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Çamdibi – İzmir
T: 0232 458 58 09
teknofset@gmail.com
www.teknofset.com

Bizim işimiz matbaacılık
ama asıl işimiz
gelişim ve inovasyon.

Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.
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OCAK 2022

”
“

“İzmir üretimle ve ihracatla değer yaratıyor, 
yaratmaya da devam edecek”

“Yeni yılda istikrar ve güven ortamının 
sağlanması en büyük beklentimiz”

2021 ihracatımız 225 milyar dolar
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OCAK GÜNDEMİ
OCAK 2022
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Sahibi
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR

Sorumlu Müdür
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

Yayın Kurulu
Muhsin DÖNMEZ
Ateş İlyas DEMİRKALKAN
Metin AKDAŞ

Yayın Sorumlusu
Engin TATLIBAL

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
KEP Adresi: ebso@hs01.kep.tr

EBSOHABER, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın aylık kurumsal 
yayın organıdır. EBSOHABER’de 
yayınlanan yazılar kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. 
Yazılar aksi belirtilmedikçe 
EBSO’nun resmi görüşünü 
yansıtmaz. İmzalı yazılarda 
ifade edilen görüşler 
sadece yazarlarına aittir.

Reklam Rezervasyon
Engin TATLIBAL
(0232) 455 29 68

Yerel süreli yayın
Baskı Tarihi: 04 Şubat 2022

Grafik - Baskı Öncesi

5632 sokak no: 26 çamdibi / izmir
tel : 232 458 58 09
faks : 232 458 54 04

Baskı

mat. san. tic. ltd. şti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “İlk 10 büyük ekonomi arasına 
girmek, bölgenin yeni tedarik üssü olmak 
ve ihracat rekorlarına devam etmek 
istiyorsak enerjide arz güvenliğini sağlamak 
zorundayız” dedi.

14

Kapak

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar:
“Yeni yılda istikrar 
ve güven ortamının 
sağlanması en büyük 
beklentimiz”

11
12

Yorgancılar “Kadınlar İçin 
Taşıyoruz” paneline katıldı

“İzmir üretimle ve ihracatla 
değer yaratıyor, yaratmaya da 
devam edecek”

4

16

54
42

17

26
6

15

28

Yeni yılın yeni açmazları!

19 “Kentsel dönüşüm süreçlerine 
her türlü desteği vereceğiz”

Yorgancılar: “EBSO’nun kuracağı 
sektörel mükemmeliyet merkezi 
ile mesleki eğitimin kalitesi 
artacak”

Sanayicinin gündemi ekonomi

“Tüm fuarların yüz yüze 
yapılması çok kıymetli”

Yorgancılar:  “Sanayiye desteğin 
devam etmesini bekliyoruz”

“Enerjide dışa bağımlılıktan 
kurtulmamız gerekiyor”

“Doğalgaz kesintisi reel sektörde 
tüm dengeleri bozacak”

Ege Bölgesi’nin 2021 ihracatı 
21,8 milyar dolar

Küresel ekonomideki 
gelişmeler

60 Kasım’da sanayi üretim 
endeksi yıllık yüzde 11,4 arttı

62 Temel ekonomik göstergeler

58 Kasım’da işsizlik yüzde 11,2

8 İzmir iş dünyasının Ankara 
çıkarması

26 Esen’den Meclis temennileri
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Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar

Yeni yıla, zor bir dönemi geride bırakmış olmanın 
umuduyla ve temkinli iyimserliğiyle girerken, ne yazık ki, 
yılın ilk ayının ilk gününde önce enerji zamları, ilerleyen 
günlerde de enerji kesintileri ile karşı karşıya kaldık. 
Sanayiciler özelinde gibi görünse de, iki ana konu ciddi 
riskleri ve krizi içinde barındırmaktadır. Nasıl mı?

Her şeyden önce, ekonominin itici gücü olan, büyümeyi 
sırtlayan, istihdam sağlayan, döviz kazandıran sanayi 
üzerindeki girdi maliyetleri ve beraberinde finansman 
maliyeti katlanılamaz boyutlara ulaşmışken, doğalgaz ve 
elektriğe yüzde 50 ile yüzde 130 arasında yapılan zamlar 
ilerleyen aylarda zincirleme etki ile nihai ürün fiyatlarına 
dolayısıyla enflasyona, tedarikçi olunan sektörlere ve 
doğrudan da tüketiciye olumsuz yansıyacaktır.

Bununla birlikte, sanayicilerimiz maliyetlerini nasıl 
karşılayacağını, finansmanı nasıl temin edeceğini 
düşünürken, yılın daha ilk ayında ikinci şokunu yaşadı. 
İran kaynaklı gaz kısıntı uygulaması ve ardından, TEİAŞ’ın 
OSB’lere en az 3 gün olmak üzere elektrik kısıtlaması ile 
üretimin durması, enerji arz güvenliğinin önemini bir kez 
daha acı bir şekilde gösterdi.

Her iki durum da maliyetlerden siparişe, ihracata 
kadar tüm süreçleri ve dengeleri bozacak olağanüstü bir 
durumdur. Şimdilik 10 gün gibi bir zamanlama tanımlansa 
ve bazı sektörler muaf tutulsa da, zincirleme olarak 
ekonominin tüm aktörlerine yansıyacak bir krizdir bu. 
Pazar akşamı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanımız, bakan yardımcılarımız ile 
zoom üzerinden değerlendirme yaptık. Karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunulması kıymetlidir.

Burada önemli olan husus; söz konusu ülkeler yarın 
kendi iç sebeplerinden veya teknik olarak veya siyaseten 
gaz talebini karşılamıyorum dediğinde bizim bir B planımız 
var mı? O nedenle, yeni enerji kaynaklarına ve yatırımlarına 
acilen ihtiyacımız bulunmaktadır.

Seçildiğim 2009 yılından bu yana yaptığım 
konuşmalarda bu duruma hep dikkat çektim. Alternatif 
enerji kaynakları bakımından zengin olan bölgemizin 
bu avantajını yeterince kullanması gerektiğinden, 

2023 hedefinde yer alan 500 milyar dolar ihracat için, 
Türkiye’nin yeterli enerji kaynağının olmadığına ve dışa 
olan bağımlılığımızın taşıdığı risklere dair konunun altını 
çizdim. Yeni nesil nükleer santrallerden, kaynaklarımızın 
etkin, verimli kullanımına ve yeni yatırımların teşvik 
edilmesine kadar önerileri yıllarca dile getirdim.

Örneğin; 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ü ağırladığımız Meclis toplantımızda da geleceği 
şekillendirecek başlıklardan biri olarak “Enerji arz ve 
talebindeki değişimleri” söylemiş ve enerjide dışa 
bağımlılığımıza ilişkin endişeleri ve önerileri paylaşmıştım.

2015 yılında Rusya ile yaşadığımız siyasi krizin üzerine 
2015 Kasım ayı Meclis toplantımızda, “Rusya krizi de 
göstermiştir ki, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın etkin 
kullanımı ve bu tür yerli üretime ilişkin adımların atılması 
çok önemlidir” demiştim.

Dolayısıyla bugün artık somut adımlar atmak 
zorundayız. Baktığımızda İran’dan aldığımız doğalgazın 
payı sadece yüzde 8,48. Oysa Rusya’nın payı yüzde 40. 
Riskin büyüğü burada. Elbette ki bu krizi de aşacağız. 
Ancak bunun bize ders olması ve acilen enerji konusunda 
planlamaların yapılması gerekmektedir. Zira uluslararası 
raporlamalarda “Artan enerji darboğazı sebebiyle, küresel 
ekonomide Covid krizinin yerini enerji krizinin aldığına” 
ilişkin değerlendirmeler mevcut. Geçtiğimiz yıl Çin’in 
de benzer şekilde üretimde kesinti yaşadığını dikkate 
alarak sorunun geçici olmaması, enerjide yüzde 74 
dışa bağımlılığımız, iklim krizinin bir sonucu olarak aşırı 
ısınma ve aşırı soğuma için akılcı, somut adımları hayata 
geçirmeliyiz.

İlk 10 büyük ekonomi arasına girmek, bölgenin yeni 
tedarik üssü olmak ve ihracat rekorlarına devam etmek 
istiyorsak enerjide arz güvenliğini sağlamak zorundayız. 
Yetersiz enerji kaynakları ile dışa bağımlı bir halde bunu 
gerçekleştirmemiz ve de sürdürmemiz mümkün değildir. 
Enerji arz güvenliğinin ötelenecek bir konu olmadığı 
bilinci ile sanayicinin bu ve benzer konularda bir daha 
sınanmaması temennisiyle, 2022 yılının yeni açmazlarla 
değil, çözümlerle ve başarılarla anılmasını diliyorum.

YENİ YILIN YENİ AÇMAZLARI!
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Bloomberg HT ka-

nalında canlı yayınlanan İş Dünyası 
programına katılarak güncel eko-
nomik gelişmeler ve İran kaynaklı 
doğalgaz tedarik sıkıntısının etkileri 
konularında değerlendirmelerde 
bulundu.

Dışa bağımlılık
Doğalgaz arzında yaşanan sıkın-

tının üretimi gözle görünür biçimde 
etkilediğini belirten Yorgancılar, “Bu 
noktada Ege Bölgesi Sanayi Odası 
olarak 2011 yılından beri sürekli 
enerjide dışa bağımlılığımız konu-
sunu dile getiriyoruz ve gündemde 
tutuyoruz. Bugün bu konuyla ilgili 
sıkıntıyı bir kez daha yaşadığımızı 
üzülerek görüyoruz. Yenilenebilir 
kaynaklarımızın dışında ağırlıklı ola-
rak dışa bağımlı yaptığımız doğal-
gaz çevrim santrallerimizi kullanıyo-
ruz. Her ortamda dile getirdiğimiz 
ve hakkında muhtelif görüşlerin de 
olduğu nükleer enerji santralleri 
konusu da var. Türkiye’nin çevresin-

deki tüm ülkelerde nükleer enerji 
tesislerinin bulunduğunu görmekte-
yiz, ama bizim bu konudaki yatırı-
mımız henüz devreye girmiş değil. 
Türkiye’nin sanayisi sürekli büyüyor, 
ancak enerji yatırımlarımız bu büyü-
meye paralel bir gelişim göstermedi. 
Bu nedenle dışa bağımlılığımızın 
sıkıntısını çekmekteyiz. Enerjide dışa 
bağımlılığımızı ortadan kaldıracak 
adımları bir an önce atmamız gere-
kiyor” dedi.

“Kısa sürerse telafi ederiz”
Son yaşanan arz sıkıntısının 

maliyetlerle birlikte bir de taah-
hüt boyutu olduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, “Bizim ihracatımızın çok 
büyük bir bölümünü sanayi ürünleri 
oluşturuyor. Bu doğalgaz sıkıntısı, 
üretim zamanlamasını ve dolayısıyla 
taahhüt edilen teslimat tarihlerini 
etkileyecek. Bunu nasıl çözece-
ğimizi düşünüyoruz. Demir-çelik, 
seramik ve cam gibi sektörlerde bu 
sıkıntı çok daha belirgin bir biçimde 
yaşanıyor. Tedarik ile ilgili sıkıntı bu 
hafta sonunda biterse, kayıp günleri 

önümüzdeki süreçte pazar gün-
leri çalışarak telafi edebiliriz” diye 
konuştu.

“Enerji olmadan kapasiteyi 
işletemiyoruz”
Navlun fiyatlarının artması ve 

Çin’de üretim miktarının azalması 
sonucu Avrupa için birincil tedarik 
odağının Uzakdoğu olması duru-
munu ortadan kalkmaya başladığını 
dile getiren Yorgancılar, “Sürekli 
ifade ettiğimiz üzere bu noktada 
Türkiye için önemli bir fırsat ortaya 
çıkmış durumda. Çünkü hem geniş 
bir yelpazeye yayılan üretim çeşitlili-
ğimiz var, hem de kısa süreler içinde 
Avrupa’ya tedarik sağlayabilecek bir 
coğrafyada bulunuyoruz. Bununla 
birlikte Avrupa pazarının talebini 
karşılayabilecek bir üretim arzını 
sağlayabilmemiz, kapasitelerimizi 
artırabilmemize bağlı. Bu da dönüp 
dolaşıp enerji tedariki konusuna 
bağlanıyor. Görüyoruz ki enerjide bir 
kesinti olduğu anda, ne kadar kapa-
sitemiz olursa olsun, fabrikalarımızı 
çalıştıramıyoruz” ifadesini kullandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin Avrupa’nın birincil tedarik noktası 
olabilmesi için enerjide dışa bağımlılığı bitirmesi gerektiğini belirterek “Görüyoruz ki enerjide bir 
kesinti olduğu anda, ne kadar kapasitemiz olursa olsun, fabrikalarımızı çalıştıramıyoruz. Enerjide 

dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracak adımları bir an önce atmamız gerekiyor” dedi

“Enerjide 
dışa 
bağımlılıktan 
kurtulmamız 
gerekiyor”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Ankara’ya 

gerçekleştirilen ziyarette EBSO 
üyesi sanayicilerin konularını Adalet 
ve Kalkınma Partisi Genel Başkan 
Vekili ve İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş’a aktardı.

Ziyareti gerçekleştiren İzmir 
heyetinde Başkan Yorgancılar ile 
birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi 
İzmir Milletvekili Mahmut Atilla 
Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim 
Köşger, İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 
İZTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve 
EBSO Meclis Üyesi Erol Diren yer 
aldı.

Başkan Yorgancılar, EBSO üyesi sanayicilerin konularını Bakanlara aktardı

İzmir iş dünyasının Ankara çıkarması
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“Sektörel konuları 
paylaştık”
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, bölgemizi ilgilendiren 
konuları kapsamlı biçimde 
Yıldırım’a ve Bakanlara sunduklarını 
belirterek, “Adalet ve Kalkınma 
Partisi Genel Başkan Vekili ve İzmir 
Milletvekili Sayın Binali Yıldırım’ı 
ve Bakanlarımızı ziyaretimizde 
ortaya koydukları çözüm odaklı 
yaklaşımlarından dolayı kendilerine 
çok teşekkür ediyoruz. İzmir’imizin 
Kemalpaşa Lojistik Merkezi 
Projesi başta olmak üzere ana 
konularını ve üyelerimizin sektörel 
konularını paylaştık. Kurduğumuz 
diyalog mekanizması, İzmir’in 
ülke ekonomisine katkılarını 
artıracak olup bu sinerjiden büyük 
memnuniyet duyduk” dedi.

Dikili TDİOSB teşekkürü
Gerçekleşen ziyaretlere ilişkin 

bilgi veren Yorgancılar, “Tarım 
ve Orman Bakanımız Sayın Bekir 
Pakdemirli’yi ziyaretimizde tarıma 

dayalı organize sanayi bölgelerine 
ilişkin değerlendirmede bulunduk. 
Sürecin başından bu yana verdiği 
destek için kendisine teşekkür 
ediyoruz. Ayrıca Dikili TDİOSB’de 
tahsis edilen parsellerden serada 
yüzde 80, sanayide ise yüzde 100 

doluluk oranlarına erişildiği bilgisini 
kendilerine ilettik” diye konuştu.

