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Siyasi, toplumsal ve hukuki alanda yaşanılan gergin bir sürecin gölgesinde 
yerel seçimler de geride kalırken, Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı 
seçimi ve 2015 yılında da genel seçimler takvimimizdeki yerlerini aldı. 
Bu süreç kuşkusuz; hem yurtiçinde, hem de yurtdışında şimdiden büyük 

bir dikkatle izlenmeye başlandı. 
Geçtiğimiz dönemde ne yazık ki, siyasetin ağırlığı altında ekonomiye 

odaklanamadık. Türkiye artık gerçek gündemi içerisinde, ekonomiye yoğunlaşmalı 
ve ihmal edilen reformlar konusunda somut adımlar atmalıdır. 

Zira; son açıklamaları ile S&P ve Fitch Türkiye’nin yatırım yapılabilir 
pozisyonunu korusa da, Moody’s kırılganlıkların altını çizmiş, Morgan Stanley, 
Türkiye için tavsiyesinin ‘ağırlığını azalt’a indirmiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda 
ve yayınlanan raporlarda; Türkiye’nin güçlü tarafının kamu dengeleri, zayıf 
tarafının da şirketlerin borçluluğu ile büyüme, kur ve faiz şoklarına olan kırılganlık 
olduğunun altı çizilmiştir.

2015 yılında Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı G20’nin Nisan ayındaki 
toplantısında da; özellikle üye ülkelerin, önümüzdeki 5 yıl içinde büyüme hızını 
yüzde 2’nin üstüne çıkarmasının ve bu amaçla da gerekli yapısal reformların 
tamamlanmasının önemi vurgulanmıştır.

Tablo bu kadar net iken, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek ana gündem 
maddelerine baktığımızda da, dolaylı olarak ekonomimizi etkileyecek kritik 
konuların öne çıktığını görmekteyiz.
l İki seçim sürecinin Türkiye’nin siyasi ve ekonomi geleceğine yansımaları,
l AB normları çerçevesinde, demokrasi ve hukuk alanındaki açıklarımız,
l Barış sürecinin uzaması,
l AB ve ABD’de toparlanma güçlenirken, sınır komşularımızda bitmeyen 
sorunlar,
l 32 yılda 16 kere değişen Anayasa’nın ve 11 yılda 13 kez değişen eğitim 
sisteminin gelecek Türkiye’sinden uzak kalması

İş dünyası olarak bizler, tüm bu ana gündem maddeleri gözetilerek, yeni 
bir kalkınma modeline ihtiyaç duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyoruz. 
Üretimin başrolde yer aldığı bir kalkınma modeli, bizleri heyecanlandırmakta ve 
umutlandırmaktadır. 

Bizler umutlu olmalıyız ki; üretmeye, istihdam yaratmaya, ihracat yapmaya 
ve tabi ki yatırımlarımız ile sanayileşmenin kalkınmak olduğu ilkesinin gereğini 
yapmaya mecburuz. Bizlerin umutsuz olma gibi bir lüksü olamaz. Ülkesi için 
sorumluluğu olan hiç kimsenin de olmamalıdır. Ancak, bazı endişelerimizi de bu 
kapsamda dile getirmek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki, üretimi durdurmak, 
Türkiye’nin geleceğini de sekteye uğratmak anlamına gelecektir.

Oysa ki, Almanya’dan, Kore’ye, Hindistan’dan Çin’e kadar ekonomilerin 
geldiği noktada başrolün üretim olduğu bir ülkenin, stratejik üretim politikaları ile 
nereye gelebileceğinin en başarılı örnekleridir.

Bilinmelidir ki; üreten kesim olarak bizler bu bilinçle hareket etmekte, bu 
sorumluluğu taşımaktayız. Bir kez daha altını çizmek isterim ki; bizler ülkemize 
de, ülkemizin maddi ve beşeri kaynaklarına da sonsuz güven duymaktayız. Yeter 
ki, 76 milyon yurttaşımızın hassasiyetlerini gözetme, koruma ve kırılganlıklarımızı 
giderme noktasında yapıcı eylemler içerisinde olalım. Bu ülke hepimizin 
atalarından bizlere miras kaldı. Bizler de çocuklarımıza bırakacağız. İşte bütün 
mesele de budur. Çocuklarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağız?

Böylesine önemli bir ortak paydada birleşelim, yapıcı ve umut vaad eden 
işbirliklerine imza atalım istiyoruz. İzmirli sanayiciler olarak biz hazırız. 

Bu süreçte bizim en büyük temennimiz; huzur ve güven ortamını sekteye 
uğratacak sıkıntıların tekrarlanmaması, birlikte hareket ederek nitelikli üretimi 
artırmamız ve böylece 2023 Türkiye’sine emin adımlarla yürümemizdir.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
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Gündem ekonomi olmalı
Türkiye 30 Mart’ta yerel 

seçimleri geride bırakırken, 
siyasi gündemin çalkantılı 
atmosferinin sona erip 

ülkenin ekonomiye odaklanması ve 
güven ortamını yeniden sağlaması 
gerektiği ifade edildi.

Türkiye gündeminin ekonomi 
olmasına yönelik ilk çağrı, yerel 
seçimlerin ertesinde meclis 
toplantısını gerçekleştiren Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’ndan geldi. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, kazanan adayları 
kutlarken, kalkınmanın yerelden 
başladığı düşüncesinden yola çıkarak 
kentlerini dünya kentleri arasına 
sokmalarını diledi. Seçim sandıklarını 
demokrasinin temel taşlarından biri 
olarak nitelendiren Yorgancılar, milli 
irade sonuçlarını herkesin saygıyla 
karşılaması gerektiğini, halkın tüm 
partilere gereken mesajları verdiğini 
söyledi. 

Yorgancılar: Kaybedecek  
vaktimiz yok
Ender Yorgancılar, “Çok gergin 

bir seçim süreci yaşadık. Önümüzde 
daha 2 seçim var ve asla benzer 
olayların yaşanmasına müsaade 
edilmemelidir. Bu süreçte; ne 
insanımızın, ne ekonomimizin, ne de 
ülkemizin kaybedecek tek bir değeri 
dahi yoktur. Kanaat önderlerinden 
sanatçılarına, sivil toplum 
kuruluşlarından medyaya, parti 
liderlerinden Sayın Cumhurbaşkanı’na 
kadar tüm kesime bu noktada çok 
büyük sorumluluk düşmektedir. 
Geçtiğimiz süreçte başarılı olamadık. 
Ancak, bundan sonrası için buna 
mecburuz. Unutmayalım ki, birliğin 
olmadığı yerde dirlik de olmaz” dedi.

Toplumsal barışı, huzur ve 
güveni sağlayacak bir ortamın 
zaman kaybedilmeden tesis edilmesi 
gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, 
ortak paydada buluşan, ortak 
değerleri savunan, kazanımlarını 

koruma sorumluluğunu bilen, tıpkı 
eskiden olduğu gibi birlikte barış 
içinde yaşayabilen bir topluma acilen 
dönüşmek zorunda olduğumuza 
dikkat çekti.

Konularımıza odaklanalım
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, “Artık gündemi ekonomi 
oluşturmalıdır” derken, şu görüşleri 
dile getirdi:

“Küresel ticaretin yeniden 
şekillendiği, üretimin batıdan doğuya 
kaydığı, alın terinin yerini akıl terinin 
aldığı bir süreçte, Türkiye’nin giderek 
çıkmaza giren iç meseleleri artık 
çözülmelidir. Eğer dünyanın en büyük 
ekonomileri arasına girmek istiyorsak, 

başka da bir şansımız yoktur. 2023 
hedefleri doğrultusunda, üreten, 
yatırım yapan, istihdam sağlayan, 
ihracat gerçekleştirerek ülkesine 
döviz kazandıran, vergisini son 
kuruşuna kadar ödeyen sanayiciler 
olarak; rekabet halinde olduğumuz 
ülkelerle şartlarımız eşitlensin diye 
beklerken, kayıp bir 3,5 ay söz 
konusudur. Acaba pazarımızı nasıl 
genişletiriz, yatırımcıları ülkemize 
nasıl çekeriz diye çalışmalar 
yaparken Türkiye’ye gelme ve 
bizimle iş yapma noktasına endişeyle 
bakan bir uluslararası kamuoyu ile 
karşı karşıyayız. İşte bu nedenle, 
odaklanmamız gereken konularımıza, 
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giderilmesi gereken kırılganlıklarımıza 
yoğunlaşmamız ve ülke itibarını 
yeniden tesis etmek için birlik 
olmamız gerekmektedir.”

Her ne olursa olsun, ülkemizin 
potansiyeli ve geçmişteki başarılarının 
kendilerini umutlandırmakla birlikte 
motive de ettiğini belirten Ender 
Yorgancılar, “Bizler, bunun için şartlar 
ne olursa olsun elimizden gelen 
gayreti göstermeye devam ediyoruz” 
diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: Reform 
ateşini beraber yakalım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin iç gerilimlerle boş yere 
vakit kaybettiğini belirterek, “Siyasette 
bir yumuşama ortamı istiyoruz. 
Yumuşama olsun ki pozitif ajandamıza 
dönelim. Gündem ekonomi olsun 
istiyoruz. Önümüzde müthiş bir yol 
haritası var. Biz bunu yapacağımıza 
inanıyoruz. Yeter ki birbirimizin 
üzerindeki negatifliği alalım” dedi.

Türkiye’deki yoğun siyasi gündem 
nedeniyle ülkenin dünyanın tartıştığı 
konuları es geçtiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisine 
ilişkin analizler yaptı. Hisarcıklıoğlu, 
“Küresel ekonomide yedi önemli 
trend gözlemliyorum. Bunların 
birincisi küresel finans haritası 
değişiyor, ikincisi ticaretin kuralları 
değişiyor, üçüncüsü enerji haritası 
değişiyor, dördüncüsü orta sınıfın 
büyümesi, beşincisi ekonomide 
şehirlerin öne çıkması altıncısı 
ülkelerarası rekabette girişimcilik 
ana unsur ve yedincisi internet 
ekonominin belkemiği haline geldi. 
Dünyanın finans haritası değişiyor. 
2002’den başlayıp artarak devam 
eden likidite bolluğu, kazanmadan 
harcama, olmadan harcama dönemi 
yaşandı. Ama artık paranın eskisi kadar 
olmayacağı bir dönemi yaşayacağız. 
Para eskisi gibi bol değil, az ve kıymetli 
bir hale geliyor” değerlendirmesini 

yaptı.
Dünya genelinde her yıl 150 

milyon insanın orta gelir sınıfına 
yükseldiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
tüketim ihtiyacının gün geçtikçe 
artacağını söyledi.

ABD ve AB arasında öngörülen 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına 
Türkiye’nin dahil olması için daha 
fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini 
aktaran Hisarcıklıoğlu, karar alma 
mekanizmalarının bu konuya 
odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin TTIP gibi önemli 
konuları göz ardı edip iç tartışmalarla 
çok fazla zaman kaybettiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: “Dünya ekonomisinin 4’te 
3’ünü etkileyecek şekilde ticaretin 
kuralları değişiyor. Türkiye olarak 
kendi içimize çok kapandığımız için 
dünya ticaretinin nasıl değiştiğini es 
geçiyoruz. Transatlantik - Transpasifik 
anlaşmalarıyla ABD’nin liderlik 
yaptığı, dünya ekonomisinin 3’te 

2’si tek bir çatı altında buluşuyor. 
Dünyada bugüne kadar var olmamış 
yeni bir dönem. Bunun müzakereleri 
sürüyor, biz bunu tartışmıyoruz, 
tam tersine bu halkın zenginliğini 
fakirliğini etkileyecek en önemli 
unsurlardan bir tanesi bu. Maalesef 
biz içerde kendi önümüze bakmaktan 
dünyada ne olduğuna bakmıyoruz. 
Bu anlaşmalar sadece gümrük birliğini 
kapsamıyor, yatırımları, dünya 
ekonomisinin 3’te 2’sinin standartlarını 
hep beraber koyacaklar. Örnek 
vereyim; kullandığımız elektrik voltajı 
220 mi olacak, 110 mu olacak? Bu 
alınacak karar hepimizi otomatikman 
etkileyecek. Üretim metotlarımızı 
değişme noktasına götürecek. Eğer 
biz bu pazarın içinde olamazsak bize 
dünyada sadece Rusya, Hindistan, 
satabilirseniz Çin ve Afrika pazarları 
kalıyor.”

