydetme-
verme cihazları, aksam-parça-
aksesuarı” (852 milyon dolar) 
izlemiştir. “Mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve bunların 

damıtılmasından elde 
edilen ürünler, bitümenli 
maddeler, mineral mum-
lar” (4 milyar 785 milyon 
dolar); “kazanlar, makina-
lar, mekanik cihazlar ve 
aletler, nükleer reak-
törler, bunların aksam 
ve parçaları” (2 milyar 706 milyon 
dolar); “demir ve çelik” (1 milyar 627 
milyon dolar) ile “elektrikli makina ve 
cihazlar, ses kaydetme-verme, tele-
vizyon görüntü-ses kaydetme-verme 
cihazları, aksam-parça-aksesuarı” (1 
milyar 645 milyon dolar) en yüksek 
ithalat yapılan fasıllar olmuştur.

2014 yılı Temmuz ayında İzmir’in 
ihracatı 2013 yılı Temmuz ayına göre, 

yüzde 3,1 oranında azalarak 782 
milyon dolar, ithalatı da yüzde 8,0 
oranında azalarak 886 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.2014 yılı Tem-
muz ayında Ege Bölgesi’nin ihracatı 
2013 yılı Temmuz ayına göre, yüzde 
13,1 oranında azalarak 1,3 milyar 
dolar, ithalatı da yüzde 2,8 oranın-
da azalarak 1,4 milyar dolar olarak 
kaydedilmiştir.

DIŞ TİCARET

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Bütçe, 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 231 milyon TL 

fazla vermişken, 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2,7 milyar 
TL açık vermiştir. Aynı dönemde bütçe gelirleri yüzde 8,9 
oranında artarak 283 milyar 166 milyon TL, bütçe giderleri 
ise, yüzde 10,1 oranında artarak 285 milyar 885 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde vergi gelirleri, bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında artarak 232 
milyar 414 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Faiz hariç giderler 
yüzde 13,6 oranında artarak, 252 milyar 249 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 37 milyar 
969 milyon TL faiz dışı fazla verilmişken, bu yılın aynı döne-
minde 30 milyar 917 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Aylar

Reel Kesim 
Güven 

Endeksi

Tüketici 
Güven 

Endeksi*
2013

107,5 77,2
Eylül 108,5 72,1
Ekim 107,5 75,5

104,5 77,5
102,1 75

2014
Ocak 101,4 72,4

104,6 69,2
Mart 108,6 72,7
Nisan 112,7 78,5

113,3 76,0
Haziran 110,7 73,7
Temmuz 109,0 73,9

106,8 73,2
*2004-

Reel Kesim Güven Endeksi; , 2,2 puan azalarak 106,8 seviyesinde 

Tüketici Güven Endeksinde, 2014 , yüzde 0,9
azalarak 73,2 seviyesine . endeksteki genel ekonomik durumu 
beklentisi endeksi, yüzde 
durumu seyrinin bir önceki aya göre 

Bütçe, Ocak- döneminde 231 milyon TL fazla ver , 2014 Ocak-
döneminde 2,7 milyar TL yüzde 8,9

283 milyar 166 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüzde 10,1
285 milyar 885 milyon TL
2014 Ocak- döneminde vergi gelirleri, yüzde 
7,6 artarak 232 milyar 414 milyon TL . Faiz hariç giderler
yüzde 13,6 o artarak, 252 milyar 249 milyon TL olarak 2013
Ocak- döneminde 37 milyar 969 milyon TL faiz
döneminde 30 milyar 917

Milyon TL Ocak-
2013 2014

Bütçe Giderleri 259.694 285.885 10,1
Faiz Hariç 

Giderler 221.955 252.249 13,6

Faiz Giderleri 37.738 33.636 -10,9
Bütçe Gelirleri 259.925 283.166 8,9

Vergi Gelirleri 216.047 232.414 7,6
Bütçe Dengesi 231 -2.719 -1.279

37.969 30.917 -18,6
                                Kaynak: BUMKO

Aylar

Reel Kesim 
Güven 

Endeksi

Tüketici 
Güven 

Endeksi*
2013

107,5 77,2
Eylül 108,5 72,1
Ekim 107,5 75,5

104,5 77,5
102,1 75

2014
Ocak 101,4 72,4

104,6 69,2
Mart 108,6 72,7
Nisan 112,7 78,5

113,3 76,0
Haziran 110,7 73,7
Temmuz 109,0 73,9

106,8 73,2
*2004-

Reel Kesim Güven Endeksi; , 2,2 puan azalarak 106,8 seviyesinde 

Tüketici Güven Endeksinde, 2014 , yüzde 0,9
azalarak 73,2 seviyesine . endeksteki genel ekonomik durumu 
beklentisi endeksi, yüzde 
durumu seyrinin bir önceki aya göre 