Kemalpaşa Lojistik Merkezi 
için çalışma grubu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile 

yapılan görüşmede İzmir’e ivme 

GÜNDEM

Aktarılan diğer konular
İzmir heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde ayrıca nektardan alınan 

özel tüketim vergisinin kaldırılması ve imalatçı-ihracatçı ve istihdamla 
ilgili iki ayrı teşvik paketi hazırlanması ile EBSO ve İZTO üyelerinin 
de esnaf odalarına üye olanlar gibi düşük faizli kredi alabilmesi için 

girişimde bulunulması talepleri aktarıldı.
Görüşmelerde ayrıca TCMB tarafından 3 Ocak 2022 tarihinde 

yürürlüğe konulan ve ihracat bedellerinin yüzde 25’inin bankalar 
aracılığıyla Merkez Bankası’na satılmasını zorunlu kılan uygulamanın, 

ihracatçılar açısından sıkıntılara neden olabileceği ifade edildi. Özellikle 
ithalata bağlı ihracat yapan firmaların döviz alış satışından kaynaklı 

maliyetlerden ve kurdaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenebileceği, 
yaşanması muhtemel tüm olumsuzlukların bertaraf edilmesi adına söz 
konusu uygulamadan vazgeçilmesi veya ileriye yönelik döviz ihtiyaçları 

için kur garantisi verilmesi gerektiği aktarıldı.
Görüşmelerde Eximbank destek koşullarının kolaylaştırılması 

konusunda da destek talep edildi.
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kazandıracak en önemli projelerden 
olan Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile 
ilgili önemli bir adımın atıldığını dile 
getiren Yorgancılar, “Ticaret Bakanımız 
Sayın Mehmet Muş’un onayıyla Ticaret 
Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Serdar 
Ünsal,  İZTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve EBSO 
Meclis Üyemiz Erol Diren’den oluşan bir 
çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma grubu 
şirketin kuruluşu ve işletilmesi ile yer 
devri ve yapılacak yatırımın iş planlarının 
oluşturulmasıyla ilgili hazırlıkları 
yürütecek” ifadesini kullandı.

Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu 
ile bi rlikte Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati’ye yapılan ziyarette 
de güncel ekonomik konuların ve 

gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi.

Projelere destek mesajı
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel 

Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım ile de çok verimli bir 
görüşme gerçekleştirildiğini ifade eden 
Başkan Yorgancılar, “Üyelerimizin 
konularını, Türkiye gündemine dair 
değerlendirmelerimizi ve çözüm 
önerilerimizi kendileriyle paylaştık. 
Sayın Yıldırım, projelere ara verilmeden 
devam edilmesi ve sorunların tespit 
edilerek aktarılması konusunda iş dünyası 
temsilcilerinin desteğini istediler ve 
ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır 
olduklarını belirttiler. İzmir için geliştirilen 
tüm projelere her zaman verdikleri katkı 
ve desteklerinden ötürü biz de kendisine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, DFDS 
ve Dünya Gazetesi 
işbirliğiyle düzenlenen 
Kadın İçin Taşıyoruz 
Anadolu Buluşmaları 
kapsamında düzenlenen 
panele katıldı.

“İzmir’de 
potansiyel var”
Konuşmasında 

İzmir’in örnek iş 
kadınlarına sahip 
bir kent olduğunu 
belirten Yorgancılar, 
“Kentimizin bu anlamda yüksek 
bir potansiyel ortaya koyduğunu 
söyleyebiliriz. Bu potansiyelin 
ortaya çıkmasındaki en büyük itici 
güçlerden biri de TOBB Başkanımız 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun desteği 
ve girişimiyle 81 ilde kurulan kadın 
girişimciler kurullarıdır. Katıldığım 
çeşitli toplantılarda anlattığım, 
Gaziantep’de bir kamu kurumunda 
çalışan ve bir yandan evinde 
gelinlik diken, devamında kendi 
atölyesini kurarak 70 ülkeye gelinlik 
ihraç edecek noktaya ulaşan kadın 
girişimcimiz, çok güzel bir örnektir. 
EBSO olarak Milano Ticaret ve 
Sanayi Odası ile yaptığımız işbirliği 
sonucunda hem genç kadınlarımıza 
hem genç erkeklerimize pastacılık 
eğitimi verdik. Sayıları 110’a yakın 
olan ve o güne dek evlerinde 
oturan bu gençler, şimdi bu işi 
yaparak hem istihdama katılıyor, 
hem de Türkiye’nin üretimine katkı 

sağlıyorlar. Ben tatlı seven bir insan 
değilim, ama onların sertifikalarını 
aldıkları gün teşekkür etmek için 
yapıp getirdikleri pastanın tadını 
unutamam” dedi.

“Pozitif ayrımcılığın 
ötesinde haklar tanınmalı”
Kadınların sahip olduğu 

potansiyeli ortaya çıkaracak destek 
mekanizmalarının yaratılmasının 
yanı sıra, bu potansiyeli nispeten 
ortaya çıkmış kadınların da 
görev ve sorumluluk anlamında 
daha aktif olmaları gerektiğini 
ifade eden Yorgancılar, “İçinde 
cevheri olup da bunu çeşitli 
sebeplerle ortaya çıkaramamış 
kadınlarımızın desteklenmesi, 
bu şekilde içlerindeki o cevherin 
ortaya çıkmasını sağlamamız 
gerekiyor. Türkiye’nin büyüme 
konusunda hamle yapabilmesi 
yolunda bunu yapmak büyük 
önem taşıyor. Bununla birlikte 

belirli bir noktaya kadar gelebilmiş 
kadınlarımızın da daha aktif 
olup görev ve sorumluluk 
almak adına girişken olmaları, 
bu anlamda desteklenmeleri 
de gerekiyor. Keşke imkanımız 
olsa da Oda seçimleri sırasında 
her komitede an az bir kadın 
olacak şekilde veya Meclis’te 
en az yüzde 30 oranında kadın 
üye olacak şekilde düzenlemeler 
yapabilsek. Ancak bunun için 
kanuni düzenleme gerekiyor ve 
böylesi bir uygulamanın da aslında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 
başlaması gerekiyor. Yani pozitif 
ayrımcılıktan öte, bazı hakların 
kanun yoluyla kadınlarımıza 
tanınması gerekiyor. Bunlar 
gerçekleşirse, kadın girişimcilerimiz 
çoğalırsa ve hem ekonomide 
ve hem de siyasette kadınların 
varlığı artarsa, eminim ki Türkiye 
olarak çok daha farklı gündemleri 
konuşuyor olacağız” diye konuştu.

“Kadınların varlığı ekonomide ve siyasette artarsa Türkiye olarak çok daha farklı gündemleri 
konuşuyor oluruz”

Yorgancılar “Kadınlar İçin 
Taşıyoruz” paneline katıldı
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir’in 2021 yılı ihracat performansını 
“Net ihracatçı olan ve ülkeye bu zor günlerde döviz kazandırmaya devam eden İzmir’imizin 
ihracatı, 2021’de yıllık bazda yüzde 28 artışla 9,5 milyar dolardan 12,2 milyar dolara 
yükseldi. İzmir, emin adımlarla şehrin tüm karar vericileri ile yönünü geleceğe çevirmiştir” 

sözleriyle değerlendirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar “Çalışma 

azmimizi ve umudumuzu her 
zamankinden daha güçlü kılıp, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yılına sanayi ve teknoloji 
ihracatımızı artırarak girmeyi ve 
İzmir’in 100 yıl önce olduğu gibi 
2023’de de, sanayileşmenin ve 
ihracatla dünyaya açılmanın örnek 
kenti olarak dikkat çekmesini 
temenni ediyorum” dedi.

Dikkat çekici başarı
Açıklanan ihracat rakamları ile 

ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Yorgancılar, “İnsanlık 
tarihinde nadir görülen krizlerden 
biri olan pandemi, 2020’de 
küresel mal ve hizmet ticaretini 

yüzde 9,6 gibi ciddi bir oranda 
daraltırken, 2021 yılında yüzde 8 
gibi kısmi bir toparlanma ve dipten 
çıkış mücadelesine sebep oldu. 
Küresel ekonomide yaşanan çok 
yönlü sorunlara rağmen, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin verilerine 
göre; 2021 Türkiye ihracatımızın 
bir önceki yıla göre yüzde 32,9 
oranında bir artışla 225,3 milyar 
dolara yükselmiş olması, dikkat 
çekici bir başarıdır. Özellikle sanayi 
sektörü ihracatının yüzde 34 
artışla 171 milyar dolara çıkması 
ve toplam ihracat içerisinde 
yüzde 76’lık payla ilk sırada yer 
alması, üretimin önemini bir 
kez daha ortaya koymaktadır. 
İlgili tüm platformlarda dile 
getirdiğim üzere, ‘üretim yoksa 
kalkınmak hayaldir’ mottosu, 

üretim ve sanayinin ihracata 
kazandırılmasının da ne denli 
önemli olduğunu pandemi 
döneminde göstermiştir” diye 
konuştu. 

İzmir’de öncü sanayi
İzmir’in ihracatta farkını ortaya 

koyduğunu kaydeden Başkan 
Yorgancılar, “Net ihracatçı olan 
ve ülkeye bu zor günlerde döviz 
kazandırmaya devam eden 
İzmir’imizin ihracatı, 2021’de 
yıllık bazda yüzde 28 artışla 
9,5 milyar dolardan 12,2 milyar 
dolara yükseldi. TÜİK verisinde 
İstanbul’dan sonra ikinci sırada, 
TİM verisinde dördüncü sırada 
olan İzmir ihracatının sektörel 
kompozisyonunu oluşturan ilk 
beş sektör, ‘kimyevi maddeler, 

“İzmir üretimle 
ve ihracatla 

değer yaratıyor, 
yaratmaya da 

devam edecek”
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hazır giyim ve konfeksiyon, çelik, 
otomotiv endüstrisi, makine 
ve aksamları’ ildeki toplam 
ihracatımızın yüzde 50’sini 
gerçekleştirmektedir. Ülkede 
yaratılan GSYH’nın sektörel 
dağılımında İzmir sanayisi yüzde 
7,4 pay alırken, İzmir’in sektörel 
dağılımında sanayi yüzde 27,3 
ile ilk sırada yer almaktadır. Yani, 
İzmir üretimle ve ihracatla değer 
yaratıyor, yaratmaya da devam 
edecek” dedi.

İzmir’in önemli projelerle 
önümüzdeki sürecin lokomotifi 
olacağının da altını çizen 
Yorgancılar, “Pandemiye rağmen 
tarımsal OSB projelerini hayata 
geçiren, İZQ Girişimcilik ve 
İnovasyon Merkezi ile Ar-Ge’yi 
destekleyen, Model Fabrika 
ile verimliliği ve yalın üretimi 
KOBİ’lere yaygınlaştıran, 
Kemalpaşa Lojistik Merkezi 

ile ticaret şehrinin en büyük 
eksiğini tamamlayacak İzmir, 
emin adımlarla şehrin tüm karar 
vericileri ile yönünü geleceğe 
çevirmiştir” diye konuştu.

‘Komşudan al’ fırsatı
Belirsizliklerin ve risklerin 

gölgesinde 2022 yılına girildiğini 
hatırlatan Başkan Yorgancılar, “En 
önemli ekonomik hedefimiz katma 
değerli üretimi ve ihracatı artırmak 
olmalıdır. İhracat modelimizin 
temelini, katma değerli 
üretime yönelik ihracatçıların 
desteklenmesi, daha somut ve 
somut kalıcı adımların atılması 
oluşturmalıdır. Ülke genelinde 1,2 
dolar seviyelerine kadar gerileyen 
kilogram başına birim ihracat 
hedefimizi 2-3 dolar seviyelerine 
ancak bu şekilde çıkarabiliriz. 
Bu da, hem firmaların rekabet 
etme gücünü hem de halkın refah 

seviyesini artıracaktır. Ancak, 
unutmayalım ki, TL’deki değer 
kaybı ve kurlardaki volatilite ne 
yazık ki, ithalata bağlı ihracatı da 
olumsuz etkileyecektir. Tedarik 
merkezlerinde yaşanan sorunların 
henüz giderilmemiş olması, 
‘komşudan al’ politikası ile 2022 
yılında da ihracatçımıza ve Türk 
ürünlerine olan talebi devam 
ettirecektir. Bu süreci doğru ve 
etkin değerlendirmek bizlerin 
elindedir” dedi.

Yorgancılar, “Çalışma azmimizi 
ve umudumuzu her zamankinden 
daha güçlü kılıp, Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. yılına sanayi 
ve teknoloji ihracatımızı artırarak 
girmeyi ve İzmir’in 100 yıl 
önce olduğu gibi 2023’de de, 
sanayileşmenin ve ihracatla 
dünyaya açılmanın örnek kenti 
olarak dikkat çekmesini temenni 
ediyorum” diye konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “Artık her 

açıdan daha umutlu ve daha iyisinin 
geldiğini öngörebildiğimiz yeni 
yıllara ihtiyacımız var. Daha umutlu 
ve iyi yıllar için ülkemizde uzun 
vadeli stratejilere ihtiyaç duyuyoruz. 
Potansiyelimiz her daim umut 
yaratıyor, bu sebeple söz konusu 
potansiyeli mutlaka kullanmamız 
gerekiyor” diye konuştu.

2021 ‘kısmi onarım yılı’ oldu
2021 yılında dünya ve Türkiye 

ekonomisi ile sanayi sektöründe 
yaşanan gelişmeleri değerlendiren ve 
2022 yılına ilişkin beklentilerini pay-
laşan Yorgancılar, “Küresel üretimin 
yüzde 3,1; küresel ticaret hacminin 
ise yüzde 8,2 gibi rekor düzeylerde 
küçülmesine neden olan pandemi 
2020 yılını ‘kayıp yıl’ haline getirdi. 
2021 ise ‘kısmi onarım yılı’ niteliğinde 
geçti” dedi.

2021 yılının dündeki hataları 
yarına taşıyamayacağımızı ortaya 
koyduğunu hatırlatan Başkan Yor-
gancılar, “2021 yılı her şeyi yeniden 
düşünme, her şeyi yeniden kurgu-
lama zorunluluğuna işaret etmiştir. 
Nitekim, insan-ekoloji dengesinin 
yeniden kurulması gereği belirgin-
leşmiştir. Artan navlun maliyetleri 
ve karbon salınımının azaltılması zo-
runluluğu, yakından tedariki önemli 
hale getirmiştir. Başta sağlık ve gıda 

olmak üzere bazı stratejik alanlar-
da kendine yeterlilik büyük önem 
kazanmıştır. İstihdamın devamlılığı 
ve artışı açısından sanayi sektörünün 
önemi adeta yeniden pekişmiştir. Her 
ülkenin coğrafi konumu ve üretim 
deseni çerçevesinde sektörel bazda 
etkin rekabet stratejilerine sahip 
olmasının önemi kendini daha da 
derinden hissettirmiştir. Dolayısıyla 
pandemiyle geçen son iki yıl tüm 
ekonomik aktörler için zorunlu ve 
pahalı bir okul niteliği kazanmıştır” 
diye konuştu.

