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2010 yılından bu yana 
her Mayıs ayında 
küresel krizle ilgili 
çok önemli olaylar 

yaşanmış adeta Mayıs ayları 
krizler ve sıkıntılarla anılır 
olmuştur. 2013 yılının Mayıs 
ayında ülkemizin yaşadığı 
toplumsal olayların akabinde, 
içinde bulunduğumuz Mayıs 
ayında yaşadığımız Soma Faciası 
diğerleriyle kıyaslanamayacak 
kadar büyük ve acıdır.

Yaşamını yitiren 
kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, acılı ailelerine ve 
ulusumuza başsağlığı ve sabır, 
yaralı madencilerimize de acil 
şifalar diliyorum. 

301 kişinin ölümüne sebep 
olan; evlatları yetim, eşleri dul bırakan, anaların kardeşlerin 
yüreğine bıçak saplayan, tüm Türkiye’yi yasa boğan, sınırları 
aşan bu tarifsiz acı bizleri başka gerçeklerle yüzleştirmiştir.

O hep ifade edilen “Türkiye’de insan hayatının hiçbir önemi 
olmadığı” tezi bir kez daha doğrulanmıştır. Tüm dünyanın da 
hayretle ve kınama mesajları ile karşıladığı, adeta Türkiye’nin 
üçüncü dünya ülke kategorisine dahil edildiği bir durumla karşı 
karşıyayız.

“Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, insanların nasıl öldüğüne 
bakın” diyen Albert Camus’un sözü; bizlere yeniden kaçırılıp 
öldürülen evlatlarımızı,  eşinden şiddet görerek öldürülen 
kadınlarımızı, namus cinayetlerimizi, terör sonucunda hayatını 
kaybeden gençlerimizi, her bayramda yaşanan trafik kazaları ve 
sonrasındaki ölümleri hatırlatmaktadır. Şimdi buna bir de Soma 
katliamı eklenmiştir. Sadece bu tablo bile uluslararası arenada 
Türkiye için fikir yürütmeye yetip de artmaktadır.

Her zaman ifade ettiğimiz, insani gelişmişlik 
endekslerinden, özgürlüklere kadar açıklanan birçok toplumsal 
veri hep şunu vurgulamaktadır: Ekonomik açıdan iyi olmanın, 
tek başına sosyal gelişmeyi açıklamadığı, bu nedenle de 
eksiklerin tamamlanması gerektiğidir. Belki sıralamalar birebir 
doğruyu yansıtmayabilir. Ama daima üç aşağı beş yukarı bizlere 
doğru mesajı verir. Artık bu saatten sonra bunları görmezden 
gelemeyiz. 

Toplu bir katliam olarak nitelenen Soma faciası sonrasında, 
yaşama haklarını ellerinden aldığımız vatandaşlarımıza bunu 
borçlu olduğumuz inancındayım. Geride kalan ailelerin her bir 
ferdine de bunu borçluyuz. 

En çok kömür üretiminin yapıldığı 3 ülkeden biri olan 
ABD’de dünya genelinde en az iş kazasının gerçekleşmiş 
olmasının mutlaka bir açıklaması vardır. Benzer şekilde gelişmiş 
ülkeler olarak tanımlanan Almanya ve İngiltere’de son 50 yıldır 
ölümlü bir kaza olmamasının da bir nedeni olmalı. 

Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yüzde 41’i, tüketilen 

birincil enerjinin yüzde 30’u, 
dünya demir-çelik üretiminde 
kullanılan enerjinin yüzde 
70’i kömürden elde ediliyor 
iken, bu sektörden elbette 
ki vazgeçmemiz mümkün 
değildir. Ancak, 12 yıl 
önceki Zonguldak acısından 
çıkaramadığımız dersleri, 
Soma faciasından çıkarmalı, 
her kim ya da kimlerin ihmali 
varsa hukuken sonuna kadar 
cezasını çekmesi sağlanmalıdır. 
Zira, açıklamalar ve iddialar 
bunun bir kaza olmadığını 
doğrular niteliktedir.

Bir sanayici, elbette ki 
üretimin artırılması, elbette 
ki sonucunda kar elde etme 
amacı ile hareket eder. 

Ancak sanayici şunu çok iyi bilir ki, işçisi olmadan o bir hiçtir. 
İşçisinin güvenliğini sağlamadan hareket etmenin sakıncalarının 
bilincindedir. Bizler de bu bilinç içerisinde Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda sadece son 1 yılda 11 tane İş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili bilgilendirme toplantıları düzenledik. Bakanlık yetkilileri 
ve uzmanlarını davet ettiğimiz toplantılarımızın her birine en 
az ortalama 120 kişi katılım sağlamıştır. Amacımız işvereni 
bilgilendirmek, iş sağlığı ve güvenliği hususunda eksiklerini 
tamamlamaktır. Üyelerimiz de bu farkındalık içerisinde her 
bir toplantımıza yoğun ilgi göstermiştir. Bu elim olay, aslında 
ne kadar doğru yaptığımızı ve bu hususta devam etmemiz 
gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Türkiye, gündemi çok hızlı değişen ve bu anlamda bir 
önceki acıyı çok çabuk unutan bir ülke yapısındadır. Bu 
alışkanlığımızın Soma için tekrarlanmamasını gönülden 
diliyorum.

İnsanımızın böylesi bir acıda dahi gözü kapalı taraf 
olma içgüdüsüyle hareket ediyor olmasını kabul etmekte 
zorlanıyorum. O nedenledir ki, gönülden dilediğim bir başka 
nokta da; son bir yıldır toplum içinde yaşanan sözlü ve fiziksel 
şiddetin artık sonlandırılmasıdır. Acılarda birleşmeyi ve zor 
günlerde birlik olma geleneğimizi kaybediyor olmaktan büyük 
üzüntü duymaktayım. Bu hususta sorumluluk sahibi herkese 
görev düşmektedir. Söylemlerimizde daha hassas, daha yapıcı 
ve daha barışçıl olmak zorundayız. İnsan odaklı bir anlayış, her 
türlü politıkamızın temelini oluşturmalıdır.

Atalarımızın kanıyla sulanmış, uğruna canlar feda ettiğimiz 
eşsiz güzellikteki ülkemiz bunu hak etmemektedir. Yeniden 
birlik olmayı, huzur ve güven içerisinde yaşamayı, “ülkemize 
daha fazla nasıl katkı yaparız”ı konuştuğumuz günleri temenni 
ediyor, buruk da olsa asla anlam ve önemini unutmadığımız, 
unutmayacağımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramımızı bir kez daha kutluyorum. Başta Ulu Önder 
Mustafa Kemal olmak üzere, tüm şehitlerimizin ruhları şad 
olsun. Şükranla, rahmetle ve özlemle anıyoruz. 

İÇİMİZ YANARKEN...

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, 70. Mali Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirdi. 
Soma’da yaşanan felaket 

için yapılan saygı duruşuyla başlayan 
Genel Kurul’da konuşan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel 
sektörün gelecekten umutlu olduğunu 
ifade ederken, yeni bir büyüme 
modeli ve yeni yapısal reformlara 
ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipli-
ğinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde (ETÜ) “Başarının 
anahtarı birlik” temasıyla gerçekleş-
tirilen TOBB 70. Genel Kurulu’na 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin 
Haluk Ayhan, bakanlar, delegeler ve 
çok sayıda basın mensubu katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu geri-

de bıraktığımız 2013 yılına bakıldığında 
özel sektör olarak, gelecek için umut 
veren bir tablo gördüklerini, faal işyeri 
sayısının 1 milyon 576 bine, kayıtlı 
istihdamın 12 milyona, yatırım harca-
malarının 86 milyar dolara ulaştığını 
belirtirken, “Hayalleri hep birlikte 
gerçek yapacağız” sözleriyle birlik ve 
beraberlik mesajı verdi. İş dünyasının 
geleceğe umutla baktığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, ihtiyaç duyulan öncelikli 
yapısal reformları ise “vergi reformu, 
cari açığı azaltacak sanayi stratejisi, 
istihdamın teşviki, girdi maliyetlerinin 
azaltılması ve reel sektörün banka-
larla çalışma ortamının iyileştirilmesi” 
olarak sıraladı.

Küresel ekonomiyi 
değiştirecek trendler
Dünyada 2014 ve sonrasında, 

alışkın olunandan farklı bir küresel 
ekonomik ortamın reel sektörü bek-

lediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti:

“Ben şahsen oyunun kuralları-
nı yeniden belirleyecek ve dünyayı 
değiştirecek 7 küresel trendin ortaya 
çıktığını görüyorum. Birincisi, küresel 
finansman iklimi değişiyor. FED, piya-
saya verdiği parayı azaltıp, tamamen 
sonlandıracak. İkincisi, küresel ticaret 
ve yatırım ortamı değişiyor. Dünyada 
bölgeselleşme hız kazanıyor. Üçüncü 
önemli trend değişen ise enerji hari-
tası. Gelişen teknoloji sayesinde kayı 
gazı giderek daha ucuz ve daha fazla 
üretilir hale geldi. Dördüncü küresel 
trend, ülkelerarası rekabette girişimci-
liğin ana unsur haline gelmesidir. Tüm 
ülkeler yenilikçi girişimcileri kendi 
topraklarına çekmek için mücadele 
veriyor. Beşinci trend, internetin eko-
nominin belkemiği haline gelmesidir. 
Bu, özellikle KOBİ’ler için maliyetleri 

Hayalleri hep birlikte 
gerçek yapacağız
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düşürme ve dünyaya açılma fırsatıdır. 
Altıncı küresel trend tüm dünya-
da orta sınıfın büyümesidir. Her yıl 
dünyaya iki Türkiye ekleniyor, 2020’de 
bunların harcaması 20 trilyon dolara 
yaklaşacak. Yedinci küresel trend ise 
ekonomide şehirlerin öne çıkmasıdır. 
Biz de şehirlerimizi ‘akıllı şehirler’ 
haline getirmeliyiz.” 

Huzura ihtiyacımız var
Türkiye’nin bu yıl 2 önemli seçim 

sürecini yaşadığını hatırlatan Hisarcıklı-
oğlu, yerel seçimlerde halkın iradesini 
ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanının 
da ilk defa halkın oyuyla seçileceğin-
den dolayı farklı bir önemde olduğunu 
belirtti. Bu seçim sürecinin itidalli bir 
şekilde tamamlanacağına inancını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, “İnşallah seçim 
sonucu, ülkemizde ‘yeni bir toplumsal 
mutabakatın’ oluşmasına da vesile 
olur. Zira en çok, ‘huzura’ ihtiyacımız 
var. Huzur bulalım ki, hepimiz işimize 
odaklanalım. Daha fazla üretim, daha 
fazla yatırım, daha fazla ihracat yapa-
lım” dedi.

Ekonomiye yeni ivme
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğ-

rafyanın her geçen gün daha karmaşık 
hale geldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 

buna rağmen, bu yılın ilk çeyreğinde 
sanayi üretiminin yüzde 5.3, ihracatın 
altın hariç yüzde 4.5 arttığını vurguladı. 
Bu tablonun büyümeye olumlu bir 
başlangıç yapacağına inandığını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Daha iyi bir 
Türkiye ve daha iyi bir gelecek için, 
bundan daha iyisini yapabilmeliyiz. 
Çünkü fert başına düşen milli geliri-
miz son 6 yıldır 10 bin dolarda takıldı 
kaldı. 2023’de, 2 trilyon dolar milli 
gelir hedefini yakalamak istiyorsak, her 
yıl yüzde 8 civarında büyüme oranı 
tutturmak gerekiyor. Son 10 yılda       
4 defa yüzde 8’in üzerinde büyü-
meyi sağlamışız. Demek ki biz bunu 
yapabiliyoruz. Şimdi ekonomiye yeni 
bir ivme kazandırıp, yüksek büyümeyi 
sürdürebilmeliyiz. Yüksek hızda nasıl 
büyüyecek, rekabet gücümüzü nasıl 
koruyacağız? Düşük tasarruf oranı en-
gelini nasıl aşacağız? Kamu idaresinde 
keyfilikten uzak, kurumsal bir yapıyı 
nasıl yerleştireceğiz? İşgücü maliyet-
lerinden dolayı kaybettiğimiz rekabet 
gücümüzü, kalite ve yenilikçilikle 
yeniden kazanabilecek miyiz? İşte tüm 
bu soruların cevabı, ‘yeni bir büyü-
me modelidir’. Bunun için de bir dizi 
yapısal reforma ihtiyaç var. Siyasetçisi, 
bürokratı, akademisyeni, iş dünyası el 

ele verip, ortak akılla, doğru politikala-
rı tasarlamalıyız” diye konuştu.

Hükümetin son 10 yılda hayata 
geçirdiği ekonomik reformların, iş 
dünyasına cesaret ve güven verdiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, şimdi, reform 
ateşini yeniden canlandırıp, eksik 
kalanların da tamamlanması gerektiğini 
söyledi.

İstikrarlı büyüme
Cari açığın azaltılmasının daha 

sağlıklı ve istikrarlı bir büyüme için şart 
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu-
nun yolunun da, sanayinin güçlenme-
sinden geçtiğini, yüksek katma değerli 
sanayi faaliyetlerinin özel programlarla 
desteklenmesini istedi.

Hisarcıklıoğlu, müteşebbislerin en 
çok şikayet ettikleri konulardan birinin 
de, üretim ve ihracattaki yüksek 
girdi maliyetleri olduğunu belirterek, 
“Enerjiyle ilgili tüm yüksek vergileri 
kademeli olarak azaltalım. İstihdam 
primi indirimini devam ettirelim. 
Demiryolu yatırımlarını artıralım” 
çağrısında bulundu. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, ihtiyaç duyulan 
önemli bir konunun da, KOBİ’lere 
pozitif ayrımcılık yapılması olduğunu 
söylerken, “KOBİ’lerin de büyüyebi-

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının geleceğe umutla baktığını 
belirtirken, ihtiyaç duyulan öncelikli yapısal reformları da sıraladı: Vergi reformu, 

cari açığı azaltacak sanayi stratejisi, istihdamın teşviki, girdi maliyetlerinin 
azaltılması ve reel sektörün bankalarla çalışma ortamının iyileştirilmesi.
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2 farklı model olarak tasarlanıp geliştirilen 
5 Eksen Lazer Kesme Tezgahları  
MACOS SPACE 7040 ve SPACE 8030  
üç boyutlu formlanmış sacların hızlı, verimli 
ve kaliteli  kesimi için ihtiyacınız olan tüm 
gereksinimi karşılamaktadır.
 
4000(X) x 1500(Y) x 750(Z) strok değerlerine 
sahip 7040 serisi ve 3000(X) x 1300(Y) x 650(Z) 
kursa sahip 8030 serisi 5 eksen lazer kesme 
makineleri; hızlı, dinamik ve maksimum 
verimlilikte farklı sektörlerin beklentilerini 
karşılayacak şekilde formlu sacların kesimi için 
tasarlanıp, kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Döner veya hareketli tabla gibi seçenekleri, 
farklı güç seviyelerine sahip fiber lazer rezanatör 
(2’den 5KW’a) alternatifleri, kullanıcı dostu 
HMI arayüzü ve operatör kullanımına yönelik 
ergonomik çözümler ile MACOS SPACE lazer 
sistemleri (3D) formlu sacların kesimi için en 
büyük yardımcınız olacaktır.

FORMLU
SACI KESEN
3D LAZER
TEKNOLOJİSİ

COSLASER 
SPACE 8030

COSLASER 
SPACE 7040

Gerçek 3D 
sac kesimi için
standımıza bekliyoruz.

lecekleri ve büyük şirketler tarafından 
piyasadan silinmeyecekleri, onlarla 
eşit şartlarda rekabet edebilecekleri 
bir eko-sistem lazım. Kamu alımla-
rında yabancı şirketleri tercih etmeye 
devam edersek, Anadolu’nun KOBİ’le-
rinden ‘yarının küresel şirketleri’ çık-
maz. Kamu alımlarında yerli üretimin 
tercih edilmesi sistemi ofset işlemleri-
ne getirilmeli. Bu sayede milli sana-
yimiz için yeni iş ve teknoloji edinme 
imkanları doğacaktır” diye konuştu.

Güçlerimizi birleştirelim
Şirketlere güçlerini birleştirme-

lerini, ortaklık kurmalarını öğütleyen 
Hisarcıklıoğlu, yerel kalkınma proje-
lerinin hayata geçirilmesi için bölgesel 
kalkınma ajanslarında da özel sektörün 
ön plana çıkarılması, kamu-özel sektör 
işbirliğiyle önceliklerin ortak akılla 
belirlenmesini istedi.

Avrupa Birliği’nin istikrar ve 
demokrasiyi geliştirmenin önemli bir 
aracı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Ekonomik açıdan da AB sürecinin 
Türkiye’ye fayda sağladığını vurgula-
dı. “Bundan sonra da bizi rekabetçi 
seviyede tutacak pazar Avrupa Birliği 
pazarıdır” diyen Hisarcıklıoğlu, iş 
dünyası olarak da AB değerlerini so-
nuna kadar desteklediğini belirtti. Bu 
süreçte AB liderlerinin vizyonsuzluğu 
ve önyargılı yaklaşımlarının Türkiye’yi 
gerekli reformları yapma iradesinden 
vazgeçirmemesi çağrısında bulunan 
Hisarcıklıoğlu, “Gümrük Birliği, AB’nin 
üçüncü ülkelerle yaptığı ama bizi dahil 
etmediği Serbest Ticaret Anlaşmaları 

yüzünden aleyhimize dönmeye başla-
dı. Bu yetmezmiş gibi, bir de önümüze 
taşıma kotaları ve tarife dışı engeller 
konuluyor. Bizi dışlayan, bize zarar ve-
ren bu yapı mutlaka değişmeli” dedi. 

Yeni anayasamızı 
hayata geçirelim
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

evrensel standartlarda, AB normlarına 
uygun, demokratik bir anayasanın 
gerekli olduğunun toplumun her 
kesimince kabul edildiğini tekrarlar-
ken, “Bu sayede; yasama, yürütme ve 
yargı erklerinin ahenk içinde çalış-
ması mümkün olacak. Demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devleti yapımız 
kurumsallaşacak. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bizlere emaneti olan 
Cumhuriyetimiz, muasır medeniyet 

hedefine ulaşacaktır. Ülkemizde; kav-
ganın değil huzurun, çatışmanın değil 
diyaloğun hakim olmasını sağlayalım. 
Demokrasiyi ve kalkınmayı sekteye 
uğratacak her girişimin de karşısın-
da duralım. Böyle bir Türkiye için 
kenetlenip, böyle bir Türkiye için, hep 
birlikte daha fazla çalışalım. Bu çer-
çevede yeni Anayasamızı artık hayata 
geçirelim” diye konuştu.

Yerimizde saymayacağız
Türkiye’ye hizmet etmek için her 

ilde, her bölgede gecesini gündüzü-
ne katan büyük bir aile olduklarını 
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklı-
oğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim 
davamız bir, sevdamız bir, aşkımız 
bir. Kalkınmış bir Türkiye, büyük bir 
Türkiye, zengin bir Türkiye. Güçlü 
ekonomisi ve kaliteli demokrasisi ile 
dünyanın hayranlıkla izlediği lider bir 
Türkiye. Bizim hedefimiz bu! Bizim 
tarafımız bu! Bizim siyasetimiz bu! 
‘Türkiye yerinde saysın’ diye uman-
ların rüyaları asla gerçek olmaya-
cak. Türkiye dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olacak. Bunu, bu 
salonu dolduran sizlerin temsil ettiği iş 
dünyası, tüccar ve sanayiciler yapa-
cak. Sizler yatırım yaptıkça, ürettikçe, 
istihdam ve ihracat sağladıkça Türkiye 
kalkınacak. Hedeflerimize ulaşacağız. 
Hayalleri hep birlikte gerçek yapaca-
ğız. Yarın bizimdir, yarın Türkiye’nin-
dir, yarınlar bu milletindir.” 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankaların yüklediği maliyetlere de değindi. 
Küresel finansman koşulları yüzünden özel sektörün kredi maliyetlerinin 
arttığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bunun üstüne bir de, bankaların her 
yıl artan işlem ücretlerinin bindiğini kaydetti. Reel sektörün bankalara farklı 
isimler altında; harç, komisyon, dosya ücreti ödemekten bıktığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Zaten bu kadar faiz ödediğimiz bankalar, bir de dosya 
ücretine mi muhtaç durumda? Bu dönemde reel sektör hapşırırsa, bankacılık 
sektörü grip olur. Bankalara sesleniyorum; artık bu vicdansızlığı, ‘hep bana’ 
anlayışını bırakın. Unutmayın, KOBİ varsa siz varsınız” dedi.

Reel sektör hapşırırsa
bankacılık grip olur
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Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin, 
özel sektörün Türk 

ekonomisine verdiği katkılara teşekkür 
etti.

Başbakan Erdoğan, TOBB ile 
birlikte çalıştıklarını, hedef birliği, 
kader ortaklığı yaptıklarını ve Türkiye 
ekonomisini 3 kattan fazla büyüttük-
lerini belirterek, TOBB’a ekonomiye 
sağladığı katkılardan ve sadece kendi 
sofralarındaki değil, binlerce insanın 
sofrasındaki ekmeği büyüttükleri için 
şükranlarını sundu. 

Erdoğan, AB sürecinde, 
Türkiye’nin itibarının artması, ayyıldızlı 
bayrağın daha özgür dalgalanması, ül-
kenin daha fazla tanınması ve yatırım-
ların dünyaya yayılması için TOBB ile 
birlikte yürüdüklerini kaydetti.

TOBB ile birlikte ecdadın tarih 
boyunca ulaştığı yerlere ulaşmaya 
gayret ettiklerini, mazlumun elinden 
tuttuklarını, afetlere birlikte ulaşıldı-
ğını, ecdat yadigarı eserlerin birlikte 
ayağa kaldırıldığını, gümrük kapılarının 
birlikte elden geçirildiğini ve vizelerin 
birlikte kaldırıldığını anlatan Erdoğan, 
“2002 yılında 42 ülkeye vizesiz girebi-
len ülkeydik. Fakat şu anda 70 ülkeye 
bugün vizesiz girebilen ülke konumuna 
geldik. Bunlar durup dururken olmadı. 
Bu ilişkilerimizin ne denli olumlu isti-
kamette geliştiğinin en güzel ifadesidir. 
Türkiye içinde 81 vilayetin kalkınması 
için birlikte mücadele verirken, yine 
birlikte Filistin dedik, Somali dedik, 
Suriye dedik, Myanmar dedik, Bosna-
Hersek dedik. 12 yıl boyunca kamu ve 
özel sektör bir araya geldik. Sadece 
ekonomiyi birlikte büyütmedik. Refahı 
artırdık, demokrasinin standartlarını 
büyüttük, insan hak ve özgürlüklerini 
birlikte ilerlettik” değerlendirmesini 
yaptı.

Erdoğan, 30 Mayıs 2013 ile 30 
Mart 2014 arasında yaşanan hadisele-
rin özellikle iş dünyasına çok önemli 
mesajlar verdiğinin altını çizerek, 

TOBB’un delegeleri arasında yapılan 
ankete katılanların yüzde 32’sinin 
son bir yılda satışların arttığını, yüzde 
34’ünün satışların azaldığını, yüzde 
34’ünün de satışların aynı kaldığını 
ifade ettiğini dile getirdi.

Anayasa çalışmaları
Başbakan Erdoğan, Anayasa 

Uzlaşma Komisyonunun 60 maddede 
uzlaşma sağladığını hatırlatarak, “Sayın 
Başkan diyor ki ‘Biz bunu çözmeye 
hazırız.’ Kendilerine arkadaşlarımı 
gönderiyorum, o zaman 47’deydi, de-
dik ki, ‘Buyurun biz hazırız, hadi gelin 
bunu yapalım.’ Beyefendi bunu kabul 
etmedi. Dedi ki ‘4 partinin 4’ünün de 
buna katılması lazım.’ İkimizin oyları 
buna yetiyor. Tayyip Erdoğan sözünün 
adamıdır, eğer sözlerinin adamıysa 
gelsinler beraber bunu yapalım” dedi.

Sivil cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 

değinen ve CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun “sivil cumhurbaşkanı” 
ifadesini hatırlatan Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Sen sivil değil misin? Hadi aday 
ol. Ben de sivilim. Sayın Demirel, 

Özal, Sezer sivil değil miydi? Siz siville 
neyi ifade ediyorsunuz? Hala apoletli 
arıyorsanız o ayrı mesele. Biz demok-
ratik parlamenter sistem içerisinde 
sivil milli iradeyi temsil edenleriz. 
Bunu göreceğiz ve bundan da hiçbir 
zaman gocunmayacağız. Bir siyasi 
parti, başkanını da aday gösteriyor, 
içinden herhangi bir arkadaşını da aday 
gösteriyor. Nitekim en son olarak 
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ü 
aday gösterdik, Dışişleri Bakanımızdı, 
o da sivildi. Bütün engellemelere rağ-
men seçildi ve 7 yıldır bu işi yürütüyor, 
başarıyla.”

Erdoğan: Beraber çalıştık
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CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
cumhurbaşkanının 
niteliklerini, iş kazalarından 

ders alınmasını ve yeni anayasa 
tartışmalarını ön plana çıkardı.

TOBB 70. Genel Kurul 
Toplantısı’na katılan CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu, herkesin vergi 
ödediğini belirtirken, CHP’nin, bilbo-
ardlarda yayımlanmak üzere hazır-
ladığı “vatandaş vergisini veriyorsa, 
hükümet de hesabını verecek” ilanını 
hatırlattı. Ödenen vergilerin nerelere 
harcandığını, TBMM adına Sayıştayın 
denetlediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 
Sayıştay’ın raporlarının TBMM’ye 
gelmediğini söyledi.

Nitelikler önemli
Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşka-

nının kim olacağı yerine niteliklerinin 
tartışılmasının daha uygun olacağını 
ifade etti. Halkın cumhurbaşkanını 
seçmesini istediklerini dile getiren Kı-
lıçdaroğlu, “Peki ne istiyoruz biz? Bir, 
cumhurbaşkanı temiz adam olmalı, 
şaibeli olmamalı. İki, cumhurbaşkanı 
öfkeyi sanat olarak kullanmamalı. 
Cumhurbaşkanı halkı kucaklamalı, hal-
kın adamı olmalı, sade olmalı, güzel bir 
dil kullanmalı, herkese eşit mesafede 
olmalı. Cumhurbaşkanı bağımsız ve 
tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı dev-
letin bütün kurumlarını uyum içinde 

çalıştırmalı” dedi.

Birisinin ders vermesi lazım
İş kazalarında hayat kaybında 

Türkiye’nin Avrupa’da birinci, dünyada 
üçüncü olduğunu ileri süren Kılıçda-
roğlu, şöyle konuştu:

“Denetimi kim yapacak? Hükümet 
yapmayacak mı? Onun bürokratları 
yapmayacak mı? Madene inmeyecek 
mi onlar? Niye yapmadılar? Niye bir 
Allah’ın kulu çıkıp da ‘bu işin bir so-
rumlusu olması lazım’ demiyor? Nite-
kim bir bakan çıktı, kendisine teşekkür 
ediyorum, ‘bu kadar insan öldüyse 

burada bir 
kusur var’ 
dedi. Şimdi o 
bakandan rica 
ediyorum, 
kusur varsa, 
301 insana 
saygın varsa 
istifa dilekçeni 
ver ve bu top-
lumun bağrına 
dön. Benim en 
büyük arzum 

odur. Birisinin ders vermesi lazım.”

Yeni anayasa tartışması
Yeni, çağdaş bir anayasaya ihtiyaç 

olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, 
şunları kaydetti:

“Bir uzlaşma komisyonu kuruldu, 
her siyasal parti eşit sayıda verdi. Bunu 
başlatan rahmetli Ecevit’tir. Çünkü 
Anayasa bir toplumsal uzlaşmayla 
değişmek zorundadır. Oturdu bütün 
siyasi partiler bir çalışma prosedürü 
hazırladılar, altına bütün siyasi partiler 
imza attılar. Dediler ki ‘uzlaşılan mad-
deler, eğer genel kurula inecekse bü-
tün partilerin ortak imzasıyla inecek.’ 
Biz buna bağlı mıyız? Bağlıyız. Yani 
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekil-
lerinin söylediklerine de bağlıyız biz. 
Temel sorun aslında anayasa değildir, 
yasalarıdır.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
konuşmasını Atatürk’ün “Çalışma-
dan, yorulmadan, üretmeden rahat 
yaşamak isteyen toplumlar, önce 
haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve 
daha sonra da istiklal ve istikballerini 
kaybederler” sözleriyle tamamladı.

Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı,
anayasa ve iş kazası vurgusu
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MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Emin Haluk 
Ayhan, ekonomide 
tablonun iyi olmadığını 

ileri sürdü. Türkiye’nin çözmesi 
gereken en önemli sorunun ekonomik 
ve siyasi kutuplaşma olduğunu 
söyleyen Ayhan, TOBB üyelerinin 
siyasi ortamın yumuşaması ve 
ekonominin birinci gündem maddesi 
olması istediğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Ayhan, TOBB 70. Genel Kurulu’un-
daki konuşmasında TOBB’un  yaptığı 
anketlerdeki rakamları değerlendirdi. 
“İşler iyiye gitmemiş” diyen Ayhan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “TOBB üye-
lerinin yüzde 42’si işlerinin kötüleştiği-
ni, yüzde 25’i iyiye gittiğini, yüzde 33’ü 
aynı kaldığını belirtmiş. Bu olumlu bir 
tablo mu?”

TOBB üyelerinin ekonomide 
atılması gereken adımların başında 
vergi oranlarının düşürülmesine, 
yüksek katma değerli üretimin teşvik 
edilmesine yer verdiğini belirten 
Ayhan, “Dolaylı vergiler arttı, tüpteki 
vergi 5 liradan 30 liraya çıktı. İşsizlik ve 
cari açık en büyük problem. Ankete 
katılanların yüzde 81’i maliyetlerin enf-
lasyonun üzerinde arttığını, yüzde 45’i 

hizmet satış fiyatlarının enflasyonun 
üzerinde arttığını, yüzde 81’i de banka 
ücretlerinin arttığını bildirmiş. Tahsilat 
yapma güçlüğü çekenlerin oranı yüzde 
70, ödeme yapmakta güçlük çektiğini 
bildirenler yüzde 55. Firmaların yüzde 
75’i ihtiyaç duyduğu kalitedeki ele-
manı bulmakta güçlük çekiyor. TOBB 
üyelerinin yüzde 97’si siyasi ortamın 
yumuşaması ve ekonominin birinci 
gündem maddesi olmasını istiyor” diye 

konuştu.
Anayasa tartışmaları ve cumhur-

başkanlığı seçimine de değinen Emin 
Haluk Ayhan, partisinin yeni anayasa 
çalışmaları için kurulan komisyonda-
ki katkılarına TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek’in bile teşekkür ettiğini söyle-
di. Ayhan, “Anayasa yüzde 70-80’le 
kabul edilse bu millet ne zarar görür? 
Cumhurbaşkanı yüzde 70-80 oy alsa 
iyi değil mi?” dedi.

Ayhan: Ekonomide 
tablo iç acıcı değil

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 70. Genel Kurulu’nda 
ülkemizin bugüne kadar yaşadığı en büyük maden faciası özel bir 
yer buldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Genel Kurul konuşmasına 
Soma’da 301 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan felaket 
nedeniyle duyduğu acıyı ifade ederek başladı. Soma’da hayatını 
kaybeden işçilerin aileleri için başlattıkları yardım kampanyasını 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bütün iş dünyasını bir kez daha destek 
olmaya çağırdı. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ancak, geride kalanların 
acısını paylaşmak sorumluluğumuzu hafifletmiyor. Artık her 
alanda insan hayatı önceliğimiz olmalı. Soma faciasından sorumlu 
olanlar da, kamu veya özel sektör hiç fark etmez, mutlaka 
bulunmalı ve şeffaf bir şekilde yargılanmalı” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, Türkiye genelindeki 
tüm oda, borsa ve birliklere, reel sektörün tüm temsilcilerine, 
işverenlere, sanayicilere ve esnafa Soma’ya verilen maddi ve 
manevi destek nedeniyle teşekkür etti.

Soma’daki kazanın ardından Türk milletinin örnek 
bir dayanışma sergilediğini vurgulayan Erdoğan, yürekleri 
dağlayan bu acının yasının hep birlikte tutulduğunu kaydetti. 
Başbakan Erdoğan, “Hükümet olarak bunun bizzat takipçisiyiz. 
Hiçbir ayrıntı atlanmayacak, üzerinin örtülmesine asla izin 
verilmeyecektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş güvenliğini ön 
plana çıkarırken, “Öldükten sonra önlem alıyoruz. Devlet 
dediğimiz aygıtla hükümet farklıdır” diye konuştu.

TOBB Genel Kurulu’nda Soma’ya özel önem
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Babacan ile Yazıcı, güven 
ve istikrarı öne çıkardı

Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği 70. Genel 
Kurulu’ndaki konuşmalarında güven 
ve istikrarı öne çıkardı.