Bütçe, Ocak- döneminde 231 milyon TL fazla ver , 2014 Ocak-
döneminde 2,7 milyar TL yüzde 8,9

283 milyar 166 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüzde 10,1
285 milyar 885 milyon TL
2014 Ocak- döneminde vergi gelirleri, yüzde 
7,6 artarak 232 milyar 414 milyon TL . Faiz hariç giderler
yüzde 13,6 o artarak, 252 milyar 249 milyon TL olarak 2013
Ocak- döneminde 37 milyar 969 milyon TL faiz
döneminde 30 milyar 917

Milyon TL Ocak-
2013 2014

Bütçe Giderleri 259.694 285.885 10,1
Faiz Hariç 

Giderler 221.955 252.249 13,6

Faiz Giderleri 37.738 33.636 -10,9
Bütçe Gelirleri 259.925 283.166 8,9

Vergi Gelirleri 216.047 232.414 7,6
Bütçe Dengesi 231 -2.719 -1.279

37.969 30.917 -18,6
                                Kaynak: BUMKO

Milyon ABD $ Ara (Hammadde) 
Dengesi

Aylar (%) (%) (%) (%)
Ocak-Temmuz 2013 88.194 148.006 109.687 -60.612 59,3

  2014 93.543 8,1 139.612 -6,2 102.152 -6,9 -46.068 -24,8 67,0
Temmuz 2013 13.060 22.966 16.788 -9.905 56,9

  2014 13.403 2,6 19.863 -13,5 14.454 -13,9 -6.460 -34,8 67,5

Temmuz ihracat, 201 Temmuz göre yüzde 2,6 artarak 13,4
milyar dolar, ithalat da yüzde 13,5 azalarak 19,8

yüzde 34,8 azalarak 6,4 milyar dolar seviyesine 
.

Temmuz yüzde 41,6
Temmuz yüzde 45’e ; 2013 ihracat 
yüzde 11,1 artarak, 6,3 milyar dolar olarak gerçekle

Temmuz 

milyar 603 milyon dolar) kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
milyar 118 milyon dolar); “örme giyim 

” (862 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-
verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- -parça- ” (852
milyon dolar) y
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” (4 milyar 785 milyon dolar); “kazanlar, 
makinalar, ” (2
milyar 706 milyon dolar); “demir ve çelik” (1 milyar 627 milyon dolar) ile “elektrikli makina 
ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- aksam-
parça- ” (1 milyar 645 milyon dolar) en yüksek ith

Temmuz Temmuz göre, yüzde 3,1
azalarak 782 milyon dolar, da yüzde 8,0 azalarak 886 milyon dolar olarak 

.
Temmuz Temmuz göre, yüzde 13,1
azalarak 1,3 da yüzde 2,8 azalarak 1,4 milyar dolar 

olarak

13.113
11.174

13.121

12.105
14.252

13.220

12.473

13.150
14.748

13.449

13.750

12.923

13.403

22.918

18.191

20.623

19.480

21.403
23.137

19.292

18.250
19.943

20.662

20.859

20.776

19.863

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

Milyon ABD $ Ara (Hammadde) 
Dengesi

Aylar (%) (%) (%) (%)
Ocak-Temmuz 2013 88.194 148.006 109.687 -60.612 59,3

  2014 93.543 8,1 139.612 -6,2 102.152 -6,9 -46.068 -24,8 67,0
Temmuz 2013 13.060 22.966 16.788 -9.905 56,9

  2014 13.403 2,6 19.863 -13,5 14.454 -13,9 -6.460 -34,8 67,5

Temmuz ihracat, 201 Temmuz göre yüzde 2,6 artarak 13,4
milyar dolar, ithalat da yüzde 13,5 azalarak 19,8

yüzde 34,8 azalarak 6,4 milyar dolar seviyesine 
.