2021 yılının Türkiye ekonomisi 
açısından üretimde “onarım” yılı 
olduğunu ancak bu onarıma istikrar 
kazandırmak gerektiğini ifade eden 
Yorgancılar, “Başta sanayiciler olmak 
üzere tüm ekonomik birimler böylesi 
bir yılı daha önce görmemiş olabilir. 
Özellikle, kur hareketliliğindeki aşırı 
oynaklıklar biz sanayicileri adeta 
hem yoğun sisli havada, hem buzlu 
bir zeminde, hem de trafik ışıkları iyi 
görünmeyen bir yolda ilerlemek zo-
runda bırakmıştır. Buna rağmen baz 
etkisiyle de olsa 2021 yılında ekono-
mi yüzde 10, sanayi sektörü yüzde 
10’un da üzerinde büyüyecek gibi 
görünmektedir. Ekim sonu itibariyle 
sanayi sektöründe istihdam artışının 
900 bin kişiye, ihracat artışının yüz-
de 35’e yaklaşması oldukça sevindiri-
cidir. Bu zorlu yılda ortaya koydukları 
gerçek başarılarından dolayı sanayi-
cilerimizi kutluyorum” dedi.

Düşük enflasyon, 
düşük faiz ve gerçekçi kur
2022 yılının daha büyük zorluk-

ları getirme potansiyeli bulundu-
ğunu söyleyen Başkan Yorgancılar, 
“Döviz kurlarındaki istikrarsızlık bizi 
adeta pusulasız bırakmaktadır. Kur 
artışlarına bağlı enflasyonist etkiler 
ücret artışlarından da beslenecek-
tir. Maliyet enflasyonu ve düşük bü-
yüme, yani stagflasyonist eğilimler 
güçlenmiştir. Kredi faizlerinde yılın 
son günlerinde görülen artışlar biz-
leri karamsarlığa itmektedir. İhtiya-
cımız olan düşük enflasyon, düşük 
faiz ve gerçekçi kur düzeyine bir an 
önce ulaşmak zorundayız. Bunun 
için öncelikle ekonomik, sosyal ve 
siyasi iklimin güven vermesi, ar-
dından fiyat istikrarını sağlayacak, 
yatırım, üretim ve ihracatı destekle-
yecek güçlü ve bütünsel bir ekono-
mi politikası programının hazırlan-
ması gerekmektedir. Sorunlar ve 
çareler bellidir. Yapılması gereken 
ortak akıl ve güçlü bir ekip ile yola 
çıkılması ve kamuoyunun desteği-
nin alınmasıdır. Bunlar yapılabildi-
ğinde 2022 yılı onarımın ötesinde 
yeniden yapılanma yılı olabilecek-
tir. Aksi halde ekonomimiz patinaj 
yapmaya devam edebilecektir. Biz 
sanayiciler her zaman olduğu gibi 
yeni yılda da daha güçlü bir eko-
nomi, daha umutlu bir toplum için 
üzerimize düşeni yapmaya hazırız” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar:

“Yeni yılda istikrar 
ve güven ortamının 

sağlanması en 
büyük beklentimiz”
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “İran’dan 
gerçekleşen tedarikten 
kaynaklı olarak 
sanayide kullanılan 
doğalgazın BOTAŞ 
tarafından yüzde 40 
oranında kesilecek 
olması üretimde 
kayıplara sebep olacak” 
diye konuştu.

Ekonomiye 
olumsuz 
yansıyacak
Söz konusu sürecin 

on gün boyunca 
devam edeceğini ifade 
eden Yorgancılar, 
“İran’ın teknik 
sebeplerden kaynaklı 
gaz teslimatına 
ilişkin günlük kontrat 
miktarının yaklaşık 
üçte biri seviyesine 
kadar düştüğü, buna 
istinaden BOTAŞ tarafından da, 
sanayide kullanılan doğalgazın 
yüzde 40’ının kesileceğini 
bildirmesi, üretimde kayıplara 
sebep olacaktır. Üretimde tek 
bir gündeki kesinti sistemi 
bozarken, bu durumun 10 gün 
sürecek olması reel sektörde tüm 
dengeleri bozacaktır. Kuşkusuz 
bu ekonomiye de olumsuz 
yansıyacaktır” dedi.

Çok sayıda sektör 
etkilenecek
Durumun pek çok sektörün 

üretimini olumsuz etkileyeceğinin 
altını çizen Yorgancılar, “Özellikle 
de cam, demir-çelik, kimya, gıda, 
çimento ve seramik sektörleri 
birinci derecede durumdan 
etkilenecektir. Yani bu kesinti, 
ekonominin önemli sektörleri için 
ani duruş anlamına gelmektedir” 
diye konuştu.

Maliyetlere etkisi
Sanayicilerin maliyetlerinin 

mevcut durumda çok farklı 
kalemlerde zaten önemli artışlar 
kaydettiğini vurgulayan Başkan 
Yorgancılar, “Yüksek maliyetler 
altında üretim yapmaya çalışan 
sanayicilerimiz için bu ani duruş, 
kapasitenin düşmesine sebep 
verecek ve ne yazık ki sonuçta hem 
üretim maliyeti hem de nihai ürün 
fiyatı artacaktır” ifadesini kullandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayide kullanılan doğalgazda gerçekleşeceği 
açıklanan kesintinin üreticinin maliyetlerini artıracağını, reel sektörde tüm dengeleri bozacağını 

ve nihai ürün fiyatlarının artmasına neden olacağını söyledi.

“Doğalgaz kesintisi reel 
sektörde tüm dengeleri bozacak”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen “İZFAŞ 
2022 Yılı Fuarları Lansman Toplan-
tısı”na katıldı.

Bölgesel avantaj
Burada yaptığı konuşmada 

Atatürk’ün fuarlar ve kongreler 
kenti olarak gösterdiği İzmir’in çok 
stratejik bir merkezde bulunduğunu 
ve fuar alanı olarak da kentin şanslı 
olduğunu belirten Başkan Yorgancı-
lar, “Gördük ki, pandemi döneminin 
yıldızı üretim oldu. Bölgesel avanta-
jımız ve sanayicimizin performansı 
ile ihracatta rekorlar kırdık. İşte bu 
noktada fuarlar, yüz yüze görüşme-
ler, yapılan anlaşmalar büyük önem 
taşımaktadır. Olağanüstü bir durum 
olmadığı sürece bu yıl tüm fuarları-
mızın yüz yüze gerçekleşmesi çok 
kıymetlidir” dedi.

Dünya markası fuarlar
Üretim ile birlikte üretime ve 

istihdama dönük yatırımların büyük 
önem taşıdığını, bu noktada ise 
fuarcılığın ciddi bir etken olduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, “Fuarİzmir, 
bu anlamda, üstüne düşeni yap-

makla birlikte, dünya markası olmuş 
sektörel fuarlarımızın sayısının 
artması ve yerel ekonomiye katkısı 
ile beklentimiz daha da fazladır” 
diye konuştu.

Yorgancılar, “Kentin kanaat 
önderleri ve sorumluluk sahibi 
olarak bizler de, ortak akıl ile bu 
yönde atacağımız stratejik adım-
larla, avantajlarımızı daha güçlü 
ve sürdürülebilir ekonomik değere 
dönüştürmeye devam edeceğiz” 
ifadesini kullandı.

14 yeni fuar geliyor
İZFAŞ’ın 2021 yılında Türkiye’nin 

ihracatına önemli katkı sağladığını 

dile getiren İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir’in 
Türkiye genelinde en fazla ihracat 
yapan dördüncü şehir olduğunu 
belirterek “Bu yıl İZFAŞ 14 yeni fuarı 
şehrimize getirecek. Yeni fuarları-
mızı planlarken, İzmir’in ve Türki-
ye’nin üretim ve ihracat trendlerini 
titizlikle inceledik. Hizmet; imalat ve 
sanayi; tarım ve gıda sektörlerine 
öncelik verdik. 2022’de dünyanın 
en önemli temiz gıda hareketi Slow 
Food önderliğinde bugüne kadar 
İtalya’da gerçekleştirilen Terra 
Madre Fuarı’na, ilk defa Terra Madre 
Anadolu adıyla İzmir’de ev sahipliği 
yapacağız” dedi.

Yorgancılar İZFAŞ 2022 Yılı Fuarları 
Lansman Toplantısına katıldı

“Tüm fuarların yüz 
yüze yapılması 

çok kıymetli”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO tarafından 

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde kurulacak olan sektörel 
mükemmeliyet merkezi ile mesleki 
eğitimde önemli bir boşluğun 
doldurulmuş olacağını söyledi.

Mesleki eğitimin Türkiye 
için önemini her platformda ön 
plana çıkaran ve bu konuda uzun 
yıllardır çalışmalar yürüten Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın 485 bin 
Euro bütçeli AB projesi kabul 
edildi. “Sektörel Mükemmeliyet 
Merkezlerinin Kurulması 
Yoluyla Mesleki ve Teknik 
Eğitimin Kalitesinin Artırılması 
Hibe Programı kapsamında 
gerçekleştirilen protokol Ankara’da 
imzalandı.

Projenin kabulüyle ilgili 
açıklama yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
bu projenin Türkiye’deki meslek 
liselerinin kuruluş amaçlarına geri 
dönmesi adına önemli bir adım 
olduğunu belirterek “Mesleki 
eğitim sisteminde yaşanan sorunlar 
ile ilgili uzun yıllardır çalışmalar 
yürüten Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
eğitim kalitesini etkileyen en önemli 
unsurlardan birinin eğiticilerin 
güncel teknoloji ve müfredatları 
takip edememesi olduğunu 
tespit etmiştir. Bu ve benzeri 
projelerle mesleki eğitim kalitesinin 
istenen seviyelere getirilmesi 
için öncelikli olarak eğiticilerin 
eğitiminin yapılacağı mekanizmalar 
oluşturulabilecek” dedi.

Merkezin, mesleki eğitim ve 
öğretim ile ilgili sektörü bir araya 
getireceğini ayrıca ağlar ve ortaklık 
mekanizmaları kurulacağını da 

vurgulayan Başkan Yorgancılar  
“Söz konusu merkezden, Çınarlı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin, elektrik-elektronik 
ve endüstriyel otomasyon alanında 
çalışan teknik elemanların ve bu 
alanda kurs almak isteyenlerin 
faydalanması da amaçlanmaktadır” 
diye konuştu.

Avrupa Birliği ile T.C. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından çağrıya çıkılan “Sektörel 
Mükemmeliyet Merkezlerinin 
Kurulması Yoluyla Mesleki ve 
Teknik Eğitimin Kalitesinin 
Artırılması Hibe Programı’na Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, “EBSO 
Sectoral Centre of Excellence in 
the Area of Electric Electronic 

Technologies” başlıklı projesi ile 
başvuru yapmıştı.

Projeyle Çınarlı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi içerisinde 
ve Endüstri 4.0 altyapısıyla bir 
merkez kurulması planlanıyor. 
Merkezde İzmir ve doğu illerindeki 
150 elektrik-elektronik alan 
öğretmeninin hizmet içi eğitim 
ile donanımlarının arttırılması 
ve teknolojik bilgilerinin 
güncellenmesi hedefleniyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
yürütücülüğünde 18 ay sürecek 
projeye, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, 
İzmir Ticaret Borsası ve Deniz 
Ticaret Odası İzmir Şubesi destek 
verecek.

Yorgancılar: “EBSO’nun kuracağı 
sektörel mükemmeliyet merkezi ile 
mesleki eğitimin kalitesi artacak”
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İŞKUR ile işbirliği 
imkanları değerlendirildi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) Genel Müdür Vekili Oğuz Kağan Güldoğan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. 
Görüşmede EBSO ve İŞKUR arasında hayata geçirilebilecek işbirliği imkanları değerlendirildi.

Esen ve 
Yorgancılar 
ESİAD Liderler 
Buluşması’na 
katıldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleşen Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Liderler 

Buluşması toplantısına katıldı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Örnekköy Kentsel 

Dönüşüm Projesi’nin dördüncü 
etabının lansman toplantısında 
yaptığı konuşmada İzmir’in 
deprem kuşağında bulunan bir 
kent olduğunu belirterek kentsel 
dönüşüm sürecine her türlü desteği 
vermeye devam edeceklerini 
söyledi. 

“Bu projeler bizi 
kurtaracak”
Kentsel dönüşümde atılacak 

her yeni adımın gelecek kuşaklar 
açısından büyük önem taşıdığını 
ifade eden Başkan Yorgancılar, “Biz 
deprem kuşağının içinde yaşayan 
bir kentiz. O kadar çok fay var ki. 
İzmir Körfezi’nin içinden geçen 
fayda herhangi bir oynama olması 
durumunda kaybın ne kadar büyük 

olacağı bilimsel olarak açıklandı. 
Kentsel dönüşümde yeni bir adımın 
atılması, geleceğimiz açısından, 
çocuklarımız açısından son derece 
önemli. İşte bu projeler bizi 
kurtaracak” dedi.

“Her türlü desteği 
vereceğiz”
Sivil toplum kuruluşlarının söz 

konusu dönüşüm projelerinde 
kritik rollerinin bulunduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, “Bu 
yüzden kararlı adımlar atmak 
zorundayız. Büyükşehir Belediye 
Başkanıma öncülüğü için teşekkür 
ediyorum. Bundan sonraki süreçte 
de İzmir’deki sivil toplum örgütleri 
ve diğer katılımcılarla elimizden 
gelen her türlü desteği vereceğiz” 
diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer de İzmirlilerin 
ortaya koyduğu dayanışma 
ruhuyla 30 Ekim depreminin 
yaralarının hızla sarıldığını 
belirterek, İzmir’in yapı stokuyla 
ilgili kalıcı çözümlerin de 
birer birer hayata geçirildiğini 
vurguladı.

GÜNDEM

EBSO 
çalışanları 
ile yeni yıl 
buluşması

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, yorucu bir yılın geride 
kaldığını belirterek EBSO çalışanlarına 
göstermiş oldukları özverili çalışmaları 
nedeniyle  teşekkür etti.

Yorgancılar, “Her bir çalışma arkadaşıma teşekkür 
ediyorum. EBSO Türkiye’de alanında zirveyi temsil 
eden bir kurum olduysa, bu sizlerin emekleriyle 
gerçekleşmiştir. Yeni yıla girerken her zaman yaptığımız 

gibi daha iyisini umut ediyoruz ve bu yolda çalışmaya 
devam edeceğiz. Sağlık tüm konuların en önemlisi, 
2022’de de bu konuya azami önem ve dikkati 
göstermek durumundayız. Ailecek sağlıklı ve huzurlu 
bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

“Kentsel dönüşüm süreçlerine 
her türlü desteği vereceğiz”
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İZFAŞ Olağanüstü 
Genel Kurulu yapıldı

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. (İZFAŞ) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan katıldı.