Milli geliri 25 bin dolara 
yükseltmeliyiz
Türkiye’nin kişi başına düşen 

milli gelir düzeyinin 10 bin dolar 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: “Önümüzde daha 2 seçim var ve asla 
benzer olayların yaşanmasına müsaade edilmemelidir. Bu süreçte; ne insanımızın, 

ne ekonomimizin, ne de ülkemizin kaybedecek tek bir değeri dahi yoktur. ” 
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seviyesinde beklemeyip yukarı doğru 
hareketini sürdürmesi gerektiğini 
aktaran Hisarcıklıoğlu, “Milli gelir        
4 bin dolarda giderken sıçrama 
yaptık, reformları yaptık 10 bin dolara 
geldik. Burada kaldık. Şimdi tekrar 
reform ateşini hep beraber yakmamız 
lazım. Onun için de birbirimizle 
uğraşacağımıza, kardeş kardeşle 
uğraşacağımıza ülkenin geleceğine 
bakmamız lazım. Her yıl 1 milyon 
nüfus artıyor bu ülkede. Her yıl                                      
1 milyon kişiye iş bulmamız lazım. 
Onun için tekrar reform ateşini 
yakıp Türkiye’nin 10 bin dolarlık orta 
gelirini 25 bin dolara yani gelişmiş 
ülkeler sınıfına doğru yükseltiyor 
olmamız lazım. Bu noktaya nasıl 
gelebildiysek bundan sonrasını da 
öyle başarabileceğimize inanıyorum” 
ifadelerini kullandı.

G20 zirvesinin 2015 yılında 
Türkiye’de yapılacağını hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bugüne 
dek yaptığı en büyük organizasyonun 
NATO zirvesi olduğunu, G20 
zirvesinin ise Türkiye için daha çok 
büyük potansiyelleri barındıran bir 
adım olacağını dile getirdi.

Büyümenin kalitesi bozuldu
Türkiye ekonomisinin 2013 yılında 

yüzde 4 büyüdüğünü ancak kalitesinin 
bozulduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, 
büyüme grafiğindeki genel düşüşün 
de dikkati çektiğini anlattı. 
Hisarcıklıoğlu, özel yatırımların 
ekonomik büyümeye katkısının 

geçen yılın

3. çeyreğinde yüzde 0,7’ye, 4. 
çeyrekte ise yüzde 0,9’a yükseldiğini 
belirtti.
Hisarcıklıoğlu, “Beni sevindiren,         
1 milyon 500 bin tüccar-sanayicinin 
başkanı olarak benim için güzel olan 
2013’ün 2. yarısından itibaren özel 
sektörün yatırımlarının artma trendine 

girmesi. Bu, 
Türk 

özel 

sektörünün yurt içi ve yurt dışındaki 
çalkantıların geçici olduğuna inanıp, 
geleceğe umutla baktığının en somut 
göstergesi” dedi.

Hisarcıklıoğlu, 2013’te Türkiye 
ekonomisine ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Yeni şirket kuruluşunda bir önceki 
yıla göre yüzde 26 artış var. Özel 
sektörde bir önceki yıla göre işyeri 
sayısında 77 bin artış var, 1 milyon 576 
bine gelmişiz… Sigortalı kayıtlı çalışan 
sayısında 620 bin yeni kardeşimiz 
işe başlamış, 11,7 milyona gelmişiz. 
Özel sektör yatırımları 3 milyar dolar 
artarak 86 milyar dolara gelmiş. 

Sanayi üretimimiz de geçen yıl 
itibarıyla en yüksek rakama ulaştı,       
4 milyar dolar artışla 126 milyar dolara 
geldi. Aslında bunu Türk özel sektörü 
dünyada dengelerin değiştiği, müthiş 
karışık bir ortama rağmen başardı. Bu 
bizim insanımızın ülkemizin geleceğine 
nasıl baktığının en somut göstergesidir. 
Bütün arkadaşlarımın her birini tek tek 
kutluyorum.”

Türkiye genelinde özel sektör temsilcisi oda ve borsa meclis üyesi 2 
bin 570 kişiyle ekonomik durum anketi yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 
Türk özel sektörünün Türkiye’nin geleceğine ümitle baktığını söyledi.  
Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgilere göre; Ankete katılanların yüzde 41.8’i 
önümüzdeki 1 yılda ekonominin daha iyi olacağını düşünüyor, yüzde 30.8’i 
aynı, yüzde 27.5’i ise daha kötü olmasını bekliyor.

Ankete katılan işadamlarına ekonomide en acil reformlar hangi alanda 
yapılmalı sorusu yöneltildiğinde ise  (birden fazla cevap verebiliyorlar)  yüzde 
42.9’u vergi reformu diyor. Yüzde 37.6’sı cari açığı azaltacak strateji, yüzde 
31.7’si istihdam teşvikleri-işsizlik, yüzde 30.9’u enerji giderleri,  yüzde 28.3’ü 
bankacılık, yüzde 26.2’si üretim teşvikleri diyor.

Özel sektörün tartışmalardan sıyrılarak ekonomik gelişme ve büyüme 
odaklı ajandaya geri dönmeyi istediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, anket 
sonuçlarını 11 Nisan Pazartesi günü, 5 STK’yla gerçekleştirdikleri ziyaret 
sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la da paylaştığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, görüşmede Başbakan’a aktardıklarına ilişkin, “İyimserlik 
var. İsteğimiz talebimiz şu; siyasette bir yumuşama ortamı istiyoruz. 
Yumuşama olsun ki pozitif ajandamıza dönelim. Hepimiz pozitif ajandamıza 
dönelim. Gündem ekonomi olsun istiyoruz. Türkiye’nin müthiş bir 
ajandası, başarı hikayesi var. Milli gelirde 4 bin dolardan 10 bin dolara 
çıktık. En umutsuz olduğumuz dönemde yaptık, 2002’den sonra yaptık biz 
bunu… Ama önümüzde müthiş bir yol haritası var. Biz bunu yapacağımıza 
inanıyoruz. Dışarıdan gelecek negatif etkileri üreterek, çalışarak bertaraf 
edebiliriz diyorum. Yeter ki birbirimizin üzerindeki negatifliği alalım” diye 
konuştu. 

Gelecekten umutluyuz
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Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Türkiye’nin son 
bir yıldır yaşadıklarına 
bakıldığında ciddi algı 

sorununun ortaya çıktığını ifade 
ederek, bu algı sorununun ciddi 
bir güven sorununa dönüşmeden 
engellenmesi gerektiğini bildirdi.

Gezi olayları ve 17 Aralık operas-
yonu sonrası Türkiye’yi değerlendiren 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
geçen sene Mayıs  ayından bu yana 
Türkiye’nin ciddi bir algı sorunu oldu-
ğunu belirterek, “Bu algı sorununun 
ciddi bir güven sorununa dönüşmesini 
engellememiz gerekiyor. Algıyı sadece 
iletişimle düzeltmeniz çok zor önce 
ürünün kendisi iyi olacak. Son bir 
yıldır yaşadıklarımız, Türkiye’nin re-
form konusunda da ne kadar şiddetli  
ihtiyacının olduğunu gösteriyor” dedi.

Ali Babacan, ülkede güven ortamı-
nın sağlanabilmesi için iyi işleyen bir 
hukuk düzeni ve yargı mekanizması 
olması gerektiğini belirtirken, yolsuz-
lukla mücadelenin her ileri demok-
rasinin olmazsa olmaz bir konusu 
olduğunu ifade etti. Babacan, “Geliş-
miş bir ekonomi için hukuki güvenlik 
şart. Biz hep ‘piyasa ekonomisi’ dedik 
ama bunun kurallı piyasa ekonomisi 
olması gerektiğinin altını çizdik” diye 
konuştu.

Güven ortamı...
Dünyanın yaşadığı son krizin özün-

de de güven krizinin görüldüğünü 
söyleyen Babacan, hem kamu hem de 
özel sektörde güveni oluşturup ona 
sahip çıkabilmenin o güveni oluş-
turmak kadar önemli olduğunu dile 
getirdi. Babacan, markanın verilen 
bir söz ama iyi markanın tutulan söz 
olduğunu vurguladı.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV) 
Özgün Yönetim Uygulamaları 
2014 Zirvesi’nin açılışında konuşan           

Babacan, ABD’de ve Avrupa’da şir-
ketlerin kasalarında yüksek miktarda 
nakit olmasına karşın şirketlerin 
yatırım yapmaktan geri durduğunu, 
tüketicilerin  harcama yapmaktan 
çekindiğini ifade ederken, yıllardır 
ekonomik kriz, finansal kriz derken 
güven krizinin aslında ne kadar büyük 
maliyete sebep olabildiğini canlı ör-
neklerle yaşanıldığını söyledi.

Türkiye önemli adres
G20 toplantılarında önce ge-

lişmekte olan ekonomilerle ilgili 
olumsuz  bir hava, sonra daha makule 
dönen değerlendirmeler gördüklerini 
bildiren Babacan, şunları kaydetti:

“Geçmişle mukayese edildiğinde 
gelişmekte olan ülkelerin çok daha 
düşük borç stoğu, güçlü bankacılık 
sistemleri var. Pek çok gelişmekte 
olan ülkede esnek kur rejimi var. 
Önümüzdeki 10 yılın gelişmekte olan 
ülkeler açısından büyüme hızı, geliş-
miş ülkelere göre çok daha yüksek 
olacak. Dolayısıyla büyümek ve dina-
mizm isteyen şirketler ‘Ben nereye 

yatırım yapayım?’ diye düşündüğünde 
gelişmekte olan ülkeler önemli adres 
olacak.”

Başbakan Yardımcısı Babacan, 
Türkiye gelecek yıl G20’nin dönem 
başkanlığı yapacağını bildirirken, 
bunun Türkiye için iyi bir fırsat oldu-
ğunu vurguladı. G20 toplantılarında 
Türkiye’nin iyi bir sınav vereceğini 
kaydeden Babacan, ülkede gerçekten 
önemli bir siyasi, sosyal, ekonomik bir 
dönüşüm yaşandığına işaret ederek, 
“Devletin çok büyük vergi topladı-
ğı ve çok büyük para harcadığı bir 
model istemedik. Az vergi toplansın, 
az harcansın ve mümkün olduğu 
kadar özel sektöre alan açalım ki ülke 
kaynakları daha verimli kullanılabilsin. 
Bunu bazı ülkelerin liderlerine söyle-
diğimde şaşkın şaşkın bakıyor. Çünkü 
bazı ülkelerde ‘ekonomi büyüyecekse 
ben büyütürüm’ mantığı var. Biz de 
zaman zaman vatandaşlara harcama 
çeki dağıtma fikrinden, ekonomiye 
can suyu fikirlerine kadar kendi iç mü-
cadelemizi de verdik” diye konuştu.

Babacan: Reformlara 
şiddetle ihtiyaç var

Kalibrasyon
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0005-K
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EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Vatansever, oda ve borsaların yönetim kurulları 
ortak toplantısında “İş dünyası olarak kaybedilen zamanın telafi edilmesini, 

güven ortamının yeniden ve acilen tesis edilmesini istiyoruz” dedi.