Bir ülkede güven ve istikrar 
olduktan sonra geriye kalan her şeyin 
kolaylaştığını belirterek, “Güven 
olmayınca halk alışveriş yapmaz, 
bankalar kredi vermez” dedi.

Türkiye’nin son 12 yılda büyük bir 
dönüşüm yaşadığını anlatan Babacan, 
2002 yılındaki Türkiye ile bugünkü 
Türkiye’nin birbirinden tamamen 
farklı olduğunu söyledi. Anılan dö-
nemde ülkede ciddi refah artışının 
yaşandığını ifade eden Babacan, gelir 
dağılımının düzeltilmesi ve yoksul-
lukla mücadele konusunda da önemli 
adımlar attıklarını dile getirdi.

Büyüme modellerini değiştirdik-
lerini söyleyen Babacan, son 12 yıllık 
büyüme rakamlarında özel sektörün 
lokomotif olduğunu belirtti. Babacan, 
“Ekonomimizin açık hale gelmesi 12 
yılın sonuçlarından bir tanesi. Büyü-

kelçilikler açtık. TİKA ofisleri açtık. 
Yardım alan ülke olmaktan 3.2 milyar 
dolar dışarıya yardım eden ülke 
olduk. Bizden daha büyük ülkelerden 
daha fazla insani yardım sağlayan ülke 
olduk. Kamu borcunu azaltarak, büt-
çe disiplinine dikkat ederek büyümeyi 
sağladık. Net kamu borcunu yüzde 
12.7’ye düştü” dedi.

Türkiye’deki ekonomik büyü-
menin sosyal anlamda da olumlu 
etkileri olduğunu kaydeden Babacan, 
özellikle eğitim alanında geride kalan 
12 yılda önemli gelişmeler yaşandığını 
belirtti. Eğitimin önümüzdeki dönem-
de ülkenin kalkınmasının en önemli 
unsurlarından olacağına dikkati çeken 
Babacan, “Genç nüfusumuzun daha 
eğitimli bir nüfus olması önümüzdeki 
dönemdeki en önemli önceliklerimiz-
den” diye konuştu.

Milletin kaynağına baktık
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 

Yazıcı, popülizmi asla siyaset tarzı 
olarak benimsemediklerini belirterek, 
“Milletin kaynağına baktık. Öncelik-
lerimizi ona göre belirledik, ona göre 

paylaştık” dedi. 
Hükümet olarak 2002 yılından 

itibaren Türkiye’de her alanda deği-
şim ve dönüşümü gerçekleştirirken, 
birey-devlet ilişkilerinin de çerçeve-
sini yeniden belirlediklerini söyleyen 
Yazıcı, bütün çalışmalarında insanı 
mutlaka dikkate aldıklarını ifade etti. 

Kamu yönetimi anlayışları açısın-
dan bakıldığında ise hukuk ve adaleti 
en üstün güç olarak gördüklerini 
anlatan Yazıcı, bu perspektiflerle 
ülkeyi yönetirken bir taraftan sosyal 
güvenliğin, bir taraftan ekonomik 
güvenliğin, bir taraftan da hukuksal 
güvenliğin temelini oluşturacak yasal 
düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.

Hükümet olarak hiç bir zaman 
milletin yüzünü kızartacak iş yap-
madıklarını, popülizmi siyaset tarzı 
olarak asla benimsemediklerini ifade 
eden Yazıcı, “Milletin kaynağına 
baktık. 

Önceliklerimizi ona göre belirle-
dik, ona göre paylaştık. Bir taraftan 
da sadece kaynağa bakan bir iktidar 
değiliz. Kaynağı artırmak için projeler 
de ürettik” diye konuştu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 70. Mali 
Genel Kurulu Ankara’da 
gerçekleşti. Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, Gümrük 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Emin 
Haluk Ayhan ve milletvekillerinin de 
katıldığı genel kurul toplantısında, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ağırlığını koydu. 
İzmirli sanayicileri EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
başkanlığında Yönetim Kurulu, TOBB 
delegeleri ve Meclis Üyelerinden 
oluşan 32 kişilik grup temsil etti.

Geniş katılım
Türkiye’nin 81 ilinden gelen delege-

lerin ve davetlilerin yoğun ilgi göster-
diği Genel Kurul’da, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Ender Yorgancılar, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOBB 
Delegesi İbrahim Gökçüoğlu, TOBB 
delegeleri ve aynı zamanda Meclis 
Başkan Yardımcıları Hakkı Attaroğlu 
ile Işın Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Muhsin Dönmez, Kamil Porsuk, Haluk 

Tezcan, Hakan Ürün, Deniz Gündüz, 
Hüseyin Vatansever, TOBB Delegeleri 
Nedim Uysal, Mustafa Dirin, Özkan 
İpek, Ömer Kaplan, Kenan Lider, 
Hüseyin Uğur, Ahmet Taşpınar, Metin 
Akdaş, Celal Altıntaş, Nejat Özduran, 
Ertaç Karagözlü, Davut Yanık, Mesut 
Kanat, Temel Aycan Şen, Aytekin 
Öztaş, Hatice Suzan Erman, EBSO 
Meclisinin diğer kadın üyeleri Gülçin 
Güloğlu, Berkay Eskinazi, Gülfem Per-
çin, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi 
Sezai Aslanlı, EBSO Yönetim Kurulu 
Danışmanı Bayram Talay, EBSO Genel 
Sekreteri Mustafa Kalyoncu tarafından 
temsil edildi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, TOBB’un 70. Mali 
genel kuruluna geniş bir ekiple katıldık-
larını, ekipte EBSO’nun kadın meclis 
üyelerinin de yer aldığını hatırlattı. 

TOBB Genel Kurulu dolayısıyla 
Ankara’da bulunan EBSO heyeti, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
de biraraya geldi. Hisarcıklıoğlu, EBSO 
üyelerine hitap ederken en kısa sürede 
İzmir’de biraraya gelme dileğinde 
bulundu. EBSO heyeti ,TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaretinin 
ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. EBSO 
heyeti Anıtkabir ziyaretini fotoğrafla 
ölümsüzleştirdi.

TOBB Genel Kurulu’nda 
EBSO ağırlığı

Tel  : 0 232 797 58 03    (10 Lines)   Fax : 0 232 797 50 90 - 797 58 10 Adres  : Özdere İZMİR - TÜRKİYE
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Türkiye, 13 Mayıs Salı günü 
öğleden sonra saat 15:10 
sıralarında Manisa’nın Soma 
ilçesinden gelen acı haberle 
sarsıldı. Eynez köyü Karan-
lıkdere mevkiinde bulunan 
kömür madenindeki patlama 
ve yangın sonucu Cumhuriyet 
tarihinin en ağır yer altı ma-
denciliği kazası olarak kayıtlara 
geçen olayda 301 maden işçisi 
hayatını kaybetti. Bu büyük acı 
karşısında üç günlük ulusal yas 
ilan edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın koordi-
nasyonunda 5 gün süren arama 
ve kurtarma çalışmaları, 77 
milyonun yüreğini Soma’ya 
kilitledi. Soma faciasının ateşi, 
maden ocağına işçi gönderen 
İzmir, Balıkesir, Zonguldak, 
Mersin, Kütahya, Bartın, 
Çorum’a da düştü. Kömür 
madeninden çıkarılan cena-
zeler birbiri ardına toprağa 
verilirken, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Cemil 
Çiçek, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Necdet Özel 
ve kuvvet komutanları, Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faruk Çelik, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Ayşenur İslam, CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Milletvekilleri, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Oda başkanları ile TFF Başkanı 
Yıldırım Demirören ve Teknik 
Direktör Fatih Terim liderliğin-
deki A Milli Futbol Takımı da 
Soma’ya giderek acılı ailelere 
destek oldu. Hükümet, maden 
faciasında hayatını kaybeden iş-
çilerin “sivil şehit” sayılmasının 
yanı sıra madenlerdeki çalışma 
koşullarına ilişkin yasal mev-
zuatta düzenleme yapıyor. So-
ma’daki facianın nedenleri ve 
sorumlularını belirlemek üzere 
hemen harekete geçilirken, 
savcılar, iş güvenliği uzmanları 
ve teknik uzmanlar madende 
incelemelere başladı. Akhisar 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yü-
rüttüğü soruşturma kapsamın-
da ilk etapta maden ocağının 
işletmecisi Soma Linyit Yöne-
tim Kurulu Başkanı Can Gür-
kan, Genel Müdür Ramazan 
Doğru, İşletme Müdürü Akın 
Çelik, İşletme Müdür yardımcı-
sı Ertan Ersoy, güvenlik uzmanı 
Yalçın Erdoğan, vardiya amir-
leri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, 
teknisyen Mehmet Ali Günay 
Çelik tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Şüphelilerden
3 kişinin de olayda öldüğü 
belirlendi.

Soma’dan 
Türkiye’ye 
kara haber
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Manisa’nın Soma 
ilçesinde meydana gelen maden 
faciasından büyük üzüntü 
duyduklarını belirterek, hayatını 
kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve Türkiye’ye başsağlığı 
ve sabır diledi.

Türkiye’de artık bu tür iş 
kazalarının olmaması gerektiğini 
dile getiren Yorgancılar, “Soma’da 
yaşanan maden faciası sonrası 
yüksek can kayıpları ve yaralananlar 
yüreğimize ateş düşürdü. Millet 
olarak acımız çok büyük. Ülkemizi 
olduğu gibi EBSO camiasını da 
yasa boğan faciada şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar, acılı ailelerine başsağlığı ve 
sabırlar diliyorum” dedi.

Yorgancılar: 
Acımız 
büyük

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ege Madencileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ürün, Soma’da yaşanan maden faciası ile 
ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı. Hayatını kaybeden maden emekçilerine 
rahmet, geride kalanlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dileyen Ürün, maden 
kazalarının önüne geçebilmek için devlet, işveren, madencilik dernekleri, 
mühendis odaları, işçi sendikaları başta olmak üzere konunu tüm taraflarının 
ortak çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Ürün açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Manisa‘nın Soma İlçesinde  bir şirketimize ait kömür ocağında meydana 

gelen trafo patlaması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın sonucu çok 
sayıda maden işçimiz mahsur kalmış, ölen ve yaralananlar olmuş, kurtarma 
ekiplerinin çalışmaları  devam etmektedir. Bu ocağımızda  meydana gelen iş 
kazası sonucu hayatlarını kaybeden maden emekçilerimize rahmet, geride 
kalanlarına sabır, yaralılara da acil şifalar dileriz. Madencilikte her işyerinde  iş 
güvenliği ile ilgili hedef “sıfır” iş kazasıdır. Kömür madenciliği gibi ülkemizde  
“emek yoğun” çalışmayı gerektiren  işler için  iş kazaları  alınan  bütün 
önlemleri  karşın  ne yazık ki zaman zaman yaşanmaktadır. İş kazalarında  
kazanın  yasal sorumluluğu yanı sıra “manevi sorumluluğu” da vardır. Hiçbir 
işveren  iş yerinde kesinlikle kaza olsun istemez. En basit bir yaklaşımla  
meydana gelen iş kazaların kaderimiz olmadığı,  bir iş kazasının maddi ve 
manevi bedelini ödemenin,  önlem almaktan çok daha ağır olduğunun 
herkes farkındadır. Madencilik yapmayarak  maden kazalarının önlenmesini 
düşünmek düşülebilecek en büyük yanılgıdır. Gelinen nokta itibarı ile  
sektörümüzdeki iş kazaları ile ilgili eksikliklerimizi, yapılması gerekenleri 
devlet, işverenler, madencilik dernekleri, mühendis odaları, işçi sendikaları  
olarak  taraflarca  beraberce tekrar masaya yatırılması gerekmektedir.”

Sektörün tüm unsurları 
ortak çalışmalı 
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EBSO’dan Soma için lokma
Ege Bölgesi Sanayi Odası, Soma’da meydana 

gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçiler 
için lokma döktürdü. EBSO binası önünde 
gerçekleştirilen hayırda lokma yiyen yüzlerce 

İzmirli, duyarlılığından dolayı EBSO’ya teşekkür ederken, 
vefat eden maden işçileri için de dua okudu. Türkiye’yi 
yasa boğan olay için Ege Bölgesi Sanayi Odası’na Türk 
Bayrağı ile “Soma’da maden kazasında hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ülkemize ve ailelerine 
sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” yazısı asıldı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ender 

Yorgancılar, ABD ile AB arasında 
görüşmeleri başlatılan Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ile dünya 
ticaretinin yeniden şekillendiği bir 
döneme girildiğine işaret ederken, 
Türkiye’nin de mutlaka bu anlaşmanın 
içinde olması gerektiğini savundu. 
Yorgancılar, “Türkiye’nin deneyimi 
ve kurumsal kapasitesi, bu zorlu 
müzakerelerin gereğini yerine 
getirecek durumdadır” dedi.

Ender Yorgancılar, Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte 
Türkiye-ABD Ekonomik ve Ticari 
Stratejik İşbirliği Çerçevesi (ESTİÇ) 
kapsamında TOBB ile ABD Ticaret 
Odası’nın ortaklığında gerçekleştirilen 
özel toplantıda ABD iş dünyası temsil-
cilerine hitap etti.

İşbirliğimiz artıyor
ABD Ticaret Odası Kıdemli Da-

nışmanı Greg Lebedev’in moderatör-
lüğünü yaptığı toplantıda, Türkiye ve 
ABD ilişkilerinin ekonomik boyutunun 
iş dünyası kuruluşu olarak TOBB’un 
her zaman öncelikleri arasında yer 
aldığını belirten Yorgancılar, “Hükü-
metlerimizin ilişkileri dayandırdığı 
yasal ve kurumsal yapı, biz iş dün-
yasına, giderek iyileşen bir iş ortamı 
sağlamıştır. Ticaret hacmimiz giderek 
artıyor. ABD’den Türkiye’ye doğrudan 
sermaye yatırımları giderek daha bü-
yük boyutlara ulaşıyor. Ama, hepimiz 
biliyoruz ki, karşılıklı iktisadi ilişkiler, 
kapasitemizin çok gerisindedir. İşbirliği 
yapacak, birlikte çalışılacak çok alan 
var. İkili düzeyde de üçüncü ülkelerde 
de geniş fırsatlar var” dedi.

Ender Yorgancılar, TOBB ve ABD 
Ticaret Odası olarak ilişkilerin ticari 

ve yatırım boyutunu başta Ortadoğu 
olmak üzere üçüncü ülkelerle birlikte 
çalışma alanlarını ele alan bir işbir-
liği süreci başlattıklarını belirtirken, 
karşılıklı ticari heyet ziyaretleri yanında 
Türkiye’nin yatırım ortamını anlatma-
ya yönelik olarak New York, Atlanta, 
Washington, Los Angeles, San Fran-
cisco, Seattle ve Chicago’da Türkiye 
Yatırım Haftası adıyla bir dizi program 
gerçekleştirildiğini hatırlattı. 

Ortadoğu’daki barış sürecinin de 
öncelikler arasında yer aldığını anlatan 
Yorgancılar, TOBB’un 2005 yılından 
beri İsrail ve Filistin’deki iş dünya-
sı temsilcileriyle yaptığı çalışmalar 
sonucu Batı Şeria’da bir sanayi bölgesi 
kurma noktasına gelindiğini, Cenin’de-
ki bölge için arazi sahiplerine 5 milyon 
dolarlık ödeme yapıldığını söyledi. 
Yorgancılar, aynı şekilde TOBB-ABD 
Ticaret Odası işbirliğinde gündeme 
gelen Orta Doğu Ticaret Merkezi 
projesinde yer aldıklarını da bildirir-
ken, Ürdün, Mısır, Filistin ve İsrail’in 
de ortak olarak yer aldığını duyurdu.

Yorgancılar: Türkiye 
TTIP’e hazır

Başbakan Yardımcısı 
Babacan ve Ekonomi 

Bakanı Zeybekci 
ile birlikte ABD 

Ticaret Odası’nda 
düzenlenen toplantıda 

ABD iş dünyası 
temsilcilerine seslenen 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
“Türkiye TTIP’e hazır. 

Türkiye’nin deneyimi 
ve kurumsal kapasitesi, 

Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı 

müzakerelerinin 
gereğini yerine 

getirecek durumdadır” 
dedi.
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Malların dolaşımı, özel ekonomik 
bölgeler, girişimcilik ve doğal kaynak-
lar ana konuları üzerinde yoğunlaşılan 
proje kapsamında ayrıca geçmişte 
de gündeme gelen Türkiye ile ABD 
arasında Nitelikli Sanayi Bölgesi kurul-
masını da öncelikli çalışmalar arasına 
aldıklarını bildiren Yorgancılar, Türkiye 
ve İsrail iş dünyasının talebine sağlana-
cak ABD desteğinin bu fırsat pencere-
sinin açılmasını sağlayacağını söyledi.

Kendimizi ispatladık
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 

TOBB Başkan Yardımcısı Yorgancılar, 
AB ile ABD arasında çok önemli bir 
adım atılarak Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı müzakerelerinin baş-
latıldığını belirtirken, şunları söyledi:

“ABD’nin pasifik coğrafyasında da 
benzer adımlar attığını biliyoruz.  Şu 
anda dünyada ticaretin yeniden şekil-
lendiğine şahitlik ediyoruz. Türkiye’nin 
de mutlak surette bu sürecin içinde 
yer alması gerektiğine inanıyoruz. AB 
ile ABD arasındaki Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı müzakerelerinin dışında 
kalmak Türk iş dünyası olarak bizi 
endişelendiriyor. Konunun siyasi karar 
boyutu yanında, bir dizi teknik hazırlı-
ğın da gerekli olduğunu biliyoruz. An-
cak, şunu da biliyoruz ki, Türkiye’nin 
deneyimi ve kurumsal kapasitesi bu 
zorlu müzakerelerin gereğini yerine 
getirecek durumdadır. Bürokraside, 
özel sektör kuruluşlarında, şirketler 
kesiminde ve düşünce kuruluşlarında 
bu kapasite mevcuttur. Türkiye bu 
kapasitesini, Gümrük Birliği’nde ispat-
lamıştır. Bugün ekonomi ve finanstan 
sorumlu Başbakan Yardımcımız ile 
Ekonomi Bakanımızın aynı anda 
ABD’de bulunması, iş dünyası olarak 
bizi umutlandırıyor.”

Birlikte kazanma zamanı
Türkiye’nin sahip olduğu müteşeb-

bis ruhla 340 milyar dolarlık bir ticaret 
hacmine ulaştığını, ihracatının sürekli 
artış gösterdiğini belirten Yorgancılar, 
dünyanın her yerine mal satıldığını, 
Türk işadamlarının gitmediği yer 
kalmadığını, Avrupa’da satılan her üç 
beyaz eşyadan birinin Türk Malı oldu-
ğunu dile getirdi.

Ender Yorgancılar, Türk-Amerikan 
ilişkilerinin askeri ve siyasi boyutunun 
da belirleyiciliğine dikkat çekerken, 
ABD Başkanı Barack Obama’nın 2009 
yılındaki Türkiye ziyareti ile gündeme 
getirdiği model ortaklık ile ilişkilerin 
ekonomik boyutuna vurgu yaptığını, 
2011 yılında da Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ABD ziyareti ile bunun 
daha da güçlendiğini dile getirdi. 

Yorgancılar, “Bu devirde artık mesa-
feler sorun olamaz. Mesafeleri aşacak 
stratejik ekonomik iş birliği alanlarını 
tespit etmeliyiz. Bakın hepimizin 
elinde tuttuğu I-Phone, I-Pad mesafe 
tanımıyor. Tarihi dostluğu olan, iki 
müttefik iktisadi anlamda da birbirle-
rine yakın olmalıdır. Artık birlikte para 
kazanma zamanının geldiği kanaatin-
deyiz” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin ABD’nin Pasifik ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 
imzalanması gündemde olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
(TTIP) anlaşmasının içinde olması gerektiğine dikkat çekti. Yorgancılar, 
“TTIP anlaşması bu haliyle Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını 
sürdürmesini imkansız hale getiriyor. Türkiye, TTIP anlaşmasının mutlaka ve 
mutlaka içinde olmalı” dedi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
ABD’de yapılacak Türkiye Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi 
(ETSİÇ) toplantıları öncesinde, İstanbul’da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
ve Konsey Başkanı Haluk Dinçer’in katılımıyla gerçekleştirilen DEİK Türk-
ABD İş Konseyi’nin toplantısında TTIP anlaşmasını değerlendirdi. 

Türkiye mutlaka olmalı
Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 50’sini, doğrudan yatırımlarının yüzde 

36’sını AB ülkelerinin oluşturduğu bir yapıya sahip olduğunu ifade eden EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, “AB ve ABD ortaklığındaki bir sistemin 
dışında bırakılması ile karşı karşıyayız. İş dünyası olarak bundan büyük endişe 
ve üzüntü duymaktayız. ABD’nin AB ile önce pasifik, ardından Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşması (TTIP) için yapılacak anlaşmanın içinde 
mutlaka ve mutlaka Türkiye’nin olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” 
diye konuştu.

Yapılması gerekenlere odaklanalım
Ender Yorgancılar, dünya milli gelirinin yüzde 47’si ve küresel doğrudan 

yatırımların da yaklaşık yüzde 70’ini oluşturacak bir ortaklık dışında kalmanın 
önce üretimde ardından ihracat ve istihdamda yaratacağı olumsuzluklara 
dikkat çekerken, şunları söyledi: “Bu farkındalık içerisinde sanayiciler 
olarak bizler; daha çok üretmek, daha çok istihdam yaratmak ve ihracat 
gerçekleştirmek isterken bu anlaşma yakın gelecekte buna engel olacaktır. 
AB’nin diğer ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ile Türkiye, 
Gümrük Birliği’nden kaynaklı mağduriyetler ile karşı karşıya iken, TTIP bu 
anlamda son noktadır. Övündüğümüz genç nüfusumuzun ve çocuklarımızın 
geleceği için her türlü baskıyı ve lobi faaliyetini yürütmek zorundayız.” 

Türkiye’nin TTIP’e taraf olabilmesi için yürütülen lobi faaliyetlerine 
değinen Ender Yorgancılar, “Yabancı ortakları olan firmalarımızın da bu lobi 
faaliyetine destek vermesi gerektiği inancındayız. Avrupa’dan, Orta Asya’ya 
ve Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafya için önemli bir ticaret merkezi olan 
Türkiye’yi hiçbir gücün dışlamaması gerektiğini birlikte göstermeliyiz” dedi.

İkinci Gümrük Birliği 
şoku yaşamayalım



26.04.2014 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan “Katma Değer 
Vergisi Uygulama Tebliği” 01.01.1985 
tarihinde yürürlüğe giren Katma 
Değer Vergisi Kanunu’nun ilk genel 
tebliğinden bu yana geçen 30 yıl 
içinde yayınlaşmış bulunan 123 adet 
KDV Genel Tebliğini 01.05.2014 
tarihi itibariyle yürürlükten 
kaldırmıştır. Güncel haliyle,  63’ü 
asıl 32’si geçici olmak üzere toplam 
95 maddeden oluşan Katma Değer 
Vergisi Kanunu’nun tamamına ilişkin 
açıklamaların yer aldığı yeni tebliğ 298 
sayfadan oluşmaktadır. Tebliğin ayrıca, 
muhtelif yazı, form, belge, tablo vb. 
örneklerinden oluşan 21 adet eki ve 
14 adet alt eki bulunmaktadır.

Yayınlanan tebliğ, 1,5 yıla yakın 
bir çalışma sürecinin ürünü olmuştur. 
2013 yılı başından itibaren Egeli 
sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızla 
başlattığımız çalışmalarda tespit 
edilen sorunlar, ortaya çıkan talepler 
ve hazırladığımız önerilerimiz Maliye 
Bakanlığı’na ve ilgili çatı örgütlerine 
gönderilmişti. Daha sonra çalışmalar 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde 
oluşturulan çalışma grubunda 
sürdürüldü. Nihai çalışmalar 2013 yılı 
Haziran ayında son haline getirilerek 
Maliye Bakanlığı’nca organize edilen 
Sapanca toplantısında kamu ve özel 
sektör temsilcilerinin katılımıyla yeni 
tebliğ taslağının içeriğini belirleme 
amaçlı ortak çalışmalar yürütüldü. 
Katma Değer Vergisi’ne tabi mükellef 

kitlesinin büyüklüğü yanında 30 
yıllık KDV uygulaması döneminde, 
özellikle KDV iadeleri ile tevkifat 
uygulamalarında yaşanan düzenleme 
ve değişikliklerinin fazlaca ve teknik 
olarak ta nispeten daha karmaşık 
oluşu gibi nedenlerle ortaya 298 
sayfalık kapsamlı bir uygulama tebliği 
çıkmış oldu. Benzeri çalışmalar 
daha önceki yıllarda da yapılmış ve 
23.11.2001 tarihinde yayınlanan 
84 Nolu KDV Genel Tebliği katma 
değer vergisi iadeleri ve müteselsil 
sorumluluk uygulamaları konularıyla 
sınırlı tek tebliğ olarak yayınlanmıştı. 
Keza, 08.08.2011 tarihinde yayınlanıp 
daha sonra güncellenen 60 sayılı 
Katma Değer Vergisi Sirküleri de 
yeni tebliğe benzer bir yaklaşımla, 
o tarihe kadar yayınlanmış 
özelgeler ve sirkülerlerdeki 
Bakanlık görüşleri taranarak ve 
yeniden değerlendirilerek ve KDV 
uygulamalarının tümünü içerecek tek 
sirküler olarak yayınlanmıştı.   

KDV iadelerinde ve Vergi Usul 
Kanunun ceza uygulamalarında alt 
firmalardaki belge problemlerinden 
kaynaklanan maddi/manevi sorunların 
çözümü konusunda ihracatçılarımızın 
talepleri iki başlık altında 
özetlenebilecek şekilde şunlardan 
oluşmaktadır:
1. Kendisi düzgün çalışan ve 
müteselsil sorumluluğun gereklerini 
yerine getirenlerin alt firmalardan 
kaynaklanan problemlerden olumsuz 

KDV 
uygulamalarında 
tek tebliğ dönemi

Adnan Yıldırım
@adnyildirim

EGE’DEN

Vergi dairelerine, 
KDV mükelleflerin 
tamamına ve ihracatçı 
firmalara önemli 
kolaylıklar sağlayan yeni 
tebliğin olumlu yönleri 
fazladır. Yayınlanması 
gecikmekle beraber 
yayımından itibaren 
kısa sürede yürürlüğe 
girmesi isabetlidir. 
Düzgün çalışan 
işletmelerin haklı 
olduğuna inandığımız 
diğer taleplerin de 
makul bir süre içinde 
karşılanması yerinde 
olur.
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etkilenmemesi, haksız maddi 
ve cezai yaptırımlara muhatap 
tutulmaması, müteselsil sorumluluk 
düzenlemesinin her koşulda 
uygulanması.
2. KDV iadesi süreçlerinin 
hızlandırılması, kolaylaştırılması 
ve maliyetlerinin düşürülmesi. 
Bu çerçevede, HİS-Hızlandırılmış 
İade Sertifikası uygulamasının 
düzgün çalışan her büyüklükteki 
ihracatçılarımıza yaygınlaştırılması.

İhracatçılarımızın yukarıdaki 
beklentilerinin karşılanabilmesi 
için cezai müeyyideler bakımından 
Vergi Usul Kanunu’nun 359. 
Maddesinin 2-b bendinde yasal 
değişiklik yapılmasını gerektirmekte, 
diğer talepleri için ise yeni Maliye 
Bakanlığınca yayınlana ikincil 
mevzuatta daha radikal düzenlemeler 
yapılmasını gerektirmektedir. 

Yeni tebliğe genel hatları ile 
bakınca, özellikle KDV iadelerinde 
olumlu etkilere yol açacak yeni 
düzenlemeler bulunmaktadır. Konuyla 
ilgili tespit ve değerlendirmelerimiz 
aşağıda özetlenmiştir.
l KDV Kanunu’nun tamamının 
uygulaması konusunda Bakanlığın 
güncel görüşlerini ve güncel işlemleri 
yansıtmaktadır.
l KDV iadelerinde yerli yersiz 
listelere girip düzgün çalışan 
işletmelere problem yaratan ve sayısı 
on binlerle ifade edilen firmalar vergi 
dairelerince resen yapılacak liste 
temizliği ile 2 ila 5 yıl arasında değişen 
sürelerde temizlenecek ve bu şekilde 
probleme yol açan alt firmaların 
sayısının artarak birikimi önlenmiş 
olacaktır.
l Sahte ve muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belgelerde ikili ayrıma 
gidilerek öngörülen yaptırımlarda, 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
beleğeler lehine farklılaştırmaya 
gidilmiştir.
l Sahte belge düzenleyicileri dışında 
kalan işletmelere özel esasların 
uygulanabilmesi zorlaştırılmış, daha 
alt aşamalardan problem bulaşması 
neredeyse imkansız hale getirilmiştir,

l İTUS-İndirimli Teminat 
Uygulaması Sistemi sertifikası 
uygulaması, daha önce var olan 
indirimli teminat uygulamalarının 
imalatçılar ile dış ticaret (sektörel/
sermaye) şirketleri dışındaki 
ihracatçılara da genişletilmesiyle şekil 
verilen yeni bir sertifika uygulaması 
olarak düzenlenmiştir.
l HİS-Hızlandırılmış İade Sistemi 
sertifikası uygulamasının her 
boy düzgün çalışan işletmeye 
yaygınlaştırılması talebi karşılanmamış 
ancak sistemden yararlanabilmek 
için öngörülen 4 büyüklük ölçüsünün 
tamamı yerine herhangi üçünün 
karşılanması yeterli görülmüş, 
ayrıca asgari çalışan sayısı 350’den 
250’ye düşürülmüştür. Şimdilik 
yaygınlaştırma, biraz esnetilen bu 
haliyle çok sınırlı tutulmuştur.
l Yayım tarihinden itibaren 
çok kısa sürede hemen 5 gün 
sonra 01.Mayıs.2014 tarihinde 
yürürlüğe giren tebliğde bazı geçiş 
düzenlemeleri yer almış ancak 
tebliğle getirilen yeni düzenlemelerin 
devam eden iade işlemlerine 
uygulanacağı söylenmemiştir.

Sonuç olarak vergi dairelerine, 
KDV mükelleflerin tamamına ve 
ihracatçı firmalara önemli kolaylıklar 
sağlayan yeni tebliğin olumlu yönleri 

fazladır. Yayınlanması gecikmekle 
beraber yayımından itibaren kısa 
sürede yürürlüğe girmesi isabetlidir. 
Bakanlık tarafından bundan sonra 
yayınlanması beklenen sirkülerde yeni 
tebliğin, devam eden iade işlemlerinin 
tamamına uygulanacağının belirtilmesi 
hem vergi daireleri hem de 
mükelleflerin ortak yararına olacaktır. 

Bununla beraber, düzgün 
çalışan işletmelerin haklı olduğuna 
inandığımız diğer taleplerin de 
makul bir süre içinde karşılanması 
yerinde olur. Bu kapsamda yapılması 
gerekenleri tekrar özetlemek 
gerekirse; 
1. Vergi Usul Kanunun 359/2-
b maddesi haksız cezai 
yaptırımlara sebep olmaktan 
çıkartılmalı, müteselsil sorumluluk 
düzenlemelerine uygun işlem 
yapanları mağdur etmeyecek şekilde 
yeniden düzenlenmelidir. 
2. HİS sertifikası uygulaması, Gümrük 
İdaresince onaylı statü belgesi 
verilenlerden başlayarak, hatta bu 
belgelerin verilmesinde aranan 
koşullara ilave kriterler de eklenerek 
her boy işletmeye yaygınlaştırılmalıdır.
3. Müteselsil sorumluluk 
uygulamasına uygun işlem yapanlar 
alt firma problemlerinden hiç 
etkilenmeyecek hale getirilmelidir.

EGE’DEN
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
(EBSO) ve Filipinler 
İzmir Konsolosu Ender 

Yorgancılar, Türkiye ve Filipinler 
arasındaki ticari ilişkilerin arttırılması 
için çalıştıklarını söyledi. Yorgancılar, 
Türk Hava Yolları’nın direkt uçak 
seferlerinin başlamasıyla ekonomik 
ilişkilerdeki ivmenin de yükseleceğini 
belirtti.

Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria 
Sancez, beraberinde Filipinler Odalar 
Birliği Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Gani Magatoman, Filipinler 
Türkiye Ticaret Odası Başkanı 
İrfan Akbulut ile EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
makamında ziyaret etti. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “Filipinler Zirvesi” 
atmosferinde gerçekleşen ziyarette 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin 
gelişmesi amacıyla çalışmalar 
yapıldığını söyledi. Yorgancılar, 
“Filipinler Büyükelçimiz Türkiye’ye 
yeni atandı. Bu süreç zarfında 
Filipinler’in Türkiye ve İzmir ile 
ilişkilerinin gelişmesi için çalışacağız. 
Filipinler’in Cebu şehri ile İzmir 
arasında kardeş şehir anlaşması 
imzalandı. Önemli olan konu iki ülke 
arasındaki ticaretin artmasıdır” dedi.