İzmir heyeti, Ticaret 
Bakan Yardımcısı 
Turagay ile bir araya 
geldi
İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan başkanlığındaki 
heyet, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay’ı ziyaret etti. Ziyarete Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Meclis Üyesi Erol Diren katıldı.

Yentür, Yorgancılar’a 
OSB’lerde düzenlenecek 
Mesleki Eğitim Çalıştayı 
hakkında bilgi verdi
İzmir Milli Eğitim Müdürü Murat Yentür, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ı ziyaret 
ederek önümüzdeki dönemde organize sanayi bölgelerinde 
gerçekleştirilmesi planlanan Mesleki Eğitim Çalıştayı hakkında 
bilgi verdi.

GÜNDEM
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Başkan Yorgancılar ve 
TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi 
Çakmak, çalışma hayatındaki 
konuları görüştü
TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilciliği'ne atanan Hayrettin 
Çakmak, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar'a nezaket ziyaretinde 
bulundu. Güncel ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği 
görüşmede çalışma hayatındaki mevcut konular 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yorgancılar İTOB’u 
ziyaret etti
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, İTOB Organize 
Sanayi Bölgesi Başkanı Onur Ramazan 
Acar'a nezaket ziyaretinde bulundu. EBSO 
Meclis Üyesi Mustafa Sivridağ’ın eşlik ettiği 
görüşmede bölge sanayicilerinin konuları ve 
çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde 
bulunuldu.

Torbalı Mobilya ve Karma 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 

yol haritası konuşuldu
Torbalı Mobilya ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Attaroğlu ve 
beraberindeki heyet, Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Görüşmede yeni oluşturulan Mobilya OSB'nin 
yol haritası ile bölgeye ilişkin konular görüşüldü.

İzmir SGK İl Müdürü Gülcemal 
veda etti
Emeklilik kararı alan 
İzmir SGK İl Müdürü 
Ekrem Gülcemal, 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar'a 
veda ziyaretinde 
bulunarak, çalışma 
dönemi boyunca 
gösterdiği işbirliği 
ve destekleri 
için teşekkürlerini sundu. Gülcemal’a hayırlı olsun 
dileklerini sunan Başkan Yorgancılar, görev süresi 
boyunca sanayicilerin konularına gösterdiği ilgi ve 
yapıcı yaklaşımı nedeniyle Gülcemal’e teşekkürler 
ederek bundan sonraki yaşamında mutluluklar diledi.

GÜNDEM
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Adnan YILDIRIM
Ekonomi Bakan 
Yardımcısı (2014-2015)
Türk Eximbank Genel 
Müdürü (2016-2019)

DÖVİZ REZERVİNİN 
VE DOLARİZASYONUN 
FİNANSMANA ETKİLERİ

Türkiye ekonomisi 2022’ye yüksek 
ve yükselmeye devam eden enflasyon 
ortamında, reel kesimi ve bireysel 
tüketicileri zorlayan finansman 
koşullarında girdi. 2018’den bu yana 
makro göstergelerdeki belirgin 
dalgalanma ve bozulma süreci; üretici 
& tüketici beklentilerini, fiyatlar genel 
seviyesini ve finansmana erişimi ciddi 
etkiledi. Finansmana erişimi etkileyen 
gelişmeler ve sonuçları aşağıdaki 
başlıklarla şöyle oldu:

● Döviz kurlarının ateşi yükseldi; son 
önlemlerle bir sakinleşme sağlanmakla 
birlikte daha düşük frekansta 
dalgalanmalar devam ediyor;

● CDS seviyesi (500 puanın üzerinde) 
yüksek seyrediyor;

● Dış kaynak ve doğrudan yabancı 
sermaye girişinde düşüş yaşanıyor;

● Bankacılık sektörünün dış kaynak 
net pozisyonu azalmaya devam ediyor;

● Dolarizasyonda artış son önlemlerle 
durdurulmaya çalışılıyor;

● TCMB’nin net döviz rezervi 7,4 milyar 
dolara; swaplar sonrası eksi -56 milyar 
dolara düştü;

● Finansman maliyetleri yükseldi, nihai 
kredi faizleri %30’larda; yeni yatırımlar 
ve projeler için orta/uzun vadeli kaynak 
bulunamıyor;

● Bankalar, bir ay sonrası için döviz 
kuru veremiyor;

● Finansmana erişim zorlaştı, kredi/
mevduat oranı 2017 sonundaki %123 
seviyesinden %95’e düştü;

● Enflasyon ve kurdaki yükselme 
bütün sektörlerde üretim maliyetlerini 
yükseltti.

Mevduatta döviz, kredide 
Türk Lirası tercih ediliyor
Son yıllarda Türkiye’de yerleşik gerçek 

kişilerin ve tüzel kişilerin tasarruf / ticari 
mevduatları içinde yabancı para oranı 
artmaya devam etti. 2021 sonu itibariyle 
döviz cinsi mevduatın toplamı 257 milyar 
dolara ulaştı, bu mevduatın 163 milyar 
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doları gerçek kişilere aittir. 2021 
sonu itibariyle döviz cinsinden 
mevduatın toplam mevduata 
oranı %65’e yükseldi. Dalgalanan 
döviz kurlarının, yükseleceğine 
dair beklentinin devam ediyor 
olması nedeniyle krediler 
tarafındaki borçlanma talebinin 
TL & döviz kompozisyonda ise TL 
lehine bir durum söz konusudur. 
Toplam kredilerin %58’i Türk 
Lirası cinsinden olup kambiyo 
mevzuatı ile sınırlandırılan döviz 
cinsinden borçlanma, kurlardaki 
artış endişesiyle birleşince yabancı 
para cinsinden borçlanma tercih 
edilmemektedir. 2021 sonunda 
toplam 155 milyar dolarlık döviz 
kredilerinin %89’unu oluşturan 
138 milyar dolarlık kısmı büyük 
şirketlere aittir. KOBİ işletmelerin 
toplam döviz kredileri içindeki 
payı ise sadece %11, oysa Türk 
Lirası cinsinden ticari kredilerin 
%46,3’ü KOBİ’lere aittir. Görüldüğü 
gibi özellikle KOBİ’ler borçlanma 
tercihi/talebi yabancı para değil 
TL’den yanadır.

Türk Lirası kredi faizleri 
niye yükseliyor?
Eylül 2021’den itibaren Merkez 

Bankasının politika (haftalık repo) 
faizini %19’dan %14’e düşürmesine 
rağmen, ticari ve bireysel kredi 
faizleri ile Hazinenin borçlanma 
faizleri her vadede yükseldi. Bu 
durumun nedenleri,

● Enflasyonun 2021 sonu 
itibariyle TÜFE’de %36,08’e, ÜFE’de 
%79,89’a yükselmiş olması; 2021 

sonunda ve 2022 başında özellikle 
enerji ve akaryakıt ürünlerine 
yapılan yüksek zamların da etkisiyle 
enflasyondaki artış eğiliminin/
beklentisinin devam etmesi;

● Kurlardaki dalgalanmanın 
ve yükselmenin devam edeceği 
beklentisinin henüz kırılamamış 
olması;

● Özellikle döviz mevduatlarına 
uygulanan zorunlu karşılık 
oranlarındaki artışa ilave olarak 
dış kaynak kaybının kredi hacmini 
daraltmış olması;

● Yabancı para cinsinden 
mevduattaki artışla uyumlu yabancı 
para cinsinden kredi talebinin 
olmayışı;

● Kredi / mevduat oranının 
düşmesi;

● TL mevduat hacminin çok 
üzerine çıkan TL kredi talebi;

● Hazinenin borçlanma 
ihtiyacının devam etmesi.

Bunun gibi sebeplerle özelikle 
de Türk Lirası cinsinden kredi 
taleplerinin uygun miktar ve 
vadede karşılanması mümkün 
olamamakta; TCMB politika faizinin 
iki üç katına ulaşan kredi faiz 
oranları söz konusu olmaktadır.

Dolarizasyona 
fren önlemleri
Ekim 2021 çeyreğinden 

başlayarak, TCMB’nin faiz 
indirimlerinin etkisiyle hızlı 
yükselişe geçen döviz kurlarına 
karşı, 20 Aralık 2021’de açıklanan 
önlemler kapsamında,

● Hazinenin, gerçek kişilerin TL 

mevduatına kur farkı desteği;
● TCMB’nin, döviz ve altından 

TL’ye dönüşüme kur farkı desteği 
(21/12/2021’de gerçek kişiler için 
açıklanan bu desteğin kapsamına 
11/01/2022 itibariyle tüzel kişiler de 
dahil edildi);

● 2021 son geçici vergi dönemi 
ile 2022 yılında oluşacak kur 
farklarına, dönemsel olarak 
muhtelif gelir ve kurumlar vergisi 
istisnaları

öngörülmüştür. 
Özetle, 2021 sonu itibariyle 

bankacılık sisteminde mevcut 
toplam 5,3 trilyon TL mevduatın, 
tüzel kişilere ait 806 milyar TL 
mevduatı dışında kalan %85’lik 
(4,5 trilyon TL) kısmı ya doğrudan 
“dolarize” olmuş ya da kur 
korumalı mevduat uygulaması ile 
“sanal dolarizasyon” kapsamına 
alınmış olmaktadır. Mevduatını 
her halükarda TL’de tutanlarda, 
bu hesaplara sağlanan döviz kuru 
korumasına ilgi oluşması normaldir, 
zira TL hesap sahipleri için belli 
vadede “kur sigortası” anlamına 
gelir ve faize ek olarak kur farkı 
getirisi söz konusudur. Ancak 
döviz hesaplarından TL’ye dönüş 
için, kurdaki artış beklentileri sona 
ermeden ve uzun yıllarda oluşmuş 
döviz tasarrufu alışkanlığı için 
aynı şeyi söylemek pek mümkün 
değildir. 2021 sonu ve 2022 için 
öngörülen vergi istisnasının etkisi 
olacağını düşünmekle beraber 
şirketlerin döviz yükümlülükleri 
ile ithalat planları nedeniyle TL’ye 
dönüşüme etkisi sınırlı olacaktır.
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5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 
sır saklama yükümlülüğüne ilişkin 73. 
Maddesinin dayanak teşkil ettiği Sır 
Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması 
Hakkında Yönetmelik 04.06.2021 
tarihli 31501 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. 01.01.2022 tarihinde 
yürürlüğe gireceği düzenlenen 
işbu Yönetmelik’in 24.12.2021 tarihli 

Resmi Gazete ile getirilen yeni 
düzenleme ile 01.07.2022 tarihinde 
yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. 

İşbu Yönetmelik’in yayınlanması 
ile birlikte Bankacılık Kanunu 
ile Bankacılık Süreçleri ve Bilgi 
Sistemleri Denetimi mevzuatında 
ve Bankaların Bilgi Sistemleri ve 
Elektronik Bankacılık Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik’te geçen “sır 
niteliğinde veri” tanımı yapılmıştır. 
Böylelikle bankaların müşteri sırrı 
niteliğindeki bilgileri paylaşım 
ve aktarımlarına ilişkin hususlar 
belirlenmiştir.  

İşbu Yönetmelik ile getirilen 
değişikliklerden bazıları aşağıdaki 
gibidir.

HUKUK

SIR NİTELİĞİNDE 
BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİKAv. Murat ULUSU
EBSO Hukuk Danışmanı
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Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin bazı 
kavramlar bankacılık 
mevzuatına dahil edilmiştir
Yönetmelik ile birlikte kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin 
mevzuatta yer alan veri işleme, 
anonim hale getirme, toplulaştırma 
ve kimliksizleştirme kavramları 
mevzuat içeriğine uygun olduğu 
ölçüde bankacılık mevzuatına dahil 
edilmiştir. 

Sır saklama
yükümlülüğünün 
kapsamı genişletilmiştir
İşbu Yönetmelik ile beraber 

müşteri sırrı haline gelmeye ilişkin 
sınırlı tanım genişletilmiş olup 
müşteri ilişkisi kurulmamış olsa dahi, 
başka bir banka nezdinde bulunan 
müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin 
elde edilmesi ve öğrenilmesi de 

sır saklama yükümlülüğüne tabi 
olmuştur. 

Ayrıca sıfat ve görevleri 
sebebiyle müşteri veya bankalara 
ait bilgileri öğrenen kişiler, görevden 
ayrılsalar dahi öğrendikleri işbu 
bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan 
merciiler, Yönetmelik çerçevesinde 
sır saklama yükümlülüğünden istisna 
tutulan haller ve müşterinin talebi 
veya talimatı olması durumu hariç 
olmak üzere 3. Kişiler ile işbu bilgiler 
paylaşılamayacaktır.

Bankalara bilgi paylaşımı 
komitesi kurulması 
zorunluluğu getirilmiştir
Yönetmelik 7. Madde ile sır 

saklama yükümlülüğünden istisna 
tutulan durumlarda yapılacak 
paylaşımlar da dahil olmak üzere, 
bankaların müşteri sırrı ve banka sırrı 
niteliğini haiz bilgi paylaşımlarının 

koordine edilmesi ve kendilerine 
gelen paylaşım taleplerinin uygunluk 
yönünden değerlendirilerek kayıt 
altına alınması yönünden Bilgi 
Paylaşımı Komitesi kurulması 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Sonuç olarak işbu Yönetmelik 
ile bankacılık mevzuatı ile kişisel 
verilerin korunması mevzuatları 
arasında ortaya çıkabilecek 
olan tereddütler giderilmiş olup 
tartışmaya yol açabilecek müşteri 
sırrı ve banka sırrı kavramları 
belirsizlikleri giderecek açıklıkta 
tanımlama yapılmıştır. Ayrıca 
müşteri ve banka sırrı niteliğini 
haiz bilgilerin paylaşılmasında 
takip edilmesi ve uygulanması 
gereken usul ve esaslar 
belirlenmiştir. Bu bağlamda sır 
saklama yükümlülüğünün genel 
ilke ve istisnai durumlar açıkça 
belirlenmiştir.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
Aralık ayı Meclis toplantısında 

yaptığı açılış ve Başkanlık 
sunumlarında ikinci kez hibrit 
olarak düzenlenen toplantı için 
bir kez daha Özel İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Nedim 
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde bulunduklarını belirterek, 
gösterdikleri misafirperverlik için 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetimine teşekkür etti. 
Esen, Meclis yemeğine sponsor 
olan Kemalpaşa Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamil Porsuk nezdinde tüm 
Yönetim Kurulu üyelerine ve 
Müteşebbis Heyet üyelerine de 
şükranlarını sundu.