İzmir iş dünyası yerel seçimleri 
de geride bırakan Türkiye’de 
artık güven ortamının sağlanması 
gerektiğini ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği çatısı altındaki İzmir’deki oda 
ve borsaların yönetim kurulları ortak 
toplantısı, Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Va-
tansever, toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada 2014 yılına iyi bir başlangıç 
yapamayan Türkiye’nin yerel seçim 
sürecini de gergin ortamda geçirdiğini 
ifade etti. Vatansever, “Türkiye artık 
yerel seçimleri geride bıraktı. Diliyor 
ve umuyoruz ki, bu süreçte yaşananlar 
da geride kalsın, gündem artık ekono-
mi olsun. İş dünyası olarak kaybedilen 
zamanın telafi edilmesini, huzur ve 
güven ortamının yeniden ve acilen 
tesis edilmesini istiyoruz” dedi.

Dünyadaki ekonomik konjonktüre 
bakıldığında önce FED’in faiz artırımını 
2015 yılına ötelediğini, kredi dere-
celendirme kuruluşları Standart and 
Poor’s ile Fitch’in Türkiye’nin notunu 
değiştirmediğini ve ülkemizin yaban-
cılar açısından büyük önem taşıyan 
“yatırım yapılabilir” pozisyonunu 
koruduğunu hatırlatan Vatansever, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son aylarda başta yatırımcılar 
olmak üzere uluslararası kamuoyu 
Türkiye’ye tedirginlikle bakıp ve 
çekincelerini açıkça ortaya koyuyordu. 
Moody’s, büyümedeki yavaşlama ve 
siyasi belirsizliği gerekçe göstererek 
Türkiye’nin kredi notu görünümü-
nü negatife düşürdü. O nedenle de 
artık iç meseleleri bir kenara bırakıp 
çatışma değil uzlaşma ortamı içinde 
Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız.”

Türkiye’nin yarım bıraktığı reform-
larına geri dönerek kırılganlıklarını 
gidermek zorunda olduğuna dikkat 
çeken Vatansever, “Türkiye demok-
rasisini güçlendirmek, yarım kalan 

anayasa çalışmalarını tamamlamak 
durumundadır. Çünkü, böylesi bir 
konjonktürel süreçte geride kala-
maz. Geride kalmasına neden olacak 
her türlü engeli aşabilmelidir” diye 
konuştu.

Sorunlar büyümesin
Toplantının başkanlığını üstlenen 

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş da, yerel 
seçimlerin geride kaldığını ve bir an 
önce güven ortamının sağlanması 
gerektiğini kaydetti. Geçen yıla kadar 
çok iyi bir yere gelen Türkiye’de 
yerli ve yabancı yatırımcının ürkmeye 

İzmir iş dünyasından 
ekonomi çağrısı
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başladığını ileri süren Demirtaş, şöyle 
konuştu:

“Yurt dışında el üstünde tutulup 
örnek ülke olarak ifade ediliyorduk. 
Güven elde edilmişti. Türkiye, dünya-
da başarı örneğiydi. Ama yavaş yavaş 
bu kayboluyor. Ekonomi de güveni 
elde etmek çok zor, kaybetmek 
çok kolay. Piyasanın durumu ve faiz 
oranlarıyla sorunlar da büyüyecek. Se-
çimler artık sona erdi. Bundan sonra 
siyasi ve ekonomik güven ortamı sağ-
lanmalı. Öte yandan dünyada ve yakın 
coğrafyada hareketli günler yaşanıyor. 
Örneğin Kırım’da bir savaş ortamı 
oluştu. AB tepki koyuyor, yaptırım uy-
guluyor. Bu olaylar hepimizi tereddüte 
sevk ediyor.” 

İzmir de Türkiye toprağı
Organize Sanayi Bölgelerine 

sağlanan bölgesel teşviklere ek olarak 
sektörel teşviklerin verilmesi gerek-
tiğini kaydeden Demirtaş, “Ne yazık 
ki, gelişmekte olan organize bölge 
yatırımları teşvik edilmiyor. Organize 

bölgeler hâla boş kalırken, İzmir bu 
durumdayken kente 1’nci Bölge sta-
tüsü uygulanması ayak bağıdır; İzmir’i 
cezalandırmaktır. Burası da Türkiye 
toprağı. İzmir’de de yatırımcı var, he-
yecan var, şevk var, liman var herşey 
var” diye konuştu.

Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf 
Öztürk ise, kruvaziyerde düşüşün 
başladığını ve bunu önlemek gerektiği-

ni vurgulayarak, “2014 yılı ilk 3 ayında 
Alsancak Limanı’na 10 gemide 21 bin 
677 yolcu geldi. 2014 hedefi 120 gemi 
ve 400 bin yolcu. Bir önceki seneye 
bakarsak yıl toplamında 480 bin yolcu 
gelmişti. 2014 için bir kruvaziyer yolcu 
sayısının düştüğünü görmekteyiz. Yeni 
nesil büyük kruvaziyerlerin limana 
yanaşabilmesi için limanda gerekli 
çalışmaları hızlandırmalıyız” dedi. 

Merkez Bankası haftalık 
repo faizi ve faiz koridoru 
oranlarını değiştirmedi.

Merkez Bankası haftalık 
repo faizini yüzde 10’da sabit 
tuttu. Faiz koridorunun üst 
bandı yüzde 12’de alt bandı ise 
yüzde 8’de sabit kaldı. Merkez 
Bankası piyasalar tarafından 
merakla beklenen faiz kararını 
24 Nisan’da Para Politikası 
Kurulu’nda açıkladı. 

Merkez Bankası haftalık repo 
faizini yüzde 10’da sabit tuttu. 
Marjinal fonlama oranı (faiz 
koridorunun üst bandı) yüzde 
12.00’de sabit kalırken borçlanma 
oranı (faiz koridorunun alt bandı) 
yüzde 8.00 seviyesinde bırakıldı.

Merkez Bankası geç likidite 
penceresi borç verme faiz oranını 
yüzde 13,50’ye indirdi. Önceki oran 
yüzde 15’ti. 

Yakın markaj
Merkez Bankası’ndan yapılan 

açıklamada enflasyon beklentileri ve 
fiyatlama davranışlarınının yakından 
izleneceği ve enflasyon görünümünde 
belirgin bir iyileşme sağlanana kadar 
para politikasında sıkı duruşun 
süreceği belirtildi. 

Açıklamada Son dönemde 
azalan belirsizlikler ve risk primi 
göstergelerindeki kısmi iyileşme, 
gerektiğinde likidite politikası yoluyla 
ilave bir sıkılaşmaya duyulabilecek 

ihtiyacı azaltmıştır. Bu nedenle 
Kurul, geç likidite penceresi 
borç verme faiz oranında 
teknik bir indirime gidilmesine 
karar vermiştir. Sıkı para 
politikası duruşunun ve alınan 
makroihtiyati önlemlerin 
etkisiyle kredi büyüme hızları 
yavaşlamaya devam etmektedir. 
2014 yılı ilk çeyreğine dair 
açıklanan veriler de bu 
gelişmelerle uyumlu olarak 

yurt içi özel kesim nihai talebinde 
ivme kaybına işaret etmektedir. 
Net ihracatın ise dış talepteki 
toparlanmanın da etkisiyle büyümeye 
olumlu katkı yapması beklenmektedir. 

Kurul, talep bileşenlerinin mevcut 
görünümü altında 2014 yılında 
toplam talep koşullarının enflasyon 
baskılarını sınırlayacağını ve cari 
işlemler açığında belirgin bir iyileşme 
gözleneceğini tahmin etmektedir” 
denildi.

Enflasyon iyileşene kadar sıkı politikaya devam
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2013’te yüzde 4 büyüdük
Türkiye ekonomisi 2013 

yılında yüzde 4 büyüme 
performansı gösterdi. 
Kişi başına düşen milli 

gelir 2013 yılında 10 bin 782 dolar 
(20 bin 531 TL) olarak hesaplandı. 
Son çeyrekte ise büyüme yüzde 4 
beklentisine karşın yüzde 4.4 oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış 
sabit fiyatlarla GSYH 2013 yılı 
dördüncü çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.7 
artış gösterirken, mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış GSYH değeri 
bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 
arttı. Öte yandan, geçen yıl Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla, cari fiyatlarla 820 milyar 
12 milyon dolara (1 trilyon 561 milyar 
510 milyon lira) yükseldi. Söz konusu 
rakam, 2012 yılında 786,3 milyar 
dolar düzeyindeydi. Bu arada TÜİK 
2012 yılı için daha 
önce açıkladığı 
yüzde 2.2’lik 
büyümeyi yüzde 
2.1’e çekti.

Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2013 
yılına ilişkin Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) sonuçlarını 
açıkladı. Ekonomi, 
2013’ün birinci 

çeyreğinde yüzde 2,9, ikinci çeyrekte 
yüzde 4,5, üçüncü çeyrekte yüzde 
4,3 ve dördüncü çeyrekte yüzde 4,4 
büyüme kaydetti. Yıllık büyüme hızı 
ise yüzde 4 oldu.

Konaklama ve yiyecek 
hızlı büyüdü
Geçen yıl sektörel bazda cari 

fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, 
yüzde 18,1 ile “konaklama ve yiyecek 
hizmeti faaliyetleri” sektöründe 
kaydedildi.

Bu sektörü, yüzde 15,5 ile “vergi-
sübvansiyon”, 14,9 ile “dolaylı ölçülen 
mali aracılık”, yüzde 14,5 ile “mesleki, 
bilimsel ve teknik faaliyetler”, yüzde 
14 ile “su temini, kanalizasyon, atık 
yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri” 
izledi.

2013’te daralma gösteren 
sektör bulunmazken, en küçük 

büyüme yüzde 3,3 ile “madencilik ve 
taşocakçılığı” faaliyetlerinde gözlendi.

Dördüncü çeyrek
Ekonominin yüzde 4,4 büyüme 

gösterdiği dördüncü çeyrekteki 
gelişmelere bakıldığında da “elektrik-
gaz” ve “finans ve sigorta” ile “dolaylı 
ölçülen mali aracılık hizmetleri” 
faaliyetleri dışındaki tüm sektörlerde 
büyüme meydana geldi.

Son çeyrekte en fazla büyüme, 
yüzde 17,6 ile “toptan ve perakende 
ticaret” faaliyetlerinde görüldü. Bunu, 
yüzde 15 ile “su temini, kanalizasyon, 
atık yönetimi ve iyileştirme 
faaliyetleri” izledi.  

Söz konusu dönemde, “dolaylı 
ölçülen mali aracılık hizmetleri” yüzde 
14,6, “finans ve sigorta faaliyetleri” 
yüzde 5,1, “elektrik-gaz” ise yüzde 
1,4 oranında küçüldü.

DÖNEM

Cari fiyatlarla 
GSYH

(Milyon TL)
Gelişme hızı

%

Cari fiyatlarla 
GSYH

(Milyon $)
 

Gelişme hızı
%
 

Sabit fiyatlarla 
GSYH

(Milyon TL)
 

Gelişme hızı
%

       2012

I 325.184 12,2 180.613 -1,7 27.197 3,1

II 350.161 10,3 193.984 -4,2 28.855 2,7

III 377.042 7,4 208.949 2,9 31.644 1,5

IV 364.412 7,4 202.735 9,7 29.930 1,3

Yıllık 1.416.798 9,2 786.283 1,6 117.625 2,1

    2013

I 354.727 9,1 198.568 9,9 27.995 2,9

II 385.483 10,1 209.922 8,2 30.150 4,5

III 415.915 10,3 212.022 1,5 32.999 4,3

IV 405.384 11,2 199.499 -1,5 31.245 4,4

Yıllık 1.561.510 10,2 820.012 4,3 122.388 4,0

KONTROL MASTARLARI
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Bilindiği üzere, Türkiye’nin dış 
ticaret istatistikleri Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından işlenmekte olup 
bu istatistiklerin temel veri kaynağı 
ihracatçılar ve ithalatçılar tarafından 
Gümrük İdarelerine verilen gümrük 
beyannameleridir. İhracat, FOB (Free 
On Board) değer üzerinden, ithalat ise 
CIF (Cost, Insurance and Freight) değer 
üzerinden hesaplanmaktadır.