Temmuz yüzde 41,6
Temmuz yüzde 45’e ; 2013 ihracat 
yüzde 11,1 artarak, 6,3 milyar dolar olarak gerçekle

Temmuz 

milyar 603 milyon dolar) kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
milyar 118 milyon dolar); “örme giyim 

” (862 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-
verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- -parça- ” (852
milyon dolar) y
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” (4 milyar 785 milyon dolar); “kazanlar, 
makinalar, ” (2
milyar 706 milyon dolar); “demir ve çelik” (1 milyar 627 milyon dolar) ile “elektrikli makina 
ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- aksam-
parça- ” (1 milyar 645 milyon dolar) en yüksek ith

Temmuz Temmuz göre, yüzde 3,1
azalarak 782 milyon dolar, da yüzde 8,0 azalarak 886 milyon dolar olarak 

.
Temmuz Temmuz göre, yüzde 13,1
azalarak 1,3 da yüzde 2,8 azalarak 1,4 milyar dolar 

olarak

13.113
11.174

13.121

12.105
14.252

13.220

12.473

13.150
14.748

13.449

13.750

12.923

13.403

22.918

18.191

20.623

19.480

21.403
23.137

19.292

18.250
19.943

20.662

20.859

20.776

19.863

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

Aylar

Reel Kesim 
Güven 

Endeksi

Tüketici 
Güven 

Endeksi*
2013

107,5 77,2
Eylül 108,5 72,1
Ekim 107,5 75,5

104,5 77,5
102,1 75

2014
Ocak 101,4 72,4

104,6 69,2
Mart 108,6 72,7
Nisan 112,7 78,5

113,3 76,0
Haziran 110,7 73,7
Temmuz 109,0 73,9

106,8 73,2
*2004-

Reel Kesim Güven Endeksi; , 2,2 puan azalarak 106,8 seviyesinde 

Tüketici Güven Endeksinde, 2014 , yüzde 0,9
azalarak 73,2 seviyesine . endeksteki genel ekonomik durumu 
beklentisi endeksi, yüzde 
durumu seyrinin bir önceki aya göre 

Bütçe, Ocak- döneminde 231 milyon TL fazla ver , 2014 Ocak-
döneminde 2,7 milyar TL yüzde 8,9

283 milyar 166 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüzde 10,1
285 milyar 885 milyon TL
2014 Ocak- döneminde vergi gelirleri, yüzde 
7,6 artarak 232 milyar 414 milyon TL . Faiz hariç giderler
yüzde 13,6 o artarak, 252 milyar 249 milyon TL olarak 2013
Ocak- döneminde 37 milyar 969 milyon TL faiz
döneminde 30 milyar 917

Milyon TL Ocak-
2013 2014

Bütçe Giderleri 259.694 285.885 10,1
Faiz Hariç 

Giderler 221.955 252.249 13,6

Faiz Giderleri 37.738 33.636 -10,9
Bütçe Gelirleri 259.925 283.166 8,9

Vergi Gelirleri 216.047 232.414 7,6
Bütçe Dengesi 231 -2.719 -1.279

37.969 30.917 -18,6
                                Kaynak: BUMKO

Milyon ABD $ Ara (Hammadde) 
Dengesi

Aylar (%) (%) (%) (%)
Ocak-Temmuz 2013 88.194 148.006 109.687 -60.612 59,3

  2014 93.543 8,1 139.612 -6,2 102.152 -6,9 -46.068 -24,8 67,0
Temmuz 2013 13.060 22.966 16.788 -9.905 56,9

  2014 13.403 2,6 19.863 -13,5 14.454 -13,9 -6.460 -34,8 67,5

Temmuz ihracat, 201 Temmuz göre yüzde 2,6 artarak 13,4
milyar dolar, ithalat da yüzde 13,5 azalarak 19,8

yüzde 34,8 azalarak 6,4 milyar dolar seviyesine 
.