Aşıda küresel adeletsizlik
Hem dünya ve hem de Türkiye 

için çok zor ve çok yorucu geçen 
bir yılın daha geride kalmakta 
olduğunu belirten Esen, “2021’de 
dünya gündemine bir tarafta 
pandemi ve aşı çalışmaları, bir 
tarafta da gıda ve enerji fiyatları 
başta olmak üzere artan enflasyon 

damga vurdu. Pek çok uluslararası 
kurum ve kuruluş tarafından da dile 
getirildiği üzere, aşı çalışmaları her 
ne kadar pandemi kısıtlamalarının 
büyük ölçüde aşılmasını sağlasa 
da aşılamadaki ülkeler arası 
adaletsizlikler pandemiyi tamamen 
geride bırakmamıza büyük engel 
teşkil ediyor. Özellikle gelişmiş 
ülkelerin üçüncü ve dördüncü 
dozları bile nüfusun büyük 
çoğunluğuna uygulanmışken, başta 
Afrika kıtası olmak üzere, çoğu ülke 
henüz ilk dozlara bile erişememiş 
durumda. Bu da ciddi bir sıkıntıya 

Esen’den Meclis temennileri
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işaret ediyor. Bu adaletsizlikleri 
sadece aşıya erişemeyen ülkeler 
özelinde de düşünmememiz 
gerek, zira aşıya erişilmemesi, 
her seferinde yeni bir varyantla 
karşılaşmamıza ve bunların aşıya 
dirençli olup olmadığına yönelik 
endişelerin yükselmesine neden 
oluyor” dedi.

Afrika kaynaklı olduğu 
düşünülen Omicron varyantı 
sebebiyle başta Avrupa olmak 
üzere pek çok ülkede kapanma 
önleminin geri geldiğini hatırlatan 
Esen, “Bu süreçler iş dünyasını 
da, gündelik hayatı da çok 
zorluyor. Bu sebeple 2022’nin 
birincil hedeflerinin aşılanmadaki 
adaletsizliğin giderilmesi ve tüm 
ülkelere eşit aşı politikasının 
uygulanmasına hizmet etmesi 
gerekiyor” diye konuştu.

“İstikrar bekliyoruz”
Dünya genelinde bir diğer 

adaletsizliğin ise ekonomide ve 
gelir dağılımında yaşandığını dile 
getiren Esen, “Başta gıda ve enerji 
olmak üzere fiyatlardaki küresel 
ölçekte artış, 1970’lere benzer bir 
enflasyon korkusunu gündeme 
getirdi. Söz konusu riski baskılamak 
amacıyla farklı ülkelerdeki pek 
çok Merkez Bankası faiz artırımına 
gitti. Ülkemiz tüm bu süreci çok 
daha derinden yaşadı. Ekonomi, 
sadece sanayicimizin, tüccarımızın 

ve esnafımızın değil, tüm 
vatandaşlarımızın gündelik konusu 
haline geldi. Artık herkes kurlarla, 
faiz kararlarıyla ve enflasyonla yatıp 
kalkıyor. Bu denli yüksek kurlarla 
ülkemizin geleceğe güvenle gitmesi 
mümkün değil. Açıklanan son 
tedbir paketi kapsamında TL’nin 
özendirilmeye çalışılması elbette 
takdir edilmesi gereken bir husus; 
bunun etkisini en yakın zamanda 
görmeyi diliyorum. Ancak bir an 
evvel ekonomideki belirsizliklerin 
giderilmesine ihtiyacımız var. 
İstikrarın oluşması beklenmektedir. 
Nitekim paramızın değerinin 
saniyeler içerisinde bile son 
derece değişkenlik gösterdiği bir 
ortamda ne ticareti ne de yatırımı 
sürdürebilmemiz mümkün değildir” 
ifadesini kullandı.

Toplumsal barış ve huzur
Esen, pandemiden ekonomiye, 

iklim değişikliğinden genel siyasi 
atmosfere kadar zorlu bir yılın 
daha kendilerini beklediğini 
vurgulayarak, “Özellikle ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle sosyal 
gerginlikler artarken toplumsal 
barış ve huzurumuzu korumalı, bir 
taraftan da dünyadaki dönüşümün 
gerisinde kalmama yönündeki 
gayretlerimizi durmaksızın devam 
ettirmeliyiz” diye konuştu.

Esen, umutlarımızı, 
gayretlerimizi, çalışma azmimizi, 

birlik ve beraberliğimizi her 
zamankinden daha güçlü 
kılabildiğimiz sağlıklı ve huzurlu 
bir yıl dileyerek, herkesin yeni yılını 
kutladı.

Enflasyon muhasebesi
Yasal açıdan son üç yılda 

enflasyon oranının yüzde 100’ü 
geçmesi ve son yılda yüzde 10’un 
üzerinde seyretmesi durumunda 
“enflasyon muhasebesi” 
uygulanması gerektiğini 
hatırlatan Esen, “Özellikle bu 
yıl çok yüksek bir enflasyon 
yaşıyoruz. Ama bu konularla ilgili 
henüz enflasyon muhasebesi 
uygulanıp uygulanmayacağı 
yönünde açıklama bulunmuyor. 
Uygulanacak olması durumunda 
bunun esaslarına ilişkin de 
açıklama yapılması gerekiyor. 
TÜRMOB da enflasyon 
muhasebesinin altyapısının hazır 
olmaması nedeniyle ertelenmesi 
düşüncesinde. Ancak ertelenirse 
son üç yılda birtakım sıkıntılar 
doğacak, her şekilde Hükümetin 
bu konuya açıklık getirmesi, bir 
an önce enflasyon muhasebesi 
uygulanması konusunun altını 
çizmesi, önünü açması, uygulanma 
esaslarını en kısa sürede belirlemesi 
gerekiyor. Bu yapılırsa sanayiciler, 
aşılmış olan enflasyon nedeniyle 
aşılmış olan değerlerini güncelleme 
imkanı bulacaklardır” diye konuştu.



28 OCAK 2022

MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO Meclisi’nin 

Aralık ayı toplantısında yaptığı 
konuşmasında Aralık ayında yaşanan 
kur dalgalanmalarına dikkat çekerek 
“Dolar 18 TL’yi gördü. Artışlar 
neticesinde ithalat yapan bir sanayici 
gümrükten malını 17 TL’den çekerken 
ertesi gün kur 12 TL’ye düşüyor ve 
aradaki 5 liralık farkı sanayici ödemiş 
oluyor. İşte tam bu noktada, neden 
sürekli öngörülebilirlik konusunu dile 
getirdiğimiz daha net anlaşılabilir. 

EBSOHABER’deki başyazımda 
‘Yeni yılda ortak akıl ve istişareye 
önem vererek, farklı düşüncelere 
ve birbirimize anlayış göstererek, 
uzlaşı içinde, umudumuzu, moral 
motivasyonumuzu bozmadan 
üreterek, ihracat yaparak, 
istihdam sağlayarak paylaşım ve 
fedakârlıklarla hareket edelim, 
başka Türkiye yok, başaracağız’ 
şeklinde bir yazı yazdım. Çünkü 
ülkemiz birçok zorluklardan geçse 
de bu devlet hepimizin devleti ve 
yapılmış hataları sorgulamak için 

değil, geleceğe bakıp daha iyi bir 
Türkiye’yi yaratabilmek için hep 
birlikte fedakârlık yapıp çalışmak 
mecburiyetimiz var. Zira önümüzde 
İklim Protokolü, Kyoto Protokolü 
gibi önemli konular bulunuyor. Bu 
protokoller ile sanayicimiz tarife 
dışı engellerle karşı karşıya kalacak, 
artık dünyada enflasyon geçici 
olmadığı için bundan sonraki süreçte 
karşımıza risk olarak çıkabilecek 
süreçte doğru hareket etmediğimiz 
takdirde doğru sonucu alamayız” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın yaptığı 
açıklamalarda enflasyonun 2022 için de en önemli risklerin başında geldiğini vurguladıklarını 
belirterek, “Bu açıklamalar ışığında ülke olarak en kısa sürede alınacak önlemleri açıklamamız 
gerekiyor. Üretim yoksa kalkınmak hayaldir ifadesi ışığında sanayiyle ilgili desteğin devam 

etmesi, en büyük beklentimizdir” dedi.

Yorgancılar:  “Sanayiye desteğin 
devam etmesini bekliyoruz”
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Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Para Politikası Kurulu’nun 
gösterge faizini indirmekte olduğunu 
hatırlatan Yorgancılar, “Hükümetimiz 
faizleri 500 puan indirdi, şu an 
politika faizi 14 seviyesinde. Ama 
Hazinemiz 24 faiz ile borçlanıyor. 
Aradaki fark kapanmadığı ve 
CDS’imiz 625 seviyelerinde olduğu 
müddetçe, mutlaka ve mutlaka 
enflasyonu aşağıya indirebilecek 
tedbirleri acilen almamız gerekiyor” 
diye konuştu.

Türk Lirası’nı korumaya yönelik 
adımlarla ilgili yapılan uygulamanın 
son derece önemli olduğunu dile 
getiren Yorgancılar, “Tarihin en 
ciddi değer kaybını yaşayan liramız, 
alınan kararla tekrar yüzde 30’a 
yakın değer kazandı. Elbette bunun 
hangi sürede ve nasıl devam edeceği 
çok daha önemli, zira sanayiciler 
olarak önümüzü görebildiğimiz 
sürece yatırım hamleleri yapabiliriz” 
ifadesini kullandı.

Devam dozları mutlaka 
yapılmalı
Covid-19 ile ilgili özellikle 

varyanttan dolayı yeni bir tehlikeyle 
karşı karşıya olduklarını dile getiren 
Yorgancılar, “Yapılacak fuarlarla 
ilgili erteleme haberlerini ve 
büyük firmaların fuara katılmama 
kararlarını duymaya başladık. 
Ülkemizde Covid-19 kaynaklı günlük 
vefat sayıları 170-200 seviyelerine 
çıktı. Özellikle ikinci ve üçüncü 
doz aşıların acilen yapılmasının 
gerektiğini bir kez daha vurgulamak 
istiyorum” dedi.

Enflasyon geçici değil
ABD Merkez Bankası (Fed) 

Başkanı Jerome Powell’ın daha önce 
yaptığı ve enflasyonun geçici olduğu 
yönündeki açıklamasını “düzelttiğini” 
vurgulayan Başkan Yorgancılar, 
“Powell enflasyonun artık geçici 
olmadığını, bundan sonraki yıllarda 
da karşı karşıya kalabileceğimiz için 
ülkelerin kendi önlemlerini almaları 
gerektiği açıklamasını yaptı. Avrupa 
Merkez Bankası Başkanı Lagarde 

da arz sıkıntısı ve yükselen enerji 
fiyatlarının etkisiyle enflasyonun 
2022 için de risk oluşturduğunu ve 
büyümeyi tehdit ettiğini söyledi. 
Bu açıklamalar ışığında ülke olarak 
en kısa sürede alınacak önlemleri 
açıklamamız gerekiyor. Küresel 
büyümeye bakıldığında, pandeminin 
yol açmış olduğu daralmadan ülkeler 
2020 yılında nasibini aldı, 2021’de 
hafif bir düzelme yaşandı ve yüksek 
büyüme oranları gerçekleşti. Bu 
noktada yüzde 9’luk büyümeyle 
en yüksek başarıyı gösteren ülke 
de Türkiye oldu. Üretim yoksa 
kalkınmak hayaldir ifadesi ışığında 
sanayiyle ilgili desteğin devam 
etmesi, en büyük beklentimizdir” 
diye konuştu.

Destek kredileri
Türkiye’nin imalat sanayinin 

yüzde 9,4; hizmetler sektörünün 
yüzde 20 civarında ve tarımın ise 
yüzde 5,9 büyüdüğü bir yılı geride 
bıraktığını belirten Yorgancılar, 
“Cumhurbaşkanımız bu farkındalıkla 
sanayi ve KOBİ’lere öncelikli 
iki önemli desteği 1 Aralık’ta 
açıkladı. İlave istihdama destek 
paketiyle küçük ve orta ölçekli 
işletmelerimizde, özellikle 50 
çalışanın altında olan firmalara her 
yeni istihdam için 100 bin liraya 
kadar Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 
krediye erişim imkanı sağlandı. Bu 
kredinin detaylarına Odamızın web 
sitesinden erişilebilir. Yeni istihdam 
gerçekleştirecek şirketlerimize 
faizsiz kredi sağlandı. Açıklanan 
paket ile uzun vadeli kredi imkanı 
oluşturarak üretime ve ihracata 
öncelik veren yatırımlar desteklendi: 
3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer 
alan 58 il ve ilçelerdeki yatırımlar baz 
alınarak bu destekler gerçekleşecek. 
İmalata dayalı ithal ikamesi desteği, 
yine sigortalı sayısı 50’nin altında 
olan özel sektör işletmelerinde 
ve işletmelerin sözleşme ile 
faturaya bağlı işletme giderlerinde 
kullandırılmak üzere finansman 
temini olarak karşımıza çıkıyor. Bu, 5 
ve 6. bölgelerde yapılacak yatırımlar 

için geçerli bir teşvik sistemidir. Her 
iki destekle ilgili olarak da bankalarla 
temasa geçilebilir” diye konuştu.

“İzmir emekli şehri” 
diyenlere en güzel cevap
2020 yılına ilişkin iller bazında 

gayrisafi yurt içi hasıla verilerine 
bakıldığında İstanbul’un yüzde 
30, Ankara’nın 9.18 ve İzmir’in 
yaklaşık yüzde 6.9’luk pay 
aldığının görüldüğünü belirten 
Yorgancılar, “2020 yılında İzmir, 
ülke büyümesi için aynı seviyede 
yüzde 1.8, yani yaklaşık yüzde 2’ye 
yakın bir büyüme gerçekleştirdi. 
Şehrimizin ülke ekonomisi içindeki 
sektörel paylarına bakıldığında; 
imalat sanayinin ülke ekonomisinin 
yaklaşık yüzde 7,4’ünü, sanayinin 
yüzde 7,3’ünü, hizmetlerin yüzde 
6,6’sını, inşaat sektörünün yaklaşık 
yüzde 5’ini, tarımın yaklaşık yüzde 
4,5’ini gerçekleştiğini görüyoruz. 
Üretilen GSYH’nın yüzde 27’sini 
sanayi, yüzde 24’ünü hizmetler, 
23’ünü imalat sanayi sektörleri 
oluşturuyor. Bu tablo, İzmir için 
muhtelif ortamlarda konuşulan ‘geri 
kalmış, İzmir’de bir şey yapılamıyor, 
emekli şehri’ ifadelerine verilecek en 
güzel cevaplardan biridir. İzmir’deki 
OSB’lerimizde yatırım yapacak 
arsa kalmadı. 300-400 dönüm 
üzerine yatırım yapmak isteyenlere 
tahsis edecek arsa bulunamıyor. 
OSB alanlarımızın genişletilmesiyle 
ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile temaslarımız devam ediyor” 
ifadesini kullandı.