Direkt uçuş 
ticareti de uçuracak
Türk Hava Yolları’nın Filipinler’e 

Ekim ayında başlatacağı direkt 
uçuşların turizmi ve ticareti 
canlandıracağını kaydeden Ender 
Yorgancılar, “Filipinler adalardan 
oluştuğu için balıkçılık, turizm, 
mobilya, gıda ve tekstil sektörleri 
öne çıkıyor. Filipinler’den ülkemize 
gelen turist sayısı 60 bin, Türkiye’den 
giden turist sayısı ise 3 bin civarında. 
Bunlar çok düşük rakamlar. Filipinler’e 
gitmek için Dubai veya Katar’dan 
aktarmalı uçuş gerekiyor. Türkler 

daha çok Singapur, Malezya ve 
Vietnam gibi ülkeleri geziyorlar. 
THY’nin direkt uçuşlarının 
başlamasıyla turizm sektörü gelişecek, 
ticaret artacak. Bu açıdan bakıldığında 
imkanların değerlendirilmesi önemli” 
diye konuştu.

65’nci dostluk yılımız
Filipinler’in Ankara Büyükelçisi 

Maria Sancez ise, Türkiye ve Filipin 
arasındaki dostluğun 65’inci yılını 
kutladığını belirterek, “İzmir’de 
bulunduğum için çok mutluyum. 
Sayın Ender Yorgancılar, Konsolos 
olduktan sonra da iki ülke arasındaki 
ilişkilerin hızla gelişeceğini umuyorum.  
65’nci dostluk yılımızı kutladığımız bu 
dönemde İzmir ve Cebu arasındaki 
kardeş şehir anlaşması da çok önemli. 
THY’nin direkt uçak seferleri koyacak 
olması ticari hayatımıza büyük ivme 
kazandıracak. Yatırım ilişkilerinin 
gelişmesi için önemli bir adım 
olacak. Filipinler’e daha çok Türk 
dostumuzun gelmesini bekliyorum” 
dedi.

Filipinler ile ticaret zamanı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret eden ve  Belarus 
Türkiye Yatırım ve İşbirliği 
Olanakları Semineri’ne 

katılan Belarus Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Andrei Savinykh’den vize 
müjdesi geldi. EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın iki ülke 
arasında imzalanan vize muafiyeti 
anlaşmasının henüz yürürlüğe 
girmediğini belirtirken Büyükelci 
Savinykh, “İşlemler tamamlandı. 2 Ha-
ziran’dan itibaren Türk halkı vizesiz 
olarak Belarus’a girebilecek” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, Belarus 
ve Türkiye arasındaki ekonomik 
ilişkilerin ele alındığı Belarus Türkiye 
Yatırım ve İşbirliği Olanakları 
Semineri’ne ev sahipliği yaptı. 
Seminer öncesi Belarus Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Andrei Savinykh, Belarus 
Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi 
Müsteşarı Evgeny Lipen ile Belarus 
Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu 
Murat Reha Yorgancıoğlu, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti.

Belarus’taki yatırım ve iş olanakları 

hakkında bilgi veren Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, “Belarus, Minsk, 
Magilov ve Grodno’yu serbest bölge 
ve endüstri bölgesi olarak ayırdı. 
Bu  bölgelerde 3 Türk firmasının 
yatırımı var. İzmir’de İndeks firması 
ile Belarus’lu kamyon bir firmasının 
yatırımı var.  Bu sayıyı arttırmak,  
Türkiye’de ortak yatırıma imza atmak  
için ilişkilerin artırılması gerekiyor” 
dedi. 

Ender Yorgancılar, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin gelişmesini 
sağlayacak vize muafiyeti anlaşmasının 
ise bir yılı aşkın bir süredir yürürlüğe 
girmediğini hatırlatarak, “İki ülke 
arasında 2013 yılında vizesiz seyahat 
anlaşması imzalandı. Büyükelçi 
Savinykh, anlaşmanın 2 Haziran’da 
yürürlüğe gireceğini açıkladı. Vize 
anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 
malların serbest dolaşımının yanında 
işadamlarının da rahatça seyahat 
edebilmeleri iki ülke arasındaki ticaret 
ve sanayiyi olumlu etkileyecektir” diye 
konuştu.

Belarus’u yatırım  
gündemine alın
Türkiye ile Belarus arasında ticari, 

kültürel ve sosyal ilişkilerin gelişmesini 
arzu ettiklerini kaydeden Belarus 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 
Andrei Savinykh, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Belarus ile Kırgızistan 
ve Kazakistan arasında Gümrük 
Birliği anlaşması var. Önümüzdeki 
süreçte Gümrük Birliği’ne Orta Asya 
ülkelerinin de girmesi ve genişlemesi 
sözkonusu olacak. Türk, Egeli 
işadamları, bu gelişen pazarlarda 
yer almak için Belarus’a yatırımı 
gündemine almalı.”

Büyükelçi Savinkyh, ayrıca vize 
anlaşmasının 2 Haziran’da yürürlüğe 
gireceği bilgisini vererek, “Geçtiğimiz 
Cuma günü Türkiye Dışişleri Bakanlığı 
ile toplantı yaptık. 29 Aralık’ta 
Türk hükümetinden resmi işlemleri 
tamamlamasını istemiştik. Türk 
hükümeti resmi işlemleri tamamladı.  
2 Haziran’dan itibaren Türk halkı 
vizesiz olarak Belarus’a gidip 
gelebilecek. İki ülke arasındaki ticaret 
bu anlaşma ile daha da artacak” dedi. 

Belarus’a vize kalkacak, 
ticaret hacmi artacak
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Yabancı yatırımın adresi İzmir 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, Alman 

yatırımcıları İzmir’de yatırıma 
davet etti. Nürnberg Metropol 
Bölgesi Ekonomik Heyeti’ni kabul 
eden Gökçüoğlu, “İzmir, Alman 
işadamlarının yatırım yapabileceği 
kentlerimiz arasında ilk sırada yer 
alıyor. Her firmayı, işadamını yatırıma 
davet ediyoruz” dedi. Nürnberg 
Heyetine başkanlık eden Türk-
Alman İşadamları Derneği TİAD 
Başkanı Emre Hızlı ise, iş ve inceleme 
ziyareti için İstanbul yerine özellikle 
İzmir’i tercih ettiklerini belirterek, 
“Ortak yatırımlar için doğru adresi 
bulduğumuza inanıyorum” diye 
konuştu.

Güçlü işbirliği zemini
Almanya ve Türkiye arasında 

bölgesel anlamda ortaklıkların 
artmasını hedefleyen ve İzmir 
Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) ile Ege 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin 
(ESİAD) davetlisi olarak İzmir’e gelen 
Nürnberg Türk-Alman İşadamları 
Derneği (TİAD), Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. TİAD Başkanı 
Emre Hızlı, Nürnberg Belediyesi 
Ekonomi Dairesi Temsilcisi Axel 
Eisele, Fürth Belediyesi Temsilcisi 
Thomas Dreykorn, Orta Frankonya 
Nürnberg Sanayi ve Ticaret Odası, 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Türkiye 
Sorumlusu Christian Hartmann, 
Nürnberg Belediyesi, Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü, Dr. Wolfgang 
Eckart, TİAD Kurucu ve Onursal 
Üyesi Prof. Dr. Ziya Aksu, TİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Serdar 
Gökkuş’tan oluşan heyeti kabul 
eden EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
İzmir’in sanayi kültürüne dikkat 
çektiği konuşmasında, “En önemli 
ticari partnerimiz Almanya’da nüfusun 
yüzde 6.5’ini Türkler oluşturuyor. Bu 
rakamlar güçlü bir işbirliği için bize 
zemin hazırlıyor” dedi.

Sanayisi dikkat çekiyor
Halen 500 civarında Alman 

firmasının faaliyet gösterdiği İzmir’de 
9 üniversite bulunduğunu, bu 
ünvirsitelerden mezun olan gençlerin 
sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli iş 
gücü teminine sağladıkları katkıya 
dikkat çeken Gökçüoğlu, şunları 
söyledi:

“Serbest bölgesi, organize sanayi 
bölgeleri ve sanayinin talep ettiği 
kaliteli iş gücüyle İzmir, Türkiye’de 
yatırım yapılacak yegane önemli 
kentler arasında yer alıyor. Bu 
ziyaretten, karşılıklı iş imkanlarının 
arttığı kazan kazan prensibiyle yeni 
yatırımların gündeme geldiği yol 
haritası çıkmasını arzu ediyoruz.”

Nürnberg Heyeti’ne başkanlık 
eden Türk-Alman İşadamları Derneği 
TİAD Başkanı Emre Hızlı ise iş ve 
inceleme ziyareti için İstanbul yerine 
özellikle İzmir’i tercih ettiklerini 
belirterek, “EBSO’dan çok etkilendik. 
Ortak yatırımlar için doğru adresi 
bulduğumuza inanıyorum” dedi.

Ziyaretin ardından EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, Türk-Alman İşadamları 
Derneği TİAD Başkanı Emre Hızlı’ya 
plaket takdim etti.
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İsviçre İzmir’i önemsiyor
İsviçre, ekonomik açıdan 

İzmir’deki etkinliğini artırmak 
istiyor. İsviçre sermayeli 
şirketlerin de deneyimlerinden 

yararlanılarak yeni sektörel 
işbirliklerinin temelleri atılacak.

İsviçre İstanbul Başkonsolosu 
Monika Schmutz Kırgöz ve İsviçre 
İzmir Fahri Konsolosu Celal Hasan 
Umur, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Deniz 
Gündüz’ün ev sahipliği yaptığı 
ziyarette, Başkonsolos Kırgöz, 
“İzmir’i çok önemsiyoruz. İsviçre’nin 
İzmir’deki görünürlüğünü artırmak 
istiyoruz. Fahri konsolosluğumuz ortak 
noktamız” dedi.

Ar-Ge konusunda en önemli 
adresin İsviçre olduğunu vurgulayan 
Monika Schmutz Kırgöz, “Buradayız, 
yanınızdayız lafını her ülke söyleyemez. 
İsviçre yanınızda” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz 
Gündüz de, ekonomik ilişkilerde “ne 

satarım?” devrinin geçtiğini, “ortak ne 
yapabiliriz, birlikte ne üretebiliriz?” 
düzeyine gelindiğini söyledi.

İki ülke arasındaki sosyal ve 
kültürel ilişkilerin İzmir ekonomisine 
de yansıması için karşılıklı heyet 
ziyaretleri ve iş organizasyonları 
yapılması ihtiyacını gündeme getiren 
Gündüz, ilk adımların gıda ve makine 
sektörlerinde atılabileceğini belirtirken, 
“Gelişmeye, Ar-Ge ve inovasyona 
açık firmaların ortaklaşa çalışmalara 
imza atması önemli. Burada faaliyet 
gösteren İsviçre sermayeli şirketleri de 
yanımıza alarak ileriye dönük adımlar 
atabiliriz. Türkiye stratejik bir noktada. 
Birlikte yapılacak üretimin pazarlaması 
da kolay olur. İşbirliğine açığız ve EBSO 
olarak her zaman desteğe hazırız” diye 
konuştu.

İsviçre İzmir Fahri Konsolosu 
Umur da, EBSO ziyaretinde önceki 
dönemde Meclis Üyesi olarak görev 
yaptığını hatırlattı ve kendini evinde 
gibi hissettiğini dile getirdi.

İhracatta potansiyel yüksek
Türkiye ile İsviçre arasında 2013 

yılında 2012’ye göre yüzde 198 artan 
altın ithalatı nedeniyle Türkiye’nin 
ithalatı 9.7 milyar dolara ulaşırken 
ihracat 1 milyar dolarda kaldı. Altın 
dışı ithalat ise 2 milyar dolar oldu. 
Türkiye’nin İsviçre’ye ihracatında 
ağırlığı altın, giyim eşyası, demir dışı 
metaller, sebze ve meyve ile ilaçlar 
oluşturuyor. İhracatta ülkemizin en çok 
potansiyele sahip tarım ve gıda ürünleri 
arasında kuru incir, kuru üzüm, kuru 
kayısı, bisküvi, gofret, baklava gibi 
şekerli ve unlu mamuller, makarna, 
dondurulmuş mamuller, sert kabuklu 
meyvelerle yaş sebze ve meyveler 
yer alıyor. Bunlar aynı zamanda 
İzmir’in 2013 rakamlarıyla 57.7 milyon 
dolarlık ihracatının daha üst noktalara 
taşınabileceğinin de işaretini veriyor. 
Türkiye’de halen 618 İsviçre sermayeli 
şirket faaliyette. İmalat 163 şirket,  
toptan ve perakende ticaret ise178 
şirket ile ilk sıralarda.
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Slovakya’dan İzmir’e özel ilgi

Slovak sanayici ve işadamları 
rotayı İzmir’e çeviriyor. 
Bugüne kadar daha çok 
turizmin öne çıktığı 

ülke artık İzmir’den karşılıklı iş 
seyahatleriyle gündeme gelecek.

Slovakya Ticaret Ataşesi Luiza 
Richterova, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Deniz Gündüz’ün ev 
sahipliği yaptığı ziyaretin gündemini, 
Türkiye ile Slovakya arasındaki 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
oluşturdu. Slovakya’nın küçük ama 
Avrupa’da merkezi bir konumda 
olduğuna dikkat çeken Richterova, 
ülkesinden Türkiye’ye yılda 130 
bin kişinin turist olarak geldiğini 
belirtirken, “İşadamlarımız Türkiye’yi 
yeni keşfediyorlar. Artık turist olarak 
değil ticaret yapmak için gelmek 
istiyorlar. Slovakya’dan pekçok 
şirket İstanbul’a geldi, İzmir’i merak 
ediyorlar. İzmir, Türkiye’de çok 
önemli bir yer ve yapacak çok şey 

var” dedi.
Luiza Richterova, Slovakyalılarla 

Türklerin birbirlerine çok benzediğini, 
İzmir’in Seferihisar ilçesi ile 
Slovakya’nın Snina kentinin kardeş 
kent olduğunu hatırlatırken, öncelikle 
direkt uçak seferlerinin başlatılması, 
ardından karşılıklı ziyaretlerle sektörel 
bazda şirketler arasındaki işbirliklerini 
güçlendirecek heyet organizasyonları 
gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Birlikte kazanalım
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Deniz Gündüz de, İzmir’in sanayi 
açısından önemli bir destinasyon 
olduğunu, geniş bir sektörel çeşitlilik 
içinde her konuda yatırım ve 
işbirliği yapılabileceğini vurguladı. 
Türk ve Slovak şirketlerin büyüme 
arzusuna işaret eden Gündüz, “Rakip 
değil birlik olalım, firmalarımızın 
beraberce neler yapabileceğini 
görelim. Bazı ürünlerin üretimini 
Slovakya’da bazılarını Türkiye’de 
yapalım, birbirimizin sinerjisinden, 

teknolojisinden ve tecrübelerinden 
yararlanalım” dedi.

İki ülke arasındaki dış ticaretin 
Slovakya lehine fazla verdiğini 
hatırlatan Gündüz, “Karşılıklı dış 
ticaretimizde ortak noktaları tekstil, 
otomotiv ve yan sanayi, demir 
çelik ürünleri, bakır teller, izole 
edilmiş kablolar ve diğer elektrikli 
iletkenler oluşturuyor. 2013 yılı 
itibariyle 1 milyar 116 milyon dolarlık 
ithalatımıza karşılık 436.5 milyon 
dolarlık ihracatımız var. İzmir’in 
rakamları ihracat ve ithalatta 30 
milyon dolar civarında ve sektörel 
bazda daha dengeli bir görünüm 
arz ediyor. İki ülke arasında 2003 
yılında yürürlüğe giren ve 2009 
yılında revize edilen Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması’nın getirdiği imkanlardan 
da yararlanarak ekonomik işbirliğimizi 
sahip olduğumuz potansiyeli 
değerlendirecek düzeye ulaştırmamız 
gerekiyor” diye konuştu.
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Kambiyo senetlerinden çek 
ve bono (emre muharrer 
senet) ticaret hayatında 
pek çok işletme tarafından 

ödeme vasıtası veya teminat işlevi 
görmek üzere kullanılmaktadır. Bu 
kullanım nedeniyle yaygın olarak iki 
sorun ortaya çıkmaktadır.

Sattığı emtia veya verdiği 
hizmet karşılığında alacaklı olan 
taraf, borçlusundan kambiyo senedi 
almakta ancak vade gününde bedelini 
tahsil edememekte, senedi tanzim 
eden (keşideci) hakkında yaptığı 
icra takibi ise hiç ya da yeterli 
haczi mümkün mal bulunamaması 

nedeniyle semeresiz kalmaktadır. 
Senedi tanzim eden (keşideci) pek 
çok kez sermaye şirketi (limited veya 
anonim) olup, şirketin kamu borcu 
dışındaki borcundan şirket ortağı 
sorumlu olmadığı için şirket adına 
yeterli malvarlığı bulunamadığında 
senedin hamili mağdur olmaktadır. 
Lehdarı olduğunuz senedin 
ödenmesini daha teminatlı bir hale 
getirmek için -aval- adı verilen 
kambiyo senetlerine özgü müteselsil 
bir kefaleti kullanmak mümkündür. 
Kambiyo senetlerinin ön yüzü senedi 
tanzim eden (keşideci) tarafından 
imzalanmaktadır. Senedin ön yüzüne 

Kambiyo 
senetlerine 

özgü sorunlar
Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

Lehdarı olduğunuz 
senedin ödenmesini 
daha teminatlı bir 
hale getirmek için 
-aval- adı verilen 
kambiyo senetlerine 
özgü müteselsil bir 
kefaleti kullanmak 
mümkündür. 
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keşideci dışında atılan her imza aval 
hükmünde olup, avalist adı verilen 
kişiyi kambiyo senedinde yazılı olan 
bedelinin ödenmesinin kefili haline 
getirir. Örneğin senedin keşideci 
kısmını yetkilisi olduğu limited veya 
anonim şirketi temsilen imzalayan 
gerçek kişi attığı imzanın yanına 
-AVAL İÇİNDİR- yazarak attığı 
ikinci imza ile şirketinin bu senetten 
doğan borcunun ödenmesini 
gerçek kişi olarak taahhüt etmiş 
olur. Yani aynı kişi, şirket kaşesi 
altında attığı imza ile yetkilisi olduğu 
şirketin sorumluluğunu, attığı ikinci 
imzası ile Türk Ticaret Kanunu 
m.794/2 gereğince şahıs olarak 
kendi sorumluluğunu taahhüt etmiş 
olur. Böylelikle senedin vadesinde 
ödenmemesi durumunda senedin 
ön yüzünü avalist olarak imzalamış 
olan gerçek kişi, senet bedelinin 
ödenmesinden şahsı adına kayıtlı tüm 
malvarlığı ile sorumlu hale gelir.

Kambiyo senetlerine ilişkin bir 
diğer sorun ise henüz satıma konu 
şey teslim edilmeden veya hizmet 
alınmadan satıma konu mal veya 
hizmetin bedelinin ödenmesi için 
karşı tarafa kambiyo senedi tanzim 
edilerek verilmesidir. Çok yaygın 
olarak satıma konu şey vadeli 
olarak alınmakta ancak teslim için 
kararlaştırılan vade gelene kadar 
satıcı konumundaki firma ekonomik 
darboğaza girip taahhüdünü yerine 
getirememektedir. Bu durumda 
alıcı keşide ettiği senedin vadesi 
geldiğinde henüz mal veya hizmet 
alamadığı halde senedin bedelini 
ödemediği takdirde icra takibine 
maruz kalmaktadır. Menfi tespit 
davası adı verilen dava ile henüz 
kambiyo senedi icra takibine konu 
edilmeden teminat karşılığında icra 
takibinin durdurulması mümkün 
olsa da bu yoldan senedin ciro 
edilmesi halinde pek çok kez sonuç 
alınamamaktadır. Zira kambiyo 
senedi tanzim ederek lehtara teslim 
etmenizin bir sebebi olmasına 
rağmen kambiyo senedi sebepten 
mücerret (soyut) bir ilişki tesis eder. 

Senedin ödeme vadesinin geçmesi 
nedeniyle hakkınızda icra takibi 
yapan kişi senedi verdiğiniz lehtar 
ise aranızdaki ticari ilişki gereğince 
lehtarın size karşı olan edim borcunu 
yerine getirmediğini def’i (itiraz) öne 
sürme ve icra takibini iptal ettirme 
ihtimaliniz bulunmaktadır. 

Kambiyo senedini ciro yoluyla 
lehtardan devralmış olan cirantaya 
karşı,  lehtara sahip olduğunuz 
def’ileri öne sürme hakkınız 
bulunmamaktadır. Hatta bu nedenle 
senet bedelini lehtara elden ödemiş 
olsanız dahi senedi geri almamanız 
durumunda bedelin ödendiğini senedi 
elinde bulunduran son hamile karşı 
öne sürme hakkınız yoktur. Senedi 
elinde bulunduran son hamil, senedi 
verdiğiniz lehdar ile olan ilişkinizi 
bilerek kötü niyetle (kötü niyeti 
ispat yükü iddia eden tarafa aittir) 
sizin zararınıza hareket ettiği ispat 
edilemediği sürece (ki ispatı oldukça 
güçtür) senet bedelini ödemekten 
kurtulmak oldukça güçtür.

Yine ticaret hayatının ve/veya 
arkadaşlık ilişkisinin gereği pek çok 
kez taraflar arasında kambiyo senedi 
tanzimini gerektirecek temel bir 
borç ilişkisi olmadığı halde hatır 
senedi denilen senetler tanzim 
edilmektedir. Bu senedi ciro yoluyla 
devralan kişilere karşı da senedin 
hatır senedi olduğunu iddia etmek 

ve icra takibinden kurtulmak aynı 
sebeplerle oldukça güçtür. Bu 
nedenle keşideci olarak senedi 
tanzim ederek verdiğiniz lehtar ile 
aranızdaki anlaşmadan kaynaklanan 
ödememe sebepleri veya senedin 
hatır senedi olduğunu senedi elinde 
bulunduran tüm hamillere karşı öne 
sürmek için bono veya çekin ön 
yüzüne -CİRO EDİLEMEZ- kaydının 
yazılması gerekmektedir. Bu kayıt 
senedin kambiyo senedi olma 
niteliğini etkilemez ise de senedin 
lehtar dışındakilere ciro edilmesine 
engeldir.

Ayrıca ticaret hayatında teminat 
amaçlı olarak örneğin ileride 
gerçekleşmesi muhtemel bir olayın 
vukuunda yapılacak ödemeyi teminat 
altına almak için de bono tanzim 
edilmektedir. Bu durumda borcun 
doğumu şarta bağlı olmasına rağmen 
bu şart gerçekleşmeden bono üçüncü 
şahsa ciro edilerek bazen tedavüle 
çıkarılmaktadır. 

Bu durumda keşidecinin, lehtara 
karşı sahip olduğu hakları diğer 
cirantalara karşı öne sürebilmesi 
için senedin üzerine  malen veya 
nakden değil, -bedelini teminaten 
aldım- ibaresini eklemesi veya senet 
ön yüzüne -işbu senet … tarihli 
sözleşmenin teminatı olarak tanzim 
olunmuştur- ibaresini eklemesinde 
fayda bulunmaktadır.
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Kemalpaşa Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(KESİAD), sanayicilerin 
sorunlarının çözümü 

için Ege Bölgesi Sanayi Odası 
ve Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi (KOSBİ) ile işbirliği yapacak. 
Üyelerinin tamamının EBSO üyesi 
olduğu ve başkanlığını EBSO Meclis 
Üyesi Aytekin Öztaş’ın yaptığı 
KESİAD, EBSO ile Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölgesi güçlerini 
birleştirerek ortak çalışmalara imza 
atacak.

Ortak projeler
KESİAD’ın yeni Yönetim Kurulu, 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ve EBSO Meclis Başkanı 
Salih Esen’i ziyaret etti. Ziyarete 
aynı zamanda EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi olan KOSBİ Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Porsuk da katıldı. 
Ziyarette; sanayiciler sorunlarının 
aynı olduğuna işaret ederek güçlerini 
birleştirme kararı alırken, bundan 
sonra her 3 kurum işbirliği yaparak 
ortak projelere imza atacaklar.

Sinerji ile sorunlar çözülür
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Aytekin Öztaş, aynı zamanda EBSO 
Meclis Üyesi olduğunu belirterek, 

böyle bir kurumda görev almaktan 
mutluluk duyduğunu söyledi.

KESİAD Yönetimine kısa bir 
süre önce seçildiklerini ve bölge 
sanayicilerin sorunlarını çözmeyi ve 
onların işlerini daha da büyütmeyi 
amaçladıklarını ifade eden Öztaş, 
“Bu hedeflerimizin gerçekleşmesinde 
EBSO’nun yol göstericiliğinden ve 
gücünden yararlanmak istiyoruz. Bu 
ziyareti de bunun için gerçekleştirdik. 
EBSO büyük bir kurum. KESİAD 
üyeleri de EBSO’nun üyeleri. 
Sanayicilerin sorunları ortak. EBSO ile 
her türlü projede var olmak istiyoruz. 
Sorunlarımızın çözümünde EBSO’nun 
bize destek olacağından hiç şüphemiz 
yok. Yine KOSBİ yönetimi ile de 
birlikte hareket ediyoruz. 3 kurum 
birlikte bölge sanayicilerin sorunları 
için seferber olacağız. Yaratacağımız 
sinerji ile başta teşvik adaletsizliği 
olmak üzere bir çok sorunu 
çözeceğimizden şüphem yok” dedi.

Yorgancılar’dan 
güçbirliği mesajı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar ise, KESİAD 
yönetimine başarılar diledi ve ortak 
çatılarının EBSO olduğunu hatırlatarak 
işbirliği çağrısında bulundu. Birlikte 

huzur içinde çalışılarak başarının elde 
edileceğinin altını çizen Yorgancılar, 
görevlerinin doğru kişilere, doğru 
platformlarda sorunları doğru 
anlatarak sanayicilerin sorunlarına 
çözüm üretmek olduğuna dikkat 
çekti. Kemalpaşa OSB’nin yıllarca var 
olma mücadelesi verdiğini, kendisinin 
bölgeye inanarak harekete geçtiğini ve 
sorunların çözümüne katkı sağladığına 
işaret eden Yorgancılar, “Bundan 
sonra da birlik içinde hareket 
etmeliyiz. Kemalpaşa İzmir ve Türkiye 
ekonomisi için çok büyük bir değer. 
Bu değeri daha da artırmalıyız. Bunun 
için EBSO, KOSBİ ve KESİAD birlik 
içinde olmalı. Bu güçbirliği ile uyumla 
sorunlarımızı çözer, üyelerimizi daha 
iyi noktalara taşırız” diye konuştu.

Esen: EBSO yanınızda
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen 

ise, bölgenin yıllardır sorunlarla 
uğraştığını, EBSO’nun devreye girmesi 
ile artık sorunların çözüldüğüne işaret 
ederek, bundan sonra sanayicilerin 
üretime odaklanacağını söyledi. 
EBSO’nun her zaman Kemalpaşalı 
sanayicilerin yanında olacağını 
belirten Esen, bölgenin de yeni 
yatırımlarla bundan sonra büyümesini 
sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Sanayiciler sorunlarını 
işbirliği ile çözecekler

KONTROL MASTARLARI
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İzmir’de istihdam son beş yılda 
344 bin arttı. İzmir’de işsizlik oranı 
ise Türkiye’nin oldukça üstünde 
seyretmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir 
Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 
beş yılda İzmir’deki istihdam oranı 
yüzde 39’dan yüzde 47,36’e yükselirken 
istihdam edilen kişi sayısı da 344 bin 
arttı. Aynı dönemde İzmir’de işgücüne 
katılım oranı yüzde 46,6’dan yüzde 
55,9’a ciddi bir artışla yükselirken, 2013 
yılında İzmir’de işsizlik oranı yüzde 
15,4 ile 2013 yılı Türkiye işsizlik oranı 
olan yüzde 9,7’nin oldukça üzerinde 
seyretti.  Türkiye’de işgücüne katılım 
oranı ise 2009-2013 yılları arasında 
yüzde 47,9’dan yüzde 50,8’e yükseldi. 
(Tablo:1) 

İzmir’de kadın işsizlik oranı Türkiye 

ortalamasının oldukça üzerinde
Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan 

en gelişmiş illerinden olan İzmir’de 
işgücünün cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında, kadınlar aleyhine durum 
göze çarpmaktadır. 2013 yılında 
İzmir’de erkeklerde işsizlik oranı yüzde 
11,6 iken Türkiye’de bu oran yüzde 
8,7 seviyesinde; İzmir’de erkeklerde 
işgücüne katılım oranı yüzde 74 iken 
Türkiye’de bu oran yüzde 71,5 olarak 
gerçekleşmiştir.

2013 yılında İzmir’de kadınlarda 
işsizlik oranı yüzde 22,5 iken Türkiye’de 
bu oran yüzde 11,9 seviyesinde 
seyretmektedir. Bunun başlıca sebepleri 
ise İzmir’de kadınlarda işgücüne 
katılım oranı yüzde 38,7 ile Türkiye 
ortalamasının (yüzde 30,8) yaklaşık       
8 puan üzerinde seyretmesi ile İzmir’de 

İzmir’de işgücünün 
genel yapısı ve 

istihdamın sektörel 
dağılımı 

Erkan BÜYÜKBEBECİ
TÜİK Uzmanı,

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü

 İzmir’de yaşanacak 
tüm olumlu 
gelişmelerin sanayi, 
hizmet ve ticaret 
sektörlerinde 
sağlanacak istihdam 
artışı ile İzmir’de 
işsizlik sorununun 
çözümüne ve 
işsizlik oranının 
düşürülmesine 
de büyük katkılar 
sağlayacağını umutla 
bekliyoruz.

YIL

Kurumsal
olmayan 
çalışma 

çağındaki 
nüfus

İşgücü İstihdam İşsiz

İşgücüne 
katılma 
 oranı
(%)

İşsizlik 
oranı
(%)

İstihdam 
oranı
(%)

İşgücüne 
dahil 

olmayan 
nüfus

2013 3200 1790 1514 276 55,9 15,4 47,3 1410

2012 3142 1671 1424 247 53,2 14,8 45,3 1471

2011 3099 1653 1410 243 53,4 14,7 45,5 1446

2010 3066 1534 1303 231 50,1 15,1 42,5 1531

2009 2997 1397 1170 227 46,6 16,2 39,0 1600

Kaynak: TÜİK İzmir Bölge İşgücü Verileri, 2009-2013 ( Tablo:1)

 İzmir’de İşgücünün Genel Durumu: 2009-2013 (Bin kişi)
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tarım sektöründeki istihdamın 
Türkiye’ye oranla oldukça düşük 
kalması olarak gösterilebilir.

İzmir’de sanayi sektörünün 
istihdam içerisindeki payı 
yükseliyor. Son beş yılda sanayi 
sektörü İzmir’e 153 bin ek istihdam 
sağlayarak istihdam artışının 
lokomotifi oldu.

2009-2013 yılları arasında İzmir’de 
toplam istihdam yaklaşık yüzde 30 
oranında artmış, istihdam edilen kişi 
sayısı 1170 bin kişiden 1514 kişiye 
yükselmiştir. Yıllık bileşik ortalama 
istihdam artış hızı yaklaşık yüzde 6,7 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 
yıllık tarımsal istihdamın artış hızı 
yaklaşık yüzde 17 olurken, hizmet 
istihdamı yaklaşık yüzde 3,3 oranında 
artmış, sanayi sektörü en büyük 
istihdam artışı sağlayan sektör olmuş 
ve yılda ortalama yüzde 10 oranında 
bir büyüme hızıyla 5 yılda toplam 
153 bin ek istihdam sağlamıştır. 2009 
ile 2013 yılları arasında tarım ve 
sanayi sektörünün toplam istihdam 
içerisindeki payı artarken, hizmet 
sektörünün payı ise azalmıştır. 
(Tablo:2)

İzmir’de sanayi sektörünün 
istihdam yoğunluk katsayısında 
belirgin bir artış gözlendi. İzmir 
ilinde istihdamda sanayi kesiminin 
ağırlığının artmaya başladığı istihdam 
yoğunlaşma katsayılarının (location 
quotiant, LQ) incelenmesiyle daha 
iyi görülebilmektedir. Sektörel 
istihdam yoğunlaşma katsayısı 
(location quotiant), ilde (İzmir’de) 
ve Türkiye’de aynı sektörün toplam 

istihdam içindeki göreli payları 
birbirine oranlanarak bulunmaktadır. 
Katsayı 1’den ne kadar büyükse ilgili 
sektör istihdamının o ilde (İzmir’de) 
ülke ortalamasına göre o kadar baskın 
(yoğun) olmaktadır. (Tablo:3)

2009-2013 arası son 5 yıllık 
dönemde sanayi ve hizmet 
kesimlerinin istihdam yoğunluk 
katsayıları (LQ) birden büyük diğer bir 
ifade ile ülke ortalamasına göre yoğun 
olmakla birlikte, son 5 yıllık dönem 
içerisinde özellikle hizmet sektörünün 
istihdam yoğunluk katsayısında belirgin 
bir düşüş eğilimi, sanayi sektörünün 
istihdam yoğunluk katsayısında ise 
belirgin bir artış eğilimi açık bir şekilde 
görülmektedir.