Temmuz yüzde 41,6
Temmuz yüzde 45’e ; 2013 ihracat 
yüzde 11,1 artarak, 6,3 milyar dolar olarak gerçekle

Temmuz 

milyar 603 milyon dolar) kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
milyar 118 milyon dolar); “örme giyim 

” (862 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-
verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- -parça- ” (852
milyon dolar) y
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” (4 milyar 785 milyon dolar); “kazanlar, 
makinalar, ” (2
milyar 706 milyon dolar); “demir ve çelik” (1 milyar 627 milyon dolar) ile “elektrikli makina 
ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- aksam-
parça- ” (1 milyar 645 milyon dolar) en yüksek ith

Temmuz Temmuz göre, yüzde 3,1
azalarak 782 milyon dolar, da yüzde 8,0 azalarak 886 milyon dolar olarak 

.
Temmuz Temmuz göre, yüzde 13,1
azalarak 1,3 da yüzde 2,8 azalarak 1,4 milyar dolar 

olarak

13.113
11.174

13.121

12.105
14.252

13.220

12.473

13.150
14.748

13.449

13.750

12.923

13.403

22.918

18.191

20.623

19.480

21.403
23.137

19.292

18.250
19.943

20.662

20.859

20.776

19.863
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9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

Milyon ABD $ Ara (Hammadde) 
Dengesi

Aylar (%) (%) (%) (%)
Ocak-Temmuz 2013 88.194 148.006 109.687 -60.612 59,3

  2014 93.543 8,1 139.612 -6,2 102.152 -6,9 -46.068 -24,8 67,0
Temmuz 2013 13.060 22.966 16.788 -9.905 56,9

  2014 13.403 2,6 19.863 -13,5 14.454 -13,9 -6.460 -34,8 67,5

Temmuz ihracat, 201 Temmuz göre yüzde 2,6 artarak 13,4
milyar dolar, ithalat da yüzde 13,5 azalarak 19,8

yüzde 34,8 azalarak 6,4 milyar dolar seviyesine 
.

Temmuz yüzde 41,6
Temmuz yüzde 45’e ; 2013 ihracat 
yüzde 11,1 artarak, 6,3 milyar dolar olarak gerçekle

Temmuz 

milyar 603 milyon dolar) kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
milyar 118 milyon dolar); “örme giyim 

” (862 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-
verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- -parça- ” (852
milyon dolar) y
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” (4 milyar 785 milyon dolar); “kazanlar, 
makinalar, ” (2
milyar 706 milyon dolar); “demir ve çelik” (1 milyar 627 milyon dolar) ile “elektrikli makina 
ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- aksam-
parça- ” (1 milyar 645 milyon dolar) en yüksek ith

Temmuz Temmuz göre, yüzde 3,1
azalarak 782 milyon dolar, da yüzde 8,0 azalarak 886 milyon dolar olarak 

.
Temmuz Temmuz göre, yüzde 13,1
azalarak 1,3 da yüzde 2,8 azalarak 1,4 milyar dolar 

olarak

13.113
11.174

13.121

12.105
14.252

13.220

12.473

13.150
14.748

13.449

13.750

12.923

13.403

22.918

18.191

20.623

19.480

21.403
23.137

19.292

18.250
19.943

20.662

20.859

20.776

19.863

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

(Milyon Dolar)
Temmuz

Kümülatif
20142013 2014

-6.287 -2.634 -48.485
SERMAYE- 4.181 641 35.187
       1.740 771 9.726
       -3.109 3.748 22.651
       3.803 -3.646 9.524
       1.760 -211 -6.652
Net Hata ve Noksan 2.106 1.993 13.298

Kaynak: TCMB

2014 Temmuz 2,6 olarak 
azalmaya devam ederek 48,5 milyar dolar 

. ve hizmetler dengesindeki olumlu seyir 
bu

olarak yüzde 
AB eko ise, iç talepteki 

Sermaye ve f Temmuz yüzde 
61’i sermaye ve yüzde milyar dolar olarak 

. Ocak-
yüzde 

Temmuz 7 milyar dolar 
olarak 

57.446

58.560

59.312

61.436

61.555
65.061

64.233

62.466

60.140

56.914 52.829

52.138
48.485

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

 