EBSO’nun AB projeleri
Avrupa Birliği ile Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
yayımlanan Sektörel Mükemmeliyet 
Merkezlerinin Kurulması Yoluyla 
Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Kalitesinin Artırılması Hibe Programı 
çerçevesinde “EBSO Sectoral 
Centre of Excellence in the Area of 
Electric Electronic Technologies” 
başlıklı müracaat edilen projenin 
kabul edildiği bilgisini veren 
Yorgancılar. “485.000 Euro bütçeli 
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bir projedir. Bu proje ile 
İzmir ve doğu illerindeki 
150 elektrik-elektronik alan 
öğretmeninin hizmet içi 
eğitim ve kapasitelerinin 
artırılması hedefleniyor. 
Sürdürülen bir diğer 
AB projesi de EU Single 
Market Programı. 714.793 
Euro bütçeli bu proje, 
üyelerimizin uluslararası 
yeni partnerlerle 
buluşturulması açısından 
son derece önemli. Herkes 
müracaat ederek projeden 
istifade edebilecek. Ayrıca, 
557 bin Euro değerinde 
iki ayrı proje için de 
müracaatlarımızı yaptık. 
Kabul edilmesi halinde 
yaklaşık 2 milyon Euro’ya 
yakın kaynağı sanayicimizin 
hizmetine sunabileceğiz” 
dedi.

Yorgancılar, toplantı sonrasında 
düzenlenen akşam yemeği daveti 
için Kemalpaşa OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Porsuk’a teşekkür etti 
ve tüm Meclis üyelerinin yeni yılını 
kutladı.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları da 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Mustafa 
Sivridağ’ın döviz ile ilgili dile 
getirdiği konunun önemli olduğunu 
ve kur farkının sanayiciyi ciddi 
anlamda sıkıntıya soktuğunu 
belirterek, “Birçok firmada teknik 
iflaslar yaşandı. Enflasyon düşürmek 
için bir strateji uygulamaya mutlaka 
ihtiyacımız var ve bunu acilen 
yapmamız gerekiyor. Döviz aşağı 
yönlü hareket ettiğinde dövize 
bağlı artan doğalgaz, elektrik ve 
akaryakıt fiyatlarının da aşağı doğru 
seyir izlemesini beklemek en doğal 
hakkımız. Bu işin bir de bütçe 
boyutu bulunuyor. Hükümet döviz 
satım yerine, döviz alım garantisi 
verse, fiyatları bilme imkanı söz 

konusu olduğunda daha rahat 
üretim yapabiliriz” dedi.

Yorgancılar, vergi dairesi 
alacak ve borçlarıyla ilgili sıkıntı 
yaşayan olur ise İzmir Gelir İdaresi 
Başkanından randevu alarak çözüm 
sağlayabileceklerini vurguladı.

Çalışana yapılan zammın 
memur ve emekliye de yapılması 
düşüncesine katıldığını söyleyen 
Yorgancılar, aynı zamanda 
emeklilerin aldığı ücret farkları ile 
ilgilide bir çalışma yapılarak bir skala 
izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Barış Erel’in krizlere ilişkin 
yaptığı bilgilendirme ile hafızalarının 
tazelendiğini belirten Yorgancılar, 
“Yaşananlara bakıldığında ülkemiz 
dünyaya ‘kriz nasıl yaşanır, krizden 
nasıl çıkılır’ dersini verecek bir 
konumdadır. Tüm yaşananlara 
rağmen sanayicilikten vazgeçmeyip, 
ayakta durup, ihracatı 220 milyar 
dolara getirmemizin ardında 
ülkemize duyduğumuz inanç var” 
diye konuştu.

Hisse senetlerinin nama ve 
hamiline olarak ikiye ayrıldığını 
vurgulayan Yorgancılar, “Hamiline 
hisse senedi sahibi olan şirket 
ortakları, Ticaret Bakanlığı web 
sayfasından kayıt referans numarası 

alarak 2022 yılında 
yapacakları genel kurul 
toplantılarını bu referans 
numaralarını kullanarak 
gerçekleştirebilecek. Aralık 
ayı sonuna kadar hamiline 
olan hisse senetlerinin 
mutlaka bu sisteme 
kaydedilmesi gerekiyor” 
hatırlatmasını yaptı.

Haluk Tezcan’ın dile 
getirdiği ALOSBİ’nin 
genişleme konusuyla ilgili 
sürekli iletişim halinde 
olduklarını belirten 
Yorgancılar, “İzmir Valisi 
ile Ankara’ya gittiğimizde 
süreci Sayın Binali 
Yıldırım’a da aktardık. 
Konuyu netleştirecek 
imzalar atılmadığı sürece 
iş bitmiş sayılmaz. Bunun 
için yakinen takibe devam 

ediyoruz” ifadesini kullandı.

Yorgancılar’dan bütçe 
teşekkürü
EBSO Meclisi’nin Aralık ayı 

toplantısında 2022 yılı EBSO Gider 
ve Gelir Bütçesi oy birliği ile kabul 
edildi. Meclis’e teşekkür eden 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“Öncelikle güven gösterip kabul 
oyları için Meclis Üyelerine teşekkür 
ediyorum. Bir diğer teşekkürüm 
de Hesapları İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve üyelerine olacak. Bütün 
yıl boyunca sürekli olarak hesapları 
inceleyip, yasalara uygunluğuna 
bakarak bize destek veren çalışmalar 
yaptıkları için kendilerine teşekkür 
ediyorum” dedi.

Her sene artı vererek bütçeyi 
bir sonraki yıla ilaveleriyle fazla 
para harcamadan devrettiklerini 
belirten Yorgancılar, “Sanayicinin 
parasına sahip çıkarak en iyi 
şekilde hem yatırımları, hem 
faaliyetleri sürdürebilme imkanı 
buluyoruz. 2022 seçimlerine kadar 
da aynı şeklide, huzur içinde, 
birlik, beraberlik içinde çalışmaları 
sürdürmeyi temenni ediyorum” diye 
konuştu.
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Sanayicinin gündemi 
ekonomi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyesi sanayiciler, EBSO Aralık ayı Meclis toplantısında 
kurda yaşanan dalgalanma, ekonomideki belirsizlik ve yatırımın önünün açılması için 

yapılması gerekenlere ilişkin konuları gündeme getirdiler.

Mustafa Sivridağ
Sanayiciye kur 
garantisi önerisi
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Sivridağ pandemi, sel felaketi 
ve İzmir depremi gibi süreçlerin 
yaşandığı çok zor bir yıl 
geçirdiklerini ve krizi sanayiciler 
olarak kendi imkanlarıyla, devletten 
hiçbir destek almadan atlattıklarını 
belirterek “Bu yıl döviz kuruyla 
ilgili büyük sıkıntılar içinde imalat 
yapmaya, ayakta kalmaya çalıştık. 
Üretim ve konteyner sıkıntısı 
pandemiyle ilişkilendirilse de 
son iki-üç aydır döviz kurunun 
sürekli değişmesi nedeniyle 

üretim yapmakta çok zorlandık. 
İhracatçılar limandaki mallarını 
16 liradan çektikten sonra, malı 
satarken kur düştü. Şu an yerli 
sanayici yüzde 100 yerli satış da 
yapsa bir farkı kalmış değil. Bu 
durumda firmasını korumak için 
dolarla satış yapılmaya başlandı. 
Cumhurbaşkanımız güzel bir 
önlem alarak mevduatta kur 
garantisi uygulamasını başlattı. 
Bu kapsamda bir düşüncemiz var,  
sanayiciye de üretimde uğrayacağı 
kur kaynaklı zarara karşılık devlet 
desteği verilmesini öneriyorum. 
Bu yapılırsa yatırım yapmak için, 
istihdam gerçekleştirmek için bir 

sıkıntı yaşamayacağız” dedi.
Kredilerin düşürüldüğü söylense 

de hiçbir devlet bankasının düşen 
oranda kredi kullandırtmadığını 
vurgulayan Sivridağ, “2009 yılında 
yazılan bir çekimiz nedeniyle halen 
bankalar bize kredi kullandırtmıyor. 
Buna rağmen 2009 yılından 
bugüne kadar istihdamımızı, 
ihracatımızı, üretim kapasitemizi 
yüzde 100 artırdık ve bunu hiçbir 
devlet bankasından kredi almadan 
yaptık” diye konuştu.

Kompozit sektöründe iş yapan 
firmalardan birinin hesaplarına 
vergi dairesi tarafından haciz 
konduğunu, konuya uzun uğraşlar 
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sonunda çözüm 
bulunduğunu ama 
KDV iadeleriyle iki 
yıl uğraşan firmalar 
olduğunu belirterek 
“Bir türlü KDV iadesini 
alamıyoruz. Gelir 
İdaresi Başkanımızdan 
alacaklarda ne 
kadar hızlı hareket 
ediyorlarsa, 
ödemelerde de hızlı 
hareket edilmesini 
istiyoruz”  ifadesini 
kullandı.

Geçen yıldan beri 
sanayi doğalgazına 
yüzde 100, elektriğe 
yüzde 110, mazota 
yüzde 110 zam 
yapıldığını hatırlatan 
Sivridağ, “Dövizdeki 
artış yüzde 50, tüm bu zamlar 
karşısında asgari ücrete yapılan 
yüzde 50 zammı canı gönülden 
destekliyorum. Hükümetten 
memurun ve emeklinin maaşına da 
aynı oranda zam yapılmasını, adil 
bir ortam yaratılmasını istiyorum” 
dedi.

Barış Erel
Elbirliğiyle doğru işler 
yapılması gerekiyor
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, 

1958 yılındaki ilk krizde doların 
1 liradan, 9 liraya fırladığını, 1971 
darbesinden sonra demokrasi 
umuduyla, büyümeyle sıyrılmış 
bir ekonominin hemen arkasından 
Kıbrıs ve petrol krizini yaşandığını, 
ambargoyu da görünce doların 
tekrar yükselişe geçtiğini söyledi. 
1978 kıtlık yılları sonrasında 
1979-80 ve IMF’le tanışmanın 
yaşandığını, 24 Ocak kararları ile 
maalesef ülkede bir darbe daha 
yaşandığını ve dövizin yükselişe 
geçtiğini ifade eden Erel, “1982 
yılında bankerler ve bankaların 
çöküşünün ardından 1990’larda 
bir kriz daha yaşandı. 1994 
Nisan kararları sonrası, 1999’da 

yaşadığımız deprem faciası 
büyük bir krizin sinyallerini verdi 
ve 2001’deki kara Çarşamba 
ile lirada sıfırlar atıldı. 670 bin 
liralardan 1 milyona çıkan döviz 
rakamları görüldü, yüzde 7500’e 
fırlayan gecelik faizlerle sıkıntılı 
bir süreç daha yaşandı. 2000’li 
yıllar öncesinde Türkiye ekonomisi 
çok da istikrarlı değildi, ama 
zaman içerisinde bunlar da aşıldı. 
Enflasyon bir noktaya bağlandı, 
kurlarla ilgili bir denge oluştuğunu 
gördük. Ancak enflasyonda son 
dönemde çok ciddi bir artış 
yaşanıyor. Bunun üstesinden 
gelebilmek için el birliğiyle 
doğru işler yapılması gerekiyor. 
Tamamen ihracat ve döviz 
getirisi üzerine odaklanılmasını 
doğru bulmuyorum. İç piyasanın 
taşıyacağı risklerin de hesaba 
katılması gerekiyor” dedi.

İstiklal Marşımızın ve Çanakkale 
Destanımızın büyük şairi Mehmet 
Akif Ersoy’un vefatının 85’nci 
yılı olduğunu dile getiren Erel, 
“Hem şair, hem sanatçı, hem de 
milletvekili kişiliğiyle Ersoy’u 
rahmetle ve minnetle anıyorum. 
Milletvekilliği kavramı, milleti temsil 
etme kavramı çok ulu bir görev. Bu 
ülkede sanatçı olmak gerçekten 

çok ağır bir sorumluluk getiriyor. 
Gündem olup açıklama yapan, 
ülkenin bu sıkıntılı döneminde 
moralleri bir kat daha bozan 
sanatçılara bir kez daha dönüp 
tarihteki sanatçılarımızı, şairlerimizi 
okumalarını tavsiye ediyorum” diye 
konuştu.

Sarıkamış Harekâtının 107. 
yıldönümü olduğunu dile getiren 
Erel, “Sarıkamış harekâtı, strateji, 
kuvvet, zaman, mekan, amaç, 
araç dengesidir. Liyakati aşan bir 
operasyonla karşı karşıya kaldık 
ve devlet yönetiminde hırsın 
aklın önüne geçmesiyle 100 bin 
canımızı kaybettik. Bu nedenle 
aklıselim, bilime inanan, tarihini 
iyi bilen, geleceğe umutla bakan, 
ayrıştırmayan devlet adamlarına 
ve siyaset adamlarına şiddetle 
ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Erel, bir yılı daha geride 
bırakırken böylesi zorlu bir 
dönemde Mecliste gösterdikleri 
yönetim tarzıyla, üsluplarıyla örnek 
aldığı Meclis Başkanına ve Yönetim 
Kurulu Başkanına, ekiplerine, 
adeta ateşle imtihan gerçekleştiren 
sanayicilere ve oda çalışanlarına 
teşekkür ederek, herkesin yeni yılını 
kutladı.

Barış
Erel

Mustafa
Sivridağ
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Hayrullah 
Sorkun
Deprem 
konutları
EBSO Meclis Üyesi Hayrullah 

Sorkun, Erel’in Sarıkamış’la ilgili 
tespitlerine tamamen katıldığını 
söyledi. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir 
Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin ortak projesi ile geçen 
yıl yaşanan İzmir depreminde 
hayatını kaybeden yurttaşlarımızın 
yakınlarına 120 tane ev yapılacağı 
yönünde bir duyum aldığını ve çok 
mutlu olduğunu söyleyen Sorkun, 
bu güzel çalışmanın bir diğer güzel 
yanının da evlerin 70-80 mimarın 
kurduğu bir kooperatif vasıtasıyla 
yapılması olduğunu belirterek, 
emeği geçenlere teşekkür etti ve 
herkesin yeni yılını kutladı.

Hasan Küçükkurt
Derneklerin katkısı
EBSO Meclis Üyesi Hasan 

Küçükkurt, Sorkun’un dile 
getirdiği İzmir depreminde 
hayatını kaybeden yurttaşlarımızın 
yakınlarına yapılacak ev projesinin, 
sadece odaların değil, üç tane 
büyük sivil toplum örgütünün 
de katkısıyla yapılacağını, yani 
projenin Odaların, ESİAD, İZSİAD, 
EGİAD’ın topladığı paralarla 

gerçekleşeceğini, TOBB’un da 
destek verdiğini belirtti.  

Mehmet Karahaliloğlu
Müşterek Konsey 
Toplantısı
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Karahaliloğlu, Meclis Toplantısı 
öncesinde TOBB Sanayi Odaları 
Müşterek Konsey Toplantısına 
katıldığını belirterek Konsey 
Başkanı Erdal Bahçıvan’ın, 
Yorgancılar’a selamı olduğunu ifade 
etti ve herkesin yeni yılını kutladı.