2013 yılında Türkiye’de ihracat 
bir önceki yıla göre azalırken, 
İzmir’de yapılan toplam ihracat 
yüzde 7,5 oranında arttı. Türkiye 
İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine göre; Türkiye’de 
ihracat 2013 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 0,4 azalıp 151 milyar 807 
milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 
6,4 artarak 251 milyar 650 milyon 
dolara yükseldi. İzmir’de ise ihracat hız 

kesmeyerek 2013 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 7,5 artarak 9 milyar 
312 milyon dolar, ithalat ise yüzde 0,7 
artarak 10 milyar 653 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. (Tablo 1: Yıllara göre 
Dış Ticaret, 2009-2013)

İzmir’in Avrupa Birliği’ne 
ihracatı 2013 yılında 4 337 milyon 
dolar oldu. İzmir’den yapılan toplam 
ihracat içinde, Avrupa Birliği’nin (AB-
28) payı 2012 yılında yüzde 47,6 iken, 
2013 yılında yüzde 46,6 oldu. AB’ye 
yapılan ihracat, 2013 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 5,2 artarak 4.437 
milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’ye 
yapılan ihracatın payı, toplam ihracat 
içinde yüzde 1 oranında azalmasına 
karşın, ihracat değeri arttı.

İzmir, 2013 yılında en fazla 
Almanya’ya ihracat yaptı. 
Almanya’ya yapılan ihracat 2013 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 

İzmir’de dış ticaret 
ve imalat sanayinin 

payı 
Erkan BÜYÜKBEBECİ

TÜİK Uzmanı,
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü

İzmir’de ihracat hız 
kesmeyerek 2013 
yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 7,5 
artarak 9 milyar 
312 milyon dolar, 
ithalat ise yüzde 0,7 
artarak 10 milyar 
653 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

YIL
İZMİR TÜRKİYE

İhracat (Dolar) İthalat (Dolar)
İhracat /İthalat 

(%)
İhracat (Dolar) İthalat (Dolar)

İhracat /İthalat 
(%)

2009 6.118.729.078 6.268.049.345 97,62 102.142.612.603 140.928.421.211 72,48

2010 6.682.457.779 8.419.249.095 79,37 113.883.219.184 185.544.331.852 61,38

2011 8.071.550.001 10.621.060.448 76,0 134.906.868.830 240.841.676.274 56,01

2012 8.658.628.202 10.576.849.608 81,86 152.461.736.556 236.545.140.909 64,45

2013 9.311.950.148 10.653.238.880 87,41 151.806.634.884 251.650.163.624 60,32

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri ( Tablo:1)

Yıllara göre Dış Ticaret (2009-2013)
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1.028 milyon dolar olurken; bu ülkeyi 
ABD (627 milyon dolar) ve İngiltere 
(506 milyon dolar) takip etti.

İzmir, 2013 yılında en fazla 
Rusya Federasyonu’ndan ithalat 
yaptı. Rusya Federasyonu’ndan 
yapılan ithalat 2013 yılında 1 milyar 
156 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
Almanya (1.103 milyon dolar), Çin 
(997 milyon dolar) ve ABD (595 
milyon dolar) izledi.

İzmir’de ihracatın lokomotifi 
yine giyim eşyası imalatı oldu. 
ISIC (Tüm Ekonomik Faaliyetlerin 
Uluslararası Standart Sanayi 
Sınıflaması) Rev.3’e göre 2013 yılında 
İzmir’de imalat sanayi ürünlerinin 
toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 
86,4 ile 8.046 milyon dolar (ayrıntılı 
tablo aşağıda gösterilmiştir) oldu. 
İmalat sanayi ürünlerinin ihracatı 2013 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,6 
arttı. İzmir’de “Giyim eşyası imalatı” 
1 milyar 131 milyon dolar ile imalat 
sanayi ürünleri içerisinde en büyük 
ihracat kalemini oluşturdu. (Tablo 2: 
İmalat Sanayi İhracat Değerleri (İzmir; 
2012 – 2013)

İhracatta örme giyim eşyası 
ve aksesuarları ilk sırada yer aldı. 
2013 yılında İzmir’de fasıllar düzeyinde 
en büyük ihracat kalemi “Örme Giyim 
Eşyası ve Aksesuarları” (846 milyon 
dolar) olurken, bu fasılı; “Kazanlar, 
Makinalar, Mekanik Cihazlar ve Aletler 
ile Bunların Aksam ve Parçaları” (800 
milyon dolar), “Demir ve Çelik” (690 
milyon dolar), “Yenilen Meyveler 
ve Yenilen Sert Kabuklu Meyveler” 
(616 milyon dolar) ve “Plastikler ve 
Mamulleri” (528 milyon dolar) fasılları 
izledi.

İthalatta mineral yakıtlar ve 
yağlar ilk sırada yer aldı. 2013 
yılında İzmir’de ithalatı en yüksek 
fasıl, “Mineral Yakıtlar ve Yağlar” 
(1.556 milyon dolar) oldu. Bu fasılı; 
“Motorlu Kara Taşıtları ve Bunların 
Aksam Parçaları” (970 milyon dolar), 
“Kazanlar, Makinalar, Mekanik 
Cihazlar ve Aletler ile Bunların Aksam 
ve Parçaları” (938 milyon dolar), 

“Demir ve Çelik” (889 milyon dolar) 
fasılları izledi.

Tablo 1’den de görüleceği 
üzere İzmir’de ihracatın ithalatı 
karşılama oranı 2009 ve 2013 yılları 
arası sırasıyla; yüzde 97,62, yüzde 
79,37, yüzde 76, yüzde 81,86 ve 
yüzde 87,41 olurken, Türkiye’de 
ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 
2009 ve 2013 yılları arası sırasıyla; 
yüzde 72,48, yüzde 61,38, yüzde 
56,01, yüzde 64,45 ve yüzde 
60,32 olarak gerçekleşti. Ülkemiz 
ihracatının önemli bir kısmı ithalata 
bağlı olarak yapılmakta ve ihracatın 
ithalatı karşılama oranı dış ticaret ve 

ödemeler dengesini kötü etkileyecek 
düzeydedir. Halbuki İzmir’de ihracatın 
ithalatı karşılama oranı Türkiye’ye 
oranla çok daha yüksek olup 
İzmir’in ihracatçı kimliğini ön plana 
çıkarmaktadır. Bunun nedenlerine, 
gerek ülkemizin gerekse de İzmir’in 
dış ticaret yapısına ve ödemeler 
dengesi sorunlarımıza bundan sonraki 
yazılarımızda daha geniş çapta 
değinilecektir.

Çalışmada elde edilen bulgular ve 
değerlendirmeler yazarın kişisel görüşleri 

olup Türkiye İstatistik Kurumu’nu 
bağlamamaktadır.

İmalat Sanayi Alt Sektörleri (ISIC. Rev.3)
İHRACAT (FOB) - Milyon ABD $

2012 2013
Değer (%) Değer (%)

Giyim eşyası imalatı, kürkün işlenmesi ve boyanması 1 043 13.68 1 131 14.05

Gıda ürünleri ve içecek imalatı 902 11.83 1 106 13.75

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 989 12.98 864 10.73

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 651 8.55 818 10.16

Ana metal sanayi 818 10.74 729 9.06

Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı 606 7.95 582 7.23

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 379 4.97 424 5.27

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı 465 6.11 367 4.56

Tekstil ürünleri imalatı 281 3.69 327 4.07

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 267 3.51 289 3.60

Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayi 260 3.41 282 3.51

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı 208 2.73 272 3.38

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 194 2.55 230 2.86

Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 190 2.49 228 2.83

Tütün ürünleri imalatı 200 2.63 202 2.50

Diğer 168 2.21 195 2.42

İzmir Toplam İmalat Sanayi İhracatı 7 621 100 8 046 100

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı  toplamı vermeyebilir) 

İmalat Sanayi İhracat Değerleri (İzmir; 2012 – 2013)
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
(EBSO), “Reel Sektörde 
Alacak Riskinin Yönetimi 
ve Karşılıksız Çek” konulu 

toplantı düzenlendi. Kredi Kayıt 
Bürosu ile ortaklaşa düzenlenen 
bilgilendirme toplantısında, karşılıksız 
çek sorunu ve elektronik rapor 
sistemi ele alındı. Toplantıda konuşan 
Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel 
Müdürü Kasım Akdeniz, EBSO 
üyelerine KKB’nin çalışma sistemi 
hakkında bilgi verdi. KKB sisteminde 
eksik olan tek şeyin sanayici ve 
tüccarın farkındalığı olduğunu belirten 
Akdeniz, “Piyasada ödenmeyen 307 
bin çek bulunuyor. Bu çek sahiplerinin 
elinde 2.9 milyon adet kesilmemiş 
çek yaprağı var. Siz bunlardan biriyle 
iş yapıyorsanız risk altındasınız” dedi.

320 milyon sorgulama
KKB’nin 9 bankanın ortaklığında 

kurulduğunu, Türkiye’deki tüm 
bankalar ve faktoring şirketlerinin 
sisteme kayıtlı olduğunu anlatan 
Kasım Akdeniz, finansal sektörün 
yanısıra, 2011 yılından bu yana 
reel sektöre de hizmet vermeye 
başladıklarını ifade etti.

Bankaların sadece bireysel 
kişilerin bulunduğu sistemden 320 
milyon kez sorgulama yaptığını ifade 
eden Akdeniz, “Bu oran AB’de 
İngiltere dahil en fazla sorgulanan 
sistem oldu. Bu Türk bankacılık 
sisteminde risk yönetiminin ne 
dereceye geldiğini gösteriyor” diye 
konuştu.

Ödenmemiş 307 bin çekin 
16 bini İzmir’de
Bankalar nasıl kredi verirken risk 

üstleniyorsa vadeli mal satanların 
da aynı şekilde risk üslendiğine 
dikkat çeken Akdeniz, özel sektör 

temsilcilerine müşterilerini tanımaları 
uyarısında bulundu. KKB sisteminden 
çek sorgulamasını uygulamalı olarak 
gösteren ve yapılacak sorgunun 
firmalar için yol haritası olacağını 
dile getiren Akdeniz, şunları söyledi: 
“KKB sisteminden sorgulanan 
çeklerin yüzde 75,5’ini bunları 
kesenler zamanında ödemiş. Yüzde 
10’unun en az bir tane çeki karşılıksız 
duruma düşmüş, sonradan ödemiş. 
Yüzde 11’in en az bir tanesini hala 
ödememiş. Yüzde 2.5 oranındaki çeki 
kesenlerin ise hiçbiri ödememiş. Mart 
ayı itibariyle 282 bin arkası yazılmış 
çek var. Ödenmeyen 307 bin çekin 
16 bini İzmir’de. Çek halen en önemli 
bir ödeme sistemi olarak sistemde 
duruyor.”

Kare kodlu çek yolda
Kredi Kayıt Bürosu Genel 

Müdürü Akdeniz, ticaretin güvenli bir 

biçimde yapılmasını hedeflediklerini 
söylerken, sahte, çalıntı ve kayıp 
çekler ile ilgili olarak “Karekodlu 
çek sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu 
konuda bankaların da altyapısının 
uygun olması gerekiyor. Bu sisteme 
bu yılın sonuna doğru geçmeyi 
planlıyoruz” dedi.

Çekleri sorgularken vergi 
kimlik numarasının yanısıra 
çek numarasından da kontrol 
yapılabileceğini vurgulayan Kasım 
Akdeniz, “Böylelikle o çekin 
gerçekliği de öğrenilebiliyor” diye 
konuştu.