Aylar

Reel Kesim 
Güven 

Endeksi

Tüketici 
Güven 

Endeksi*
2013

107,5 77,2
Eylül 108,5 72,1
Ekim 107,5 75,5

104,5 77,5
102,1 75

2014
Ocak 101,4 72,4

104,6 69,2
Mart 108,6 72,7
Nisan 112,7 78,5

113,3 76,0
Haziran 110,7 73,7
Temmuz 109,0 73,9

106,8 73,2
*2004-

Reel Kesim Güven Endeksi; , 2,2 puan azalarak 106,8 seviyesinde 

Tüketici Güven Endeksinde, 2014 , yüzde 0,9
azalarak 73,2 seviyesine . endeksteki genel ekonomik durumu 
beklentisi endeksi, yüzde 
durumu seyrinin bir önceki aya göre 

Bütçe, Ocak- döneminde 231 milyon TL fazla ver , 2014 Ocak-
döneminde 2,7 milyar TL yüzde 8,9

283 milyar 166 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüzde 10,1
285 milyar 885 milyon TL
2014 Ocak- döneminde vergi gelirleri, yüzde 
7,6 artarak 232 milyar 414 milyon TL . Faiz hariç giderler
yüzde 13,6 o artarak, 252 milyar 249 milyon TL olarak 2013
Ocak- döneminde 37 milyar 969 milyon TL faiz
döneminde 30 milyar 917

Milyon TL Ocak-
2013 2014

Bütçe Giderleri 259.694 285.885 10,1
Faiz Hariç 

Giderler 221.955 252.249 13,6

Faiz Giderleri 37.738 33.636 -10,9
Bütçe Gelirleri 259.925 283.166 8,9

Vergi Gelirleri 216.047 232.414 7,6
Bütçe Dengesi 231 -2.719 -1.279

37.969 30.917 -18,6
                                Kaynak: BUMKO

Aylar

Reel Kesim 
Güven 

Endeksi

Tüketici 
Güven 

Endeksi*
2013

107,5 77,2
Eylül 108,5 72,1
Ekim 107,5 75,5

104,5 77,5
102,1 75

2014
Ocak 101,4 72,4

104,6 69,2
Mart 108,6 72,7
Nisan 112,7 78,5

113,3 76,0
Haziran 110,7 73,7
Temmuz 109,0 73,9

106,8 73,2
*2004-

Reel Kesim Güven Endeksi; , 2,2 puan azalarak 106,8 seviyesinde 

Tüketici Güven Endeksinde, 2014 , yüzde 0,9
azalarak 73,2 seviyesine . endeksteki genel ekonomik durumu 
beklentisi endeksi, yüzde 
durumu seyrinin bir önceki aya göre 

Bütçe, Ocak- döneminde 231 milyon TL fazla ver , 2014 Ocak-
döneminde 2,7 milyar TL yüzde 8,9

283 milyar 166 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüzde 10,1
285 milyar 885 milyon TL
2014 Ocak- döneminde vergi gelirleri, yüzde 
7,6 artarak 232 milyar 414 milyon TL . Faiz hariç giderler
yüzde 13,6 o artarak, 252 milyar 249 milyon TL olarak 2013
Ocak- döneminde 37 milyar 969 milyon TL faiz
döneminde 30 milyar 917

Milyon TL Ocak-
2013 2014

Bütçe Giderleri 259.694 285.885 10,1
Faiz Hariç 

Giderler 221.955 252.249 13,6

Faiz Giderleri 37.738 33.636 -10,9
Bütçe Gelirleri 259.925 283.166 8,9

Vergi Gelirleri 216.047 232.414 7,6
Bütçe Dengesi 231 -2.719 -1.279

37.969 30.917 -18,6
                                Kaynak: BUMKO

Milyon ABD $ Ara (Hammadde) 
Dengesi

Aylar (%) (%) (%) (%)
Ocak-Temmuz 2013 88.194 148.006 109.687 -60.612 59,3

  2014 93.543 8,1 139.612 -6,2 102.152 -6,9 -46.068 -24,8 67,0
Temmuz 2013 13.060 22.966 16.788 -9.905 56,9

  2014 13.403 2,6 19.863 -13,5 14.454 -13,9 -6.460 -34,8 67,5

Temmuz ihracat, 201 Temmuz göre yüzde 2,6 artarak 13,4
milyar dolar, ithalat da yüzde 13,5 azalarak 19,8

yüzde 34,8 azalarak 6,4 milyar dolar seviyesine 
.