İzmir’in işgücü 
göstergelerinde 
düzelme bekleniyor
İzmir, hem Türkiye işgücü piyasası 

hem de üreten bir Türkiye olma 
yolunda sanayi sektörü açısından 
oldukça çok önemli bir konuma haiz 
bir şehir. Akdeniz ticaretinin en önemli 
limanlarından biri haline gelen İzmir’in 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 
tamamlanacak projelerle yükselişini 
hızlandırması bekleniyor. Bununla 
birlikte İzmir’de birçok sektörün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı bulma 
şansı son yıllarda İzmir’de eğitim 
sektörüne yapılan yatırımlar ile daha 
da arttı. İzmir’de yaşanacak tüm bu 

olumlu gelişmelerin sanayi, hizmet 
ve ticaret sektörlerinde sağlanacak 
istihdam artışı ile İzmir’de işsizlik 
sorununun çözümüne ve işsizlik 
oranının düşürülmesine de büyük 
katkılar sağlayacağını umutla 
bekliyoruz.

Çalışmalarımızda elde edilen 
bulgular ve değerlendirmeler 
yazarın kişisel görüşleri olup 
Türkiye İstatislik Kurumu’nu 

bağlamamaktadır.

YIL Tarım Sanayi Hizmet
Toplam 

İstihdam

Tarım
(%)

Sanayi (*)
(%)

Hizmet
(%) Toplam

2013 187 481 846 1514 12,4 31,8 55,9 100

2012 144 450 831 1424 10,1 31,6 58,4 100

2011 178 433 799 1410 12,6 30,7 56,7 100

2010 153 397 753 1303 11,7 30,5 57,8 100

2009 100 328 742 1170  8,5 28,0 63,4 100

(*) İnşaat sektörü, sanayi sektörü içinde değerlendirilmiştir.
Kaynak: TÜİK İzmir Bölge İşgücü Verileri, 2009-2013
Not: Yuvarlamadan kaynaklı küçük sapmalar olabilir

İzmir’de İktisadi Faaliyete Göre İstihdam Edilen Nüfus (2009-2013) (Bin kişi) 

Sektör 2009 2010 2011 2012 2013

Tarım 0.347 0.467 0.495 0.412 0.524

Sanayi 1.108 1.161 1.161 1.214 1.204

Hizmet 1.267 1.189 1.179 1.181 1.117

Kaynak: 2009-2013 TÜİK İzmir Bölge İşgücü verilerinden hesaplanmıştır

İzmir’de Üç Ana Sektör İtibariyle İstihdam Yoğunlaşma Katsayıları (LQ): 2009-2013
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Başkanı Ender 
Yorgancılar, üniversiteli 
gençlere ‘girişimcilik’ 

çağrısında bulundu. Eskiden “parası 
garanti” diyerek devlet memurluğu 
ve askerliğin geçerli meslekler 
olduğunu belirten Yorgancılar, “Oysa 
şimdi devlet memurluğu, askerlik 
sizin deyiminizle out,  girişimcilik in. 

Ülkemizin büyümesi ve refahı için 
girişimci gençlerin artması gerek” 
dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
İzmir Meslek Yüksek Okulu’nun 
(İMYO) düzenlediği Kariyer Günleri 
açılışında konuşan Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, meslek sahibi olmanın 
önemine değindi. DEÜ Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Recep Yaparel, DEÜ 
İMYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin 
Avni Egeli, akademisyenler ve salonu 
dolduran öğrencilere hitap eden Yor-
gancılar, “EBSO olarak Mesleksizlik 
kaderimiz olmasın diye çok önemli bir 
proje olan Uzmanlaşmış Meslek Edin-
dirme Merkezleri (UMEM) Projesi’nin 
İzmir koordinasyonunu yürütüyoruz. 
Çünkü, ara eleman ihtiyacının gide-

Devlet memurluğu “out” 
girişimcilik “in”

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, DEÜ 
İzmir Meslek Yüksek 
Okulu öğrencilerine 
meslek sahibi olmanın 
önemini anlattı. Ender 
Yorgancılar, İMYO’nun 
sanayinin ihtiyaçlarına 
yönelik başarılı program 
yürüttüğünü söyledi.
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rilmesinde en büyük engel, mesleki 
eğitimdeki yetersizliğimiz” dedi.

Sizler geleceğin 
teminatısınız
Gençlerin ‘ne olursa olsun bir 

üniversiteden mezun olayım’ dü-
şüncesine karşı İMYO’nun sanayinin 
ara eleman ihtiyacının çözümüne 
yönelik başarılı program ve eğitim-
leriyle çok önemli bir iş gördüğünü 
kaydeden Yorgancılar, ABD’nin AB ile 
önce pasifik, ardından Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması 
(TTIP) görüşmelerinin devam ettiğini 
hatırlatarak, “Bu anlaşma hayata 
geçirildiği takdirde dünya ticaretinin 
yüzde 70’i tek bir blokla yönetilir 
olacak. Üretilen ürünler gümrüksüz 
olarak sınırlarımızdan girerken, biz 
üretittiğimiz ürünleri gümrük vergi-
sine tabi olarak satabileceğiz. Bu her 
yıl iş gücüne katılan 700 bin gencine 
iş bulmak zorunda olan ülkemiz için 
yeni sıkıntılar, genç işsizliğinin yüzde 
20’ler seviyesine çıkması demek. Bu 
anlaşma sizlerin, ülkemizin geleceği 
açısından imzalanmamalı” dedi.

40 yıldır iş hayatındayım
Geçmişte devlet memurluğu ve 

askerliğin garanti para nedeniyle cazip 
olduğunu, ancak günümüzde tercihle-
rin değiştiğini anlatan Ender Yorgan-
cılar, “Devlet memurluğu, askerlik 
siz gençlerin tabiriyle out, girişimcilik 
in. ‘Ben yapamam, başarısız olurum, 
reddedilirim’ korkusu ile hareket 
etmeyin. Başarı, ancak ona inanırsanız 
gerçekleşir” diye konuştu.

İş hayatına 17 yaşında atıldığını ve 
40 yıldır aralıksız iş hayatının içinde 
olduğunu ifade eden Yorgancılar, 
“Hayatta başarılı olmanın anahtarı 
kendinize olan inancınızdır” dedi.  

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü 
Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a plaket takdim etti. 
Ender Yorgancılar, plaketi salonda 
bulunan gençlere ithaf ederek, “Pla-
keti sizler, ülkemizin geleceği gençler 
adına alıyorum” dedi.

Gençliğinde basketbol takımının kaptanı olarak babasından Converse 
ayakkabı istediğini, aldığı yanıtın ‘çalış, al’ olduğunu kaydeden Yorgancılar, 
şunları söyledi:

“1971’de Akdeniz Oyunları için yapılan Atatürk Stadı’nın inşaatı bitirilip 
oyunlara hazırlanması aşamasında tuvaletlerdeki inşaat artıklarını temizledim, 
lisan bilgim sayesinde oyunlar sırasında teşrifatçılık yaptım. Sonuçta bir değil, 
iki Converse alacak para kazandım. Yaptığınız işten hiçbir zaman utanmayın. 
Alın terinizle kazandığınız helal kazanca inanın. Zaman geçti, oğlum aynı 
şekilde üniversite eğitimini tamamladı. İşini kendi buldu. 2 yıl hafta sonları 
bile çalıştı, gece saat 2’lere kadar rapor yazdı. Şimdi bana teşekkür ediyor. 
Babanızın kim olduğuna değil, kendinizin ne olduğuna bakın.”

Babanızın kim olduğuna değil, 
kendinize bakın
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, temel 

bilimlerde altyapı sağlamadan 
üretimin geliştirilemeyeceğini 
belirterek, “21. yüzyıl ile birlikte 
küreselleşen dünyada rekabet 
zorlaştı. Kullanılan teknolojiden, 
ürünün niteliğine ve istihdam edilen 
işgücünün yeteneğine kadar herşey 
önemli birer rekabet unsuru haline 
geldi. Uluslararası rekabette var 
olabilmenin ana koşulu, teknoloji 
seviyesinde gelinen noktadır” dedi.

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi’nin 
gerçekleştirdiği Temel Bilimler Sem-
pozyumu, Özdilek Wyndham Otel’de 
gerçekleştirildi. EBSO Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı İbrahim Gök-
çüoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyesi 
Prof. Dr. Muhittin Şimşek, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat  Acar, 
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Candeğer Yılmaz,  İzmir milletvekili 
ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğ-

lu ile İzmir Vali Yardımcısı Mustafa 
Harputlu’nun yer aldığı sempozyumda 
Türkiye’nin teknolojik ürünleri üretip 
ortaya koyması, dışa bağımlılığını 
azaltması ve yüksek teknolojiye dayalı 
üretim yoluyla refah düzeyini arttır-
ması imkanları üzerinde duruldu.

Fark yaratma zamanı
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Gökçüoğlu, sempozyumda 
hem açılış hem de Temel Bilimlerin 

Sanayi ve Ar-Ge Açısından Önemi 
panelinde yaptığı konuşmada, eğitim 
sisteminin önemine değindi. Gök-
çüoğlu, 2023 hedeflerine ulaşma 
hedefinde altyapının ana anahtarının 
eğitim sistemi olduğunu belirterek, 
“Hal böyleyken, ülkemizde yapılan 
üniversite sınav sonuçlarında temel 
bilimlerden bir uzaklaşma olduğu 
gerçeği ile karşı karşıyayız. Özellikle 
de başarılı gençlerin bu alanı seçme-
meleri, gelecek adına çok üzücüdür.                              

Uluslararası rekabetin 
ön koşulu teknoloji

13’ü İzmir’de olmak üzere Türkiye’de toplam 154 tane Ar-Ge merkezi 
bulunduğunu kaydeden İbrahim Gökçüoğlu, “Bu merkezlerin içinde 
gerçekten Ar-Ge yapanlar olduğu gibi ki bunlarının sayılarının çok az olduğu 
inancındayım. Aslında Ür-Ge yapılmaktadır. Kuşkusuz Ür-Ge de çok önemli. 
Ancak tanım yeniden yapılmalı, destekler ona göre yeniden revize edilmeli. 
Ar-Ge merkezleri bilgiyi ekonomik faydaya dönüştürebilmeli. Bunun için de 
destekler artırılmalı, gerektiğinde proje bazlı destekler verilmeli. Girişimcilik 
becerisi ve kıvrak zekasına çok güvendiğim Türk insanımızın doğru 
yönlendirildiğinde ve temel bilimlere özendirildiğinde başaramayacağı şeyin 
olmadığı inancındayım. Geçmişteki kısıtlı şartlarda uçağını ve otomobilini 
yapmayı başarmış bir millet, bence bugünkü koşullarda daha iyisini 
yapabilmelidir” diye konuştu. 

Yeniden tanıma ihtiyaç var
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Çok açık ve net ifade etmek isterim 
ki, bu şekilde devam edilmesi halinde 
sadece takip eden olmaktan öteye gi-
demeyiz. Takip ettiren olmak için de, 
temel araştırmalar, Ar-Ge, inovasyon, 
Ür-Ge olmazsa olmazdır. Adım adım 
değil, atılım yapmalıyız ki, rekabet 
edebilirlikte fark yaratalım” dedi.

Çocukları temel bilimlere yönlen-
dirmek için teşvik mekanizmalarının 
devreye alınmasının önemini vurgula-
yan Gökçüoğlu şunları söyledi:

“Dünya ölçeğinde eğitim çözümle-
ri geliştiren Pearson eğitim şirketinin, 
küresel eğitim durumunu gösteren bir 
raporunda da, Türkiye 40 ülke içinde 
34’ncü sırada. İlk 2 sırayı Güney Kore 
ve Japonya oluştururken, Bulgaristan, 
Romanya gibi ülkeler bizim önü-
müzde. Bu bir tesadüf olabilir mi? 
Eğitim sisteminde; 11 yılda 13 temel 
sistemini ve 5 bakanını değiştiren bir 
anlayışın bizi getirdiği noktayı artık iyi 
görmek zorundayız. Dünya üçüncü 
sanayi devrimi ile organ kopyalama 
uygulamalarını hayata geçirirken, artık 
biz de adımlarımızı büyük atmalıyız. 
Aksi takdirde, Batıdan doğuya kayan 
üretim ekseninde Türkiye’nin hedefle-
ri hayalden öteye gidemez. Orta gelir 
tuzağına takılıp kalırız.”

Ar- Ge desteklenmeli
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, 
sağlanacak desteklerle ve doğru politi-
kalarla; Ar-Ge alanında yetişmiş insan 
gücü, bilimsel yeteneğe yönelmiş üni-
versiteler aracılığıyla sanayinin Ar-Ge 
faaliyetlerine yoğunlaşması gerektiğini 
ifade ederken, “Tüm bunların, gece-
den sabaha olamayacağının da çok iyi 
farkındayız. Ancak şunun da çok iyi 
farkındayız ki; 21. yüzyıl ile birlikte 
küreselleşme, rekabet edebilmeyi her 
geçen gün zorlaştırmıştır. Kullanılan 
teknolojiden, ürünün niteliğine ve 
istihdam edilen işgücünün yeteneğine 
kadar her şey önemli birer rekabet 
unsuru haline gelmiştir. Uluslararası 
rekabette var olabilmenin ana koşulu, 
teknoloji seviyesinde gelinen nokta 
oldu” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, “Temel bilimler 
olmadan, ülkenin kalkınmışlığından bahsetmek mümkün değil. Temel 
bilimler teknolojinin altyapısını oluşturduğu için ona eşlik etmesi gerekir. 
Son zamanlarda temel bilimler gözden düşer gibi oldu. 2023 yılı hedeflerine 
ulaşmanın sorumluluğunu taşıyorsak, bilimin uzun emek ve planlama 
gereksiniminde kendimizi de eleştirmemiz gerekiyor. Bilimi üretmek kadar 
topluma aktarmakta hedeflerimiz arasında olmalıdır”  diye konuştu. 

AK Parti İzmir Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Tekelioğlu ise, Ülke olarak AB’nin yazılı standartlarını 
uygulamaları gerektiğini fakat AB’nin de yazılı standartları uygulama alanında 
kendi normlarına uygun hareket etmediklerini aktardı. Tekelioğlu, “AB 
standartlarını önemsemek zorundayız. AB standartlarına sahip olmak 
demek, Türkiye’nin öngörülebilir ülkesi olmasını sağlamaktır” dedi.

Temel bilimler olmadan 
kalkınma olmaz
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Türkiye’de ekonominin 
dinamiği küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin 
Ar-Ge ve inovasyon 

kapasitelerinin artırılması amacıyla 
Türkiye’ye örnek bir proje hayata 
geçiyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Ege Üniversitesi, İzmir Avrupa 
Birliği İş Geliştirme Merkezi 
(ABİGEM) ile EBİLTEM Teknoloji 
Transfer Ofisi, KOBİ’lerin geleceğe 
güvenle yol alabilmelerini ve 
kiminle işbirliği yapabileceklerini 
sağlayacak ücretsiz danışmanlık 
programı “mentorEGE”ye start 
verdi. İzmir ABİGEM ve EBİLTEM-
TTO’nun “KOBİ’ler için inovasyon” 
sloganıyla yola çıkan mentorEGE 
programı, TÜBİTAK tarafından 
da desteklenmeye uygun bulunan          

6 programdan biri oldu. 
KOBİ’lere yeni bir açılım 

sağlayacak mentorEGE programının 
başlaması dolayısıyla Ege Üniversitesi 
Rektörlüğü’ndeki toplantı, Ege 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Candeğer Yılmaz, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
ve İzmir ABGEM Yönetim Kurulu 
Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, 
EBİLTEM Müdürü Prof. Dr. Fazilet 
Vardar Sukan, İzmir ABİGEM 
Direktörü Arzu Amirak’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
ve İzmirABİGEM Yönetim Kurulu 
Başkanı Demirkalkan, kurum 
olarak girişimcilerin ve işletmelerin 
ekonomi, teknoloji, organizasyon, 
bilgi ve sosyal alanlardaki değişime 

KOBİ’ler yenilikçi olsun diye 
Türkiye’ye örnek proje

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Ege Üniversitesi, 
İzmir ABİGEM ve 
EBİLTEM-TTO, 
firmaların Ar-Ge ve 
yenilik kapasitesini 
artırmaya yönelik 
özgün ve uzun 
soluklu “mentorEGE” 
programına start 
verdi. KOBİ’lere                       
9 ay süreyle ücretsiz 
sunulacak program, 
geleceğe güvenle yol 
alabilmelerini ve kiminle 
işbirliği yapabileceklerini 
sağlayacak rehber 
olacak.
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uyum sağlayarak rekabet avantajlarını 
artırmayı, yurt dışına açılmalarını 
ve iş hacimlerinin geliştirilmesini 
hedeflerken, küresel entegrasyon 
ve dayanışma ihtiyacına yaratıcı 
ve uygulanabilir çözümler sunarak 
büyük katkı sağlamak için çalıştıklarını 
anlattı.

Hedef: KOBİ’lerin yükselişi
mentorEGE’yi üniversite ve sanayi 

işbirliğinin en güzel örneklerinden 
biri olarak nitelendiren Demirkalkan, 
“Ege Üniversitesi İİBF ve EGAM’ın 
da destek vereceği bu program, 
ürün, servis veya iş modeli ile 
uluslararası ölçekte büyüme 
potansiyeli taşıyan ancak Ar-Ge ve 
yenilik yönetim kapasitesi düşük 
KOBİ’ler için uluslararası standartlara 
uygun, yerel ve ulusal ihtiyaçlara 
özgü sürdürülebilir ve izlenebilir 
bir mentorluk mekanizmasıdır. 
Özel bir değerlendirme yöntemiyle 
belirlenecek ilk etapta 25 KOBİ’ye 
9 ay boyunca mentorluk servisi 
sağlamak üzere bir mentor havuzu 
oluşturulacak ve bur sürece 
ücretsiz danışmanlık verilerek 
inovasyon kapasitelerinin artırılması 
sağlanacaktır” dedi.

Ateş İlyas Demirkalkan, 
mentorEGE ile firmaların birçok 
alanda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri 
en yetkin, konusunda en uzman 
ve en uygun kişilerden alacağını, 
işletme bünyesinde bulundurulması 
maliyet ve insan kaynağı olarak 
erişilmesi zor profesyonellerin bilgi 
ve birikimlerinden faydalanma, 
işlerini geliştirme imkanı bulacaklarını 
bildirdi.

EÜ ile EBSO başardı
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Candeğer Yılmaz da, günümüzde 
halen üniversite ve sanayi işbirliği 
tartışılırken Ege Üniversitesi ile Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın yıllar önce 
bunu ÜSİGEM ile gerçekleştirdiğini 
söyledi.

“mentorEGE programını büyük 
şirketlerle yapabilirdik, ancak 
KOBİ’leri seçtik” diyen Prof. Dr. 

Yılmaz, şunları söyledi:
“Bölgemizin ihtiyaçlarına 

ülkemizin stratejik hedeflerine 
uygun çözümler gerçekleştiriyoruz. 
KOBİ’lerimizi daha üst seviyelere 
taşırken, bilgi birikimlerimizi ve 
deneyimlerimizi kuruluşlarımızın 
hizmetinde değerlendirmek istiyoruz. 
mentorEGE, hem hedefleri hem de 
uluslararası standartlardaki eğitim 
kitiyle ve sonuçlarıyla özgün bir 
model olarak Türkiye’ye örnek 
projedir. Gerçek bir ortak akıl. 
Yenilikçi, inovatif ve uygulamaya 
dayalı bir sistemdir. Hedeflerimiz 
büyük, ayağımız yere sağlam basıyor 
ve kendimize güveniyoruz. KOBİ’ler, 
güvenilir yol almalarını sağlayacak 
rehberle birlikte, nerede olduklarını 
ve gelecekte kiminle işbirliği 
yapacaklarını bilecekler.”

EBİLTEM Müdürü Prof. Dr. 
Fazilet Vardar Sukan, TÜBİTAK’ın 
Türkiye’de özel sektör firmalarına 
yönelik mentorluk mekanizması 

geliştirilmesi ve uygulanması çağırısına 
43 başvuru yapıldığını belirtirken, 
İzmir ABİGEM ile EBİLTEM TTO’nun 
işbirliğinin desteklenecek 6 proje 
arasında yer almasından mutluluk 
duyduklarını dile getirdi. Bölgesel 
yenilik kapasitesinin artırılmasında 
Ege Üniversitesi’nin farkını ortaya 
koyduğunu anlatan Prof. Dr. Sukan, 
“Toplumun farklı katmanlarında 
üniversitenin elini hissettirmesinin 
gayreti içinde olduk” diye konuştu.

mentorEGE sisteminin işleyişi 
hakkında bilgiler veren İzmir 
ABİGEM Direktörü Arzu Amirak 
ise, firmaların bir yenilik karnesine 
sahip olacağını, programa katılan 
firmaların en az 5’inin TÜBİTAK ve 
diğer projelerde yer almasının, Ar-
Ge birimi kurmasının hedeflendiğini 
bildirdi. Amirak, KOBİ’lere farkındalık 
yaratacak, Ar-Ge ve inovasyon 
kapasitelerini artıracak programın 
bölge ekosistemine de büyük katkılar 
yapacağını ifade etti.

mentorEGE programı ile firmaların Ar-Ge ve yenilik kapasitesini 
artırmaya yönelik özgün ve uzun soluklu bir mentorluk mekanizması 
oluşturulması hedefleniyor. 15 Mayıs’ta başlayan program kapsamında 
mentorluk hizmeti verebilme potansiyeline sahip kişiler, projeye özgü 
geliştirilen eğilim testi ve mülakatlarla seçim kriterleri doğrultusunda 
belirlenecek. Eğtim programı sonunda başarılı olan adaylar mentor 
sertifikası almaya hak kazanacak.

Uluslararası ölçekte büyüme potansiyeli taşıyan, daha önce bir
Ar-Ge ve yenilik desteğine başvurmuş ancak destek alamamış 25 KOBİ, 
profesyonel mentorlarla eşleştirilecek. Programda yer almak üzere 
başvuruda bulunacak KOBİ’lere özel bir “Yenilik Düzey Testi” uygulanacak. 
Her firma yenilik düzeyini gösteren bir “Yenilik Karnesi” alacak. Programda 
yer alan KOBİ’ler 9 ay boyunca birlikte çalışacakları mentoru eşleştirme 
mekanizması kapsamında, son karar kendilerinde olacak şekilde 
belirleyecek.

mentorEGE ile İzmir, Egeli firmaların yenilik yeteneklerinin geliştirilmesi 
için özgün bir model oluşturulmuş olacak.  mentorEGE programı, 
oluşturacağı mentorluk mekanizması, eğitim seti, profesyonel mentorları 
ve faydalanıcı firmalarıyla bölgenin yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesine 
katkıda bulunacak.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve EGAM Group 
gibi birçok paydaş ile birlikte yürütülecek proje, ekosistemdeki aktörler 
arasında bir köprü oluşturarak bölgesel kalkınma üzerinde pozitif sonuçlar 
doğuracak.

Ar-Ge yapan yenilikçi KOBİ
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Depark iş dünyasına tanıtıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Füzün ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi (DEPARK) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören 
ev sahipliğinde DEPARK konulu 
toplantı düzenlendi. Rektörlük Çatı 
Restoran’da düzenlenen toplantıda, 
DEPARK’taki gelişmelerle ilgili sanayi 
ve ticari oda temsilcilerine bilgi 
verildi ve karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu.

Toplantıya, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş, İzmir Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter Vekili Murat Yılmazçoban, 
Ege Serbest Bölgesi Yürütme Kurulu 
Başkanı Dr. Faruk Güler, Ege Sanayici 
ve İşadamları Derneği Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar,  Ege 
Genç İşadamları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Nadas, 
TGB-1 Üniversite Sanayi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdür Prof. 
Dr. Abdurrahman Bayram, DEPARK 
Genel Müdürü Necip Özbey, TGB-2 
Üniversite Sanayi Uygulama Merkez 
Koordinatörü Doç. Dr. Adile Öniz 
katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Füzün, Türkiye’nin 
uzun yıllardan bu yana ürettiği bilgiyi 

teknolojiyle üretip, ticarileştirmede 
geç kaldığını ifade ederek, “DEPARK 
ile birlikte Türkiye’nin önemli çalışma-
lar yapan bilim merkezi olacağız. Çok 
yakında hayata geçireceğimiz Ar-Ge 
merkezi ile Ortadoğu’nun en büyük 
gen araştırmalarını yapan bir birim 
olacağız. Hem sağlık hem de sanayi 
alanında yapacağımız çalışmalarla, bilgi 

üretip ticarileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu 
noktada İzmir’e ve Türkiye’ye önemli 
hizmetlerde bulunan işadamlarımızın 
desteğini bekliyoruz” dedi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi (DEPARK) Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Murat Özgören ise ticarete 
ve sanayiye yön vererek, farkındalık 
yaratma amacında olduklarını belir-
terek, üniversite-sanayi işbirliğinde 
Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi 
ve çok zengin danışman kadrosuyla 
bambaşka bir yapıya kavuşulduğunu 
vurguladı. 

Prof. Dr. Özgören, “Dokuz Eylül 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuru-
luşu 3 Ocak 2013’de oldu. DEPARK, 
Türkiye’nin ilk hastaneye tam entegre 
Sağlık Teknopark’ı olarak hizmete gir-
di. Ayrıca uluslararası sağlık Teknolo-
jileri Hızlandırıcısı Bioizmir Projesi’yle 
global olarak İzmir’i ve ülkemizi temsil 
eder hale geldi” diye konuştu. 
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Celal Bayar Üniversitesi 
Salihli Meslek 
Yüksekokulu Tekstil 
Hazırgiyim Moda Tasarım 

ve Deri Konfeksiyonu Bölümü 
öğrencileri, öğrenim gördükleri 
sektörleri temsilcilerinden dinledi, 
fabrika ziyaretleriyle bilgilerini 
pekiştirdi.

CBÜ Salihli Meslek Yüksek Okulu 
Tekstil Hazırgiyim Moda Tasarım 
ve Deri Konfeksiyonu Bölümü, 
Kariyer Günleri kapsamında Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkan 
Yardımcısı Işın Yılmaz’ı konuk etti. 
Çalışma hayatında geride kalan 30 
yılın bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle 
paylaşan Işın Yılmaz, sadece tekstil 
ve hazırgiyim sektöründe değil 
hemen hemen bütün sektörlerde 
nitelikli teknik eleman ihtiyacının 

çok ve önemli olduğunu ifade etti. 
Işın Yılmaz, tekstil ve hazırgiyim 
sektörünün inceliklerini de 
aktarırken öğrencilerden mezun olup 
çalışma hayatına adım attıklarında 

kendilerinden neler beklendiğini de 
anlattı.

Tekstil ve hazırgiyim sektörünün 
çok yoğun yerleşik olmadığı Salihli 
ve çevresinde öğrencilere işleyişi 
pratik olarak gösterme fırsatı 
yaratmak isteyen EBSO 18. Grup İç 
Giyim Eşyası Meslek Komitesi, oy 
birliğiyle karar alarak üye firmalara 
teknik gezi düzenledi. 55 öğrenci ve 
2 öğretim üyesinden oluşan grup, 
İzmir’in tekstil ve hazırgiyim ihtisas 
organize sanayi bölgesi olan Buca Ege 
Giyim Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(BEGOS) faaliyet gösteren Işın 
Yılmaz’a ait Mergü Tekstil, Burak 
Sertbaş’a ait Demoteks, Toygar 
Narbay’a ait Narkonteks, Süleyman 
Keskin’e ait Büşra Triko Tekstil ve 
grup üyesi Era Tekstil firmalarını 
ziyaret ederek üretim hakkında 
bilgi sahibi oldu. Öğrenciler ayrıca 
İzmir Serbest Bölge’de üretim yapan 
EBSO Meclis Üyesi Suzan Erman’ın 
deri fabrikasında da derinin işlenme 
aşamalarına ilişkin incelemelerde 
bulundu. 

Celal Bayar Üniversitesi Salihli 
Meslek Yüksek Okulu Tekstil 

Hazırgiyim Moda Tasarım ve Deri 
Konfeksiyonu Bölümü öğrencileri, 
EBSO Meclis ve Meslek Komitesi 

üyesi fabrikalarda sektörü yakından 
tanıma imkanı buldu.

CBÜ öğrencileri sektörleri tanıdı
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“Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 9-Mayıs-2014/6058 
sayılı Karar” ile 1. Bölge ve 2. Bölgede 
yatırımcılarının kaybettiği destekler 
geri geldi. Yapılan değişiklik sonucu, 
2013 yılı sonunda kalkan vergi indirimi 
ve Sigorta Primi İşveren Hissesi 
destekleri, 2014 yılında yatırıma 
başlayan sanayiciler için de devam 
edecek. 2014 yılında, bölgesel olarak 
desteklenen yatırımlar OSB’lerde      
3 yıllık Sigorta Primi İşveren Hissesi 
desteği ile, yüzde 20 vergi indirimi 
desteği hakkı kazanacak. Ancak, 
2009-15199 teşvik kararında mevcut 
olan 5 puanlık KOBİ desteğinin 
1. Bölge ve 2. Bölge yatırımcısına 
yeniden verilmedi. Sigorta İşveren 
Primi desteğindeki 3. Bölge, 4. Bölge, 
5. Bölge ile 1. Bölge ve 2. Bölgeler 
arası destek dağılımındaki haksızlık 
giderilemedi.

Kentsel dönüşüm sürecindeki 
İzmir’in; yatırımcı açısından 
OSB’lerdeki “haksız rekabet”in bir 
nebze olsa da önlenmesine destek 
verecek bu değişiklik sonucu, yatırım 
destekleri şöyle oldu: 

Sigorta primi işveren 
hissesi desteğinde 
2014 durumu
Mevcut teşvik sisteminde 2014’de 

yatırıma başlayacak olan yatırımcı 
için bölgeler itibariyle Sigorta primi 
işveren hissesi desteği,  Tablo 1’de 

görüldüğü gibidir. 
Yapılan bu değişikliğe rağmen, 

giderilemeyen bölgeler arası sigorta 
İşveren prim desteği dağılımı sonucu 
“haksız rekabet”, 1. Bölge ve 2. Bölge 
aleyhine 2015 yılında devam edecek. 
Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği 
3 ila 5 yıl azalacak. Teşvik sisteminin 
bölgeler itibariyle kendi içinde bir 
dengeli destek dağılımının olması, 
İzmirli yatırımcı açısından çözüm 
bekleyen bir konu olamaya devam 
ettiği görülmektedir. 

Mevcut teşvik sisteminde bölgesel 
teşvik uygulamaları kapsamında 
Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına 
Oranı ise bölgeler itibariyle Tablo 
2’deki gibidir :

Görüleceği üzere 6.bölgede 
Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteğinin sabit Yatırım tutarına 
Oranı yürürlükteki teşvik sisteminde 
yüzde 50* iken, 13.10.2012 tarih ve 

İzmirli  
sanayiciye 

destekler 
geri geldi

YIL

31/12/2014’e 
kadar (bu tarih 

dâhil) başlanılan 
yatırımlar

01/01/2015’ten 
itibaren

başlanılan 
yatırımlar

1 2 yıl -

2 3 yıl -

3 5 yıl 3 yıl

4 6 yıl 5 yıl

5 7 yıl 6 yıl

6 10 yıl 7 yıl

 ( Tablo:1)

Mustafa Şahin
Bağımsız Denetçi

wwww.tesvikdestek.com

2013 vergi indirimi 
ve Sigorta Primi 
İşveren Hissesi, 
2014’te de 
uygulanacak.
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2012/3802 sayılı karar ile sınırsız hale 
getirilmiştir.

Yatırım dönemi vergi  
indirimi desteğinde 
“mağdur”iyet 
2014 devam ediyor
Yatırım dönemi vergi indirimi 

uygulaması hakkı, 1. Bölge’deki 
yatırımcıya tanınmıyor. Bu hak en az  
2. Bölge’de yatırım yapan yatırımcı için 
mevcut olduğundan; bu durum, İzmirli 
sanayiciyi mağdur etmeye devam 
ediyor.

Yatırım dönemi 
vergi indirimi
Yatırım katkı tutarına mahsuben, 

gerçekleştirilen yatırım harcaması 
üzerinden yıl içinde uygulanan veri 
indirimidir. Yani yatırımcı, yatırım 
yaparken vergi desteğinden de 
faydalanması demektir. Toplamda 
kazanılan vergi indirimi hakkını 
aşmamak üzere Büyük ölçekli 
yatırımlar ve bölgesel teşvik 
uygulamaları kapsamındaki 
yatırımlarda yatırımcılar Tablo 
3’te görülen oranlarda; 5520 sayılı 
Kanunun 32/a maddesi çerçevesinde, 
diğer kazançlarından ödeyecekleri 
vergiden mahsup edebileceklerdir. Bu 
hak İzmir’de yatırım yapan sanayiciye 
tanınmamaktadır.

Bir alt bölge desteğinden  
yararlanacak yatırımlar
Bölgesel teşvik uygulamaları 

kapsamında teşvik belgesi düzenlenen 
yatırımlar, en az birini sağlamaları 
halinde; vergi indirimi ve sigorta 
primi işveren hissesi desteği açısından 
bulundukları bölgenin bir alt 
bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde 
bu desteklerden yararlanabilir. Bunlar 
ise:

1) Yatırımın organize sanayi 
bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi.