2.3 liraya çeki keseni 
tanıma imkanı
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ise, çekte hapis cezasının 
kaldırılmasının ardından karşılıksız 
çek sayısında önemli artış olduğunu 

Karşılıksız çek riskini 
KKB’den sorgulayın
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belirtti. Çekin yerini senedin almaya 
başladığını ifade eden Yorgancılar, 
“Aslında vadeli çek bizden başka 
dünyanın hiç bir yerinde kullanılmıyor. 
Aldığınız çekin iyi bir şekilde 
istihbaratını yapma imkanımız var. Ne 
kadar çek kesmişim, ne kadar çekim 
piyasada duruyor ve ne kadarını daha 
kesmemişim, bu bilgiler sistemin 
içinde var. Hepinizin kasasında vadeli 
çekler var. Bunu alırken neye göre 
alıyorsunuz? Müşterinizin güvenine 
göre alıyorsunuz. Müşteriniz güvenli 
değilse, arkasında 3-4 ciro olan çeki 
alıyoruz. Kredi Kayıt Bürosundan 
2,3 lira ücretle çeki kesen kişinin 
kredibilitesini öğrenme imkanınız var. 
Bunun için EBSO’ya ve Kredi Kayıt 
Bürosu’na üye olmanız gerekiyor” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, çek sorgulama sisteminin 
dünyada ilk defa Türkiye’de 
uygulandığını firmaların tahsilatla her 
hangi bir sıkıntı yaşamaması için çek 
başına 2,3 lirayı gözden çıkarması 
gerektiğini ifade etti.

Çek sahibi ile ilgili sorgulama 
yapılabilmesi sayesinde karşılıksız 
çekte düşüş yaşanırken bu kez de 
sahte çekte patlama yaşandı. Yılda 75 
milyon çek yaprağı el değiştirirken 
sahte çek adedi 5 milyon olarak ifade 
ediliyor. TOBB çatısı altındaki Odalar 
önlem alınması çağrıda bulundu. 
Odalara gönderilen yazılarda ise 
çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar 
Birliği’nin (TBB) ortak çalışması 
sonrası, çek sisteminde önemli 
bir değişiklik getiren proje hayata 
geçirildi. Çek sahibi ile ilgili bilgi 
edinme imkânı sağlayan sistem 
sayesinde karşılıksız çekte son bir 
yılda yüzde 25’lik bir düşüş yaşandı.

Ancak şimdi de, sahte ve kayıp 
çekte patlama yaşanıyor. 100’e yakın 
sanayi ve ticaret odası, üyelerinden 
gelen şikâyetler sonrası TOBB ve 

TBB’ye başvurarak, mevcut sistem 
üzerinden sahte, çalıntı ve kayıp 
çeklere ilişkin sorgulamanın da 
yapılmasını istedi.

Büyük firmaların
adı kullanılıyor
Büyük firmaların adı kullanılıyor
Sahte çekte en sık başvurulan 

yöntem, piyasada itibarı olan ve 
büyük firmaların adının kullanılması. 
Üretilen sahte çeklerin yaprağı 
piyasada 150-200 TL’den satılıyor. 
Çalıntı çekler de ayrı bir sektör olmuş 
durumda. Bir çekin iptal davası asgari 
3 ay kadar sürüyor. 3 aylık sürede 
anılan çek yaprağı en az 10 kez el 
değiştirebiliyor. Bu da, çok sayıda 
firmanın zincirleme mağduriyet 
yaşamasına yol açabiliyor.

Sahte çek mağduru firmalardan 
Ankara merkezli Güriş İnşaat ve 
Mühendislik, kendi adları kullanılarak 
çek kesildiğini gazete ilanı ile 

duyurdu. Güriş tarafından yapılan 
açıklamada kendi firmalarının lehdar 
gösterilerek bir takım çeklerin sahte 
kaşelerle ciro edildiğini ve üçüncü 
kişilerin zorda kaldığını açıkladı. 
Firma yaptığı açıklamada vadeli çek 
vermediğini, aldığı çekleri de üçüncü 
kişilere ciro etmediğini ve bu tür 
çeklerle firmanın hiçbir şekilde ilgili 
olmadığını kamuoyuna açıkladı.

Operasyon yapılıyor 
Sahte ve çalıntı çeklerle ilgili 

Emniyet’in yaptığı kimi operasyonlar 
ve olaylar medyaya da yansıdı. En 
son geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul 
Üsküdar’da yapılan soygunda bir 
miktar para ile birlikte 600 bin 
TL değerinde çek de çalındı. Yine 
geçtiğimiz şubat ayında Ankara’da 
sahte çeklerle 10 milyon TL’lik 
dolandırıcılık yapmakla suçlanan      
13 kişiden 9’u tutuklandı. Bursa’da ise  
56 kişi gözaltına alınmıştı.

Sahte çekler piyasayı altüst etti
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Başkanı Ender 
Yorgancılar, üniversiteli 
gençlere girişimcilik çağrısı 

yaparken, başarının formülünü “sabır, 
çalışmak ve hayal etmek” olarak 
açıkladı. 

İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nde düzenlenen Teknoloji 
ve Kariyer Günleri’ne konuk olan 
Yorgancılar, kendi iş ve sosyal 
hayatından örnekler verdi. Ender 
Yorgancılar, “Ülkemizde, dünyada 
yapacak çok iş var. Yeter ki doğru 
işleri, doğru kişilerle organize edecek 
çaba içinde olun. Yol çok açık. Ya 
yanınızda birilerini çalıştırır durumda 
olacaksınız, ya da siz birileri için 
çalışır durumda olacaksınız. Girişimci 
olduğunuz zaman ise ülke içinde veya 
dışında sistemi büyütme imkanınız 
var” dedi. 

İYTE Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Güden, İşKur İzmir Bölge 

Müdürü Kadri Kabak ve çok sayıda 
öğrencinin katıldığı konferansta 
Türkiye’deki uzun vadeli planlama 
eksikliğine değinen Yorgancılar,  
“Güzel bir atasözümüz var, 
‘Yuvarlanıp, gidiyoruz.’ Evet, hepimiz 
yuvarlanıp gidiyoruz. Ama gün 
içinde nereye gittiğimizin, nereye 
yuvarlandığımızın analizini ve takibini 
hiç kimse yapmıyor. Buradan mezun 
olduğunuzda işe girip çalışabileceğiniz 
işletmelerden örnekler veriliyor. Oysa 
‘işimi nerede kuracağım?’ düşüncesini 
ön sıraya koymalı, kendi işinizi nasıl 
kuracağınızı öncelik sırası olarak 
belirlemelisiniz” dedi. 

Başarı bir günde gelmiyor
İş hayatına atılacak gençlere, 

sabır, çok çalışma ve hayal gücünün 
öneminden bahseden Ender 
Yorgancılar, Google, Apple gibi dünya 
iletişim devi firmaların kuruluşunun 
temelinde üniversite sıralarında 
birlikte eğitim gören gençlerin 
bulunduğunu, üniversitede hızlı 
dağıtım sistemi ile ilgili tezi reddedilen 
öğrencinin ise Fedex’i kurduğunu 
hatırlatıp “Fedex’i kuracak öğrencinin 
tezini okuyan hoca, ‘böyle bir dağıtım 
sistemi kurulamaz’ diyerek tezi kabul 
etmezken, öğrencisine de sıfır verdi. 
Ama o öğrenci fikrinde ısrarcı oldu, 
alanında dünya devi bir firmayı kurdu. 
Hayal etmediğiniz sürece başarılı 
olmanız mümkün değil. 69 yaşındaki 
bir adam, iflas edip tekrar iş hayatına 
atılmak istediğinde yaptığı menüyü 
onlarca, yüzlerce restorana teklif 
etti. Tam bin 68 kez reddedildi. Bin 
69’uncu ve kabul edilen teklifinden 
ortaya Kentucky Fried Chicken çıktı. 
Sabır, çalışmak ve hayal etmek… Bu 

Yorgancılar’dan 
İYTE’li gençlere 
başarı formülü:

Sabır, çalışmak ve hayal etmek
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar: 
“Kendi işinizi nerede 
ve nasıl kuracağınıza 

öncelik verin.”
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üçüne sahip olan bir kişinin başarılı 
olmaması için hiçbir sebep yok” diye 
konuştu. 

Alın terini akıl teri 
ile birleştirin
Sanayici kuşağın ülkeyi belli bir 

noktada getirdiğini, bundan sonra 
gençlere görev düştüğünü ifade eden 
Ender Yorgancılar, “Bir işi yaparken 
aldığınız keyif, o işten kazandığınız 
parayı harcarken aldığınız keyiften 
daha fazla ise başarısız olma diye 
bir şey söz konusu değil” dedi. 
Yorgancılar şöyle devam etti: 
“Ülkemizden bir örnek vermek 
istiyorum: Simit Sarayı. Tabladan, 
seyyar satıcıdan aldığımız simit, 
saraya girdi ve marka oldu. Katma 
değerli bir ürün haline geldi. Bu başarı 
bir günde olmadı. Belirli bir proje 
dahilinde sistemli çalışma bu başarıyı 
getirdi. Hiçbir konuda geride bir ülke 
değiliz. 152 milyar dolar ihracat yapan 
ülkenin ihracatının yüzde 90’ı sanayi 
ürünlerinden oluşuyorsa, bu durum 
ülkenin sanayide belli bir noktada 
olduğunu gösterir. Yüksek katma 
değerli ürün ihraç edemiyoruz. Bunu 
yapabilecek olanlar sizlersiniz. Bizim 
neslin yapabildiği bu kadardı. Bundan 
sonrasını yapacak sizlersiniz. Bunu 
da akıl terini alın teri ile birleştirerek 
sizler yapacaksınız.”

Gerçek rakipler
Türkiye’nin rakibinin Avrupa Birliği 

gibi gelişmiş değil, Çin, Hindistan, 
Brezilya Güney Kore gibi gelişmekte 
olan ülkeler olduğunu belirten 
Yorgancılar, “Ülkemizde, dünyada 
yapacak çok iş var. Yeter ki doğru 
işleri, doğru kişilerle organize edecek 
çaba içinde olun. Yol çok açık, belli. Ya 
yanınızda birilerini çalıştırır durumda 
olacaksınız ya da siz birileri için 
çalışır durumda olacaksınız. Girişimci 
olduğunuz zaman ise ülke içinde veya 
dışında sistemi büyütme imkanınız var. 
Bugün Almanya ve Fransa hariç AB 
ülkelerinin birçoğu krizle boğuşuyor. 
Türkiye olarak zengin olmak 
istiyorsak görevin çoğu sizlere, sizlerin 
girişimciliğine düşüyor” dedi. 

40 yılı aşkın bir süredir iş hayatının içinde olduğunu anlatan Ender 
Yorgancılar, “İnsanın her yaşadığının bir katkısı var. Çünkü, yaşam boyunca 
yanına ihtiyacın olan şeyi alıp gidiyorsun” diyerek şöyle devam etti: 
“Basketbol takımının kaptanı olduğum dönemde babamdan Converse 
ayakkabı istedim. Babamın yanıtı ‘çalış, al’ oldu ve satmam için bir koli çay 
bardağı verdi. O bardakları Kemeraltı’nın girişinde annemin verdiği eski 
gazetelere ambalajlayarak sattım. Hedefim bir koli idi, üç koli sattım. Yatılı 
okudum, valizimi 10 dakikada hazırlamayı öğrendim. 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. Para kazanmanın ne olduğunu iyi bir 
şekilde öğrendim. Para kazanmak tuvalet temizlemekle oldu ise evet tuvalet 
temizledim. Bunu da hepinizin önünde anlatabiliyorum. Bugün Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkan Yardımcısı ve 1200 kişinin çalıştığı bir sanayi kuruluşunun temsilcisi 
olarak karşınızdayım. Sabredin, hedefiniz olsun, insanları sevin. Başarı 
arkasından gelecektir.”