Temmuz yüzde 41,6
Temmuz yüzde 45’e ; 2013 ihracat 
yüzde 11,1 artarak, 6,3 milyar dolar olarak gerçekle

Temmuz 

milyar 603 milyon dolar) kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
milyar 118 milyon dolar); “örme giyim 

” (862 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-
verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- -parça- ” (852
milyon dolar) y
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” (4 milyar 785 milyon dolar); “kazanlar, 
makinalar, ” (2
milyar 706 milyon dolar); “demir ve çelik” (1 milyar 627 milyon dolar) ile “elektrikli makina 
ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- aksam-
parça- ” (1 milyar 645 milyon dolar) en yüksek ith

Temmuz Temmuz göre, yüzde 3,1
azalarak 782 milyon dolar, da yüzde 8,0 azalarak 886 milyon dolar olarak 

.
Temmuz Temmuz göre, yüzde 13,1
azalarak 1,3 da yüzde 2,8 azalarak 1,4 milyar dolar 

olarak

13.113
11.174

13.121

12.105
14.252

13.220

12.473

13.150
14.748

13.449

13.750

12.923

13.403

22.918

18.191

20.623

19.480

21.403
23.137

19.292

18.250
19.943

20.662

20.859

20.776

19.863
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17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

Milyon ABD $ Ara (Hammadde) 
Dengesi

Aylar (%) (%) (%) (%)
Ocak-Temmuz 2013 88.194 148.006 109.687 -60.612 59,3

  2014 93.543 8,1 139.612 -6,2 102.152 -6,9 -46.068 -24,8 67,0
Temmuz 2013 13.060 22.966 16.788 -9.905 56,9

  2014 13.403 2,6 19.863 -13,5 14.454 -13,9 -6.460 -34,8 67,5

Temmuz ihracat, 201 Temmuz göre yüzde 2,6 artarak 13,4
milyar dolar, ithalat da yüzde 13,5 azalarak 19,8

yüzde 34,8 azalarak 6,4 milyar dolar seviyesine 
.

Temmuz yüzde 41,6
Temmuz yüzde 45’e ; 2013 ihracat 
yüzde 11,1 artarak, 6,3 milyar dolar olarak gerçekle

Temmuz 

milyar 603 milyon dolar) kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
milyar 118 milyon dolar); “örme giyim 

” (862 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-
verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- -parça- ” (852
milyon dolar) y
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” (4 milyar 785 milyon dolar); “kazanlar, 
makinalar, ” (2
milyar 706 milyon dolar); “demir ve çelik” (1 milyar 627 milyon dolar) ile “elektrikli makina 
ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- aksam-
parça- ” (1 milyar 645 milyon dolar) en yüksek ith

Temmuz Temmuz göre, yüzde 3,1
azalarak 782 milyon dolar, da yüzde 8,0 azalarak 886 milyon dolar olarak 

.
Temmuz Temmuz göre, yüzde 13,1
azalarak 1,3 da yüzde 2,8 azalarak 1,4 milyar dolar 

olarak

13.113
11.174

13.121

12.105
14.252

13.220

12.473

13.150
14.748

13.449

13.750

12.923

13.403

22.918

18.191

20.623

19.480

21.403
23.137

19.292

18.250
19.943

20.662

20.859

20.776

19.863
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9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

Kaynak: BUMKO



GÖSTERGE

80 EYLÜL  2014

Milyon ABD $ Ara (Hammadde) 
Dengesi

Aylar (%) (%) (%) (%)
Ocak-Temmuz 2013 88.194 148.006 109.687 -60.612 59,3

  2014 93.543 8,1 139.612 -6,2 102.152 -6,9 -46.068 -24,8 67,0
Temmuz 2013 13.060 22.966 16.788 -9.905 56,9

  2014 13.403 2,6 19.863 -13,5 14.454 -13,9 -6.460 -34,8 67,5

Temmuz ihracat, 201 Temmuz göre yüzde 2,6 artarak 13,4
milyar dolar, ithalat da yüzde 13,5 azalarak 19,8

yüzde 34,8 azalarak 6,4 milyar dolar seviyesine 
.