2) Yatırımın, aynı sektörde 
faaliyet gösteren en az 5 gerçek veya 
tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı 
tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak 
faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu 
sağlayacak bir yatırım olması 
gerekmektedir.

Teşvik kararında 
yeni değişiklikler

1)  5. Bölge desteklerinden 
faydalanacak yatırımlarda değişiklik:
l Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelişim Bölgelerinde veya 
termal turizm konusunda bölgesel 
desteklerden yararlanabilecek 
bölgesel desteklerden yararlanabilecek 
nitelikteki turizm konaklama 
yatırımları.
l Özel sektör tarafından 
gerçekleştirilecek olan, kreş ve 
gündüz bakım evleri ile okul öncesi 
eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim 
yatırımları
l “Teşvik edilmeyecek yatırımlar” 
hariç olmak üzere enerji ve tabii 
kaynaklar bakanlığının vereceği proje 

onayına istinaden, yıllık asgari 

500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji 
tüketimi olan mevcut imalat sanayi 
tesislerinde gerçekleştirilecek, birim 
ürün başına en az yüzde 20 oranında 
enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım 
geri dönüş süresi azami 5 yıl olan 
enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
l Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki 
atık ısıdan geri kazanım yolu ile 
elektrik üretimine yönelik yatırımlar 
(Doğal gaza dayalı elektrik üretim 
tesisleri hariç).
l Asgari 50 milyon TL tutarındaki, 
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
yatırımları ve yeraltı doğal gaz 
depolama yatırımları”
2)  Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 
faiz desteği 2014 sonuna kadar 
başlayan yatırımlara da verilmeye 
devam edecektir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgeler
Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına 
Oranı (%)

1 10

2 15

3 20

4 25

5 35

6 Sınırsız*

 ( Tablo: 2)

Bölgesel-Büyük ölçekli
Teşvik Uygulamaları

Bölgeler
Yatırıma katkı

oranı (%)

Yatırım Dönemi 
vergisi indirim

oranı (%)

2 15 10

3 20 20

4 25 30

5 30 50

6 35 80

 ( Tablo: 3)
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Kimyasallar Yönetimi 
Şubesi Müdürü Bursev 
Doğan Artukoğlu, küresel 

olarak kalıcı organik kirleticilerin 
kullanımının kısıtlanmasına yönelik 
dört proje yönetildiğini ve üretimden 
kaynaklanan kimyasal atıklara karşı 
duyarlı olunması gerektiğini söyledi.  

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO),  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
Birleşmiş Milletler Sınaî ve Kalkınma 
Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile Küresel 

Çevre Fonu’ndan (GEF) sağlanan 
destekle gerçekleştirilen “Kalıcı 
Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm 
Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planının 
Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi 
Projesi”nin tanıtım toplantısı, 
EBSO’da gerçekleştirildi. Yasal 
düzenlemeden üretim planlamasına 
hatta atık bertarafına kadar uzanan 
dört proje kapsamında, metal, 
otomotiv, kimya sanayi, demir çelik, 
çimento, tekstil, geri dönüşüm, 
ambalaj, beyaz eşya, tekstil, atık 

bertarafı sektörleri yer alacak.   

Kimyasallara dikkat edilmeli
EBSO Meclis Salonu’ndaki 

toplantının açılış konuşmasını yapan 
EBSO Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi, kimyasalların günlük 
hayatta ve sanayide büyük ölçüde 
kullanıldığını söyleyerek sağlıklı 
gelecek için kimyasalların kullanımına 
dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 
EBSO’nun çevre konularına özel bir 
önem verdiğini de belirten Çiçekçi, 

Üretimden kaynaklanan 
kimyasal atığa dikkat

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Çiçekçi, 
kimyasalların günlük 
hayatta ve sanayide 
büyük ölçüde 
kullanıldığına dikkat 
çekerek, sağlıklı 
gelecek için bunların 
kullanımına özen 
gösterilmesi gerektiğini 
söyledi.
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en çok eğitimin ve katılımı en yüksek 
toplantıların çevre ile ilgili olduğunu 
ifade etti.

Dünyada üretilen zararlı kalıcı 
organik kimyasalların miktarı hakkında 
bilgiler paylaşan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Şube 
Müdürü Bursev Doğan Artukoğlu, 
“Dünyada 50 bin kalıcı organik 
kimyasalların 2 bin 99’u sağlık 
alanında ilaçlarda kullanılıyor. Sanayi 
kimyasallarında 80 bin, 800 temizlik 
ürününde yüzey aktif maddesi olarak 
kullanılıyor. Dünyada 65 milyondan 
fazla ticari kimyasal maddenin 309 
bin tanesinin kayıt altında olduğu 
düşünülüyor. 5 milyon tane de 
biyolojik kalıcı ve kirletici kimyasalın 
970 tanesi kanserojen ve 857 tanesinin 
üreme ve gelişime yönelik toksik 
madde olduğu biliniyor” dedi. 

2014 yılından itibaren Türkiye’nin 
de taraf olduğu sözleşmeye şu ana 
dek 179 ülkenin imza attığını söyleyen 
Artukoğlu, dünyada en çok kalıcı 
organik kimyasalların tarım ilaçlarında 
olduğunu en bilinenin DDT olduğunu 
da dile getirdi.

Anketlere katılın
Bursev Doğan Artukoğlu, 

sanayicilere ayrıca Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yasal düzenlemeler 
öncesinde gerçekleştirdiği anket 
çalışmalarına katılmaları, mevzuatı 
izlemeleri çağrısında bulundu. 

Özellikle uluslararası yaptırımlar 
nedeniyle yapılacak düzenlemeler 
öncesinde gönderdikleri formların 
mutlaka doldurulması gerektiğini 
anlatan Artukoğlu, “Sanayicimizden 
geri dönüş olmayınca ‘demek ki 
bu madde bizde üretilmiyor ya 
da kullanılmıyor’ düşüncesiyle 
yasaklama kararı alınıyor. Bu defa 
sektörler ‘fabrikaları kapatalım mı?’ 
diye feryat ediyor. Hem sağlıklı bir 
envanter oluşturulması hem de 
üretimin planlanıp bununla ilişkili 
diğer yatırımların gerçekleştirilmesi 
açısından Bakanlığın anket 
çalışmalarına sanayicimizin mutlaka 
katılması, sektörlerini ilgilendiren 
mevzuatları takip etmesi gerekiyor” 
diye konuştu.

Nesilden nesile geçiyor
Türkiye’de kimyasalların 

kullanımının çok arttığını ifade eden 
Çevre Şehircilik Bakanlığı Uzmanı 
Ertan Öztürk ise “Bu kimyasalların 
birçoğu hayatımızı kolaylaştırmakta. 
Hayatımızın vazgeçilmezi durumunda 
ancak bunlar arasında bazıları tedbir 
alınmadığı takdirde çevreyi kirletiyor 
ve insan sağlığını olumsuz etkiliyor. 
Canlı organizmalar yan dokularda 
birikerek, nesilden nesile aktarılıyor. 
Anne sütünden bebeğe geçiyor. 
Nesillere aktarılarak küresel anlamda 
taşınıyor. 2010 yılından beri taraf 
olduğumuz sözleşme ile yeni zararlı 
kimyasalların da denetimi devam 
ediyor ve her geçen gün listeye 
eklenebiliyor” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Cam ve Cam Ürünleri 
Sanayi Meslek Komitesi, 
üyelerini sektöre yönelik 

çevre mevzuatı ile iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda bilgilendirdi.

EBSO 32. Grup Cam ve Cam 
Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi 
Başkanı ve Meclis Üyesi Gülfem 
Perçin, teknolojik gelişmeyle birlikte 
hızlanan sanayileşmenin toplumsal 
refah ve ekonomik iyileşme 
sağlarken çalışma yaşamında da bazı 

sorunlara neden olduğunu söyledi. 
Ülkelerin üretim politikalarının 
oluşturulmasında ve uygulanmasında, 
ekonomik hedeflerin gerçekleşmesi 
ve ekonomik gelişimin sağlanmasında 
en önemli faktörün sorunsuz ve 
sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı 
olduğuna dikkat çeken Perçin, “İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanında yeterli 
ve kalıcı sonuçlara ulaşabilmek için, 
işten kaynaklanan ya da işle bağlantılı 
olarak meydana gelen kazaları, 
hastalıkları ya da sağlıkla ilgili diğer 

sorunları önlemeye yönelik sistematik 
bir yaklaşımın hayata geçirilmesi 
zorunludur. Tehlike ve riskleri 
minimum düzeye indirmeye çaba 
sarf edecek bu yaklaşım, kaza ve 
hastalıkların neden olduğu yıkımları 
azaltacak, iş ile ilgili ortam ve koşulları 
iyileştirecektir” dedi.

Sanayici sorumluluğunun  
bilincinde
Çevrenin, biyoçeşitliliğin ve tabiat 

varlıkların korunup zenginleştirilerek 
gelecek nesillere en güzel şekilde 
devredilmesi gereken emanet 
olduğunu vurgulayan Gülfem 
Perçin, sanayicilere önemli görevler 
düştüğünü anlattı. Perçin, “Kalkınma 
ve çevrenin birbirini bütünleyen 
kavramlar olarak algılanmasını savunan 
“sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımının 
önemi, gün geçtikçe artmaktadır. 
Bizler, gerek işyerlerimizin 
ve çalışanlarımızın huzur ve 
güvenliğinin sağlanması, gerek içinde 
bulunduğumuz çevrenin korunması ile 
ilgili konularda sanayiciler olarak ciddi 
sorumluluklar taşıdığımızın farkındayız. 
Bu sebeple Ege Bölgesi Sanayi Odası 
olarak böyle toplantılara önem 
vermekte ve bu alanda çalışmalarımızı 

Cam sanayicilerine çevre ile 
iş sağlığı güvenliği eğitimi
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yürütmekteyiz” diye konuştu.

Çevre izin ve lisansları
Çevre mevzuatı ile çevre izin ve 

lisans uygulamalarının cam sanayini 
kapsayan maddeleri hakkında 
sanayicileri bilgilendiren Murat Keskin, 
günde 20 ton ve üzerinde eritme 
ve işleme kapasitesine sahip cam 
elyaf dahil üretim tesisleriyle atık ara 
depolama, bertaraf ve geri kazanım 
tesislerinin çevre  lisansına, 20 tonun 
altında kapasiteye sahip tesislerle cam 
ürünlerini asitlerle parlatıp matlaştıran 
tesislerin de çevre iznine tabi olduğunu 
bildirdi.

Murat Keskin, cam geri kazanımıyla 
enerji tüketiminde yüzde 25 tasarruf 
edileceğini vurgularken, karbon 
emisyonlarında yüzde 50, maden 
atığında yüzde 80, su tüketiminde 
yüzde 50 azalma sağlanacağını, kum, 
soda ve kireç gibi doğal kaynakların da 
korunacağını ifade etti.

Önlemek ödemekten ucuz
İş güvenliği uzmanı Gürcan 

Adıgüzel de, Türkiye ve çevre 
ülkelerdeki yatırımlarıyla 4 milyon 
tonun üzerinde üretim gerçekleştiren 
Türk cam sektörünün dünyada 
ilk 10 içinde yer aldığını söyledi. 2 
Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan ve aşamalar halinde 
yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun kamu ve özel 
sektör ayrımı yapmadan tüm çalışanları 

kapsadığını hatırlatan Adıgüzel, kuralcı 
bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşımın 
esas alındığını, iş kazası veya meslek 
hastalığı yaşanmadan önce önlemeye 
yönelik olduğunu bildirdi. Gürcan 
Adıgüzel, “Ödemek önlemekten daha 
ucuz ve insanidir” sloganıyla getirilen 
yenilikleri şöyle sıraladı:

“Bütün işyerlerinde iş 
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi 
gibi profesyoneller görev yapacak. 
İşverenler ortak sağlık ve güvenlik 
birimlerinden hizmet alabilecek. 
Devlet, 10’dan az çalışanı 
olan işletmelerin iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin giderlerini 
destekleyecek. İş kazalarını ve meslek 
hastalıklarını önleme adına önceden 
risk değerlendirmesi yapılacak. 
İşveren, işyerinde çalışanların sağlık 
ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin 

belirlenerek gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlayacak. Çalışanlar 
belli aralıklarla sağlık gözetiminden 
geçirilecek. İş kazaları ve meslek 
hastalıklarının kayıtları da etkin ve 
güncel hale getirilecek. Birden fazla 
işverenin olduğu yerlerde, iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda koordinasyon 
sağlanacak. İş yerlerinde acil durum 
planı hazırlanacak. Büyük endüstriyel 
kaza riski taşıyan işyerleri, güvenlik 
raporu veya kaza önleme politika 
belgesi olmadan işe başlayamayacak. 
Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve 
güvenliği faaliyetlerine aktif katılım 
sağlayacak. Hayati tehlike durumunda 
işyerlerinin tamamında veya bir 
bölümünde iş durdurulabilecek. Etkin 
idari yaptırım uygulanacak, 1000 lira 
ile 80 bin lira arasında değişen para 
cezaları kesilebilecek.”
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EBSO ve İZTO’lu 
nakışçıların güçbirliği

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
bünyesindeki nakış 
sanayicileri, İzmir Ticaret 
Odası’ndaki meslektaşları 

ile güçbirliğine gitti. EBSO’nun ev 
sahipliğinde ortak meslek komitesi 
toplantısı gerçekleştiren sanayiciler, 
ortak projeler gerçekleştirilmesi 
konusunda fikir birliğine vardı. İlk 
olarak önümüzdeki 3 ay içinde ticari 
riskin sigortalanması konusunda 
çalışma yapılması kararlaştırıldı.

EBSO 15. Grup Diğer Tekstil 
Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi 
toplantısı, İzmir Ticaret Odası         
15. Grup Konfeksiyon Malzemeleri ve 
Makinaları Grubu Meslek Komitesi’nin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya 
başkanlık yapan EBSO Meclis Üyesi 
Atınç Abay, “Amacımız; kardeş 
odalardaki meslektaşlar olarak ortak 
projeler yaratmaktır” dedi.

Geçtiğimiz dönem nakış, 
kapitone ve borda alanında faaliyet 
gösteren grupların Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nda seviye 2 ve seviye 3’e 
çıkarıldığını, böylelikle bir mesleki 
standarda ulaştıklarını kaydeden 
Abay, 2 yıllık süreci kapsayan 
çalışmanın İZTO bünyesinde faaliyet 
gösteren meslektaşları için de 
gerçekleştirilebileceğini anlattı.

EBSO’daki meslek komitelerinin 
sektör kurulları çerçevesinde 

de gruplanarak ortak konuları 
paylaştıklarını belirten Abay, “Nakış 
sanayicilerinin de içinde bulunduğu 
Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sektör 
Kurulu’nun hazırlıklarını sürdürdüğü 
Tekstil Sektör Raporu’na verilecek her 
destek EBSO açısından değerlidir” 
diye konuştu.

Güvenli ticaret hedefi
İZTO Meclis Üyesi İrfan Erol, 

konfeksiyon malzemelerinin çoğunun 
ithal olduğunu belirterek güvenli 
ticaretin kolaylaştırılması ve ticari 
riskin sigortalanması çalışmaları 
yaptıklarını anlattı. COFACE gibi 
uluslararası bir sigorta sisteminin 
oturtulmasının nakış sanayicilerinin 
yer aldığı piyasada önemli getiri 
sağlayacağını hatırlatan Erol, 
milletvekilleri ile görüşülecek böyle 
bir çalışmanın EBSO ile İZTO 
ortaklığında gerçekleştirilmesinin 

daha etkili olacağını savundu. Erol, 
İZTO’nun sigorta konusunda faaliyet 
gösteren meslek komitelerinin de 
aynı konuda bir çalışma yapmalarının 
gündeme getirilebileceğini 
söylerken, genel seçimlerden 
önce de çıkabilecek proje için 
zaman kaybedilmemesi gerektiğini 
bildirdi. Hüseyin Kuloğlu, sigorta 
konusundaki çalışmaların İzmir 
Ekonomi Üniversitesi’nin desteği 
ile yürütülebileceğini ifade ederken, 
EBSO Meclis Üyesi Atınç Abay da 
hukuk danışmanları ile EBSO Yönetim 
Kurulu Danışmanı Adnan Yıldırım’ın 
katkılarının alınabileceğini, ayrıca iyi 
bir hazırlık ve raporlama sürecinden 
sonra kurumların birleşerek konunun 
milletvekillerine iletilmesinin daha 
sağlıklı olacağı görüşünü iletti. 

Kumaş ve astar gibi bazı 
maddelerin ithalatında anti damping 
uygulandığını ancak mamülde böyle 
bir uygulama olmadığını belirten 
Hüseyin Kuloğlu, bu konuda da ortak 
çalışma yapılabileceğini söyledi. Atınç 
Abay ise sözkonusu uygulamaya 
ilişkin yasanın 3 yılda çıkarıldığını, bu 
açıdan bakıldığında kaldırılmasının zor 
olduğunu ifade etti. Abay, tüm odalara 
bu konu hakkındaki sıkıntıları anlatan 
yazı gönderilip onların görüşlerinin 
de toparlanmasıyla bir sonuca 
ulaşılabileceğini anlattı.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası bünyesindeki 

nakış sanayicileri, İzmir 
Ticaret Odası’ndaki 

meslektaşlarıyla 
yaptıkları toplantıda 

sektörün geleceği için 
ortak hareket etme 

kararı aldı.
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Otomatik kapı, pencere 
ve panjur sistemleri 
sektöründe hizmet veren 
Egebeta’nın Güneydoğu 

Lojistik Merkezi’nin açılışı İzmir 
ile Diyarbakır arasında kültür ve 

ekonomi köprüsü oluşturdu. 50 kişilik 
Egebeta kafilesi, Vali Cahit Kıraç’ın 
onurlandırdığı açılış töreni öncesinde, 
kentin tarihi, kültürel ve doğal 
güzelliklerini görme ve geleneksel 
lezzetleriyle tanışma fırsatı buldu. 

Güneydoğu Lojistik Merkezi’nin 
Egebeta’nın büyüme sürecini ve bölge 
illerindeki ticari etkinliğini artırmada 
itici rol oynayacağını kaydeden 
EBSO Metal Yapı Malzemeleri Sanayi 
Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı 
ve Egebeta Genel Müdürü Gafur 
Alişer, iki kent arasında kurulan bu 
kültür ve ticaret köprüsünün diğer 
işadamları için de örnek oluşturmasını 
diledi.  

Açılışa katılan EBSO Aydınlatma, 
Elektrikli Ürünler ve Işıklı Reklam 
Sanayi Meslek Komitesi üyesi Bayram 
Talay, Gafur Alişer’i kutladı.

Türkiye’nin üçüncü büyük 
alüminyum üreticisi Sistem 
Alüminyum ile Mosel motorlar ve 
Alusel marka panjur profilleriyle 
tanınan Özdil Grup başta olmak 
üzere Dorma Kapı, Barış Tente, 
Somfy, Regal ve Kontal Elektronik 
firmalarına da işbirliklerinden dolayı 
plaket verildi.

İzmir ile Diyarbakır’ı 
buluşturan açılış
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Ürün Doğrulama ve Takip 
Sistemi (ÜDTS)

Ürün Doğrulama ve Takip 
Sistemi (ÜDTS) Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından 

hayata geçirilen, sahte, taklit ve tağşiş 
edilmiş ürünlerin üretimini, satışını 
engelleyerek, halkımızın güvenli 
gıdaya ulaşmasını amaçlayan yepyeni 
bir denetleme ve takip sistemidir.

Ürün Doğrulama ve Takip 
Sistemi (ÜDTS) aşağıda yer alan ürün 
guruplarında uygulanacaktır.
1- Alkollü İçkiler 
2- Takviye edici gıdalar
3- Bal
4- Enerji içecekleri
5- Siyah çay
6- Bitkisel sıvı yağlar
7- Bebek mamaları, formülleri, ek  
    gıdalar

Ancak, ürün doğrulama ve 
takip sistemine alkollü içkilerin 
dahil edilmesine karşı açılan 
davada Danıştay’dan yürütmenin 
durdurulması kararı çıkmıştır Gıda. 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, 
Danıştay 10.Dairesinin 23.01.2014 
tarihli ve E.2013/7266 sayılı Alkollü 
İçkilerin Ürün Doğrulama ve Takip 
Sistemine dahil edilmesine ilişkin 
kararı gereği “Alkollü İçkiler” ürün 

gurubunu listeden çıkarmıştır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığımız internet sitesinde 
09.09.2013 tarihinde yapılan 
duyuruda Ürün Doğrulama ve 
Takip Sisteminin 31.12 2013 
olarak belirtilen uygulama son 
başlama tarihi, 31.08.2014 olarak 
değiştirilmiştir.

31.08.2014 tarihinden önce 
piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü 
boyunca piyasada kalabilecektir.

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi 
bundan böyle, aşağıda yer alan ürün 
guruplarında uygulanacaktır.

1. Takviye edici gıdalar
l TGK Takviye Edici Gıdalar Tebliği 
R.G: 16.08.2013-28737 kapsamındaki 
ürünler
2. Bal
l Bal tebliği R:G: 27.07.2012-28366 
kapsamındaki ürünler
3. Enerji içecekleri 
l TGK Enerji İçecekleri Tebliği R.G: 
04.10.2006-26309 kapsamındaki 
ürünler
4. Siyah çay
l TGK Siyah Çay Tebliği R.G: 
12.08.2008-26965 Kapsamındaki 
ürünler
5. Bitkisel sıvı yağlar
l TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı 
Tebliği R.G: 07.08.2010-27665
l TGK-Bitki Adı ile Anılan Yağlar 
Tebliği R.G: 12.04.2012-28262 
diğer karışım bitkisel sıvı yağlar 
kapsamındaki ürünler
6. Bebek mamaları, formülleri, ek 
gıdalar
l TGK Bebek Formülleri Tebliği 
R.G: 04.09.2008-26987
l TGK Devam Formülleri Tebliği 
R.G: 04.09.2008-26987
l TGK Bebek ve Küçük Çocuk Ek 
Gıdaları Tebliği R.G: 01.11.2007-
26687 kapsamındaki ürünler.
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Karabağlar Mesleki Eğitim 
Merkezi içinde Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın 
da katkılarıyla kurulan 

Pastacılık ve Fırın Ürünleri Kursu, ilk 
mezunlarını verdi.

İşsizlik sorununun kaynağı 
mesleksizliği ortadan kaldırmak 
amacıyla İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın koordinatörlüğünde 
yürütülen Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri (UMEM) 
kapsamında Karabağlar Mesleki 

Eğitim Merkezi’nde EBSO başta 
olmak üzere İzmir Ticaret Odası, 
İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 
katkılarıyla gıda atölyesi kuruldu. 

Bu atölyede açılan Pastacılık 
ve Fırın Ürünleri kursunu bitiren 
35 kursiyer, mezuniyet sevinci 
yaşadı. Karabağlar Kaymakamı 
Mehmet Sadık Tunç, EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Haluk Tezcan, İESOB 
Başkanı Zekeriya Mutlu, İşkur İl 
Müdürü Kadri Kabak ile oda ve 

sektör temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 
EBSO’ya projeye katkılarından 
dolayı plaket verildi. Kaymakam 
Tunç, “Türkiye’nin en önemli 
sorunu olan işsizliğe çözüm bulmak, 
nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 
başlatılan bu projeye katkı koyanları 
kutluyorum. Sertifikalarını alan 
kursiyerlerimize de burada işin 
uzmanlarından öğrendikleri bilgilerle 
çalışma hayatlarında başarılar 
diliyorum” dedi. 

Pastacılık ve fırıncılık kursu 
ilk mezunlarını verdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
gıda sanayindeki çalışanlara hijyen 
eğitimi veriyor. Gıda sanayicilerinin 
eğitim alacak personelinin bilgilerini 
Sektör İzleme ve Meslek Komiteleri 
Müdürlüğü’ne iletmeleri istendi. 
Tam gün süren eğitimler sonunda 
kursiyerlere sertifika verilirken, kişi 

başına alınan 20 TL’lik ücret de EBSO 
Vakfı’nın başarılı öğrencilere verdiği 
burslara aktarılarak yine eğitime 
kaynak oluyor.

5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi 
Yönetmeliği kapsamında; gıda 

üretim ve perakende iş yerlerinde, 
insani tüketim amaçlı sular ile doğal 
mineralli suları üreten iş yerlerinde ve 
insan bedenine temasın söz konusu 
olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği 
iş yerlerinde çalışanların hijyen 
eğitimi alma zorunluluğu getirildi. 
Yönetmelik kapsamında, EBSO 
üyelerine yönelik hijyen eğitimleri 
düzenlenmesi için İzmir Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile çalışmalara başlandı. 
Eğitimler sanayicilerin çalışanlarını 
gruplar halinde gönderebileceği 
şekilde farklı tarihlerde EBSO Meclis 
Salonu’nda düzenleniyor. 

EBSO’dan gıda çalışanlarına hijyen eğitimleri
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Tehlikeli madde taşımacılığında 
güvenli dönem başladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
tehlikeli maddelerin 
karayoluyla taşınmasına 
ilişkin mevzuat ve 

uluslararası anlaşmaların getirdiği 
yenilikler hakkında sanayicileri 
bilgilendirdi. EBSO Kimya ve Kimyasal 
Ürünler Sektör Kurulu’nun aldığı 
karar gereğince Tehlikeli Maddelerin 
Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına 
İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ve 
Türkiye’de buna ilişkin mevzuat bütün 
ayrıntılarıyla ele alındı. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürlüğü 
Teknik Muayene Belgelendirme 
ve Denetim Dairesi Başkanı Kadir 
Erkan, Karayolu ve Demiryoluyla 
Tehlikeli Yük Taşımaları Dairesi Şube 
Müdür Vekili Cemalettin Doğmuş, 
TSE Tehlikeli Madde ve Kombine 
Taşımacılık Müdürü Özlem Gümrah 
ile uzman yardımcısı Zeynep Eker 

Genel, Kimya ve Kimyasal Ürünler 
Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer 
Ergen’in yönettiği toplantıda önemli 
yaptırımların olduğu uygulamaları 
sanayicilerle paylaştı.

Türkiye taraf oldu
Türkiye’nin 2010 yılında taraf 

olduğu Tehlikeli Maddelerin Kara-
yolu ile Uluslararası Taşımacılığına 
İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 1 
Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe girdi. 
“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 
Taşınması Hakkında Yönetmelik” 
24 Ekim 2013 tarih ve 28801 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna 
göre trafiğe çıkacak her tankerin ADR 
sertifikasına sahip olması şartı arana-
cak. ADR Yönetmeliği’ne göre 1 Ocak 
2014’ten itibaren piyasaya girecek 
yeni araçlarda ADR standartları arana-
cak. 2018 yılına kadar ise mevcut 20 
bin aracın tamamının kademeli olarak 
bu standartları karşılaması gereke-
cek. Bu da 2 milyar euroluk yatırım 

anlamına geliyor. Araçların yenilenme 
süreci taşıt model yıllarına göre üç yıla 
yayılıyor. Bazı araçlar için 2014 sonuna 
kadar yenilenme süresi tanınırken, 
bazı model araçlarda son tarih 2017 
Aralık olarak belirlendi.

1 Ocak 2014’den itibaren öncelik-
le karayolu taşımalarında standartlar 
hayata geçmeye başlarken, önü-
müzdeki yıllarda da bunu depolama 
standartları izleyecek. ADR normları 
zorunlu tuttuğu önlemlerle olası kaza-
ları ve tahribatı asgari düzeyde tutmayı 
hedefliyor. ADR’li tankerler, üretim 
aşamasından itibaren denetleniyor. 
Tankerlerde kullanılan bütün parça 
ve ekipmanların standartlara uyumlu 
olduğunun belgelenmesi gerekiyor. 
Üretimde kullanılan kaynakçılar 
sertifikalı oluyor. Tankerdeki kaynak-
lar radyografik testler ile muhtemel 
çatlaklara karşı test ediliyor. Diğer 
yandan bu araçları kullanan sürücüler 
de zorlu bir eğitim sürecinden geçe-
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rek Tehlikeli Mal Taşımacılığı Mesleki 
Yeterlilik Belgesi (SRC5) alıyor. Sonuç 
olarak çekicisi, treyleri ve sürücüsüyle 
güvenli taşımanın tüm unsurları, ADR 
standartlarıyla karşılanıyor. 

Taşımaların yüzde 90’ı 
karayolundan
EPDK ve PETDER verilerine göre, 

Türkiye’nin 2012 yılı akaryakıt ve LPG 
tüketimi, 20 milyon tonun üzerin-
de. 2012 yılı için yayınlanan tehlikeli 
madde verilerine göre de akaryakıt 
ve LPG taşımalarının karayollarında 
taşınan tehlikeli maddelerin sadece 
yüzde 60’lık miktarını oluşturuyor. 
Bunun dışında taşınan mühimmat ve 
patlayıcı maddeler, kimyevi gübreler, 
asitler, bazlar, boyalar, diğer kimyevi 
maddeler, tehlikeli atıklar da tehlikeli 
maddeler kapsamına giriyor. Bütün 
bu tehlikeli maddelerin yüzde 90’ı 
karayoluyla taşınıyor.

47 ülke ADR’yi uyguluyor
ADR yönetmeliği, Birleşmiş Mil-

letler Ekonomi Komisyonu nezdinde 
30 Eylül 1927 tarihinde yapıldı ve 29 
Ocak 1968’de yürürlüğe girdi. ADR 
yönetmeliği, yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 kez revize edildi ve son hali 
olan ‘ADR 2003’ 1 Ocak 2003 tarihin-
de yürürlüğe girdi. Şu anda bu yönet-
meliği kabul edip yürürlüğe koyan 47 
ülke var. Almanya, Avusturya, Azer-
baycan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, 

Hollanda, İngiltere ve Kuzey İrlanda, 
İspanya, İsviçre, İtalya, Norveç, Kıbrıs, 

Romanya ve daha birçok ülkede ADR 
yönetmeliği yürürlükte. 

Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa 
Anlaşması (European Agreement Concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road) olan “ADR”, Birleşmiş Milletler Avrupa 
Ekonomik Komisyonu girişimi ile 30 Eylül 1957 tarihinde yürürlüğe girdi. 
Bu tarihten itibaren günümüze kadar bazı değişiklikler yapılan anlaşmanın 
son hali 1 Ocak 2003’te yayınlandı ve 1 Temmuz 2003’te uygulamaya 
geçti. 2007’de üye olan Malta ile anlaşmaya taraf olan 43 Avrupa ülkesi var. 
Bir başka deyişle, ADR, taşımacılığın güvenli yapılabilmesi için konulmuş 
standartlar zinciri gibi düşünülebilir. Bu standartlara uygunluğun akredite 
olmuş kuruluşlar tarafından belgelendirmesi gereği yine ADR kuralının 
bir parçası. Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin 
sağlanması olan ADR ile ayrıca, tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların 
belirlenmesi, güzergâhların ve park yerlerinin belli kriterlere uygun hale 
getirilmesi de hedefleniyor.

ADR Belgesi nedir?
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Torbalı Organize Sanayi 
Bölgesi, Rize protokolü 
ile iş dünyası temsilcilerini 
ağırladı. Rize Valisi 

Nurullah Çakır, Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Reşat Kasap, Milletvekili 
Hasan Karal, Rize Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban 
Aziz ile birlikte işadamlarından 
oluşan heyet, Torbalı’da gelişen 
sanayi hamlesini ve organize 

sanayi bölgesindeki işleyişi yerinde 
inceleyebilmek için Torbalı Organize 
Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. 

Fabrikalar yükseliyor
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhsin Dönmez, Torbalı Ticaret 
Odası Başkanı Abdülvahap Olgun’un 
da katıldığı ziyarette, halen yatırımlar 
devam eden bölgenin bugüne 
kadar geçirdiği aşamalar ve gelecek 
projeksiyonunu anlattı. Dönmez, 
“Bölgede yatırımlara başlandı. 2015 
yılında katılımcıların yarısı fabrika 
inşaatlarını tamamlayacaklar” dedi. 
Dönmez ayrıca, bölgenin İzmir-
Aydın Otoyolu ile olan bağlantısının 
tamamlanmasıyla kent içi trafiğin 
rahatlayacağını, çevrede yoğun bir 
sanayi hamlesi olacağını ifade etti.

Rize Valisi Nurullah Çakır da, 
“Torbalı’da temaslarda bulunduk. 
Buradaki sanayi atılımlarını, işleyişini 
yakından gördük. Torbalıdaki 
temaslarımızın ve yaşadığımız 
tecrübelerin kendi bölgemizde 
sanayi alanında atacağımız adımlarda 
son derece önem arz ettiğini 
düşünüyorum. Ev sahiplikleri için 
Torbalı Ticaret Odası ve tüm emeği 
geçenlere ayrıca teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Torbalı OSB’ye Rize misafir
Rize Valisi, Belediye 
Başkanı, milletvekili 

ve oda başkanlarından 
oluşan heyet Torbalı 

Organize Sanayi 
Bölgesi’ni ziyaret etti.
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Projeler, şirketlerin günlük 
rutin operasyonlarından 
çok farklı, belirli bir zaman 
diliminde başlayan ve biten, 

sınırlı bir bütçesi olan ve motivasyonu 
yüksek bir ekiple yürütülen 
çalışmalardır. Modern çağda, artık 
şirketler projeleri  “özel durumlar” 
olarak görmekte, proje yönetimlerinin 
bazı farklı teknikler ve yönetim 
becerileri gerektirdiğini bilmekte ve 
bu yüzden projelerinin yönetimlerini 
uzman kuruluşlarla beraber 
gerçekleştirmektedirler. Bu durum, 
onların günlük işlerinin aksamamasını 
sağladığı gibi projenin türüne göre 

uzman kişilerle çalışma imkanını da 
sunmaktadır. 