Başarı mutlaka gelir 
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Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru Anayasa 
m.148 ve 149 ile 
düzenlenerek 23.09.2012 

tarihinden itibaren uygulamaya 
giren bir haktır. Anayasamızda ve 
TBMM tarafından kabul edilmekle 
bir iç hukuk kuralı olan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinde teminat altına 
alınmış temel hak ve özgürlüklerin 
devletin kamu gücü aracılığıyla ihlali 
durumunda başvurulacak bir yoldur. 
Temel hak ve özgürlüklere örnek 
olarak mülkiyet hakkı, adil yargılanma 
hakkı, çalışma hakkı, özel yaşamın 
korunması hakkını gösterebiliriz. Bu 
haklar idari bir makam tarafından tesis 
edilen işlem ile (olumlu-aktif) veya 
idari makamın hukukun gerektirdiği 
görevini yerine getirmemesi 
(olumsuz-pasif) nedeniyle ihlal 
edilebilmektedir. Yine yargılama 
sırasında kamunun taraf olduğu bir 
davada Anayasa ile korunan haklar 
ihlal edilebilmekte veya karar açıkça 
keyfi olabilmektedir. 

Tesis edilen idari işleme karşı 
idare nezdinde tüm başvuru yollarının 
tüketilmesi ve her türlü eylem ve 
işlemi yargı denetimine tabi olan 
idare aleyhine yerel Mahkeme 
ve temyiz Mahkemelerinde tüm 
başvuru yollarının tüketilmesinden 
sonra gerçek kişilerin ve tüzel 
kişiliklerin sadece tüzel kişiliklerini 
doğrudan ilgilendiren konularda 
başvurabilecekleri ikincil bir yoldur. 

İdari işleme karşı idari ve hukuksal 
başvuru yollarının tamamının 
tüketilmemesi halinde başvuru 
reddedilmektedir. Örneğin idari 
işleme karşı üst makama itiraz 
edilmeden veya üst makamın kararına 
karşı yargı yoluna başvurmadan veya 
yargı yolu neticesinde verilen karar 
kesinleşmeden yapılan başvurular red 
edilmektedir. İhlalin kamu gücünün 
kullanılmasından kaynaklanması 
şartı arandığı için bireyler arasındaki 
ihtilaflarda (örneğin alacak, miras, 
boşanma davaları vs) bireysel 
başvuru yoluna gitmek kural olarak 
mümkün değildir. Ancak yargılama 
erki kamu gücünün kullanılması 
ile ilgili olduğundan Mahkeme 
kararında delillerin keyfi olarak 
değerlendirilmesi veya kararın açıkça 
keyfilik içermesi veya gerekçesiz 
olması durumunda kesinleşen 
kararlara karşı bireysel başvuruda 
bulunmak mümkün olabilmektedir. 
Kararın adil olup olmaması değil, 
yargılama safhasında temel hak ve 
hürriyetin ihlal edilmiş olması kıstası 
aranmaktadır. 

Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvuru yolunu 
kapatmamaktadır. Ancak AİHM’ne 
başvurunun şartı iç hukuktaki 
başvuru yollarının tamamının 
tüketilmiş olmasını gerektirdiği için 
AİHM’ne başvurudan önce bireysel 
başvuru yomunun tüketilmiş olması 

Anayasa 
Mahkemesi’ne

bireysel başvuru
Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

Anayasa 
Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru, 
23 Eylül 2012 
tarihînden sonra 
kesinleşen işlemler 
ve karârları 
kapsamaktadır. 
Kararın adil 
olup olmaması 
değil, yargılama 
safhasında temel 
hak ve hürriyetin 
ihlal edilmiş 
olması kıstası 
aranmaktadır. 
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gerekmektedir. Bireysel başvuru 
hakkında Anayasa Mahkemesinin 
red kararı vermesi halinde AİHM’ne 
başvuru yolu açıktır.

Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru için www.anayasa.gov.tr 
sitesinde yer alan başvuru formunun 
doldurularak eki belgelerin ibrazı 
ve harcın yatırılması ile doğrudan 
Anayasa Mahkemesine veya 
mahkemeler vasıtasıyla Anayasa 
Mahkemesine ulaştırılması 
mümkündür.

Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru, yasal süresi içinde 
yapılmalıdır. Bireysel başvuru için yasal 
süre, ülke içindeki tüm idârî ve hukukî 
yolların tüketilmesini belirleyen en 
son karar tarihinden itibaren 30 
gündür. Eğer bireysel başvuru konusu 
ile ilgili olarak ülke içinde herhangi 
bir idârî ya da hukukî başvuru yolu 
öngörülmemişse, bireysel başvuruya 
konu olan hak ihlâlinin öğrenildiği 
andan itibâren yine 30 günlük süre 
söz konusudur. Eğer mücbir sebep 
olarak nitelendirilebilecek âfet, ağır 
hastalık, yasal engel vb. durumlardan 
ötürü bireysel başvuru 30 günlük süre 
içinde yapılamamışsa, söz konusu 
engelin ortadan kalktığı ândan itibâren 
15 gün içinde bireysel başvuru 
yapılmalıdır. Anayasa Mahkemesi, 
bireysel başvurunun mücbir sebepten 
dolayı geç yapılmış olması ile ilgili 
incelemesini yapacak ve kararını 
verecektir.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru, 23 Eylül 2012 tarihînden 
sonra kesinleşen işlemler ve karârları 
kapsamaktadır. Bu tarihten önceki 
işlem ya da kararlardan kaynaklanan 
hak ihlâlleri ve mağduriyetlerin 
bireysel başvuru kapsamına dâhil 
edilme imkânı yoktur.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru ile birlikte başlayan yargı 
süreci, asıl olarak iki aşamalıdır. İlk 
aşama ön inceleme aşaması olup, 
başvurunun şekil ve süre şartlarına 
uygunluğu ile ilgilidir. Bireysel başvuru 
formunun usûle uygun olarak 
doldurulmuş olması, gerekli diğer 

belgelerin eksiksiz olması, bireysel 
başvurunun Anayasa Mahkemesi’ne 
usûle uygun olarak ulaştırılmış 
olması, bireysel başvurunun yasal 
süresi içinde gerçekleştirilmiş olması, 
bireysel başvuru gerçekleştirilmeden 
öce ülke içindeki tüm idârî ve hukukî 
yolların usûle uygun olarak tüketilmiş 
olması gibi kriterler baz alınarak ön 
inceleme gerçekleştirilir.

Yukarıda saydığımız kriterlere 
uygunluğu tespit edilen bireysel 
başvurunun esastan incelemesine 
geçilir ve bu, ikinci aşamadır. Esasa 
dair inceleme, asıl yargılama aşamasını 
oluşturmaktadır. Bu aşamada Anayasa 
Mahkemesi, bireysel başvuruya konu 
olan hak ihlâli iddialarını inceleyecek 
ve karara bağlayacaktır. 

İlk aşama olan ön incelemede 
bireysel başvurunun şekil ve süre 
bakımında kabul edilmiş olması, 
bireysel başvurunun tamamen 
kabul edildiği ve davanın kazanıldığı 
anlamına gelmemektedir. 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru ile başlayacak yargılama 
süreci, ikinci aşama olan esastan 
görüşme aşamasının karar ile 
sonuçlandırılmasıyla bitmektedir.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvurunun sonuçlanma süresi ile 
ilgili hiçbir yasal düzenleme mevcut 
değildir. Bireysel başvuruların 
incelenme ve karara bağlanma süresi, 

Anayasa Mahkemesi’nin dosya yükü 
ile ilgilidir.

İkincil nitelikte bir yargılama 
yolu olan bireysel başvuru, yeniden 
yargılama yolunu açabilecek 
niteliktedir. Anayasa Mahkemesi 
tarafından bireysel başvuruya konu 
olan iddiaların yerinde görülmesi ve 
hak ihlâli olduğunun tespit edilmesi 
hâlinde ve hak ihlali bir mahkeme 
kararından kaynaklanıyorsa, söz 
konusu dosya ilgili mahkemeye 
gönderilir ve yeniden yargılama yolu 
açılır.

Yeniden yargılamadan 
beklenen fayda elde edilemeyecek 
durumdaysa Anayasa Mahkemesi 
tarafından belli bir miktar tazminata 
hükmedilebileceği gibi, böyle bir 
tazminata hükmedilmeksizin genel 
mahkemelere söz konusu tazminatla 
ilgili olarak başvuru yolu açılabilir.

Anayasa Mahkemesi, bireysel 
başvurunun sonucunda hak ihlâli 
olduğunu tespit etmesi durumunda, 
bireysel başvuruya konu olan hak 
ihlâlinin sonuçlarıyla birlikte ortadan 
kaldırılması için yapılması gereken 
idarî ve hukukî yolları göstermesi de 
söz konusudur.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru, bireysel başvuruya konu 
olan ya da olmayan hiçbir idarî ve 
hukukî işlemin ve kararın icrasını 
durdurmamaktadır. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar kategorisinde 
İZKA’dan destek kazanan 

Mesleki Eğitime Yenilikçi İstihdam 
Fırsatı projesi için imzalar atıldı. 
Zeytinyağı sektörüne kalifiye işgücü 
yetiştirilmesi amaçlanan projenin 
sözleşmesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Tezcan, 
İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 
Vekili Murat Yılmazçoban ile EBSO 
Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu 
tarafından imzalandı. 236 bin liralık 
destek verilecek proje bir yıl sürecek.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın Okul 
Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek 
Programı kapsamında Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın projesi ile mesleki 
eğitimde gıda teknolojisi alanındaki 
genel kapsamlı, uzmanlık gerektiren 
mesleki uygulamaları içermeyen 
eğitim programlarına yenilikçi 
uygulamalar hedeflenirken, eğitim 
ortamları gelişmiş teknolojik araç 
gereçler ile donatmak ve sektördeki 
çalışma ortamları ile uyumlu hale 
getirmek ilk sırada yer alıyor. 

Tüm sektör yararlanacak
Yetiştirilen kalifiye işgücü, 

özellikle küçük işletmeler başta 

olmak üzere konvansiyel yöntemlerle 
çalışan işletmelerin de gelişmesine 
katkı sağlayacak. Proje sonunda 
sektör ile eğitim kurumları arasında 
sürdürülebilir, birbirini destekleyen 
işbirlikleri oluşturulacak.

Konak Nevvar Salih İşgören 
Eğitim Kampüsü Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi’nin proje ortağı, Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği’nin de proje iştirakçisi olduğu 
çalışmadan Türkiye’deki tüm 
zeytin ve zeytinyağı sektörü ve gıda 
sektörü yararlanacak. Türkiye’de 
gıda teknolojisi alanı olan meslek 
liseleri, mesleki eğitim merkezleri, 
meslek yüksek okulları, üniversiteler, 
öğrenciler ve mezunların yanısıra 
zeytinyağı yetiştirici, imalatçı, sanayici 

ve ihracatçıları bu sonuçtan yeni bir 
yeterlik kazanacak. Medya ve proje 
ortaklarının web siteleri yoluyla 
zeytinyağının değeri, kriterleri ve 
standartları hakkında tüketicilerin 
bilinç düzeyi artırılacak.

Laboratuvarlar kurulacak
Gıda teknoloji alanı kalite kontrol 

dalı olan İzmir’deki 7 okul arasındaki 
Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi, kurulacak 
Duyusal Analiz Laboratuarı ile Ege’de 
bünyesinde zeytinyağı sektöründe bu 
laboratuvara sahip ilk eğitim kurumu 
olacak. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
Mesleki Eğitime Yenilikçi İstihdam 
Fırsatı projesi ile üretici, sanayici ve 
eğitimcilere yönelik olarak Tarladan 
Sofraya Doğru Üretim Uygulamaları 
Semineri, Zeytin ve Zeytinyağı 
Tüketiminin İnsan Sağlığına Yararları 
Semineri, 

Yurtdışı İnceleme Gezisi, 
Zeytinyağı Tadım Eğitimi, Tadım 
Uzmanı Sertifika Eğitimi, Meslek 
Standart Temel Hazırlığı seminerleri 
ile Duyusal Analiz Eğitimi Alan 
Tadımcılar İçin Veri Bankasının 
Oluşturulması çalışmaları da 
gerçekleştirilecek. 