Temmuz yüzde 41,6
Temmuz yüzde 45’e ; 2013 ihracat 
yüzde 11,1 artarak, 6,3 milyar dolar olarak gerçekle

Temmuz 

milyar 603 milyon dolar) kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
milyar 118 milyon dolar); “örme giyim 

” (862 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-
verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- -parça- ” (852
milyon dolar) y
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” (4 milyar 785 milyon dolar); “kazanlar, 
makinalar, ” (2
milyar 706 milyon dolar); “demir ve çelik” (1 milyar 627 milyon dolar) ile “elektrikli makina 
ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme- aksam-
parça- ” (1 milyar 645 milyon dolar) en yüksek ith

Temmuz Temmuz göre, yüzde 3,1
azalarak 782 milyon dolar, da yüzde 8,0 azalarak 886 milyon dolar olarak 

.
Temmuz Temmuz göre, yüzde 13,1
azalarak 1,3 da yüzde 2,8 azalarak 1,4 milyar dolar 

olarak
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BÜYÜME 2009 2010 2011 2012 2013 2014/II
GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) 616.703 731.608 772.298 786.293 820.012 200.367

-4,8 9,2 8,5 2,2 4,0 2,1
(%) -7,2 13,6 10 1,9 3,8 2,0

2009 2010 2011 2012 2013 Haz.14
21.277 22.594 24.110 24.821 25.524 26.586
3.471 3.046 2.615 2.518 2.747 2.654
14,0 11,9 9,8 9,2 9,7 9,1
17,4 14,8 12,4 11,5 12,0 11,1

ENFLASYON (%) 2009 2010 2011 2012 2013
- 1,37 8,51 11,07 6,17 4,48 9,88

YD- - - 14,65 3,49 6,57 9,82
6,28 8,58 6,45 8,94 7,49 9,54
2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Tem. 2014

102.143 113.883 134.972 152.537 151.812 93.543
140.928 185.544 240.834 236.544 251.651 139.612
-38.786 -71.661 -105.863 -84 008 -99.839 -46.068
-12.124 -45.420 -75.082 -48.497 -64.940 -26.767

YATIRIMLAR 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Haz. 2014
2.801 3.267 4.354 4.275 3.782 2.181
8.629 9.058 16.171 13.224 12.918 6.763
2009 2010 2011 2012 2013 Haz.14
-66 -93,4 -125 -140 -163 -179

BORÇLANMA (Milyar $) 2009 2010 2011 2012 2013 2014/I
269 292 304 338 388 387

Kamu 84 89 94 104 116 117
Özel 172 191 200 227 267 265

2009 2010 2011 2012 2013 Tem.14

Uzun Vadeli Kredi Borcu 128,7 119,7 126,7 139,6 157,2 166,0

Takvim 
2009 2010 2011 2012 2013 Tem.14

Toplam Sanayi -10,4 12,4 9,7 2,5 3,4 3,6
-12,4 14 10,1 2,2 4,4 3,4
2009 2010 2011 2012 2013
67,7 75,6 75,5 74,2 74,6 74,7
2009 2010 2011 2012 2013

Reel Kesim Güven Endeksi 87,4 110,4 110,5 106,3 108,1 106,8
Tüketici Güven Endeksi 78,79 90,99 92,0 75,6 76 73,2

2009 2010 2011 2012 2013 Tem.14
Sanayi Ciro Endeksi 138,2 162,7 208,4 140,1 153,1 163,3

(Milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.- . 2014
Bütçe Dengesi -52.761 -40.081 -17.439 -28.791 -18.449 -2.719
PROTESTOLU SENET 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Tem. 2014

1.600 1.216 919 1.075 1.091 563
7.771 5.769 4.902 6.949 7.494 4.201
2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Tem. 2014
1.755 859 579 935 745 367

Çek Adedi (Bin Adet) 1.031 499 295 387 262 85
2009 2010 2011 2012 2013

BIST 100 Endeksi 38.482 59.567 60.195 64.982 77.314 80.312
Euro/$ 1,4316 1,3377 1,2945 1,2858 1,3274 1,3329

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
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