Proje nedir?
Proje belirli bir sonuca ulaşmak 

için gösterilen “geçici” çabalar bütünü 
olarak tanımlanabilir. Burada “geçici” 
kelimesi, her projenin kesin bir başlan-
gıcının ve kesin bir sonunun olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Aslında basit anlatımıyla proje, bir 
fikrin hayata dönüştürülmesinden başka 
birşey değildir. Gelecek beklentilerimi-
zin ve ideallerimizin, imkanlarımız ve 
kısıtlarımız hesaplanarak somutlaştırıl-
masıdır. 

Günümüz koşullarında uzmanlık 
gerektiren kompleks bir faaliyet:

Proje 
yönetimi

Berk Kuter
Kuter Danışmanlık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Projeler artık eskiden 
olduğu gibi geleneksel 
yöntemlerle 
yönetilemeyecek 
kadar karmaşıktır. 
Sınırlı bir süre 
için organizasyon 
kaynaklarının 
planlanan hedefe 
akılcı bir biçimde 
yönlendirilmesi 
gereklidir.
Özetle proje 
yönetimi, bir projenin 
istenilen sonuca, 
planlanan zamanda 
ve öngörülen bütçe 
ile ulaşmasını 
sağlamak amacıyla 
bir takım özel 
bilgi, yetenek ve 
tekniklerin kullanımı 
bilimi ve sanatıdır.
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Hangi çalışmalar proje 
olarak adlandırılabilir?
Proje çalışmaları, çok temel olarak, 

işletmenin farklı bir üretim kabiliyetine 
sahip olmasına, yeni veya önemli dere-
cede iyileştirilmiş bir ürün veya iş yap-
ma biçimi keşfine, yeni bir pazarlama 
yöntemi ya da yeni bir organizasyonel 
yapı düzenlemesine yönelik olabilir. 

İş yaşantısında sayılamayacak kadar 
çoklukta projeler olmakla birlikte, 
aşağıdaki çalışmalar ve prosesler pro-
jelere örnek olarak verilebilir:

l Sanayi tesislerinin fizibilite çalışma-
ları, kuruluşu, montajları ve devreye 
alma

l Yeni fabrika inşaatı yönetimi

l Amaca en uygun tesis dizayn edil-
mesi ve yerleşim planlarının hazırlan-
ması

l Sanayi tesislerinin iyileştirme ve 
modernizasyonu

l Sanayi tesislerinde proses analizi ve 
iyileştirme 

l Ürün maliyetleri optimizasyonu

l Araştırma geliştirme projeleri

l Stratejik pazarlama ve marka yöne-
timinin uygulanması

Projelerin günlük 
operasyonlardan farkı
Günlük faaliyetler süregelen ve 

tekrar eden bir yapıda iken, projeler 
geçici ve özel faaliyetlerdir. Geçici 
faaliyetten kasıt, belirli bir sürede 
başlayıp belirli bir sürede bitmesidir. 
Özelden kasıt ise işletmenin yapmakta 
olduğu faaliyetlerden tamamen farklı 
olduğudur. Projeler, günlük operas-
yonların aksine, işletmenin uzun vadeli 
stratejik planları ile ilgilidirler. Hedef 
ve performans odaklıdırlar. 

Projelerin uygulaması da günlük 
operasyonlardan çok farklıdır. Projeler, 
birbirinden çok farklı becerilere sahip 
bireylerin bir araya gelerek takım oluş-
turmasıyla yürütülür. Proje takımları, 
projenin ihtiyacına göre oluşturulur ve 
proje tamamlanınca dağılırlar. Proje 
takımları, klasik çözümleri kullanmayıp 
yeni çözümler arar.

Unutulmaması gereken bir diğer 
unsur da, projelerin başlı başına bir 
değişim olduğu ve bu yüzden proje 
süresince değişim yönetimi teknikleri-
nin uygulanma zorunluluğu hususudur.

Proje yönetimi
Projeler artık eskiden olduğu gibi 

geleneksel yöntemlerle yönetileme-
yecek kadar karmaşıktır. Sınırlı bir 
süre için organizasyon kaynaklarının 
planlanan hedefe akılcı bir biçimde 
yönlendirilmesi gereklidir.

 Ancak modern bir proje yöne-
timi ile, sorunlar çıktığında hemen 
çözebilme hızı kazanılabilir, doğru 
karar verebilme yeteneği, değişen 
durumlara uyum gösterme esnekliği 
ile harcamaların ve iş ilerlemesinin 
etkili kontrolü sağlanabilir. 

Özetle proje yönetimi, bir proje-
nin istenilen sonuca, planlanan zaman-
da ve öngörülen bütçe ile ulaşmasını 
sağlamak amacıyla bir takım özel bilgi, 
yetenek ve tekniklerin kullanımı bilimi 
ve sanatıdır.

Projelerin başarısız 
olma nedenleri
Yapılan araştırmalara göre 

projelerin başarısız olma nedenleri 
arasında, proje yönetimi konusunda 
bilgi eksikliği ve bilginin gerektiği 
gibi kullanılamaması, doğru ekiplerin 
kurulamaması, görev dağılımın doğru 
yapılmaması ve eksik iletişim ön sıra-
larda bulunmaktadır. 

Sıkça karşılaşılan diğer proje hata-
ları ise şöyle tanımlanmaktadır:

l Projeye başlamadan önce yapılabi-
lirlik etüdünün(fizibilite) yapılmaması 

l Projenin sonucunun katma değeri-
nin, kuruma vereceği kazancın ortaya 
konulmaması

l Gerçekçi bir planlama yapılmaması

l Düzenli olarak gelişmeleri takip ve 
kontrol edilmemesi

l Takım içi işbirliğinin azami düzeyde 
arttırılmaması

l Sürekli ölçme yapılmaması

l Proje yönetiminde alışılagelmiş di-
key ve yatay ilişkilerin yanında uzman 
danışmanlara da yer verilmemesi, 
matris yapının oluşturulmaması

Projelerin başarıya ulaşmasında 
en önemli faktörlerden birisi de güçlü 
ve analitik liderlik özelliklerinin ortaya 
konmasıdır. Mesleki uzmanlığa sahip, 
iyi bir planlamacı olması gereken proje 
lideri, tüm kaynakları etkin bir şekilde 
koordine etmeli, stres altında dahi ta-
kım ruhunu korumalı, farklı disiplinden 
gelen kişileri aynı hedef doğrultusunda 
yönetmelidir. Lider; kararlı, azimli 
ve olgun bir kişilik sergilemelidir. İyi 
iletişim kurmamalı, yetki ve sorum-
lulukları doğru dağıtmalıdır. Dahası, 
lider, projenin ilk safhalarında birbirini 
tanımayan insanların farklı bir ortamda 
ve stres altında çalışmasından doğabi-
lecek çatışmaları yönetmeli, potansiyel 
çatışmaları derhal önlemelidir.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
açılış ve başkanlık sunuş-
larında toplantıya katılan 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araş-
tırma Vakfı Direktörü Güven Sak’a 
katılımından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışının 94. yılının herkese kutlu 
olmasını dileyen Esen, Cumhuriyetin 
ilelebet yaşatılması için vazgeçilmez 
olan demokrasi değerinin her 
geçen gün daha iyi anlaşıldığını, 
demokrasinin, güçlünün haklı olduğu 
bir düzenden hukuk düzenine 
geçişin en kilit kurumu olduğunu ki 
bu nedenle TBMM’de “Egemenlik 
Kayıtsız Şartsız Milletindir” ifadesinin 
yer aldığını, vekillerin TBMM çatısı 
altında, bu farkındalık içinde çalışması 
ve kararları onaylamasını dilediğini 
söyledi. 

23 Nisan’ı eşsiz kılan nedenin 
Türk ve dünya çocuklarına armağan 

edilmesi olduğunu dile getiren Esen, 
bu bağlamda dünya çocuklarının 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutladı. Geçmişten alınan 
bu mirası sadece 1 günlük kutlamanın 
ötesinde, çocuk ölümlerinden, 
çocuklarımızın şiddet görmesine, 
çocuk işçilerden, çocuk gelinlerin 
artan sayısına kadar geleceğimizi 
karartan konulara çözüm bularak 
yaşatmak zorunda olduklarını 
söyledi. Şekilden ziyade, içeriğe 
yönelmeleri gerektiğini, zira kadınlar 
ve çocukların çok önemli birer değer 

olduklarını ifade etti.
Salih Esen, sanayinin can 

damarı, üretimin kalbi emekçilerin,                
1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak, 
Türkiye’nin işçisi, memuru, çiftçisi, 
işvereni tüm vatandaşları ile huzur 
ve adalet çerçevesinde yaşamasını, 
kalkınma ve büyüme yönünde 
ortak emek harcaması gerekliliğini 
sonuna kadar savunduğunu ifadeyle,              
1 Mayıs’ın şenlik havasında geçmesini 
diledi. Ayrıca yurtiçinde barışın ve 
huzurun sağlanması ve korunması 
ile görevli Türk Polis Teşkilatı’nın da 

Esen’den 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis Başkanı Esen: “Yerel seçimlerin 
ardından 2014 Ağustos ayına kadar gündem 

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında da genel 
seçimler olarak görünüyor. Türkiye yılın ilk 3 ayında 

seçimlerle çok meşgul oldu. Artık ekonomiden 
bahsedilmesi, çalışılması ve üretim yapılması 

gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.”
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169. kuruluş yıldönümünü kutladığını 
dile getirdi.

Yerel seçimlerin ardından, 2014 
Ağustos ayına kadar gündemin 
Cumhurbaşkanlığı, sonrasında da 
genel seçimler olarak göründüğünü, 
ancak Türkiye’nin 2014’ün ilk 
üç ayında seçimlerle çok meşgul 
olduğunu, artık ekonomiden 
bahsedilmesi, çalışılması ve üretim 
yapılması gerektiğini bir kez daha 
ifade etmek istediğini vurguladı. 
Esen, en kısa sürede eksiklerimizi 
tamamlamamız, aksayan yönlerimizi 
tamir etmemiz, ekonominin, 
siyasetin gölgesinde yönetilmesine 
müsaade etmememiz gerektiğini 
belirtti.

EBSO Ailesi
EBSO Meclis Başkanı Esen, İzmir 

Genç İş Adamları Derneği tarafından 
düzenlenen, İzmir İnovasyon 
Ödüllerinin sahiplerini bulduğunu, 
buna göre, İnovatif ürün dalında 
üyemiz Urla Gıda ve Tarım Ürünleri 
A.Ş.’nin ikincilik ödülü alırken, 
Yönetim Kurulu Başkanımızın firması 
İZELTAŞ’ın aynı kategoride mansiyon 
ödülü kazandığını belirterek, her 
iki firmayı tebrik etti ve başarılı 
çalışmalarının devamını diledi.

Odamız tarafından 15’nci 
kez düzenlenen Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik Yarışması’nda ödüle 
layık görülen basın mensubu 
arkadaşları tebrik ederek, habercilik 
ilkeleri doğrultusunda gerçekleri 
yazan kalemlerin sayısının artarak 
devamının, demokrasimizi ve haber 
alma hakkımızı güçlendireceğini 
söyledi.

1998-1999 yılları arasında 
Odamızda Meclis üyeliği yapan 
Nurettin Özertuğrul’un vefat ettiğini 
dile getiren Esen, merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diledi. Özertuğrul anısına 
saygı duruşu yapıldı.

Meclis Üyemiz Hasan Onur 
Ercan’ın babasının vefat ettiğini 
belirten Esen, merhuma Allah’tan 
rahmet ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diledi.

Esen, Meclis Üyemiz Hayrullah 
Sorkun’un CHP’den Konak Belediye 
Meclis Üyesi, Mustafa Şafak Baran’ın 
CHP’den Karabağlar Belediye Meclis 
Üyesi, Disiplin Kurulu Üyemiz 
Ertuğrul Doğuç’un AK Parti’den 
Konak Belediye Meclis Üyesi 
seçildiklerini belirterek, kendilerini 
tebrik etti.

Meclis Üyemiz Mevlüt Kaya’nın 
Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığına, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan 
Ürün’ün Ege Madenciler Derneği’ne 
yeniden Başkan seçildiğini belirterek, 
tebriklerini iletti.

Meclis Üyemiz Mustafa Güçlü’nün 
firmasında temsil yetkisinin 
kalmaması nedeniyle yerine meclis 
üyeliğine Ali Özinönü’nün, TOBB 
Genel Kurul Delegeliği’ne de birinci 
yedek üye Özkan İpek’in getirildiğini 
belirterek, Özinönü ve İpek’e yeni 
görevlerinde başarılar diledi.

EBSOV Kadınlar Birliği Tiyatro 
Topluluğu tarafından 2 Mayıs 
2014 Cuma günü sahnelenecek 
“Başarılarımı Karılarıma Borçluyum” 
tiyatro oyununun davetiye satışının 
Meclis Fuayesi’nde yapıldığını belirtti.

Esen, Futbol 2. Lig Kırmızı 
Grup’ta yer alan Altınordu 
Spor Kulübü’nün şampiyon 
olarak, İzmir’i 1. Ligde temsil 
etme hakkını kazandığını dile 
getirerek, İzmir Sporuna hayırlı 
olmasını diledi. Ayrıca, futbolda 
1. Lig şampiyonluğunu kesinleşen 
Fenerbahçe Spor Kulübünü ve 
Fenerbahçelileri tebrik etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, iki sezon 
üst üste şampiyon olan 

Altınordu Spor Kulübünü ve her ne 
kadar Galatasaraylı olsa da şampi-
yonluğundan dolayı Fenerbahçe Spor 
Kulübünü tebrik etti.

TEPAV Direktörü Prof. Dr. Sak’ın 
dile getirdiği konuları bir eğitimci 
gözüyle aktardığını ancak uygulama 
tarafından bakıldığında konuların 
aktarıldığından daha farklı olduğunu 
söyledi. Yorgancılar, 2010 yılı Ekim 
ayında gerçekleştirilen Sanayi Odaları 
Konsey Toplantısı’nda; yatırım 
teşvikleri, kalkınma ajanslarının 
sorunları, endüstri bölge kanunu, 
sanayi de kümelenme, mesleki 
eğitim, enerji bedellerinin yüksekliği, 
üretim teşvikleri, ihracatçı birliklerinin 
aidatları, kıdem tazminatı, kur 
politikası, sanayi sicil belgesi, işsizlik 
sigortası, Ar-Ge teşviki, arsa tahsisi, 

ambar atıklarının değerlenmesi, 
ekonomik koordinasyon kurulunun 
aktif çalışmaması, lojistik, kamuda 
yerli malı kullanımı, TSE’de 
standartların oluşamaması, dolaysız 
vergilerde kademeli indirim gibi 
konuların görüşüldüğünü, 2010 
yılından itibaren bu konuları her 
platformda dile getirerek çözüm 
istediklerini, basında sürekli yer 
aldığını ancak maalesef hiçbir çözüm 
elde edilemediğini, bu açıdan Güven 
Sak’ın “siyasetçiler sanayicileri dinler, 
onların dediklerini yapar” ifadesine 
katılmadığını vurguladı.

Türkiye’de 5 yıllık, 10 yıllık 
kalkınma planlarının yapıldığını, 
2023 hedefinin belirlendiğini, 
bunların güzel ve gerekli çalışmalar 
olduğunu kabul ettiklerini ama 
planların hazırlanıp sunulduktan sonra 
takibinin yapılmadığını, ne kadarının 
gerçekleştiği, nelerin yapılıp, nelerin 
yapılamadığının irdelenmeden 5 

sene sonra hazırlanan planın “hadi 
revize edelim” denilerek yenilendiğini 
dile getirdi. Ülke olarak en büyük 
sıkıntılarımızdan birinin bu olduğunu 
dile getiren Yorgancılar, çok güzel 
sunumlar, raporlar hazırladığımızı 
ama hayata ne derece geçirildiği 
konusunda bir takip yapamadığımızı, 
düzgün işleyen bir kontrol sistemimiz 
bulunmadığı için de nereye gittiğimizi 
anlayabilme imkânımız olmadığını 
belirtti.

Verimli çalışma zamanı
Ender Yorgancılar, ülkemizdeki 

eğitim sisteminin öğrenme üzerine 
değil, sınıf geçme üzerine kurulu 
olduğunu daha önce de söylediğini, 
çünkü ebeveynlerin çocuklarına 
“kırığın var mı?” diye sorduğunu, “ne 
öğrendiniz?” diye sormadığını ifade 
ederek, ne zaman ki ebeveynler 
çocuklarına “ne öğrendiniz?” diye 
sormaya başlarsa işte o zaman 

Yorgancılar’dan reform uyarıları
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Türkiye’nin Filistin’den, Hindistan’dan 
yetişmiş insan getirmesine gerek 
kalmayacağını ifade etti. Diğer 
önemli bir konunun ise ne kadar 
fazla çalışıldığı değil, ne kadar verimli 
çalışıldığı olduğunu, dolayısıyla 
gerçekten ortaya bir şeyler 
çıkarmak adına yapılan çalışmayı 
benimsediğimiz takdirde ülke olarak 
birçok sıkıntıyı aşabileceğimizi 
söyledi.

Bugün Avrupa’ya makine 
almak için gidildiğinde havaalanına 
indikten sonra en az 80-100-130 
km mesafe gidilerek şehir dışına 
çıkıldığını, büyük şehirler yerine 
buradaki köy şeklindeki küçük 
yerleşimlerden makinaları temin 
ettiklerini, söyledi. Bu açıdan bizim 
de ülke olarak 4 milyonluk şehirler 
yaratarak, kalkınması için çaba sarf 
etmek yerine, 500 binlik nüfusa sahip 
yan yana şehirler kurarak, ülkenin 
genişlemesini, homojen bir şekilde 
kalkınmasını sağlamamız gerektiğini 
dile getirdi.

Yorgancılar, bir kez daha 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutlayarak, TBMM’nin 
94. yılının hayırlı olmasını diledi. Son 
günlerde gösterimde olan Türk Hava 
Yolları’nın reklam filmi için emeği 
geçenleri tebrik ettiğini, özellikle 
23 Nisan’da çocukların içinde yer 
aldığı reklam filminin ve filmde yer 
alan “Dünyanın her yerine uçmuşuz, 
Türkiye’de uçmadığımız bir yer kalsa 
neye yarar” ifadesinin son derece 
önemli bir hedef olduğunu söyledi. 
Yorgancılar, ayrıca 1 Mayıs İşçi 
Bayramı’nın huzur ve sükûnet içinde 
geçmesini diledi.

Malezya ile ilişkiler gelişecek
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin ev sahipliğinde Malezya 
ile Türkiye arasında vizelerin 
kaldırıldığını, Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın imzalandığını, Malezya 
Başbakanı ve 4 Bakanı ile Başbakan 

Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla 
yapılan organizasyonda TOBB 
adına kendisinin görev aldığını 
dile getiren Yorgancılar, ayrıca ikili 
ilişkilerin artırılması ile ilgili bir de 
toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. 
Türkiye ihracatındaki ilk 11 sektörle 
Malezya ithalatındaki ilk 11 sektör 
karşılaştırıldığında 8 sektörün 
örtüştüğünü, hatta Türkiye’deki 
önemli firmaların Malezya’da üretim 
yapma kararı alarak, burada fabrika 
açtıklarını söyledi.

Yapısal reformlar tamamlanmalı
Nisan ayında özellikle uluslararası 

derecelendirme kuruluşları 
tarafından birçok açıklama yapıldığını, 
Standard&Poors’un ve Fitch’in 
Türkiye’nin yatırım yapılabilir 
pozisyonunu koruduğunu, Moody’s’in 
kırılganlıkların altını çizdiğini, 
Morgan Stanley’in de Türkiye için 
ağırlığını indir şeklinde beyanları 
bulunduğunu söyledi. Yorgancılar, 
Standard&Poors’un gelişmekte 
olan ülkelerle ile yaptığı çalışmanın 
sonucunda bankacılık sisteminde 
yapılan çalışmalarda en önemli 
iki ülkeyi, bankacılık sistemleri ile 
ilgili kırılgan olarak tespit ettiğini, 
bunlardan birinin Güney Afrika, 
diğerinin Türkiye olduğunu belirtti. 
Derecelendirme kuruluşları 
tarafından yapılan açıklamalarda, 
raporlar genel olarak incelendiğinde; 
Türkiye’nin güçlü tarafının kamu 
dengeleri olduğu, çünkü döviz 
borcu bulunmadığı, zayıf tarafının ise 
şirketlerin borçluluğu, büyüme, kur 
ve faiz şoklarına karşı kırılgan olduğu 
sonucunun çıktığını dile getirdi.

Yorgancılar, 2015 yılında ülkemizin 
ev sahipliğini yapacağı G20’nin Nisan 
ayındaki toplantısında; özellikle 
buradaki üye ülkelerin 5 yıl içindeki 
büyüme hızının yüzde 2’nin üzerine 
çıkmamasının ve bu amaçla gerekli 
yapısal reformların tamamlanmasının 
önemini bir kez daha vurguladıklarını 

ifadeyle, Dünya Bankası’nın da iç 
talepteki daralma nedeniyle 2014 
yılında ülkemizin büyüme oranını 
yüzde 3’ten, yüzde 2.4’e indirdiğini 
söyledi.

Ukrayna krizi enerjiyi etkiler
IMF’nin açıklanan finansal istikrar 

raporunda; FED çıkış stratejisinin 
önemli yan etkilerinin görülebileceği, 
ABD’de piyasa likiditesinin 
zayıflamasının ekonomik şoklara 
neden olabileceği, dünya piyasalarının 
likidite yerine büyüme odaklı hale 
gelmesi gerektiği, Ukrayna riskinin 
artması halindeyse finansal istikrar 
için tehlike oluşturacağı konularına 
yer verildiğini belirtti.

Rusya ve ABD’nin temel 
çekişmesinin doğalgaz olduğunu, 
çünkü Ukrayna tarafından tüketilen 
ve Rusya’dan ithal edilen doğalgaz 
oranı yüzde 58 iken, Rusya tarafından 
AB’ye Ukrayna üzerinden ihraç 
edilen doğalgaz oranının yüzde 
66 olduğunu, bu süreçte Amerika 
Birleşik Devleri ve Avrupa Birliği 
yaptırımlarının da devam ettiğini ama 
ortadaki riskin başta ülkemiz olmak 
üzere tüm dünyayı ciddi bir şekilde 
etkileyeceğini, Türkiye’nin aldığı 
gazın önemli bir kısmının Ukrayna 
üzerinden Rusya’dan ithal edildiğini 
belirtti.

İhracatı daha da artırabiliriz 
Yorgancılar, ihracatımızda ilk 

10 ülke ve bunların büyüme ilişkisi 
irdelendiğinde, 2013 yılına nazaran 
2014 yılında büyüme oranlarında 
artış görüldüğünü, bundan da 
ihracat bazında bu ülkelere daha 
çok mal satma imkânımız olabileceği 
görüşünün çıktığını söyledi.

Yorgancılar, hala daha Merkez 
Bankası’nın bağımsızlığı ile ilgili 
konuşulmasını doğru bulmadığını, 
çünkü yapılan bu olumsuz 
konuşmaların insanlarda tedirginliğe 
neden olduğunu, her ne kadar fazla 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, dünyanın 10’ncu büyük 
ekonomisine doğru ilerleyen Türkiye’nin yapısal reformları tamamlaması, ekonomik 

göstergeleri doğru değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapmasını istedi.
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miktarda faiz artırımı yapılmış olsa 
da bu rakamları birden aşağıya 
indirmenin Türkiye ekonomisi 
açısından zararlı olduğunu, kademeli 
olarak faiz indirimlerinin yapılması 
gerektiğini söyledi.

Sorunlarımızı çözmeliyiz
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, yakın geleceği 
şekillendirecek bugünün gündem 
maddeleri arasında, iki seçim 
sürecinin siyasi ve ekonominin 
geleceğine yansımaları, AB normları 
çerçevesinde, demokrasi ve 
hukuk alanındaki açıklarımız, barış 
sürecinin uzaması, AB ve ABD’de 
de toparlanma güçlenirken, sınır 
komşularımızda bitmeyen sorunlar, 
32 yılda 16 kere değişen Anayasa’nın 
ve 11 yılda 13 kez değişen eğitim 
sisteminin gelecek Türkiye’sinden 
uzak kalmasının bulunduğunu dile 
getirdi. 

Yorgancılar, iş dünyası olarak 
tüm bu ana gündem maddelerini 
gözeterek, yeni bir kalkınma 

modeline ihtiyaç duyduklarını, 
üretimin başrolde yer aldığı bir 
kalkınma modelinin kendilerini 
heyecanlandırdığını, umutlandırdığını, 
ki sanayiciler olarak umutsuz olma 
gibi bir lüksleri bulunmadığını belirtti.

Üretim endeksi 
ekonominin göstergesi
Üç ayda bir yapılan Sanayi Eğilim 

Anketi ile hem EBSO üyelerinin 
ortalama yüzde kaç kapasite ile 
çalıştığını tespit ettiklerini, hem 
de mevcut durum ve beklentilere 
ilişkin ipuçları aldıklarını, bu anlamda 
İstanbul Sanayi Odası tarafından 
yapılan benzer bir çalışma ile 
karşılaştırma yapabilmek için verileri 
6 aylık süreyi baz alarak üretim, 
ihracat, satışlar ve istihdamdaki 
gelişmeleri gösteren sanayi endeksini 
oluşturduklarını söyledi. Yorgancılar, 
EBSO’nun söz konusu endeksi ile 
İSO’nun endeksinin birbiriyle bu 
kadar örtüşmesinin, bölgeler ve 
katılan sayısı farklı olsa da, sanayinin 
seyri açısından ortak bir eğilim 

oluşturduğunu ortaya koyduğunu, 
diğer yandan bu ikiliye, büyüme 
oranı da eklendiğinde ve istatistiksel 
olarak incelendiğinde oldukça güçlü, 
pozitif yönde yüzde 85’lik bir ilişki 
gözlendiğini vurguladı.

Ender Yorgancılar, büyümedeki 
değişimin yüzde 73’ünün, 
üyelerimizin cevapları ile oluşturulan 
sanayi endeksindeki gelişmeler ile 
açıklanabildiğini, bugün endeks, 
2011’in ilk yarısındaki tepe noktasına 
ulaşamasa da,  artış eğiliminin umut 
vaat ettiğini, ancak 2014’ün ilk 
çeyreğindeki kesin olmayan sonuçlara 
göre düşüşe geçmesinin ilk çeyrek 
büyümesinin yüzde 4’ün altında 
gerçekleşeceği konusunda fikir 
verdiğini söyledi.

Dünya Bankası tarafından 
hazırlanan iş yapma endeksine göre, 
Türkiye 189 ülke içinde iki basamak 
ilerleyerek 69. sıraya yükselse de, 
ataklarımızı daha da hızlandırmamız 
gerektiğini, bu endekse göre 
Türkiye’nin; yatırımların güvenliği 
açısından 34., inşaat izinlerinde 148., 

Ender Yorgancılar: “İş dünyası olarak ülkemizin tüm ana gündem maddelerini 
gözeterek yeni bir kalkınma modeline ihtiyaç duyuyoruz. Üretimin baş rolde yer 

aldığı bir kalkınma modeli bizleri heyecanlandırır, umutlandırır.”
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işe başlama zamanı açısından 93., sınır 
ticaretinde 86. ve mülkiyetlerin kaydı 
açısından da 50. sırada yer aldığını 
dile getiren Yorgancılar, dünyanın 10. 
büyük ekonomisine doğru ilerleyen 
Türkiye’nin, bu tür endeksleri doğru 
değerlendirmesini ve yapılan uyarıları 
dikkate alarak gerekli düzenlemeleri 
yapmasını diledi.

Temel Aycan Şen
KOBİ’lerimiz dünyaya açılmalı

EBSO Meclis Üyesi Temel Aycan 
Şen, TÜRKONFED’in 10. kuruluş 
yıldönümü ve büyük genel kurulunun 
İstanbul’da gerçekleştirildiği 
toplantısında bir ilk yaşandığını, 
TÜRKONFED’in, (UEAPME) Avrupa 
KOBİ Birliği’ne üye olduğunu söyledi. 
Şen, 80 üyenin organizasyonun içinde 
yer aldığı UEAPME’nin 12 milyon 
şirket ve 55 milyon çalışana hitap 
eden bir birlik olduğunu, Avrupa ve 
dünya çapında KOBİ’lerin işlerinin 
gelişmesi, dış dünya ile ilişkilerinin 
artmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirdiğini dile getirdi. Şen,  
TÜRKONFED bu üyeliği Türkiye’deki 
KOBİ’lerin dünya ile rekabetlerine 
katkı sağlayacak girişimler yapmaları, 
engel ve sorunların ortadan 
kaldırılması amacıyla gerçekleştirdiğini 
vurguladı. UEAPME ile ilgili 
detaylı bilginin www.ueapme.com 
adresinden alınabileceğini dile getiren 
Şen, TÜRKONFED’de aynı zamanda 
AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı 
olduğu için her zaman UEAPME ile 
ilgili bilgi vermeye hazır olduğunu 

belirtti.

Altınordu’nun başarısı
Şen, hem Meclis hem de Yönetim 

Kurulu Başkanının değindiği üzere, 
Altınordu takımının 1. Lige çıktığını 
ama şampiyonluğun ötesinde İzmir 
ve şirketler adına altını çizmek 
istediği konular bulunduğunu söyledi. 
Altınordu’nun gerçekleştirdiği 
faaliyetlerin sadece basit sportif futbol 
kulübü başarısı olmadığını, en dibe 
vurmuş bir takım için son yönetimin 
öncelikle kendilerine hedefler 
belirlediğini, bunların; “2012- 2013 
döneminde tertiplensin düzenlensin, 
2013 -2014 döneminde 3. Lige çıksın, 
2014- 2017 döneminde 2. Lige çıksın, 
2017 – 2020 döneminde 1. Lige 
çıksın ve 2021 döneminde Süper Lige 
çıksın” şeklinde olduğunu ama bugün 
gelinen noktada 2017-2020 için 
konulan hedefe ulaşılmış olduğunu 
vurguladı.

Varılan nokta için başlıca bir 
takım çalışması ve kurum yönetimi 
sergilendiğini, hedeflerin ise 
revize edildiğini, yeni bir oluşum 
yaratılmaya çalışıldığını, yeni oluşum 
içerisinde futbolcuların yetiştirilmesi, 
futbolcuların ihraç edilerek başka 
takımlara satılması, İzmir – Aydın 
Otoyolu üzerinde İngiltere’de 
görülen türden bir tesisin yapımı için 
bir yatırımın yer aldığını söyleyen 
Şen, elde edilen başarı ile İzmir’in 
özlediği birleşmenin, eşitlik ve barış 
içinde sporun Altınordu ismi ile 
gerçekleşebileceğini belirtti. 

Metin Akdaş
Fabrikalara yangın 
yönetmeliği gerekli
EBSO Meclis Üyesi Metin 

Akdaş, bilindiği üzere geçen sene 
fabrikasında yaşanan yangından sonra 
tesisi yeniden yapılandırma çalışmaları 
içine girdiklerini ve mevzuat 
taramasına geçtiklerini belirtti. 
Makine mühendisi olarak, yıllarca 
tesisat sektöründe çalışmasına, 
yangın tesisatları yapmasına 
rağmen bazı konulardaki bilgilerinin 
haliyle eski olduğunu, bu nedenle 
Türkiye’deki yönetmeliklerle ilgili 

araştırma yaptıklarını, ancak İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çıkarılmış, tüm binalarda uyulması 
mecburi yönetmelik haline dönüşmüş 
“Binalarda Yangın Yönetmeliği” 
dışında başka bir yönetmelik 
bulamadıklarını dile getirdi.

Akdaş, alışveriş merkezleri, 
oteller, hastaneler, konutlar gibi 
insanların daha fazla bulunduğu 
mekânlar için düzgün yönetmelikler 
bulunduğunu, ancak sanayi sektörüne 
hizmet eden binalar, özellikle 
endüstriyel tesislerde yangın ile ilgili 
alınabilecek önlemleri içeren çok 
ciddi yönetmelikler bulunmadığını 
belirtti. PETKİM, TÜPRAŞ gibi büyük 
tesislerde yangın ile ilgili gerekli 
önlemlerin bulunduğunu ama KOBİ 
niteliğindeki küçük tesisler için 
önlemler bulunmadığını ve yılların 
birikimiyle kazanılan edinimlerin 
çıkacak bir yangınla yok olup gittiğini 
ifade etti.