EBSO’dan zeytinyağı sektörüne 
kalifiye eleman projesi

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın İZKA’dan 

destek kazanan Mesleki 
Eğitime Yenilikçi 

İstihdam Fırsatı projesi 
ile hem gıda, zeytin ve 
zeytinyağı sektörüne 

nitelikli eleman 
yetiştirilecek hem de 

laboratuvar kazanılacak.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
5. Grup Yağ Sanayi 
Meslek Komitesi, Nisan 
ayı toplantılarını Urla’da 

Köstem Kültür Eğitim ve Müzecilik 
Vakfı tarafından yaptırılan Zeytinyağı 
Müzesi’de gerçekleştirdi. EBSO 
Yağ Sanayi Meslek Komitesi Üyeleri 
Mustafa Işıl Özyurt, Nejat Özduran, 
Mehmet Avşar Akar, Hüseyin Cahit 
Çetin ve Reşat Şengül, müzede 
Doç. Dr. Levent Köstem tarafından 
ülkenin dört bir yanından toplanan 

zeytinyağı üretiminde kullanılan alet 
ve makinelerin orijinal halleriyle 
sergilenmesinden duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

Doç. Dr. Levent Köstem, 
inşaatı önemli ölçüde tamamlanan 
ve aynı zamanda Ege’nin ilk sanayi 
müzesi niteliğindeki Zeytinyağı 
Müzesi’nde zeytin sıkımında 
kullanılan geçmiş tüm teknolojilerin 
sergilenmeye çalışıldığını ifade etti. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası bünyesinde 
ağırlığını zeytinyağı sanayicilerinin 

oluşturduğu meslek komitesi ile 
ortaklaşa yapılabilecek pekçok 
proje bulunduğunu vurgulayan Doç. 
Dr. Köstem, EBSO’nun insan ve 
hayvan gücü ile çalışan zeytinyağı 
işliklerinin yanısıra müze içindeki 
toplantı salonlarının yapımına katkıda 
bulunabileceğini, birlikte ortak 
etkinlikler gerçekleştirebileceğini 
anlattı. Doç. Dr. Köstem, “EBSO 
meslek komitesi ile vakfımız her yıl 
çocuklara yönelik olarak zeytinyağı 
kullanımını teşvik etmek üzere 
çocuklara yönelik olarak festival 
düzenleyebilir. Bu, ülkemizde 
zeytinyağı tüketiminin artmasına 
yardımcı olacaktır” dedi.

Zeytin sıkımının aslında pek 
değişmediğini, kullanılan enerjinin 
değiştiğini belirten Doç. Dr. Köstem, 
“Türkiye’nin gerçek anlamda ikinci 
ama Ege’nin ilk sanayi müzesinde 
özellikle sanayinin belirli üç konusu 
zeytinyağı, sabun ve buğday unu 
üretimine odaklandık. Müzenin 
önemli bir kısmı zeytinyağı üretimi 
üzerinedir. İnsan gücü ile üretim 
yapılan en güzel örnek Klazomenai 
zeytinyağ işliği ve deposudur. 
Hayvanla dönen sisteme Zeytineli 
köyündeki işlik örnek gösterilebilir. 
Bu iki sistemin EBSO tarafından 
yaptırılması projemize büyük katkı 
sağlayacaktır” diye konuştu.

Yağ sanayicilerinin 
Zeytinyağı Müzesi ziyareti
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EXPO’da ‘Sağlık’ temasıyla 
gündeme gelen İzmir, 
Amerikalıların da 
gündeminde. Sağlık alanında 

işbirliği yapmak isteyen ABD’li 17 
medikal firma Mayıs’ta Türk firmalarla 
görüşmek üzere İzmir’e gelecek.

İzmir’in ‘Sağlık’ temasıyla 
EXPO2020’ye aday olması sağlık 
alanındaki yabancı firmaların da 
gözünü bu kente çevirmesine 
neden oldu. Türkiye’de ilk kez Ege 
Üniversitesi’nin yaklaşık 10 yıl önce 
hayata geçirdiği teknoloji bölgesinin 
ardından İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 
(DEPARK) faaliyete başlaması yabancı 
yatırımcıların ilgisini çekti. 

400 firma ile görüşme
ABD Büyükelçiliği Ticaret 

Müsteşarı Michael A. Lally ve ABD 
Büyükelçiliği Ticaret Ateşe Yardımcısı 
Berrin Ertürk’ü konuk eden EBSO 
Meclis Üyesi, Kimyasal ve Eczacılık 
Ürünler Sanayi Meslek Komitesi 
Başkanı ve İnoviz İzmir Sağlık 

Kümelenmesi Derneği Başkanı Enver 
Olgunsoy, İzmir’in sağlık alanındaki 
durumuyla ilgili bilgi verdi. Toplantıya 
EBSO Medikal Sanayi Meslek 
Komitesi Başkanı Hafız Karabulut ile 
sanayici Beşir Acar da katıldı.

ABD Ticaret Müsteşarı Michael 
Lally, 4-8 Mayıs tarihlerinde gelecek 
17 ABD firmasının 5 gün boyunca 
Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaklaşık 
400 firma ile birebir görüşme 
yapacağını belirterek, “İkili görüşmeler 
firmalara distribütörlük, ortaklık, klinik 
araştırma konularında yeni fırsatlar 
yaratacak” dedi. Görüşmelerin 
İzmir ayağının 6 Mayıs salı günü 
gerçekleşeceğini belirten Lally, “Hızla 
büyüyen Türk sağlık sektörünü 
yakından tanımak ve Türkiye’de 

beraber iş geliştirebilecekleri ortakları 
ile tanışmak amacıyla getireceğimiz      
17 firma temsilcisinden oluşan heyet 
3 büyük kentte Türk medikal sektör 
temsilcileriyle birebir görüşme 
yapacak” diye konuştu. 

45 milyon dolara ulaşıldı 
5 yıl önce iki ülke liderleri 

Abdullah Gül ile Barack Obama’nın 
biraraya gelerek iki ülke arasındaki 
ticareti artırma konusunda 
karar aldıklarını hatırlatan Lally, 
özellikle enerji, altyapı, havacılık 
ve medikal teknoloji sektörlerinde 
iş yapılabileceğinin tespit edildiğini 
ifade etti. Lally, son iki yıl içerisinde 
enerji ve havacılık sektörüyle 
ilgili ABD’li ticaret heyetlerinin 

ABD’li medikal teknoloji 
firmalarının Türkiye atağı

n Awareness Technology n Consensus Orthopedics n Cureline 
n Dimensional Insight n GE Healthcare n Hyprotek n Intelligent Medical 
Objects (IMO) n iScreen Vision n  MedSignals/Vitals Signals n mHealth 
Technologies n Nortec Software n Numera n Nu-Vois n Secure Care 
Summit Medical n TransVac Solutions n UL (Underwriters Laboratories)

İşte ABD’li firmalar
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İzmir’de 10 - 13 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleşen 
OLIVTECH – 4’üncü Zeytin, Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı 
ile EKOLOJİ İZMİR -  5’inci İzmir Organik Ürünler Fuarı, 
organik ve zeytin, zeytinyağı sektörünü buluşturdu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Işın 
Yılmaz’ın da katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninden 
sonra Meclis Üyeleri Atınç Abay ve Fatih Aracı, fuarda 
ürünlerini sergileyen EBSO Meclis Üyeleri Mustafa Sivridağ 
(Fiber Teknik) ve Cahit Çetin’in (Tariş) firma standlarını 
da ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundular. Atınç 
Abay, ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde 
bulunduğu Ege Giyim Sanayicileri Derneği standında meclis 
üyelerini konuk etti.

Türkiye’ye geldiğini bu sayede                             
25 proje gerçekleştiğini ve 45 milyon 
dolarlık bir ticaret hacmine ulaşıldığına, 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında enerji verimliliğini hedef 
alan ikili enerji işbirliği kapsamında ilk 
kez İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (İAOSB) başlatılan ‘Sıfıra 
Yakın Bölge Projesi’nin bu projelere ek 
olduğuna dikkat çekti.

Kameradan mikroba
Türkiye’ye gelecek 17 medikal 

teknoloji firmasından 16’sının 
Türk pazarına ilk defa germeyi 
planladığını kaydeden Lally sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Mayıs ayındaki 
görüşmelerde her firmayla yarım saat 
karşılıklı konuşma fırsatı bulacak olan 
bu etkinliğe biz ‘hızlı flört’ diyoruz. 
Bu firmaların hepsi üst düzeyde 
teknoloji firmaları. Örneğin iScreen 
Vision firması okul öncesi ya da ilkokul 
dönemindeki çocuklardaki görme 

bozuklukları için tarama yapan ve 
kullanımı çok kolay olan bir medikal 
kamera üretiyor. Diğer bir firmamız 
Hyprotek ise, hastane ortamında 
oluşan enfeksiyonları azaltmak 
amacıyla tıbbi teknolojiler geliştiriyor. 
İkili görüşmeler bu firmalarla 
distribütörlük, ortaklık, klinik araştırma 
konularında yeni fırsatlar yaratacak.” 

ABD şirketleri 
referans oldu
Türkiye’nin ilk ve tek ‘sağlık’ temalı 

teknoparkı DEPARK’ın kurulmasının 
yanı sıra ESBAŞ’da ABD’li firmaların 
başarı hikayelerinin olmasının da 
kendilerini etkilediğini ifade eden Lally, 
“İzmir’in lojistik anlamda bir üs haline 
gelmesi, bulunduğu coğrafi konumu, 
akıl gücüne ve yetenekli işgücüne sahip 
insanların olması, medikal sektöründe 
inovativ üretim yapan firmaların 
bulunması bu kent ve bizler için büyük 
fırsat” ifadelerini kullandı.

Yeni fırsatlar
Ege Bölgesi Sanayi Odası Diğer 

Kimyasal ve Eczacılık Ürünler Sanayi 
Meslek Komitesi Başkanı ve İnoviz 
İzmir Sağlık Kümelenmesi Derneği 
Başkanı Enver Olgunsoy da, İzmir’de 
özellikle diş protezi konusunda 
doğal bir kümelenme (aynı işi yapan 
şirketlerin bir bölgede toplanması) 
olduğunu dile getirdi.

 İnoviz Derneği’nin de tıp dalında 
ABD’deki Türk bilim adamları 
öncülüğünde kurulduğunu hatırlatan 
Enver Olgunsoy, “Derneğimiz 
kümelenme yaklaşımını esas 
alan Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Projesi ile ilgili çalışmalar 
yapıyor. Derneğimizin 40’a yakın üyesi 
var. Üyelerimizin yüzde 90’ı üretici 
ve ihracatçı pozisyonunda. Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki firmalarla 
işbirliği yapmak, üye firmalarımıza 
yeni fırsatlar sağlayacak” dedi.

Çifte fuarda sanayici dayanışması
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
makine ve metal işleme 
sektörünü temsil eden 
sanayiciler Finlandiya’ya iş 

ve inceleme gezisi gerçekleştirdi. 
Tam anlamıyla geniş yelpazeli 
fabrikasyon teknolojisini etkin 
halde gören sanayiciler, esnek 
üretim, yüksek kapasite ve talep 
edilen kalite seviyesi için güvenilir 
makinaların geldiği seviyeye tanıklık 
etti.