Haluk Tezcan
ALOSBİ’nin 
genişleme alanı
EBSO Meclis Üyesi ve Aliağa 

Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Tezcan, ALOSBİ’de 2015 yılında 
göreve başladıklarını, şu anda 
yüzde 85 doluluk oranına 
ulaştıklarını, yüzde 15 oranındaki 
alanın ise genellikle küçük parseller 
olması sebebiyle henüz satışının 
bitmediğini, inşaatların hızla 
devam ettiğini, yeni yatırımcılarla 
birlikte son derece güzel bir OSB 
konumunda olduklarını söyledi.

Bölgede sadece küçük 
parseller kalması nedeniyle 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

büyüme alanı için müracaat 
etmeleri tavsiyesinde bulunmaları 
ile Bakanlığın komisyonuyla 
birlikte Yer Seçim Komisyonu 
kurulduğunu belirten Tezcan, 
“Komisyonun almış olduğu karar 
çerçevesinde 2021 yılında Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına müracaat 
ettik. Bakanlığın olur verdiği yerler 
için onay aldık, Bakanın daveti ile 
7 Haziran’da Ankara’ya giderek 
gerçekleştirdiğimiz görüşmede 
genişleme alanı için müracaat 
edilen yerin kamu arazisi olması 
ve buranın tamamen sanayiye 
açılması, altyapının sanayicilerin 
istekleri doğrultusunda yapılması 
konusunda hemfikir kalındı. 
Ancak Kasım ayında bize 
gelen sözlü cevapta, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanının genişleme 
alanı için onay vermediği, bir 
başka kurumun da bu alan için 
talepte bulunduğu ifade edildi. 
Bunun üzerine Bakandan randevu 
almak istedik, ama maalesef 
kendisine ulaşamadık. Daha sonra 
bize gelen yazı ile genişleme 
alanının kısıtlı verebileceği, çünkü 
ALOSBİ Müteşebbis Heyetinde 
yer alan Aliağa Ticaret Odası’yla 
Aliağa Belediyesi’nin bölgeye bir 
başka organize sanayi bölgesi 
yapılması yönünde müracaat 
ettikleri bildirildi. Ayrıca Aliağa 
Belediye Başkanlığı, bu bölgeye 

Mehmet
Karahaliloğlu

Hasan
Küçükkurt

Hayrullah
Sorkun
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kurulması düşünülen meslek 
hastalıkları hastanesinin yapımı 
için ALOSBİ’den yardım talebinde 
bulundu. OSB Müteşebbis Heyeti 
onayı ve EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanının bilgisi dahilinde 
yardımda bulunma kararını 
aldık, ama Bakanın bu bağışı 
onaylamaması nedeniyle aktarımı 
gerçekleştiremedik. Meslek 
hastalıkları hastanesinin çok 
önemli bir hastane olduğunu ve 
bölgeye büyük katkı sağlayacağını 
ifade etmemize rağmen, Bakanın 
bazı sebeplerden dolayı onay 
veremeyeceği ve bu konuda fazla 
ısrarcı olunmamasını istediğini 
ifade edildi. Kısacası ne olduğunu 
bilmediğimiz bir siyasi bakış 
açısıyla karşı karşıya kaldık” dedi.

Bütün bu süreci adım adım 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile birlikte yaşadıklarını 
vurgulayan Tezcan, “Sanayicilerin 
büyümesini, Odamızın sanayicilere 
daha iyi hizmet vermesini 
sağlayacak bu çalışmanın Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı tarafından 
reddedilmesi düşündürücüdür. 
Konuyla ilgili Meclis üyelerini de 
bilgilendirmek için söz aldım, 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Tezcan, Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar’ın sorusu 
üzerine 9 milyon 200 bin 
metrekare alan için başvuruda 
bulunduklarını, bunun 400 bin 
metrekaresinin onaylandığını, 8 
milyon 600 bin metrekare alanın 
diğer talep sahiplerine verileceği 
yönünde duyum aldıklarını, ancak 
doğruluğunu bilmediklerini söyledi.

Mustafa Karabağlı
Şirket evliliği
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Karabağlı, piyasanın ve kurların çok 
çalkantılı, ekonominin ise altüst 

olduğu günlerden geçtiklerini be-
lirterek “Böyle bir dönemde ESİAD 
olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener’i ağırladık, ancak pandemi 
nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcıyı 
davet edebildik. Davete katılan 
herkese teşekkür ediyorum. Meclis 
Başkanı’nın onayı ile Luna Elektirik 
A.Ş. olarak yılbaşı vesilesiyle Meclis 
Üyelerine bir armağan takdim ettik. 
Bilindiği üzere uzun bir yolculuktan 
sonra bir şirket evliliği gerçekleştire-
ceğiz. Bir taraftan buruk, bir taraftan 
gurur ve heyecan yaşıyoruz” diyerek 
Meclis Üyelerinin yeni yılını kutladı.

MECLİS

Mustafa
Karabağlı

Haluk
Tezcan

Mehmet Öcal 
ve Güngör 
Doksat’ı 
kaybettik
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 1994 
ile 1999 yılları arasında Meclis Üyeliği 
yapan Mehmet Öcal ve 1969 ile 1978 
yılları arasında Meclis Üyeliği yapan 
Güngör Doksat’ı kaybettik. Öcal ve 
Doksat’a Allah’tan rahmet, aileleri ve 
Türk sanayisine başsağlığı diliyoruz.

Mehmet
Öcal

Güngör
Doksat
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

Ülkemizin hemen her yerinde, yol 
kenarlarında dahi, bahar habercisi 
sarı-beyaz çiçekleri ile gözleri okşayan 
papatyalar yetişmektedir. Ancak 
maalesef genellikle bu papatyalar tıbbi 
papatya değildir.

Ayrıca tıbbi olan papatya üretimi 
ise ülkemizde nerdeyse yoktur. Yani 
yer gök papatya ama “görsel şölen” 
olmaktan öte öte bir yararı yok 
maalesef.

Halk arasında “Alman papatyası” 
olarak adlandırılan ve kadınlarımızın 

genellikle saç rengini açmada 
kullandıkları papatya tıbbi papatyadır 
ve İngilizler de bu papatyaya Alman 
papatyası derler.

Tıbbi papatyanın adı literatürde 
Matricaria recutita L.’dir. Buradaki 
Matricaria Latincede ‘Mater-Mother’, 
anne kökünden gelir. Küçük çocuklar 
için neredeyse her şeyin ilacının bu tıbbi 
papatya olması, ona isimlendirmede 
bir nevi annelik atfedilmesine neden 
olmuştur.

Peki, bir papatya çiçeği tıbbi 

PAPATYA, AMA 
“TIBBİ” OLANI
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mi değil mi, bunu nasıl ayırt 
edeceğiz? Tıbbi papatyanın 
gövdesinde boydan boya 
uzanan küçük olukçuklar vardır. 
Ama en önemli ve kolaylıkla 
görebileceğimiz fark, beyaz 
petalleri taşıyan sarı renkli çiçek 
tablası, bombeli yani koni şeklinde 
olması ve bu koni boyunca 
kesildiğinde içinin boş olmasıdır. 
Ülkemizdeki papatyaların sarısı 
düze yakın şekilli ve ikiye kesilince 
içi doludur.

Tıbbi papatya taze veya 
toplandıktan sonra gölgede, açık 
havada süratle kurutulmuş ve 
dalları içermeyen çiçekleri, çeşitli 
rahatsızlıklarda kullanılmaya, ya 
da uçucu yağını elde etmek üzere 
su buharı distilasyonuna hazırdır 
artık. Ayrıca çiçek açılmasını 
takiben 3 ile 5 gün içinde hasat 
edilmelidir, aksi takdirde elde 
edilecek ürün kalitesi bozulur.

Tıbbi papatya, diğer ismiyle 
Alman papatyasının, adını aldığı 
ülkede yani Almanya da en fazla 
olmak üzere Belçika, İngiltere, 
Macaristan ve eski Yugoslavya’da 
kültürü yapılmaktadır. Tıbbi drog 

olarak en iyileri Macaristan ve 
Yugoslavya kaynaklı olanlarıdır.

Tıbbi papatyanın uçucu yağı 
koyu mavi renkli olur. Bu mavi 
rengi veren içindeki “kamazülen” 
adlı etken maddedir. Bu mavi 
renk su buharı distilasyonu 
sırasında meydana gelir. Ayrıca 
“bisabolol” ve En-indisikloeteri 
içeren tıbbi papatya uçucu yağı, 
apigenin, kuersetin başta olmak 
üzere çeşitli flavonoitler de ihtiva 
etmektedir.

Uçucu yağını nerelerde 
kullanabiliriz? Öncelikle adale 
gevşetici, spazm çözücü, 
antimikrobial ve fungisid 
(mantarlara karşı) olarak 
kullanabiliriz. Koklayarak 
(inhalasyon yoluyla) solunum 
yolları enfeksiyonlarında, dahilen 
mide-barsak sancılarında, 
adet görememe durumlarında 
kullanımı da mümkündür.

Tıbbi papatya ekstreleri ağız 
mukoza hasarlarında, egzama 
ve hemoroitlerde lapa şeklinde 
iltihap giderici olarak ve gingivit 
gibi diş eti rahatsızlıklarında 
kullanılabilmektedir. Ancak en 

önemli kullanım alanı nedir 
derseniz, mide-barsak sancıları 
ve enfeksiyonları, solunum 
yolu enfeksiyonları diyebilirim. 
Haricen de ağız, boğaz, diş 
eti enfeksiyonları ve yaralarda 
yıkama suyu veya banyo şeklinde 
kullanılmaktadır.

Ayrıca çay şeklinde sadece 
kendisi ya da kombinasyonları 
1 yemek kaşığı dolusu drog 150 
g. kaynar su ilavesi ile kapalı 
bir kapta 10 dakika bekletir ve 
süzerek içerseniz mide barsak 
sancılarınızı, gazını giderebilirsiniz.

Avrupa’da dahilen ve haricen 
kullanıma göre hazırlanmış çok 
miktarda preparat vardır. Sıvı, 
konsantre sıvı çay - bebek çayı, 
kapsül, jel, merhem, ağız spreyi 
şeklinde hazırlanmış bu ürünler 
bol miktarda kullanılmaktadır.

Ülkemizde ise genellikle bebek 
çaylarının terkibine girmekte, 
bir de kadınlarımız saç rengini 
açmada kullanmaktadır. Tabii 
sevgililerin “seviyor sevmiyor” 
oyununun nesnesi olması ve 
sevgililerin saçlarına taç yapılan 
çiçek olması dışında.
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5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

T: 0232 458 58 09
info@teknofset.com
www.teknofset.com

CREATIVE

Dünya hızla değişiyor. Artık büyük olan küçüğü alt edemiyor. Hızlı olan yavaş 
olanı alt ediyor.

Rupert Murdoch

Reklam ajansları, ne kadar yaratıcı olurlarsa olsunlar, doğaları gereği giderek 
rutinleşen ve yavaşlayan organizasyonlara dönüşürler.
Oysa reklamverenler sonu bitmek bilmeyen toplantılar ve uzun yaratıcı 
süreçlerden çok acil çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.

GÖSTERGE
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Ege Bölgesi’nin ihracatı 
yüzde 29’luk artışla 
21 milyar 800 milyon 

dolardan, 28 milyar 158 milyon 
dolara çıktı. İzmir, 14 milyar 815 
milyon dolarlık ihracatla Ege 
Bölgesi ihracatının yüzde 53’ünü 
gerçekleştirdi.

Aralık ayında yüzde 24’lük 
artışla 1 milyar 560 milyon 
dolarlık ihracat performansı 
gösteren Ege İhracatçı Birlikleri, 
aylık bazda 82 yıllık tarihinin en 
yüksek ihracat seviyesine ulaştı. 
EİB, 2020 yılı Aralık ayında 
1 milyar 256 milyon dolarlık 
ihracata imza atmıştı.

Ege İhracatçı Birlikleri 
bünyesindeki 12 ihracatçı 
birliğinin 11 tanesi 2020 yılına 
göre ihracatını artırırken, Ege 

Tütün İhracatçıları Birliği’nin 
ihracatında azalma yaşandı.

Sanayi sektörleri Ege 
İhracatçı Birlikleri’nin ihracatına 
9 milyar 528 milyon dolarlık katkı 
sağlarken, sanayi sektörlerinin 

ihracatı yüzde 37 yükseldi.
Tarım sektörleri, yüzde 12’lik 

artışla ihracatlarını 5 milyar 
95 milyon dolardan, 5 milyar 
716 milyon dolara çıkarırken, 
madencilik sektörü Ege İhracatçı 

GÖSTERGE

Ege Bölgesi’nin 2021 
ihracatı 21,8 milyar dolar
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Birlikleri’nde 1 milyar 81 milyon 
dolarlık ihracat rakamıyla temsil 
edildi.

Artış rekortmeni 
tekstil sektörü
Ege İhracatçı Birlikleri 

bünyesinde, 2021 yılında ihracat 
artış rekortmeni yüzde 66’lık artışla 
Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği oldu. 2020 
yılında 240 milyon dolarlık ihracata 
imza atan ETHİB, 2021 yılında 398 
milyon dolar ihracat yapma başarısı 
gösterdi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller 
İhracatçıları Birliği, 2020 yılında 
olduğu gibi, 2021 yılında EİB 
bünyesindeki 12 ihracatçı birliği 
arasında en fazla ihracat yapan 
birlik oldu. EDDMİB 2020 yılında, 
1 milyar 361 milyon dolar olan 
ihracatını 2021 yılında yüzde 65’lik 
artışla 2 milyar 241 milyon dolara 
taşıdı.

Kimyacılar, ihracatçı 
birliğini hak ediyor
Ege İhracatçı Birlikleri çatısı 

altında temsil edilmeyen Egeli 
kimyacılar, 2021 yılını 1 milyar 
838 milyon dolarlık ihracat 
performansıyla geride bıraktı ve 
EİB bünyesinde ihracatçı birlikleri 
olması gerektiğini bir kez daha 
ihracat rakamlarıyla ortaya 
koydular.

2021 yılına girerken 1, 5 milyar 
dolar ihracat hedefiyle giren 
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 1 milyar 489 
milyon dolarlık ihracatı Türkiye’ye 
kazandırdı.

Gıdanın şampiyonu 
su ürünleri ve hayvansal 
mamuller
Su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, 

süt ve süt ürünleri, bal sektörleri 
2021 yılında ihracatta yeni 
başarılara imza attı. Ege Su Ürünleri 
ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği ihracatını yüzde 34’lük artışla 
982 milyon dolardan, 1 milyar 

314 milyon dolara çıkardı ve EİB 
bünyesindeki 6 gıda birliği arasında 
ihracat şampiyonu oldu.

Taze meyve sebze ve meyve 
sebze mamulleri ihracatında her yıl 
yeni rekorlar kıran Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği, 2021 
yılında da geleneği bozmadı. 2020 
yılında 1 milyar 40 milyon dolarlık 
ihracatla ilk kez 1 milyar dolar 
barajını aşan Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği, 2021 yılında 
da ihracatını yüzde 14’lük artışla 1 
milyar 182 milyon dolara taşıdı.