Konuyla ilgili olarak EBSO 
Yönetim Kurulu’nun da uygun 
görmesi durumunda gerek ilgili 
meslek komitelerimizden, gerek 
dışarıdan danışmanların da katkıları 
alınarak bir çalışma komisyonu 
kurulmasını öneren Akdaş, 
akabinde OSB’lerde çalışanların 
da bu teknik yapının içine dahil 
edilerek, endüstriyel tesislerde 
yangın güvenliği ile ilgili bir yönerge 
hazırlanabileceğini, belki TOBB, 
OSBÜK ve bakanlıklarda yapılacak 
gerekli çalışmalarla ülkemize mevzuat 
kazandırılabileceğini ifade etti. 
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Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı Direktörü 
Prof. Dr. Güven Sak, orta 
teknolojili bir sanayi ülkesi 

haline gelen Türkiye’nin Avrupa ile 
Çin arasında sıkışıp kalmamak için 
mutlaka teknolojik bir sıçrama ger-
çekleştirerek ileri gitmesi gerektiğini 
bildirdi.

Dünya ekonomisiyle bütünleş-
meye çalışan Türkiye’nin süreci iyi 
kontrol edemediğini, belli bir büyüme 
hızını gerçekleştirmek için giderek 
daha fazla cari işlemler açığı verdiğini 
anlatan Prof. Dr. Sak, “Böyle bir süreç 
içinde inovasyona dayalı ve getiri-
si  20-30 yılda alınacak bir yatırım 
yapılamaz. Sadece getirisini birkaç 
yılda paraya dönüştürebilecek inşaat 
gibi yatırımlar gerçekleştirilebilir. Bu 
anlamda rasyonel iş yapamıyoruz. 
Teşvikler sanayiye dönük olmalı” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclisi’ne konuk olan TEPAV Direk-
törü Prof. Dr. Sak, “Türkiye ekonomi-
si bugün nerede, İzmir buna nasıl katkı 
verebilir?” konularına değindi. 

Prof. Dr. Sak, kendisine 
“Türkiye’yi nasıl tanımlarsın?” dedik-

Teknolojide sıçrama zamanı
TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, İSO’nun 500 listesi içinde 

Ege Bölgesi firmalarının sayısına bakıldığında yıllar bazında giderek azalan 
bir seviye izlediğini, İzmir sanayisinin büyük sanayi kuruluşları arasındaki 
yerini kaybettiğini, bunun da Türkiye’nin başka yerlerinde daha hızlı 
büyüyen firmalarla karşılaştırıldığında yerinde saydığı anlamına geldiğini 
dile getirdi. Prof. Dr. Sak, inovasyon göstergelerine bakıldığında 10 bin 
kişi başına düşen patent başvurusuna göre İzmir’in 5. sırada, 10 bin kişi 
başına düşen patent tescil sayısı göre 6. sırada, metrekareye göre Ar-Ge 
alanına bakıldığında 9. sırada yer aldığının görüldüğünü, ne yazık ki ileriye 
gitmek için çaba sarf edilmediğini söyledi.

1975-80 yılları arasında İzmir’e göç binde 74 iken şimdi binde 4’lere 
gerilediğini, bunun nedeninin sadece İzmir’e gelen göçün azalmasından 
değil, İzmir’den giden göçün de artmasından kaynaklandığını ve İzmir’den 
genelde genç nüfusun gittiği göze alındığında Türkiye ortalamasıyla 
karşılaştırıldığında, İzmir nüfusunun yaşlandığını belirtti. Prof. Dr. Sak, 
TÜİK’in son anketine göre Türkiye’deki insanların mutluluk ortalaması 
yüzde 59 iken İzmirlilerin mutluluğunun yüzde 58 olduğunu ve 35 
yaşından sonra İzmir’de yaşayanların mutluluk seviyelerinde düşüş 
yaşandığını, bunun iş ortamıyla ve yaşam gayesinin baskın çıkmaya 
başlamasıyla olabileceğini vurguladı. İzmir’de kadınların iş gücüne 
katılımının yüksek olmasının işsizlik açısından daha problemli bir yer 
olmasına etki ettiğini, ayrıca Türkiye genelinde kadınların iş hayatına 
katılım oranının yükselmesini sağladığını ifade etti. Bunun yanında 
eğitim düzeyi beklentilerin yükselmesine etki ettiğinden, beklentisi 
karşılanmayan insanların mutsuzluğunun, mutluluk oranının düşmesine 
neden olduğunu söyledi.

İzmir ileri gitmeli
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TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, İzmirli sanayicilere Türkiye’nin orta teknolojili 
sanayiler ülkesi olarak kalamayacağını, bu nedenle teknolojik sıçrama gerçekleştirmesi 
gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sak, İzmir’in de Ar-Ge ve inovasyonda ileri gitmesini istedi.

lerinde, Charles Dickens’ın İki Şehrin 
Hikâyesi’nin giriş cümlesi ile cevap 
verdiğini, “Zamanların en iyisiydi, 
zamanların en kötüsüydü” dediğini 
söyledi. Son 10 yılda Türkiye ekono-
misine bakıldığında, 2000’li yılların ba-
şında kamu borcunun milli gelire oranı 
yüzde 100’lerdeyken ve “bu oran 
döner mi?” diye dert ederken, şimdi 
bunun yüzde 30’lara düştüğünü, işte 
bu nedenle Türkiye ekonomisinin bu-
gün yoluna devam edebildiğini belirtti. 
Yine son 10 yılda ekonomimizin yüzde 
46 civarında büyüdüğünü, bunun da 
istihdamı tetiklediğini ama bu noktada 
bulunmaktan çok da memnun olma-
dığımızı,  Türkiye’nin son 1,5 yıldır 
içinde bulunduğu durumun dışarıdan 
gelen şoka yeterince hazırlıklı olma-
masından kaynaklandığını söyledi. 

Türkiye’nin temel probleminin; 
finansal piyasaların, sermaye hesabının 
serbestleştirilmesi, AB ile Gümrük 
Birliği anlaşmasının imzalanmasıyla 
dünyanın bir parçası olmamız netice-
sinde, belli bir büyüme hızını gerçek-
leştirmek için giderek daha fazla cari 
işlemler açığı vermek zorunda kalma-
mız olduğunu belirten Prof. Dr. Sak, 
ancak dünya ekonomisiyle bütünleşir-
ken süreci iyi kontrol edemediğimizi 
söyledi. Böyle bir süreç içerisinde, 
inovasyona dayalı getirisi 20-30 yılda 
alınacak bir yatırım yapılamayacağını, 
sadece getirisini birkaç yılda paraya 
dönüştürebilecek inşaat gibi yatırım-
ların gerçekleştirileceğini söyledi. Bu 
anlamda rasyonel iş yapamadığımızı, 
çünkü iktisadi ortamın, makro orta-
mın, makro-iktisadi ortamın yöneti-
mini dışarıdan gelen etkileri dikkate 
alarak iyi yönetemediğimizi ifade etti.

2002’den 2008’e kadar küresel 
kriz öncesindeki duruma bakıldığında, 
ortalama büyümemiz yüzde 6, cari 
açığımız yüzde 4 seviyesinde iken, 
sonraki dönemde büyümemizin yüzde 
4’e inerken cari işlemler açığımızın 

yüzde 6’ya çıktığını dile getiren Sak, 
cari açığın finansmanında kısa va-
deli kaynakların öneminin arttığını, 
Amerikan Merkez Bankası para basıp 
Amerikan ekonomisini canlandırmaya 
çalıştırdıkça bizim o süreçten yarar-
landığımızı, şimdi Amerikan Merkez 
Bankası, Amerikan ekonomisinin 
hızlanmasıyla dağıttığı likiditeyi yavaş 
yavaş azaltmaya başladığını, büyük bir 
olasılıkla önümüzdeki yıldan başlaya-
rak faiz oranlarını yükselteceklerini 
belirtti.

Prof. Dr. Sak, 2-3 yıl sürecek 
küresel likidite de daralma sürecine 
girdiğimizi, eğer başlangıçta ekono-
miyi daha iyi yönetseydik, bu kadar 
açılmamış olsaydık belki bugün derin 
etkiyi hissetmeyecek olduğumuzu ifa-
de ederek, ne yazık ki bu etkiyi birkaç 
yıl daha hissedeceğimizi dile getirdi. 
Büyümedeki istikrarsızlığın, işadamı-
mızın istikrarlı çizgi tutturamamasına 
neden olduğunu, dolayısıyla, orta 
vadeli yatırımları gerçekleştirmenin 
mümkün hale gelmediğini vurguladı.

Sanayi ülkelerine büyüklüğü 
açısından bakıldığında, büyük sana-
yi ülkeleri arasında aktif olarak yer 
almadığımızı, 1980’de 3 milyar dolar 
ihracat yapan, bunun da yüzde 90’ı 
tarım ürünlerinden oluşan, miskin bir 
tarım ülkesiyken değiştiğimizi, şimdi 
orta teknolojili bir sanayi ülkesi haline 
geldiğimizi, aslında orta teknolojili bir 
sanayi ülkesi olarak kalabilmemizin 
de pek mümkün olmadığını, Çin ile 
Avrupa’nın arasında sıkışıp kalacağı-
mızı bu nedenle bizim bir teknolojik 
sıçrama ile ileri gitmemiz gerektiğini 
belirtti. Sak, bunu gerçekleştirecek 
temel alt yapımızın yeterli olmadığını, 
altyapıyı hazırlayalım dendiğinde de 
bunun iki yıl gibi kısa bir zamanda ger-
çekleştirilmesinin mümkün olmadığını, 
Türkiye’nin bundan sonra yapması 
gereken çok şey bulunduğunu söyledi.

Dünya genelinde 2000-2010 

döneminde toplam büyümeye 
bakıldığında, üst ve orta gelir gru-
bundaki ülkeler yüzde 80 büyür-
ken Türkiye’nin yalnızca yüzde 46 
büyüdüğünü, bu yüzde 80 büyüyen 
ülkelerde sanayinin büyümeye katkısı 
yüzde 18,5 iken Türkiye’de yüzde 
6 olduğunu, dolayısıyla sadece hızlı 
büyüyememenin yanında sanayinin 
de bu büyümeye katkı veremediğini, 
çünkü dışa açık ekonomilerdeki karar 
verenlerin mümkün olduğunca dış 
ekonomilerdeki çalkantıyı az hisse-
derek, iç ekonomiye yansıtmamaları 
gerektiğini vurguladı.

Büyümenin nedeni 
kentleşme
Yine aynı dönemde üst ve orta 

gelir grubundaki ülkelerde sanayi 
yüzde 1,5 küçülürken Türkiye’de 
yaklaşık yüzde 4,8 oranında küçülme 
yaşandığını, bu tablodan da sanayinin 
öneminin konuşulduğu ama gere-
ken desteğin verilmediği sonucunun 
çıktığını dile getirdi. Sak, ülkemizdeki 
büyümenin esas nedeninin insanların 
kırsal bölgelerden kentlere göç etme-
siyle olduğunu, 60’lı yılların başında 
insanların yüzde 30’u kentlerde yaşar-
ken şimdilerde bu rakamın yüzde 75’e 
çıktığını, sanayi ya da hizmet sektö-
ründe çalışmaya başlamalarıyla doğal 
bir artış yaşandığını söyledi.

Sak, sektörlerin kendi verimlilikle-
rini artırırken diğer çalıştığı alanlardaki 
verimliliği de artırması gerektiğini, 
örneğin hizmet sektöründe bilgisayar 
teknolojisinin kullanılmaya başlama-
sının bu sektördeki verimlilik artışını 
tetiklediğini belirtti. Türkiye açısından 
asıl üzüntü kaynağının Kocaeli, Sakar-
ya, Düzce gibi sanayinin fazla olduğu 
kentlerde verimlilik artışının negatif 
çıkması olduğunu, bunun insanların sa-
nayiden başka alanlara doğru kayması-
nın göstergesi olduğunu ifade etti.

Geleceği planlayalım
Prof. Dr. Sak, günlük politikala-
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ra odaklanmak yerine ekonominin 
uzun vadeli nasıl yönetileceği konu-
suna daha çok zaman harcamamız 
gerektiğini, özellikle 2008 yılından 
sonraki gidişatımızda Türkiye eko-
nomisinin işleyişine bakılacak olur-
sa, batı ülkelerindeki kriz ve artan 
likidite imkânlarını bizim sonuna kadar 
kullandığımızın görüleceğini, Türkiye 
ortalaması normalde yüzde 5 civarın-
da cari işlemler açığı vererek yönetilir-
ken bunun yüzde 10’lara çıkartıldığını, 
ki bu arada bir referandum ile bir de 
seçim geçirdiğimizi belirtti. Türkiye’ye 
orta vadeli büyüme politikası açısından 
bakılacak olunursa bugün katlandı-
ğımız problemlerin temel nedeninin 
2008, 2009, 2010 yıllarında yapılan 
hatalardan kaynaklandığını, çok büyük 
yavaşlamalar ve hızlanmalar olma-
dan belli bir büyüme düzeyinde ve 
süreklilik esasıyla ekonominin yoluna 
devam etmesinin sağlanması gerekti-
ğini söyledi.

İzmir’in gerçekten yaşanacak güzel 
bir şehir olduğunu, hatta Ankara ve 
İstanbul’da şirket kurmak zorunda 
kalan birçok İzmirli gencin “keşke 
İzmir’de şirket kursaydık” dediklerini, 
dolayısıyla bu kentin şehir potansiyeli-
ni bir iktisadi sonuca çevirmek gerek-
tiğini, kendisiyle uyumlu yeni sektör-

ler araması gerektiğini dile getirdi. 
Makine sektörünün yoğun yer aldığı 
ilk 10 ilimizden birinin İzmir olduğunu, 
dolayısıyla iyi değerlendirilmesi gere-
ken bir sektör olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Sak, Ür-Ge kapsamı içerisin-
de makine sektöründe önümüzdeki 
dönemde nasıl adımlar atılabileceği 
konusunda Ekonomi Bakanlığı, EBSO 
işbirliği ile bir proje yürüttüklerini dile 
getirdi.

Eğitimde reform şart
Yöneltilen sorulara yanıt veren 

Prof. Dr. Sak, Güney Kore ile Tür-
kiye mukayesesini yaptığı yazısında 
sanayi açısından bakıldığında Güney 
Kore’nin yaptığı sıçramayı yapabilmek 
için gerçekleştirmemiz gereken pek 
çok iş bulunduğunu ifade ettiğini, 
zamanında eğitimle, iş gücünün neden 
önemli olduğunu keşfedemediğimiz 
için gereğini yapamadığımızı, ki bunun 
son 30-40 yılın problemi olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. Sak, önemli olanın 
neyi yapamadığımızın farkına varmak 
olduğunu, dolayısıyla artık bu farkın-
dalık içerisinde yapılması gerekenleri 
tasarlamamız gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Sak, öncelikle ve mutlak 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın baştan aşağı 
nasıl değiştirileceği konusunda çalışma 
yapılması gerektiğini, bürokratların 

sorumluluğunda olan konuya sanayici-
lerin de sahip çıkması gerektiğini belir-
terek, söz konusu çalışma en azından 
10 yıla yakın bir zamanı kapsayacağını, 
dolayısıyla bu zaman zarfında yapılma-
sı gerekeni de tasarlamamız gerekti-
ğini söyledi. Eğer ülkemizde yetişmiş 
gençler bulamıyorsak, diğer ülkeler-
deki gençlerden yararlanabileceğimizi 
ki Filistin’in ortalama eğitim düzeyinin 
Türkiye’den yüksek olduğunu, şu an 
Filistin, İsrail’in işgali altında olduğu 
için durumlarının kötü olduğunu ve 
Filistinli gençlerin iş aradığını, oradaki 
üniversitelerin ihtiyaçlarımız doğrul-
tusunda gençler yetiştirmeleri için 
yaratıcı çözümler üretmemiz gerekti-
ğini söyledi. Amerikalılar Meksika’dan 
çalışacak insanları nasıl kendi ülke-
lerine getiriyorlarsa, Türkiye’nin de 
bu şekilde hareket edebileceğini, bu 
anlamda artık ülkemizin doğudan da 
batıdan da zarar gelebilir düşüncesi-
ni değiştirmesi, yeni bir dış politika 
belirlemesinin önem arz ettiğini dile 
getirdi.

Hızlı büyümenin etkisi
Türkiye ekonomisinin son dö-

nemde bir dizi kırılganlık içerdiğini, 
dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandı-
ğında en hassas birkaç tane ülkeden 
biri olduğumuzu, bunun nedeninin, 



MECLİS

69MAYIS 2014

2009’dan itibaren hızlı bir büyüme 
yaratabilmek için ekonominin serbest 
bırakılmasından kaynaklandığını dile 
getiren Prof. Dr. Sak, sonuçta 2009-
2010 yıllarında yüzde 10’larda Çin 
gibi büyüme gerçekleştirdiğimizi ama 
Çin’e benzemeyen bir cari açık ver-
diğimizi, bu arada banka kredilerinin 
inanılmaz hızla arttığını, herkesin de 
durumdan memnun olduğunu söyledi.

Şimdi ise Türkiye ekonomisinin 
yavaşladığını ancak cari işlemler açığı-
mızın aşağıya inmediğini, bu yıl yüzde 
2’nin altında büyüsek bile yüzde 6-6,5 
cari işlemler açığı vereceğimizi ki bu 
oranın tarihsel bir yükseklik olduğunu 
belirtti. Banka kredileri çok hızlı arttığı 
için insanlarda bir tedirginlik yaşanma-
ya başladığını, kamu borçlarını yüzde 
30’a indirebildiğimizi, bu anlamda 
hükümetin gerekirse özel sektörün 
borçlarının bir bölümünü üstlenip as-
lında bankaların yine ayakta kalmasını 
sağlayabileceğini, bir portföy yöneticisi 
açısından bakıldığında durumun bu 
şekilde görüldüğünü dile getirdi.

İnşaat projesine 
Hazine garantisi anlamsız
Diğer taraftan, son dönemde 

Merkez Bankası’nın ana politikaları 
incelendiğinde, bankaların likidite 
imkânlarını mümkün olduğunca 
rahatlatmaya çalıştığının görüldüğü-
nü, çünkü Ankara’daki idarecilerin 
bankaların iyi durumda olmayan bazı 
müşterilerine iyi davranarak, 2008’de 
yapabildiklerini tekrar yapmalarını is-
tediklerini ki doğru da yaptıklarını dü-
şündüğünü belirtti. Prof. Dr. Sak, son 
günlerdeki rahatlamanın bu gibi ted-
birlerin alınmasından kaynaklandığını, 
buradaki avantajımızın söz konusu 
çalışmaları gerçekleştirirken yabancı 
bankacılar açısından kamu borç stoku 
düzeyinin milli gelir içindeki payının 
düşük seyretmesi olduğunu, Hazine 
garantilerinin de burada devreye 
girdiğini vurguladı. Zaten bankalarda 
birikmiş önümüzdeki dönemde elden 
geçirilmesi gereken bir dizi kredi 
stoku bulunduğunu, bu anlamda yola 
nasıl devam edileceğini bilmediklerini 
ama süreç devam ederken özellikle 

yabancı bankalara garanti verildiğini, 
çünkü garanti verilmediği takdirde 
hiçbir yabancı bankacının projelerde 
Türkiye’ye kredi vermek istemediğini 
vurguladı.

Prof. Dr. Sak, bir projenin finansal 
getirisinden fazla sosyal getirisi varsa 
desteklenmesi gerektiğini düşündüğü-
nü, “yenilenebilir enerji yatırımlarını 
desteklenmesinden” cari işlemler 
açığımızı düşürecek bir şey ise ve 
bunun sosyal faydası ekonomimize 
istikrar getirmek açısından önemliyse, 
o zaman yapılacak çalışmalara Hazine 
garantisi verilmesi gerektiğini anladı-
ğını ama inşaat yatırımlarına Hazine 
garantisi verilmesini anlayamadığını 
söyledi.

Türkiye’de birçok sıkıntının konu-
şulduğunu fakat çözümü konusunda 
icraata geçmek için hiçbir tarafça adım 
atılmadığını dile getiren Prof. Dr. Sak, 
enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya 
niyetli olduğumuzu bu konuda son 10 
yılda enerji verimliliği açısından ülke-
mizin faturasını yüzde 7 düşürdüğünü 
ancak aynı dönemde İrlanda’nın yüzde 
26, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
yüzde 21 düşürdüğünü üstelik dışa 
bağımlılıkları olmadığı halde, başka 
ülkeler yapabiliyorsa bizim de yapabi-
leceğimizi, ne yazık ki gereken önemi 

vermediğimizi vurguladı.
Türkiye vizyonunda sanayinin 

mutlak olması gerektiği konusuna 
katıldığını, siyasetçilerin de aslında 
sanayicileri dinlediklerini, onların de-
diğini yapmaya çalıştıklarını söyleyen 
Prof. Dr. Sak, ülkemizde sanayicilerin 
yatırımının yarısını arsaya harcadığını, 
arsa tahsisleri konusunda düzenleme 
yapılması gereğine yüzde 100 katıldığı-
nı, önümüzdeki dönemde bu konuyla 
ilgili yapılabilecekler için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın bir çalışması 
bulunduğunu, ayrıca TEPAV olarak 
“üniversitelerle birlikte önümüzdeki 
dönemde mekânsal planlama ile ilgili 
ne yaparız?” gibi bir hazırlık içerisinde 
olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Sak, inovatif yatırımlar 
konusunda önem taşıyan hususun; 
inişli çıkışlı bir seyir izleyen ekonomi-
de sonucu orta vadede ortaya çıkacak 
yeni yatırıma mı girişmek, yoksa para-
nın 2-3 yıl içerisinde geri alınabileceği 
bir iş mi gerçekleştirmek olduğuna ka-
rar vermekten geçtiğini, son dönemde 
inşaat sektörüne çok fazla teşvik alanı 
açıldığı için kaynakların bu sektörde 
kullanılmaya başlandığını ama burada 
yapılan hatanın anlaşılması ve teşvikle-
rin sanayiye dönük gerçekleştirilmesi 
gerektiğini belirtti.

Ülkemizin genel çerçevesine bakıldığında daha çok çalışmamız, daha 
çok iş yapmamız gerektiğini, yapısal tedbirler açısından gerçekleştirilmesi 
gereken çok fazla iş bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Sak, Türkiye’nin orta 
vadeli plan yapamadığını söyledi. Çinlilerin hazırladığı plana baktığında ise 
şunu gördüğünü, öncelikle endikatif planı hazırladıklarını, neler yapılacağına, 
nelerin önemli olduğuna dair herkese bir çerçeve sunduklarını, kaç lira bütçe 
hazırladıklarını, bütçeyi hangi alanlara kullandıracaklarını açıkladıklarını, özel 
sektöre bu sürecin içinde nasıl rol almak istiyorsa o rolü alabilmeleri için bir 
alan açtıklarını belirtti.

Prof. Dr. Sak, 2023 hedeflerinin müstehzi karşılandığını ancak kendisinin 
son derece iyi olduğunu düşündüğünü, çünkü kamuda koordinasyon 
açısından, planlama açısından böyle basit bilgilere ihtiyaç duyulduğunu dile 
getirdi. Aslında bu durumu müstehzi karşılamak yerine örneğin “Biz İzmir 
olarak 2023 hedefleri çerçevesinde, o hedefin ihracat hedefinin neresini, 
nasıl yakalayabiliriz?”in sorgulanması gerektiğini ve Başbakanla, Bakanlarla 
görüşmelere gidildiğinde, “Biz 2023 hedeflerine ulaşmak için gerekli hesapları 
yaptık, ihracat hedefimize ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz konular şunlardır” 
denmesinin daha doğru bir koordinasyon olacağını, şimdiye kadar bu şekilde 
bir işleyiş gerçekleştirilememesinin eksiklik olduğunu belirtti.

Başbakan ve bakanlara 2023 planıyla gidin
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı Kadınlar Birliği, 
düzenlediği etkinliklerle 
ihtiyaç sahibi, zeki 

öğrencilere kaynak yaratmaya devam 
ediyor. 

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği 
Tiyatro Topluluğu, öğrenci burslarına 
katkıda bulunmak amacıyla 
Cihangir Turantaş’ın yönettiği ünlü 
yazar Aziz Nesin’in “Başarılarımı 
Karılarıma Borçluyum” adlı oyunu 
ile sanatseverlerin karşısına çıktı. 
Kültürpark İsmet İnönü Sanat 
Merkezi’nde sahnelenen oyunda 
EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı 
İhsan Özduran’ın yanısıra Arzu Öztaş, 
Aylin Dokucu, Ayşen Uçak, Duha 
Baran, Fatma Öz, Handan Atılgan, 
İncila Kabadayı, İpek Özçelik, Melike 
Binoğlu, Meltem Eranıl Demirli, 
Meryem Cömert, Özlem Özyapıcı, 
Reyhan Olgunsoy, Selma Emeç, Serap 
Koca, Sevgi Müftüoğlu, Tülin Kocagil 
performanslarıyla profesyonellere 

adeta taş çıkarttı. Oyunda EBSO Vakfı 
Kadınlar Birliği üyelerine rolleriyle 
Gökhan Güleç, Mehmetcan Arkayın 
ile Yalçın Kaya da destek verdi. 

İzmirli eski Bakan Işılay Saygın’ın 
da izleyiciler arasında yeraldığı 
oyunda, yaşlıların yarıştığı bir koşuda 

birinci gelen Ziya adlı bir ayağı sakat 
adamın başarısının sırrını soran 
gazetecinin aldığı cevap üzerine 
hazırladığı ilginç röportaj, onun evlilik 
süreçleriyle başarıyla canlandırıldı.

‘Biz’ olma bilinci
Evlilik kurumunun kadın-erkek 

‘Başarılarımı karılarıma borçluyum’
öğrenciler için sahnede
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ilişkileri bakımından irdelendiği, 
kadının sosyal konumu ve kız 
çocuklarının başlık parası karşılığı meta 
gibi satıldığı konuları işlenen oyunda 
ustalıklarını ortaya koyan kadınlar, 
salonu dolduran sanatseverler 
tarafından alkışlandı.

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı 
İhsan Özduran, “Biz kadınlar, kadının 
toplumdaki hak ettiği yeri bulması 
konusunda serzenişi bırakıp; hayattaki 
gerçek rollerimizi eksik yanlarımızı 
kuvvetlendirerek oynayabilirsek eğer, 
işte o zaman gelecek kuşaklarda hem 
oğullarımız hem kızlarımız daha mutlu 
bir dünyada yaşayacak” dedi.

Yönetmen Cihangir Turantaş da, 
gerçek başarı için öncelikle bireyin 
kendini tanıması, farkındalığını 
artırması gerektiğini savunurken, 
“Oyunla ortaya koymaya çalıştığımız 
şey ‘biz’ olma, bitişe kadar soluksuz 
koşma çabasıdır” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
ve sponsorlarımızın desteği 
ile; Aziz Nesin’in “Başarılarımı 
karılarıma borçluyum” adlı eseri, 

sevgili hocamız Cihangir Turantaş 
yönetmenliğinde 2 Mayıs akşamı 
İsmet İnönü sanat merkezinde EBSOV 
Kadınlar Birliği Tiyatro Topluluğu 
tarafından sahnelendi.

Oyunun ana teması olan evlilik, 
kadın-erkek ilişkileri ve aile bireyleri 
arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin insan 
hayatı, geleceği, umutları üzerindeki 
yansımalarıydı.

Başarılarımızı “birlikteliğimize” 
borçlu olduğumuzu bir kez daha 
EBSOV Kadınlar Birliği bireyleri 
olarak hissettik. Ekip çalışmasında 
ahenkli sesler çıkmasını sağlamak 
için ritim duygusu ile hareket eden 
tüm arkadaşlarımız çeşitli sosyal ve 
kültürel etkinliklerle EBSO VAKFI’nı 
İzmir kamuoyuna layıkı ile duyurmaya 
çalıştık.

Bizler kadın ya da erkek; hayattaki 
gerçek rollerimizi eksik yanlarımızı 
kuvvetlendirerek oynayabilirsek eğer, 
işte o zaman daha aydınlık, daha mutlu, 

daha yaşanılır bir geleceğe umutla 
bakacağız diye düşünüyoruz.

Ancak ülkemizin kadın-erkek 
ilişkileri ve çocuklara yönelik cinsel 
istismar konusunda bir zihniyet 
problemi olduğu, kanunların 
caydırıcılığı bir tarafa, bu zihniyetin 
değiştirecek daha çağdaş bir bakış 
getirecek formüller bulunması gerektiği 
de apaçık ortada.

Bu konuda yeni bir torba yasa 
çıkartıldı, ancak bu yasa maddelerine 
baktığımızda bu zihniyet değişikliği 
formüllerini pek göremiyoruz. Hatta 
sanki Yargıtay ve Danıştay’ın yapısını 
değiştirme amaçlı torbaya, bu konular 
da atıverilmiş gibi görünüyor.

Bu zihniyet sonucu artan kadın 
cinayetleri, çocuk gelinler, çocuklara 
dönük cinsel istismar gibi sorunlar tabii 
ki bir yasayla halledilemez, sadece 
cezaları arttırmakla olmaz. Öncelikle 
herkesin şapkasını önüne koyup 
düşünmesi ve biz nerede yanlışlık 
yaptık demesi gerekiyor, özeleştiri 
yapması gerekiyor. Kadını sadece bir 
nesneye indirgeyen anlayışın terk 
edilmesi gerekiyor. Tüm yöneticilerin 
kadın-erkek eşitliğine içtenlikle 
inanması gerekiyor. Hatta “Kadın ve 
Aile Bakanlığı” isminden çıkartılan 
“kadın” kelimesinin tekrar eski yerine 
konması gerekiyor. Tekrar “kızlı-
erkekli” yaşama dönmek gerekiyor. 
Erkek egemen anlayışın sorgulanması 
gerekiyor.  Gerekiyor da gerekiyor..

İnadına bunları talep etmek ve 
umud etmek gerekiyor…

Başarılarımızı kimlere borçluyuz?

Reyhan Olgunsoy                                                             
EBSOV Kadınlar Birliği 
Sosyal Komite Başkanı
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Gençlere yeni bir şansa teşekkür

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı ve Suvio Coaching 
işbirliği ile EBSO Vakfı 
bursiyerlerine yönelik 

olarak düzenlenen, gençlerin kariyer 
planlarını ve hayat başarılarını 
desteklemek amacıyla 9 Eylül 2013 
tarihinde başlatılan “Öğrenci Koçluk 
Projesi”nin değerlendirme toplantısı, 
Sanayiciler Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Projeden faydalanan 32 öğrenci-
nin ve projede görev alan 17 koçun 
katıldığı toplantıda açılış konuşmasını 
yapan EBSO Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi ve proje sorumlusu Hülya 
Kuloğlu,  EBSO Vakfı olarak burs 
desteğinin yanı sıra öğrencilerin sosyal 

gelişimlerine de destekte bulunmaya 
önem gösterdiklerini dile getirerek, 
projeye destekte bulunan koçlara ve 
katılan öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Suvio Coaching Eğitim ve Koç-
luk Merkezi’nin kurucuları Sumru 
Gündüz ve Violet Alalof “Projemiz 
yeni öğretim döneminde talep eden 
öğrencilerle devam edecek. Böyle bir 
sosyal sorumluluk projesinde olmak-
tan mutluluk duyuyoruz. Bu fırsatı 
verdiği için de EBSO Vakfı’na teşekkür 

ederiz” dedi.
Suvio Coaching tarafından proje 

etkinliğini ölçmek adına öğrencilere 
yapılan anket sonuçlarında tespit 
edilen yabancı dil konusundaki destek 
talebinin de Address Eğitim Merkezi 
tarafından karşılanacağı haberi verildi.

EBSO Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Hülya Kuloğlu, toplantının sonunda 
koçlara ve öğrencilere projeye katı-
lımlarından ötürü teşekkür belgeleri 
takdim edildi.
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EBSO emeklisini unutmuyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Çalışan ve Emeklileri Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği (EBSODER) 

üyeleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
ev sahipliğini yaptığı geleneksel bahar 
kaynaşma toplantısında bir araya 
geldi.

Toplantıya EBSO’da halen çalışma-
ya devam eden çalışanlar, emekliler 
ve bir dönem çalışmış ancak emekli 
olmadan ayrılmış EBSO’lular bir 
araya gelerek hem geçmişi ve bugünü 
konuştular hem de EBSODER’in yıllık 
olağan genel kurul toplantısını yaptılar.

Derneğin Yıllık Olağan Genel 
Kurulu sonucunda Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na tekrar İzzet Gümüş se-
çilirken, Başkan Yardımcılıklarına Fev-
ziye İnanç ve Yener Özdemir, sayman 
üyeliğe Durmuş Kuyumcu getirildi. 
Üyeler ise Zeliha Silleli Ünal, Özlem 
Balcı ve Altan Sözer oldu. Denetim 
Kurulu da Akın Metinoğlu, Hasan 
Tayman ve Serhan Büyükkaraca’dan 
oluştu.

Genel Kurulda konuşan Başkan 
İzzet Gümüş, bugüne kadar sadece 
EBSO çalışanlarını ve emeklilerini üye 
olarak kabul ettiklerini daha önce 
EBSO’da bir dönem çalışıp ayrılan 
arkadaşlarında derneğe üye olarak ka-

tılmalarıyla gittikçe büyüyen kocaman 
bir aile olduklarını dile getirdi.

Gümüş, EBSODER’in özellikle 
sağlık konusundaki faaliyetlerinin 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
(TOBB) bağlı diğer oda emeklileri-

ne de örnek olduğunu belirterek, 
“Bilindiği gibi TOBB bünyesindeki oda 
çalışanları Türkiye Odalar Borsalar ve 
Birlik Personeli Sigorta ve Emekli San-
dığından emekli oluyorlar. Bizim de 
emeklilerimiz devlet hastanelerinden 
faydalanabiliyorlar fakat özel hastane-
lerden faydalanmak yapılacak anlaş-
mayla belirleniyor. Biz dernek olarak 
İzmir’de bazı özel sağlık kuruluşlarıyla 
sandığımızın çalışmasına aracılık ettik. 
Bu sayede yalnız EBSO emeklileri de-
ğil, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret 
Borsası ve Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi emeklileri de bu özel kuruluş-
ların sağlık hizmetinden artık yararla-
nabiliyorlar” dedi.

EBSO, emeklilerini 
geleneksel hale 

getirdiği kaynaşma 
toplantılarında 

buluşturuyor. EBSO 
emeklileri de kurdukları 

dernekle kuruma ve 
birbirlerine sahip çıkıyor.
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OECD tarafından 7 Mayıs 
2014 tarihinde yayınlanan 
Ekonomik Görünüm 
raporunda, kırılgan 

olmakla birlikte küresel ekonomik 
aktivitedeki toparlanmanın gelişmiş 
ekonomiler öncülüğünde devam 
edeceği belirtilmektedir. Gelişmekte 
olan ülkelerde gözlemlenen ivme kaybı 
nedeniyle; raporda, 2014 yılı küresel 
büyüme tahmini bir önceki tahminlere 
göre 0,2 puan aşağı yönlü revize edilmiş 
ve küresel büyümenin 2014 yılında 
yüzde 3,4, 2015 yılında ise yüzde 3,9 
seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer 
verilmiştir.

Ekonomik Görünüm raporunda, 
aşağı yönlü risklerin baskınlığına ve 
süregelen kırılganlıklara rağmen küresel 
ekonominin ılımlı bir şekilde toparlandığı 
belirtilmektedir.

Kırılgan toparlanma, yüksek atıl 
kapasite, yüksek kamu borçluluk 
düzeyi, yüksek işsizlik ve hedeflenen 
seviyenin altındaki enflasyon oranları gibi 
nedenlerle birçok ülkede destekleyici 
para politikalarına ihtiyaç devam 

etmektedir.
Brent ham petrol fiyatları Nisan 

ayında yüzde 0,2 oranında yükselerek 
varil başına ortalama 107,9 dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Rusya ile Ukrayna ve 
Batı ülkeleri arasında yükselen tansiyon 
ve küresel üretimde süren kesintiler 
fiyatların yükselmesinde etkili olmuştur.

ABD
ABD ekonomisi 2014 yılı ilk 

çeyreğinde yüzde 0,1 büyüyerek 2013 
yılı dördüncü çeyrekte kaydettiği yüzde  
2,6 büyüme oranının oldukça gerisinde 
kalmıştır. Sanayi üretimi Nisan ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 
oranında düşüş gösterirken; kapasite 
kullanım oranı yüzde 79,3 seviyesinden 
yüzde 78,6’ya gerilemiştir.

ABD Ekonomisi, yılın ilk iki ayındaki 
olumsuz hava koşullarının yatırımlar 
ve inşaat sektörüne etkisi ile 2014 
yılı ilk çeyreğinde yüzde 0,1 oranında 
büyüyerek; bir önceki çeyrekteki yüzde 
2,6’lık büyüme performansının altında 
kalmıştır. Bu etkenlerin Mart ayı ile 
sona ermesi, ekonominin yukarı yönlü 
hareketine dair sinyaller vermektedir. 

FED Başkanı’nın olumlu açıklamaları ve 
OECD’nin Öncü Göstergeleri ABD’nin 
önümüzdeki dönemlerde istikrarlı 
bir büyüme sergileyeceği yönünde 
beklentileri desteklemektedir.

Mart ayında 80 puan olan tüketici 
güven endeksi, Nisan ayında 84,1’e 
yükselerek son 9 ayın en yüksek 
düzeyine ulaşmış ve ülke ekonomisine 
ilişkin olumlu beklentileri güçlendirmiştir.

OECD’nin raporuna göre, ABD 
ekonomisindeki toparlanma devam 
edecek; büyüme oranı 2014 ve 2015 
yılları için sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 
3,5 düzeyinde gerçekleşecektir. Bunun 
yanı sıra şirket düzeyinde nakit akışının 
düzene girmesi, yatırımların artması 
beklentiler içerisindedir. Mali alanda 
yaşanacak daralmanın büyümeyi çok fazla 
olumsuz etkilemesi beklenmemektedir. 
2014’te yüzde 5,8 ve 2015’te yüzde 4,6 
oranında bütçe açığı beklenmektedir.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P 
de, OECD ile uyumlu olarak ABD’nin 
2014 yılı büyüme tahminini yüzde 2,6’ya 
revize etmiştir.

İstihdam piyasalarında bir toparlanma 

Küresel ekonomi 
kırılganlıklara rağmen ılımlı
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öngörülürken, işsizlik oranının 2014’te 
yüzde 6,5 ve 2015’te yüzde 6 olması 
beklenmektedir.

İşgücü piyasalarındaki olumlu 
görünüm devam etmekte, ekonomiye 
güven artmaktadır. Nisan ayında tarım dışı 
istihdam artışı 288 bin kişi ile beklentilerin 
üzerinde gerçekleşmiştir. Böylece işsizlik 
oranı yüzde 6,3 düzeyine gerilemiştir. 
İşgücüne katılım oranı ise yüzde 62,8 
olmuştur.

Ülkede devam eden ekonomik 
toparlanma paralelinde, 30 Nisan’daki 
toplantısının ardından, FED varlık alımını 
ayında 10 milyar dolar daha indirmiştir. 
Böylece aylık varlık alımı 55 milyar 
dolardan 45 milyar dolara gerilemiştir.

İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi (Manufacturing PMI), Nisan 
ayında 55,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

EURO BÖLGESİ – AB
OECD, Euro Bölgesindeki ekonomik 

performansın piyasalara olan güvenin 
artmasıyla birlikte güçlenmeye devam 
ettiğini, finansal piyasalardaki kırılganlığın 
azaldığını ve mali konsolidasyonun 
zayıfladığını belirtmiştir. Yüksek işsizlik 
oranları, düşük güven düzeyi ve zayıflayan 
özel sektör talebi baskılamakta, bu 
durum ekonomik performansı olumsuz 
etkilemektedir. 

OECD raporuna göre, bölge 
genelinde ekonomik aktiviteyi 
güçlendirmek için;
l Yurtiçi talep genişlemeci para 
politikaları ile desteklenmeli,
l Finansal koşullardaki iyileşmenin reel 
ekonomiye yansıması için gerekli olan 
kredi kanalları kolaylaştırılmalı,
l Enerji fiyatlarındaki gelişmeler dikkate 
alınarak, mali koordinasyon ve yapısal 
reform uygulamalarına devam edilmelidir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro 
Bölgesi büyümesini 2014-2016 dönemi 
için sırasıyla; yüzde 1,2, yüzde 1,5 ve 
yüzde 1,8 olarak tahminlemektedir.

Euro Bölgesi 2014 yılı ilk çeyreğinde 
bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre ise 
yüzde 0,9 oranında büyüme kaydetmiştir. 
AB ülkeleri için ise bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 1,4 oranında 
gerçekleşmiştir.

Bölgenin Nisan ayı yıllık enflasyonu 
yüzde 0,7, AB’de ise yüzde 0,8 oranında 
artış göstermiştir. Yıllık enflasyon AB 
ülkelerinin 16’sında artarken, 7 ülkede 
enflasyonda düşüş gözlenmiştir. OECD 
tahminlerine göre enflasyonun 2015 
yılının sonunda yüzde 1,3 seviyesinde 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu 
doğrultuda ECB, hem ekonomik 
performansı desteklemek hem de 
deflasyon riskini bertaraf etmek 
için genişlemeci para politikaları 
uygulamalarına gidilebileceğini belirtmiştir.

Bölgedeki toparlanma eğilimi 2014 
yılının ilk çeyreğinin ardından yılın ikinci 
çeyreğinin başlangıcında da devam 
etmektedir. Bu doğrultuda Mart ayında 
53,0 seviyesinde gerçekleşen İmalat 
Sanayi PMI Endeksi, Nisan ayında 55,4 
seviyesindedir. Avrupa Komisyon’unun 
yayınladığı ESI endeksi ise uzun dönem 
ortalamasının üzerinde 102 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Euro Bölgesi sanayi üretimi Mart 
ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık 
bazda ise yüzde 0,1 oranında düşüş 
kaydetmiştir. AB ülkelerinde ise sanayi 
üretimi aylık bazda yüzde 0,2 oranında 
azalırken, yıllık bazda yüzde 0,5 oranında 
artış kaydetmiştir.

ECB, 8 Mayıs 2014 tarihinde 
gerçekleştirdiği Para Kurulu toplantısında 
yüzde  0,25 seviyesindeki politika faiz 
oranında değişikliğe gitmemiştir.

2013 yılının Aralık ayından bu 
yana değişmeyen işsizlik oranı 2014 
yılının Mart ayında da yüzde 11,8 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Bölgedeki 
en yüksek işsizlik oranı yüzde  26,7’yle 

Yunanistan’da, en düşük işsizlik oranı 
ise yüzde  4,9’le Avusturya’dadır. AB 
ülkelerinde ise (AB 28) Mart ayı işsizlik 
oranı yüzde 10,5 seviyesindedir.

JAPONYA
Japon Ekonomisi, 2014 yılı ilk 

çeyreğinde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5,9 oranında 
büyüyerek, 2011 yılından bu yana 
kaydedilen en yüksek hızdaki büyümeyi 
kaydetmiştir.

Şubat ayında 612 milyar Yen olan 
Japonya cari fazlası, Mart ayında 116,4 
milyar Yen’e gerilemiştir. Son iki aydır 
cari fazla veren ülkede, Nisan ayında 
uygulanmaya başlanan satış vergisi 
öncesinde halkın tüketim harcamalarını 
artırmasının ithalatı daha da yukarı 
çekmesi bu azalmada etkili olmuştur. 
Şubat ayında yaklaşık 800 milyar Yen olan 
dış ticaret açığı, Nisan ayında 1,4 trilyon 
Yene yükselmiştir.

OECD Raporunda gelişen istihdam 
piyasası koşullarının ve daha güçlü iş 
alemi güveninin, vergi artışları nedeniyle 
oluşacak ekonomik daralmanın 2014 
ve 2015 yıllarında kısmen giderilmesine 
yardımcı olacağı belirtilmiştir. Bunun 
yanı sıra ihracattaki son dönem artışın 
da devam edeceği varsayılmakta ve bu 
gelişmeler çerçevesinde 2014 ve 2015 
yıllarında büyümenin yüzde 1,2 olması 
beklenmektedir. Vergi artışlarının negatif 
etkisinin 5,5 trilyon Yen tutarındaki 
mali teşvik paketi sayesinde bir miktar 
azaltılması planlanmaktadır.

Markit ve JMMA tarafından 
ortaklaşa yayınlanan İmalat Sanayi PMI 
Endeksi, Nisan ayında 50 eşik değeri 
altına gerileyerek, 49,4 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

ÇİN
Çin’de ekonomide devam eden 

sorunlar neticesinde yavaşlama eğilimi 
yılın ilk çeyreğinde de devam etmiştir. 
Kredi koşullarında sıkılaşmaya gidilmesi 
ve bunun sonucunda özellikle konut 
yatırımlarının hız kaybetmesiyle, 2014 
yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 7,4 oranında 
büyümüştür. 2014 yılı ilk çeyreğinde 
Sanayi Üretim Endeksi yıllık bazda yüzde 
8,7 oranında artış kaydetmiştir. Nisan 
ayında enflasyon yüzde 1,8 oranında 
artmıştır.

OECD, küresel büyümenin 2014 yılında yüzde 3,4, 2015 yılında ise yüzde 3,9 
seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verdi.

Euro Bölgesi Göstergeleri (%)

2013 2014 2015

Büyüme -0,4 1,2 1,7 

İşsizlik 11,9 11,7 11,4 

Enflasyon 1,3 0,7 1,1 

Cari İşlemler Dengesi (GSYİH’ye Oranı) 2,8 3,1 3,2 

    Kaynak: OECD Ekonomik Görünüm Raporu, Mayıs 2014
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Markit tarafından yayınlanan İmalat 
Sanayi PMI verisi, Nisan ayında 48,1 puan 
seviyesine yükselmiştir.

OECD raporunda, Çin’de kredi 
artışına yönelik alınan önlemler 
sonucunda konut yatırımlarının 
yavaşlaması ve bazı sektörlerde devam 
eden aşırı kapasite sorunu nedeniyle 
büyümenin önümüzdeki dönemde de 
yavaşlama eğilimini devam ettireceği 
belirtilmiştir. Geçmiş yıllardaki büyüme 

performanslarına göre önümüzdeki 
süreçte büyümenin yavaşlayacağı 
beklenmektedir. Ekim 2013 raporuna 
göre ekonominin 2014 yılı büyüme 
tahminini yüzde 8,2’den yüzde 7,4’e, 
2015 yılı için ise yüzde 7,5’den yüzde 7,3 
seviyesine indirmiştir.

30 yıldan fazla süredir yüzde 10 
civarında büyüyen ekonominin kriz 
sonrasında büyüme hızında yaşanan 
düşüş küresel ekonomi için risk 
oluşturmaktadır. Suni bir büyümenin 
küresel ekonomi üzerindeki risk 
oluşturacağı öngörülmekte; bu sebeple 
kredi genişlemesi ve büyümenin 
lokomotifi konut sektörü fiyatlarındaki 
kontroller devam etmektedir. Merkezi 
hükümetin konut sektöründeki 
yavaşlamayı KOBİ’lere finansman kolaylığı 
sağlayarak telafi etmeyi planlamaktadır. 
Bunun yanında 2014 yılı için ulaşım 
altyapısı ve fakirlere yönelik sosyal konut 
yatırımlarını hızlandırılırken KOBİ’ler 
üzerindeki vergi yükünün hafifletilerek 
özel yatırımcıların ekonomiye katılımının 
artırılması amaçlanmaktadır.

HİNDİSTAN
OECD’nin Ekonomik Görünüm 

Raporu’nda ülkede büyümenin ivme 
kazanmasının beklendiğine değinilmiştir. 
Ayrıca Kabine Komitesi’nin yatırım 
projeleri uygulandıkça yatırımların 
toparlanacağına işaret edilmiştir.

Rapora göre; 2013 yılı yaz aylarından 
beri Rupi’nin değer kaybetmesi ve yurtdışı 
talebin azalması ihracat büyümesine 
dayanak oluşturacak, enflasyondaki 

azalış tüketimi canlandıracaktır. Ancak 
mali konsolidasyon ve arz darboğazları 
ile şirket borçluluğu ve performansı 
kötü kredilerin yüksek olması büyüme 
üzerinde yük oluşturacaktır.

HSBC tarafından yayınlanan İmalat 
Sanayi PMI verisi, Nisan ayında bir önceki 
aya göre değişim göstermemiş, 51,3 puan 
seviyesini korumuştur.

BREZİLYA
OECD raporunda, Brezilya 

ekonomisinde hedeflenen seviyesinin 
üzerinde yüksek seyreden enflasyonun 
yanında 2014 yılı için büyüme 
performansındaki yavaşlamanın devam 
edeceği belirtilmiştir. Ülkede enflasyonu 
düşürmeye yönelik para politikaları, zayıf 
seyreden dış talep ve politik belirsizliğin 
devam etmesinden ötürü 2014 yılında 
büyümenin yavaşlamaya devam edeceği 
ve yüzde 1,8 olacağı tahmin edilmiştir. 
2015 yılında ise dış piyasalardaki gelişmiş 
ekonomiler kaynaklı olumlu gelişmelerin 
talebi yükseltmesi ve düşük kur sayesinde 
ihracatın artacağı beklentisiyle büyüme 
tahmininin yüzde 2,2 olacağı belirtilmiştir.

Raporda ayrıca hali hazırda 
düşük seyreden yatırım artışı, altyapı 
yatırımlarında yaşanan tıkanıklık, yüksek 
ve çarpık vergiler düşük fiziki ve beşeri 
sermaye ülkenin büyüme potansiyeli 
üzerinde kısıt oluşturmaktadır. Ülkede 
büyümeyi yeniden hızlandırmak için 
yapısal politikalarla büyüme potansiyelinin 
artırılması gerektiği tavsiye edilmiştir.

HSBC tarafından yayınlanan İmalat 
Sanayi PMI verisi, Nisan ayında 49,3 puan 
seviyesine gerilemiştir.

RUSYA
OECD, Rusya ekonomisi büyüme 

tahminlerini aşağı yönlü güncellemiştir. 
Kasım ayı raporunda yüzde 2,3 olarak 
tahmin edilen 2014 yılı büyümesi, Mayıs 
ayında yayınlanan raporda yüzde 0,5 

olarak tahmin edilmiştir. 2015 yılı büyüme 
tahmini ise yüzde 2,9’dan yüzde 1,8’e 
revize edilmiştir.

Rusya Merkez Bankası verilerine 
göre Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin 
ve Kırım’ın ilhak edilmesinin yarattığı 
gerginlik nedeniyle 2014 yılının ilk 
çeyreğinde ülkeden yaklaşık 51 milyar 
dolar sermaye çıkışı yaşanmıştır. Rusya, 
400 milyar dolardan fazla olduğu 
tahmin edilen yüksek miktardaki döviz 
rezervi sayesinde zararın bir kısmını 
telafi etmiştir. Rusya Merkez Bankası, 
Ukrayna’daki tansiyonun artması, yaptırım 
tehditlerinin ekonomiyi sıkıştırması 
ve rubleyi zayıflatması ile yükselen 
enflasyon riski üzerine, beklenmedik 
şekilde politika faizini artırarak yüzde 
7’den yüzde 7,5’e yükseltmiştir. Ruble 
dolar karşısında 2014 yılı içerisinde 
yüzde 8,4 oranında gerileyerek 24 
gelişen piyasa para birimi arasında en 
kötü ikinci performansı kaydetmiştir.
ABD yönetimi, Rusya’ya Genelleştirilmiş 
Tercihler Sistemi (Generalized System of 
Preferences - GSP) çerçevesinde sağlamış 
olduğu ticaret ayrıcalıklarına son verdiğini 
duyurmuştur.

HSBC tarafından yayınlanan İmalat 
Sanayi PMI verisi, Nisan ayında 48,5 puan 
seviyesine yükselmiştir.

TÜRKİYE
OECD, 2013 yılı Kasım ayında yüzde 

3.8 olarak açıkladığı  2014 yılı gayrı safi 
yurtiçi hasıla büyüme öngörüsünü yüzde 
2.8’e seviyesine çekmiştir. Ekonomik 
Görünüm raporunda, Türkiye’nin gelecek 
yıla ait büyüme tahmini de, yüzde 4,1’den 
yüzde 4,0 düzeyine revize edilmiştir.

Mart ayında 51,7 puan ile Nisan 
ayında üst üste ikinci ayda da düşüş 
kaydederek, 2013 yılı Ağustos ayından bu 
yana ölçülen en düşük seviye olan 51,1’e 
gerilemiştir.

İngiltere 57,3

İrlanda 56,1

Almanya 54,1

İtalya 54,0

Hollanda 53,4

İspanya 52,7

Avusturya 51,4

Fransa 51,2

Yunanistan 51,1
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ÖDEMELER DENGESİ

2014 yılının Mart ayında cari 
işlemler açığı, 3,2 milyar do-
lar olarak piyasa beklentileri 
doğrultusunda gerçekleşmiş-

tir. Altın ticareti, 2014 yılı Ocak-Mart 
döneminde cari açığa azaltıcı yönde 
etki etmiştir. İthalatın azalmasını, 2014 
yılı Ocak ayında Merkez Bankası’nın 
faiz arttırımı ve BDDK’nın bireysel 
kredi artışına aldığı önlemler, ihracatın 
artmasını da AB’nin toparlanma eği-
liminde olması büyük ölçüde 
etkilemiştir. Bu bağlamda, 
2014 yılı Mart ayında 12 aylık 
kümülatif cari açığın azalarak 
59,9 milyar dolar olarak ger-
çekleştiği görülmektedir.

Sermaye ve finansman 
hesaplarından net doğrudan 
yatırımlar tüm belirsizliklere ve 
dünyadaki ekonomik daralma-
lara rağmen, artış eğilimini sür-
dürerek, 2014 yılı Mart ayında 
12 aylık kümülatif olarak 10,8 
milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşmiştir.

2014 yılı Mart ayında portföy ya-
tırımlarında, gelişmekte olan ülkelere 
karşı sürekli değişen risk algısının ve 
yerel seçimler öncesi oluşan belirsiz-
liklerin etkisinin devam etmesinden 
kaynaklanan 1 milyar dolarlık sermaye 
çıkışı yaşanmıştır. Diğer yatırımlar 
ise, bankacılık sektörünün yurtdışın-
dan sağladığı kısa vadeli kredilerdeki 

azalışın etkisiyle, 141 milyon dolara 
gerilemiştir.

Rezerv varlıklar 2014 yılı Ocak-
Mart döneminde azalarak 4,9 milyar 
dolar olarak daralmıştır. Aynı döne-
minde, net hata noksan miktarı 6,6 
milyar dolar ve 2014 yılı Mart ayında 
ise, 2,4 milyar dolar olarak kaydedil-
miştir.

Merkez Bankası’nın faiz arttırı-
mının ve BDDK’nın bireysel kredi 

artışına aldığı önlemlerin iç talebi 
olumlu yönde etkilemesi ve ihracatın 
artış eğilimini sürdürmesi, cari açıkta 
daralmanın devam edeceğini destek-
lemektedir. 

Portföy yatırımlarının ise, iç 
piyasadaki belirsizlikler ve dış piya-
sadaki dalgalanmalarla sermaye çıkışı 
gösterse de, önümüzdeki dönemlerde 
olumlu yönde gelişme göstereceği 
öngörülmektedir.

(Milyon Dolar)

MART 12 Aylık Kümülatif
2014 2013 2014

CARİ İŞLEMLER HESABI -5.648 -3.194 -59.970

SERMAYE-FİNANS HESABI 7.524 761 47.233

       Doğrudan Yatırımlar (net) 761 965 10.786

       Portföy Yatırımlar (net) 3.887 -1.042 13.120

       Diğer Yatırımlar (net) 5.325 141 21.425

       Rezerv Varlıklar (net) -2.447 696 1.993

       Net Hata ve Noksan -1.876 2.433 12.737
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Arındırılmamış Sanayi Üre-
tim Endeksi, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 2014 
yılı Mart ayında yüzde 4,2 

artış, mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış endeks ise, bir önceki 
aya göre yüzde 0,4 oranında azalış 
göstermiştir.

Takvim etkisinden arındırılmış 
Sanayi Üretim Endeksi’ni sektörel 
bazda değerlendirecek olursak; 
yıllık endeksi bazında, madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü yüzde 4,3 
oranında, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 4,3 oranında ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
de yüzde 3,1 oranında artmıştır.

Ana sanayi gruplarından 2014 
yılı Mart ayında mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış Sanayi 
Üretim Endeksi’nde, bir önceki aya 
göre en fazla artış; yüzde 1,9 ile 
dayanıklı tüketim malı imalatında 
gerçekleşmiştir. İmalat sanayinin 
alt sektörlerine baktığımızda; 2014 
yılı Mart ayında mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış Sanayi 
Üretim Endeksi’nde, bir önceki 
aya göre en fazla artış; yüzde 7,9 

ile diğer imalatlarda gerçekleşmiştir. 
Bu artışı, yüzde 4,8 ile tütün ürünleri 
imalatı ve yüzde 4,1 ile motorlu kara 
taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler 
(yarı römork) imalatı izlemiştir. En 
yüksek azalış ise, yüzde 10,6 ile 

diğer ulaşım araçlarının imalatında 
gerçekleşmiştir. Bu azalışı, yüzde 
9,2 ile makine ve ekipmanlarının 
kurulumu ve onarımı ve yüzde 8,5 
ile bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı izlemiştir.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

Mart 2014  
(2010=100) 

Arındırılmamış
Takvim Etkisinden 

Arındırılmış
Mevsim ve Takvim

Etkisinden Arındırılmış

Endeks
Değişim  
(Yıllık)

Endeks
Değişim 
(Yıllık)

Endeks
Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 120,9 4,2 120,7 4,2 119,6 -0,4

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

105,6 4,2 104,7 4,3 111,4 -2,9

İmalat Sanayi 122,6 4,3 122,5 4,3 120,8 -0,3

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

117,1 3,1 116,3 3,1 115,3 0,0



GÖSTERGE

79MAYIS 2014

2014 yılı Nisan ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de yüzde 
9,38, Yİ-ÜFE’de yüzde 
12,98 oranında gerçekleş-

miştir. Bir önceki aya göre TÜFE’de 
yüzde 1,34 oranında, Yİ-ÜFE’de ise 
yüzde 0,09 oranında artış yaşanmıştır.

Yıllık en yüksek artış TÜFE’de 
yüzde 13,84 ile ulaştırma grubunda 
gerçekleşmiştir. Ayrıca TÜFE’de bir 
önceki yılın aynı ayına göre; gıda ve 
alkolsüz içecekler (yüzde 13,15), 
lokanta ve oteller (yüzde 12,48), 
eğitim (yüzde 10,37), ev eşyası 
(yüzde 8,84) en çok artışın olduğu 
diğer gruplardır. 

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda; İzmir’de TÜFE, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 10,17 ve on iki 
aylık ortalamalara göre 
yüzde 7,99 oranında artış 
gerçekleşmiştir. 

Yİ-ÜFE alt kalemleri 
bazında bir önceki aya göre; 
sanayinin dört sektöründen 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 0,59 ve 
elektrik ve gaz sektöründe 
yüzde 0,63 oranında düşüş, 
imalat sanayi sektöründe 

yüzde 0,18 ve su sektöründe yüzde 
0,83 oranında artış gerçekleşmiştir. 
Yıllık bazda imalat sanayideki artış, 

genel artışın da üstünde omuştur.
Sanayinin alt sektörleri bazında 

Yİ-ÜFE değerlendirildiğinde; en 
yüksek aylık artış yüzde 4,40 ile deri 
ve ilgili ürünlerde gerçekleşirken, 
onu yüzde 2,84 ile ağaç ve mantar 
ürünleri (mobilya hariç) ve yüzde 
2,72 ile gıda ürünleri izlemiştir. 
Ayrıca, yüzde 4,01 ile diğer mamul 
eşyalar, yüzde 3,94 ile metal 
cevherleri ve yüzde 3,39 ile kok ve 
rafine petrol ürünleri azalış gösteren 
alt sektörlerdir.

ENFLASYON

Yüzde                                     TÜFE                                     ÜFE                               YD-ÜFE

Nisan                              2013 2014 2013 2014               2013                2014

Yıllık 6,13 9,38 1,70 12,98 -0,60 19,20

Yıllık Ort. 7,66 7,97 3,74 7,89  0,36 13,76

Aylık 0,42 1,34 -0,51 0,09  -0,92 -3,21

Yüzde                                     TÜFE                                     ÜFE                               YD-ÜFE

Nisan                              2013 2014 2013 2014               2013                2014

Yıllık 6,13 9,38 1,70 12,98 -0,60 19,20

Yıllık Ort. 7,66 7,97 3,74 7,89  0,36 13,76

Aylık 0,42 1,34 -0,51 0,09  -0,92 -3,21

Reel Kesim Güven En-
deksi; 2014 yılı Nisan 
ayında, 4,1 puan artarak 
112,7 seviyesinde ger-

çekleşmiştir.

Tüketici Güven Endeksinde, 
2014 yılı Nisan ayında bir önceki 
aya göre, yüzde 5,8 oranında ar-
tarak 78,7 seviyesine yükselmiştir. 
Bu artış, gelecek 12 aylık dönem-
de genel ekonomik durumun daha 
iyi olacağı yönünde beklentisi olan 
tüketicilerin seyrinin artış eğilimi-
nin devam ettiğini göstermektedir. 

GÜVEN ENDEKSLERİ
Aylar Reel Kesim

Güven Endeksi
Tüketici Güven 

Endeksi

2013

Nisan 112,0 75,6

Mayıs 112,5 77,5

Haziran 111,8 76,2

Temmuz 108,7 78,5

Ağustos 107,5 77,2

Eylül 108,5 72,1

Ekim 107,5 75,5

Kasım 104,5 77,5

Aralık 102,1 75

2014

Ocak 101,4 72,4

Şubat 104,6 69,2

Mart 108,6 72,7

Nisan 112,7 78,5
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TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

BÜYÜME 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) 742.094 616.703 731.608 772.298 786.293 820.012

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

İmalat Sanayi (Sabit Fiyatlarla) (%) -0,1 -7,2 13,6 10 1,9 3,8

ENFLASYON (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Nis.14

Yİ-ÜFE (yıllık) 1,37 8,51 11,07 6,17 4,48 12,98

YD-ÜFE (yıllık)  -  - 14,65 3,49 6,57 19,20

TÜFE (yıllık) 6,28 8,58 6,45 8,94 7,49 9,38

DIŞ TİCARET (Milyon $) 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Mar. 14

İhracat 102.143 113.883 134.972 152.537 151.812 40.275

İthalat 140.928 185.544 240.834 236.544 251.651 57.484

Dış Ticaret Dengesi -38.786 -71.661 -105.863 -84 008 -99.839 -17.209

Cari İşlemler Dengesi -12.124 -45.420 -75.082 -48.497 -64.940 -59.970

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ(Yıllık Ortalama % Değ.) 
Takvim Etkisinden Arındırılmış

2009 2010 2011 2012 2013 Şub.14

Toplam Sanayi -10,4 12,4 9,7 2,5 3,4 4,2

İmalat Sanayi -12,4 14 10,1 2,2 4,4 4,3

KAPASİTE KULLANIMI (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Nis.14

Kapasite Kullanım Oranı 67,7 75,6 75,5 74,2 74,6 74,4

GÜVEN ENDEKSLERİ 2009 2010 2011 2012 2013 Nis.14

Reel Kesim Güven Endeksi 87,4 110,4 110,5 106,3 108,1 112,7

Tüketici Güven Endeksi 78,79 90,99 92,0 75,6 76 78,5

SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2009 2010 2011 2012 2013 Mar.14

Sanayi Ciro Endeksi 138,2 162,7 208,4 140,1 153,1 175,9

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2009 2010 2011 2012 2013 Şub.14

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 21.277 22.594 24.110 24.821 25.524 24.999

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 3.471 3.046 2.615 2.518 2.747 2.825

İşsizlik Oranı (%) 14,0 11,9 9,8 9,2  9,7 10,2

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 17,4 14,8 12,4 11,5 12,0 12,1

BORSA VE DÖVİZ 2009 2010 2011 2012 2013 Nis.14

BIST 100 Endeksi 38.482 59.567 60.195 64.982 77.314 73.871

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ  (Milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Nis. 14

Bütçe Dengesi -52.761 -40.081 -17.439 -28.791 -18.449 -4.237

DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar $) 2009 2010 2011 2012 2013 Şub.14

Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -66 -93,4 -125 -140 -163 -170

KREDİLER (Milyar $) 2009 2010 2011 2012 2013 Şub.14

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli 
Kredi Borcu

128,8 119,8 127 138,3 156,3 156,7

BORÇLANMA (Milyar $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dış Borç Stoku 281 269,2 291,9 304,2 336,9 388

Kamu 92,4 96,8 101 104,2 110,8 116

Özel 188,7 172,4 190,9 200 226 267

PROTESTOLU SENET 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Mar. 14

Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 1.600 1.216 919 1.075 1.091 239

Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 7.771 5.769 4.902 6.949 7.494 1.850

KARŞILIKSIZ ÇEK 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Mar. 14

Banka Bildirimleri (Bin Adet) 1.911 900 595 905 787 52

Banka Ödeme Bildirimleri (Bin Adet) 1.117 610 382 388 347 25

Ödemeler Dengesi, Bütçe ve Dış Ticaret verileri kümülatiftir.
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Yorgancılar: OVP’nin rehberliği her zamankinden daha önemli

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

EBSO makine ve elektronik sanayicilerinin yurt dışı atağı

EBSO   EİKM   2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI
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www.teknofset.com

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

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

DÜNYAYI DOLAŞMANIZA GEREK YOK !

EBSO   TEMMUZ  2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

TBMM Başkanı Cemil Çiçek

    Enerji Bakanı Taner Yıldız 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

Ulaştırma Bakanı Binali YıldırımGümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

EBSO  subat2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

5632 sokak no: 26 
çamdibi / izmir

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

www.teknofset.com
bilgi@teknofset.com
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