2021 yılında Ege İhracatçı 
Birlikleri çatısı altında 1 milyar dolar 
barajını geçen bir diğer birlik Ege 
Maden İhracatçıları Birliği oldu. 
EMİB, 2020 yılında 931 milyon dolar 
olan ihracatını yüzde 16 ilerleterek 
1 milyar 81 milyon dolar döviz 
getirisini hanesine yazdırdı.

Geleneksel ihraç ürünlerimiz 
çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı 
ve kuru inciri dünyanın dört bir 
tarafına ihraç eden Ege Kuru Meyve 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
2021 yılını 862 milyon dolarlık 
ihracatla geride bırakırken, Ege 
Tütün İhracatçıları Birliği 731 
milyon dolarlık ihracat performansı 
gösterdi.

Kağıt, mobilya ve odundışı 
orman ürünleri ihracatçılarının 
kümelendiği Ege Mobilya Kağıt ve 
Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 
2021 yılında yüzde 12’lik ihracat 
artış hızı yakaladı ve 645 milyon 
dolar olan ihracatını 722 milyon 
dolara çıkardı.

Hububat, bakliyat yağlı 
tohumlar ihracatı 
yüzde 35 arttı
Bitkisel yağ sektörünün domine 

ettiği Ege Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği 2020 yılında 505 milyon 
dolar olan ihracatını, 2021 yılında 
yüzde 35’lik artışla 683 milyon 
dolara yükseltmeyi başardı.

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı 
ihracatçılarını çatısı altında 
toplayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı 

İhracatçıları Birliği, 2021 yılında 
yüzde 17, 4’lük ihracat gelişimi 
gösterdi ve 187 milyon dolar dövizi 
Türkiye’ye kazandırdı.

Ayakkabı sektörünün sürükleyici 
olduğu Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği, 2021 yılında 
ihracatını 129 milyon dolardan, 170 
milyon dolara artırdı. EDDMİB’in 
2021 yılında ihracat artış hızı yüzde 
32 olarak kaydedildi.

İllerin performansları
İzmir, 2020 yılında 11 milyar 

710 milyon dolar olan ihracatını, 
2021 yılında 14 milyar 815 milyon 
dolara çıkararak Ege Bölgesi 
ihracatının yüzde 53’ünü tek başına 
gerçekleştirdi. İzmir’in ihracatı 
2021 yılında yüzde 27’lik artış 
gösterirken, İzmir’de bulunan iki 
serbest bölge ihracata 2 milyar 585 
milyon dolarlık katkı sağladı.

Elektrik-elektronik sektörünün 
ihracatta lider olduğu Manisa, 2021 
yılında ihracatını yüzde 25 geliştirdi 
ve 5 milyar 205 milyon dolarlık 
ihracatı hanesine yazdırdı.

Ege Bölgesi’nde ihracatçı 
karakteriyle öne çıkan bir diğer il 
Denizli 2021 yılında ihracatını yüzde 
43’lük artışla 3 milyar 191 milyon 
dolardan, 4 milyar 574 milyon 
dolara artırdı.

Aydın 859 milyon dolarlık 
ihracata imza atarken, Balıkesir 790 
milyon dolarlık ihracatla Aydın’ı 
takip etti. Muğla, 2021 yılında 
ihracatını yüzde 31’lik artışla 592 
milyon dolardan 774 milyon dolara 
yükseltti.

Porselen ihracatının başkenti 
Kütahya 2021 yılında 390 milyon 
dolarlık ihracatla temsil edilirken, 
doğal taş ve yumurta ihracatının 
domine ettiği Afyon 380 milyon 
dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Halı, battaniye ve kanatlı 
sektörlerinin güçlü olduğu Uşak, 
2020 yılındaki 239 milyon dolarlık 
ihracatını yüzde 54’lük artışla 369 
milyon dolara çıkarmanın yanında, 
Ege Bölgesi’nde ihracat artış 
rekortmeni oldu.
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2021 yılı ihracatı geçen yıla 
kıyasla yüzde 32,9 artışla 
225,4 milyar dolara yükseldi. 

Dış ticaret açığı 2021’de yıllık 
yüzde 7,8 azalarak 45,9 milyar 
dolara geriledi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı da yüzde 83.1’e 
yükseldi. İthalat 2021’de 271,3 
milyar dolar oldu.

Toplamda otomotiv, 
artışta çelik
2021 yılında sektörlerin 

performansını incelediğinde 26 
sektör ihracatını artırdı. 29,3 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştiren 
otomotiv endüstrisi sektörü ilk 

sırada yer alırken, 25,3 milyar 
dolara ulaşan kimyevi maddeler 
ve mamulleri sektörü ikinci ve 22,4 
milyar dolara ulaşan çelik sektörü 
üçüncü oldu. Sektörel anlamda 
en dikkat çekici artışlar ise geçen 
yılın aynı ayına göre ihracatını 9,7 
milyar dolar artıran çelik, 7,1 milyar 
dolar artıran kimyevi maddeler 
ve mamulleri ve 4,1 milyar dolar 
artıran demir ve demir dışı 
metaller sektörlerinde yaşandı.

Ülkeler bazında durum
2021 yılında ihracatçılar, 

Türkiye bayrağını 229 ülke 
ve bölgede dalgalandırmayı 

başarırken, 184 ülkeye ihracatı 
artırma başarısı gösterdi. 
Aralarında Almanya, ABD, Birleşik 
Krallık, İtalya, İspanya’nın da 
bulunduğu 112 ülkede ise yıllık 
ihracat rekoruna imza atıldı. 
2021 yılında ihracatçıların en çok 
ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 
19,33 milyar dolarla Almanya, 
14,73 milyar dolarla ABD, 13,71 
milyar dolarla Birleşik Krallık 
oldu. İhracatın tutar bazında 
en çok artırıldığı ülkeler; 4,54 
milyar dolarlık artışla ABD, 3,40 
milyar dolarlık artışla İtalya, 3,35 
milyar dolarlık artışla Almanya 
sıralamasıyla gerçekleşti.

Türkiye 2021’de 225,4 
milyar dolar ihracat yaptı

GÖSTERGE
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Enflasyon oranı; 2021 yılı 
Aralık ayında yıllık bazda 
TÜFE’de yüzde 36,08; Yİ-

ÜFE’de yüzde 79,89 oranında 
gerçekleşti. Böylece 2021 yılı için 
tüketici fiyatları endeksi, yüzde 
36,08 olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki aya göre ise 
TÜFE’de yüzde 13,58; Yİ-ÜFE’de 
ise yüzde 19,08 oranında 
artış kaydedildi.

2021 yılı Aralık 
ayında TÜFE’de ana 
harcama gruplarına 
göre yıllık en düşük 
artış yüzde 8,76 ile 
haberleşme grubunda 
gerçekleşti. Bununla 
birlikte; yüzde 17,23 ile 
eğitim, yüzde 20,02 ile 
alkollü içecek ve tütün 
ve yüzde 20,13 ile giyim 
ve ayakkabı en düşük 
artışın olduğu diğer 
gruplar olurken; yüzde 
53,66 ile ulaştırma, 
yüzde 43,80 ile gıda ve 

alkolsüz içecekler ve yüzde 40,95 
ile ev eşyası artışın en yüksek 
olduğu gruplar oldu.

İzmir’de enflasyon 
yüzde 34
İstatistiki bölgelere göre 

yapılan ayrımda; İzmir’de TÜFE 
yıllık bazda yüzde 34,0, aylık 

bazda yüzde 13,01 oranında arttı.
Yİ-ÜFE’de sanayinin dört 

sektörünün yıllık bazdaki 
değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 62,84; 
imalatta yüzde 77,44; elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 
117,14 ve su temininde yüzde 33,99 
artış olarak gerçekleşti.

2021 enflasyonu 
yüzde 36

GÖSTERGE
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İşsizlik Oranı; 2021 yılı 
Kasım ayında yıllık bazda 
değişmeyerek yüzde 11,2 

oranında gerçekleşti. İstihdam 
edilen kişi sayısı bir önceki aya 
göre; 228 bin kişi, işsiz sayısı da 
39 bin kişi arttı. Toplam 
işsiz sayısı 3 milyon 777 
bin kişi oldu.

2021 yılı Kasım 
ayında tarım dışı 
işsizlik oranı yüzde 
13,1 olarak kaydedildi. 
Diğer taraftan, genç 
nüfusta işsizlik oranı 
yüzde 22,3 oranında, 
geniş tanımlı işsizlik 
oranı olan atıl işgücü 
oranı ise bir önceki aya 
göre 0,7 puanlık azalışla 
yüzde 22,1 seviyesinde 
gerçekleşti. İşsizlik oranı; 
erkeklerde yüzde 9,6, 
kadınlarda yüzde 14,5 

oranında kaydedildi.
2021 yılı Kasım döneminde 

istihdam edilenlerin yüzde 17,1’i 
tarım, yüzde 21,6’sı sanayi, yüzde 
6,1’i inşaat ve yüzde 55,2’si ise 
hizmet sektöründe yer aldı. 

Bir önceki aya göre, istihdam 
edilenlerin sayısı tarım sektöründe 
49 bin kişi, hizmetler sektöründe 
96 bin kişi, sanayi sektöründe 73 
bin kişi ve inşaat sektöründe 10 
bin kişi arttı.

Kasım’da işsizlik yüzde 11,2
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Cari işlemler hesabı; 
2021 yılı Kasım ayında 
2,7 milyar Dolar ile son 

3 ayın ardından tekrar açık 
verdi. Taşımacılık ve seyahat 
gelirlerindeki artışlar cari 
açıkta etkin rol oynadı. 12 aylık 
kümülatif cari açık 14,3 
milyar Dolar ile Haziran 
2020’den bu yana en düşük 
seviyede gerçekleşti.

2021 yılı Kasım ayında 
net doğrudan yatırımlarda, 
359 milyon Dolar ile sınırlı 
sermaye girişi gerçekleşti. 
Portföy yatırımlarında 1,4 
milyar Dolarlık sermaye çıkışı 
yaşandı. Diğer yatırımlarda 
ise, 2,2 milyar Dolar sermaye 
girişi kaydedildi.

2021 yılı Kasım ayında 
rezerv varlıklarda 2,8 
milyar Dolar artarken, 12 
aylık kümülatifte ise, 37,1 
milyar Dolara ulaştı. Kasım 
ayında net hata ve noksan 
kaleminde 4,5 milyar 
Dolar ile sermaye girişi 

gerçekleşirken; 2021 yılı Ocak-
Kasım döneminde 19,7 milyar 
Dolara ulaştı.

Genişleyen dış ticaret açığı 
ile zayıflayan turizm gelirleri cari 
açıkta etkili oldu. Önümüzdeki 
dönemlerde Omicron 

varyantının seyrinin yurt içi ve 
yurt dışı ekonomik aktiviteler 
üzerindeki etkilerinin cari açığa 
yön vermesi bekleniyor. Ayrıca 
emtia fiyatları ile para politikaları 
cari açık üzerinde finansal riskler 
olarak tahmin ediliyor.

Kasım’da cari açık 
2,7 milyar dolar
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Sanayi üretim 
endeksi; 2021 yılı 
Kasım ayında yıllık 

bazda yüzde 11,4, aylık 
bazda ise yüzde 3,3 
arttı.

Sanayinin 
alt sektörleri 
incelendiğinde; takvim 
etkisinden arındırılmış 
endekste, 2021 yılı 
Kasım ayında madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 7,5; 
imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 12,5; 
elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 4,0 arttı.

İmalat sanayinin 
alt sektörlerine 
bakıldığında; Kasım 
ayında yıllık en fazla artış, yüzde 
30,7 ile diğer ulaşım araçlarının 
imalatında gerçekleşti. Bu artışı 
yüzde 29,2 ile kayıtlı medyanın 
basılması ve çoğaltılması imalatı 
ve yüzde 28,5 ile içeceklerin 
imalatı izledi. Aynı dönemde 

imalat sanayi alt sektörlerinde 
yüzde -6,3 ile temel eczacılık 
ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatında en 
fazla azalış gerçekleşti. Bu azalışı 
yüzde -8,5 ile bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin 
imalatı izledi.

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış endekse göre; ana 
sanayi gruplarından Kasım 
ayında bir önceki aya göre, 
sadece yüzde 7,2 ile sermaye 
malında artış; yüzde -0,01 ile 
sadece enerji sektöründe azalış 
gerçekleşti.

Kasım’da sanayi üretim 
endeksi yıllık yüzde 11,4 arttı

Aralık’ta kapasite 
kullanım oranı yüzde 78,7

Kapasite Kullanımı; 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 oranında 
gerçekleşti. En yüksek kapasite kullanım oranına sahip sektörler; ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri 

imalatı (mobilya hariç) (yüzde 84,9), kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (yüzde 84,6), giyim eşyaları imalatı (yüzde 
83,7) ve ana metal sanayi imalatı (yüzde 81,4) oldu. En düşük kapasite kullanım oranına sahip sektörler; 

kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması imalatı (yüzde 69,7), içeceklerin imalatı (yüzde 69,2), makine ve 
ekipmanların kurulumu ve onarımı imalatı (yüzde 67,4) ve deri ve ilgili ürünlerin imalatı (yüzde 66,6) oldu.

GÖSTERGE
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Güven endekslerinde durum
Reel Kesim Güven Endeksi; 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, 2,3 puan azalarak 106,1 ile aşağı yönlü 

seyrini korudu.  
Tüketici Güven Endeksi, 2021 yılı Aralık ayında 2,2 puan azalarak 68,9 ile tarihin en düşük seviyesine geriledi.

Tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende 
ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesi ile 

oluşturulan Ekonomik Güven Endeksi, 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre, 1,7 puan azalarak 97,6 
seviyesine gerileyerek bu ay da iyimserlik ve kötümserlik sınırı olan 100 barajının altına kaldı. Ekonomik güven 

endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven 
endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

GÖSTERGE

Bütçe; 2020 yılı Aralık ayında 43 milyar 239 
milyon TL açık vermiş iken, 2021 yılı aynı 
döneminde 145 milyar 743 milyon TL açık 

verdi. Bütçe gelirleri, Aralık ayında yüzde 40,0 
oranında artarak 135 milyar 71 milyon TL, bütçe 
giderleri ise yüzde 100,9 oranında artarak 280 
milyar 814 milyon TL olarak kaydedildi. Geçen 
yıla göre Ocak-Aralık 
döneminde bütçe 
dengesinde azalış yüzde 
-9,7 oldu.

2021 yılı Aralık ayında 
vergi gelirleri; yıllık 

bazda yüzde 41,6 oranında artarak 111 milyar 400 
milyon TL seviyesine ulaştı. Faiz hariç giderler yüzde 
101,6 oranında artarak 271 milyar 854 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 

Ayrıca, 2020 yılı Aralık ayında 38 milyar 350 
milyon TL faiz dışı açık verilmişken, 2021 yılı Aralık 
ayında 136 milyar 783 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe Aralık’ta
145,7 milyar TL açık verdi
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, BORSA İSTANBUL, TOBB, TEİAŞ-EPDK
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İZMİR’İN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
 Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 
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