Nisan ayı başında Finlandiya’nın 
Kauhava kentine giden sanayici 
heyetinde EBSO’yu, Meclis ve 
Meslek Komitesi Üyeleri Mustafa 
Dirin, Özkan Mucuk, Davut Yanık, 
Gürcan Ekler, Hasan Onur Ercan, 
Nazım Karaçalı, Bilgin Türkay, Sezai 
Aslanlı, Bayram Talay temsil etti.

Büyük boyutlu sac levhalara 
yönelik yeni entegre delme-
kesme uygulamalarının dünyada ilk 
kez gösterildiği teknoloji günleri 

kapsamında, yeni geliştirilen ve ilk 
kez tanıtılan özelliklerin sunduğu 
avantajlar İzmirli sanayicilerin 

dikkatini çekti. 
EBSO üyesi sanayiciler, 

otomasyona yönelik geliştirilen 
sistemlerle sac delme, kesme ve 
bükme işlemlerinin neredeyse 
insansız bir şekilde yapıldığını 
gözlerken, “Makinelerin komple bir 
sistem olarak ve modüler şekilde 
birleştirilmeleri sayesinde çok esnek 
bir üretim tesisi yaratılıyor.

 Değişik boyut ve formlarda 
parçalar arka arkaya işlenebiliyor. 
Daha önce yapılamayan 
kesme ve bükme işlemleri 
gerçekleştirilebiliyor. Mekanik ve 
elektrik alt sistemlerdeki olağanüstü 
gelişme sayesinde punch ve lazer 
kesim tekniğinde yüksek işleme 
hızlarına ulaşılması sayesinde 
makine kapasiteleri oldukça yüksek 
seviyelere çıkıyor. Kullanılan 
gelişmiş bilgisayar ve elektronik 
alt sistemleri sayesinde makineler 
gece vardiyalarında bile denetim 
olmadan güvenilir şekilde çalışmaya 
bırakılabiliyor” görüşlerini ifade etti.

Makine ve metal sanayicilerinin 
Finlandiya çıkarması
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
61.Grup Enerji ve Elektrik 
Tesisatı Sanayi Komitesi, 
İzmir Atatürk Organize 

Sanayi Bölgesi’nin enerjisini üreten 
ATAER’i ziyaret etti.

ATAER Yönetim Kurulu Başkanı 
Haydar Atılgan ile Genel Müdür Recep 
Aydın’ın ev sahipliği yaptığı ziyarete 
EBSO Meclis Üyeleri Hayrullah Sorkun 
ve Özkan Mucuk ile Meslek Komitesi 

Üyeleri Murat Güler, Mehmet Ali Özen 
ve Hasan Güler ile Aydınlatma Elektrikli 
Ürünler ve Işıklı Reklam Sanayi Meslek 
Komitesi Üyesi Bayram Talay katıldı.

ATAER Yönetim Kurulu Başkanı 
Atılgan, devletin enerji sektörünü 
yeniden yapılandırıp, rekabet ortamını 
yaratmaya yönelik düzenlemeleri 
ortaya koyduğunu belirtti. Atılgan, 
“2012 yılının başında uygulamaya konan 
elektrik piyasalarının borsa sistemine 

açılmasının akabinde tüm şirketler 
zorlu bir rekabete girdi. Daha önce 
baz yük olarak üretim yapıp kar elde 
edebilen ATAER gibi doğalgaz şirketleri 
artık dengeleme güç piyasasına üretim 
yapacakları bir döneme girdiler. Bunun 
sonucunda bölgemizde enerji arzının 
talepten yüksek olmasından dolayı 
rekabette zorlandılar” dedi.

ATAER Genel Müdürü Aydın da, 
tesisi tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

Enerji ve Elektrik Tesisatı 
Komitesi ATAER’de
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Enerji ile ilgili konular, 
dünyanın hemen her 
ülkesinde olduğu gibi, 
ülkemizde de her zaman 

için, gündemin ön sıralarında yer 
alan, “liste başı” öneme sahip konular 
olagelmiştir. Enerji sektöründe mevcut 
durum nedir?

Ülkemiz enerji sektörüne hakim 
olan görünüm, geleneksel fosil 
yakıtlarına dayalı bir enerji stratejisinin, 
geçmişten günümüze sürmekte 
olduğudur. 2000’li yılların başından 
bu yana, yurt dışı kaynaklardan 
temin edilen petrol, doğal gaz ve son 
yıllarda da ithal kömüre dayalı enerji 
tüketiminin, ülkemizdeki toplam 
tüketim içindeki payının sürekli olarak 
artış eğilimi izlediği görülüyor.

2014 yılında ithal edilen geleneksel 
fosil yakıtlarının toplam içindeki 
oranının yüzde 70’i aştığı görülüyor. 
Bu durum, elbette ki, arz güvenliği 
bakımından sakıncalıdır. Diğer bir 
sakınca, kaynak ve tür çeşitliliği ile 
ilgilidir. Elektrik enerjisi üretiminde 
doğalgazın payı, geçtiğimiz yıllar 
boyunca, düzenli bir artış eğilimi 
izleyerek, son yıllarda, yüzde 
50 düzeyine ulaşmıştır. Bu oran 
enerji türü açısından sakıncalı 
olarak nitelediğimiz durumun açık 
bir örneğini oluşturuyor. Kaynak 
bakımından ele alındığında, Türkiye’nin 
doğalgaz ithalatında, Rusya’nın en 
önemli tedarikçi konumunda olduğu 

görülüyor. Rusya, Türkiye’nin doğalgaz 
gereksiniminin yüzde 60’ından fazlasını 
karşılıyor ki, bu orandaki bağımlılık, 
kaynak çeşitliliği bağlamındaki 
sakıncaya işaret etmektedir.

Günümüzde, enerji stratejileri 
ve politikaları belirleyen en temel, 
en başta gelen parametre, kuşkusuz 
ki, küresel ısınma ve buna bağlı 
iklim değişikliği olgusudur. Bundan 
bilemedin 20 yıl önce iklim değişikliği 
olgusu, hemen hiçbir talep ve üretim 
tahmini içinde belirleyici bir parametre 
olarak yer almazken, günümüzde bu 
durumun köklü bir değişikliğe uğradığı 
görülüyor. Bugün, enerji konusuyla 
ilgili bütün uluslararası kuruluşlar gibi 
her devletin çizdiği enerji politikası 
içinde, enerji ve iklim değişikliğine başlı 
çevre sorunlarının ayrılmaz bir şekilde, 
birlikte ele alındığına şahit oluyoruz.

Enerji alanındaki uzman kişi ve 
kuruluşların öngörüsüne göre, kısa 
erimde, dünya üzerinde iki bölgenin 
iklim değişikliği olgusundan büyük 
ölçüde etkileneceği öne sürülüyor. 
Söz konusu bölgelerden biri, Kuzey 
Amerika kıtasının orta bölümü 
(ABD’nin Orta-Batısı olarak bilinen 
bölge), diğeri de Doğu Akdeniz (!) 
Havzasıdır ki, bu bölge ülkemizi de 
içine almaktadır. Ne yazık ki, bu yıl 
hepimizin izlemekte olduğu kuraklık 
ve alışılmışın dışında seyreden hava 
koşulları, köklü bir iklim değişikliğinin 
belirtilerini ortaya koymaktadır. 

Ülkemiz
enerji sektöründe 

güncel durum
Salih Ertan

EBSO Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu 

Başkan Yardımcısı 
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Kanaatimizce, geçtiğimiz Güz 
mevsiminden bu yana gözlenen hava 
koşulları, dönemsel bir anomaliden 
ziyade, ülkemizin de içinde yer 
aldığı iklim değişikliği olgusundan 
kaynaklanmaktadır. İklim Değişikliği 
olgusunun enerji sektörümüzün güncel 
durumu ile bağlantısı ne olabilir?

Bağlantı özetle şudur: 
Ülkemizde mevcut elektrik 

enerjisi üretimi şemasına göre, 
termik santraller (doğal gaz ve kömür 
yakıtlı çevrim santralleri) “temel yük 
santralleri” niteliğine sahiptirler. Diğer 
bir deyişle, bunlar yılda 7000 ila 8000 
saat devrede kalan ve gerekli yükü 
sürekli olarak temin edecek karakterde 
üretim noktalarıdır. Yük talebinin 
yüksek olduğu zaman aralıklarında ise 
(“puant talep”) devreye kolay alınıp, 
devreden kolay çıkarılabilen hidro-
elektrik santraller (HES) zirvedeki 
ihtiyacı temin işlevini görürler. 
Barajlardaki su seviyesinin yüksek 
olduğu dönemlerde hidro-elektrik 
santrallerde gerçekleştirilen enerji 
üretiminin payı artmaktadır. Burada en 
önemli etmen, hidro-elektrik enerji 
maliyetinin ucuz ve kaynağın da yerli 
oluşudur. Ne var ki, baraj göllerinde 
yeterli suyun bulunması, doğrudan, o 
dönemdeki yağış rejimine bağlıdır.

Örneğin, 2008 yılında baş gösteren 
kuraklık nedeniyle, Fırat nehri üzerinde 
kurulu HES’lerde, normal kapasitenin 
ancak yarısı düzeyinde üretim 
gerçekleştirilebilmiştir. Bu dönemde, 
hammadde olarak doğal gazın payının 
artmasına bağlı olarak, elektrik 
fiyatlarında bir tırmanışa şahit olduk. 
İçinde bulunduğumuz kurak dönemde 
de aynı durumla yüz yüze bulunuyoruz. 
Görünen o dur ki, barajlardaki 
su seviyesinin yeterli olmayışı 
nedeniyle, önümüzdeki dönemde 
doğal gaz kaynaklı elektrik üretimi 
ağırlık kazanacaktır. Bu ise, enerji 
maliyetlerini olumsuz etkileyecektir. 
Buradan kaynaklanan yüksek enerji 
fiyatlarının ise, ülkemiz ekonomisinde 
ki sürdürülebilir büyüme ve hemen 
tüm sektörlerde rekabetçi üretim 
maliyetleri açısından olumsuz koşullara 

yol açması kaçınılmazdır.
Nitekim son günlerde basın ve 

görsel medyada, Rusya’dan temin 
edilecek gazın miktarında artış 
olacağı yönünde haberler yer alıyor. 
Bilindiği gibi, hâlihazırda Türkiye; 
Ukrayna, Moldova, Romanya ve 
Bulgaristan yoluya Trakya’ya uzanan 
batı hattı üzerinden yılda 14,0 milyar 
metreküp doğal gazı Rusya’dan temin 
etmektedir. Buna ilaveten, Rusya’dan 
gelen gazın ikinci kaynağı olan Mavi 
Akım hattı üzerinden, 16,0 milyar 
metreküp gaz ithal ediyoruz. Bugün 
(22.04.2104), Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Mavi 
Akım hatlarından ilave 3,0 milyar 
metreküp daha gazın alınması amacıyla, 
Gazprom yetkilileri ile görüşmeler 
yapıldığı kamuoyumuza bildirilmiştir. 
Bu arada, Gazprom tarafından yapılan 
açıklamada, Türkiye tarafından yapılan 
ve doğalgaz fiyatlarında indirim 
yapılması yolundaki önerinin kabul 
edilmediği de basında yer aldı. Açıkça 
ortadadır ki önümüzdeki dönemde 
enerji maliyetlerinin artması gibi bir 
riskle yüz yüze bulunuyoruz. Bu ise 
ülkemiz ekonomisi açısından çok 
olumsuz bir duruma yol açabilir.

Bu noktada bölgemizde son 
zamanlarda baş gösteren siyasi risklere 
de değinmek isabetli olacaktır. Mevcut 
Ukrayna krizinin daha da derinleşmesi 
durumunda, batı hattı üzerinden temin 
ettiğimiz gazın kesintiye uğraması ciddi 
bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. 
Önceki yıllarda Rusya ile Ukrayna 
arasında yaşanan bir başka gerginlik 
dolayısıyla, Ukrayna üzerinden 
batıya sevkedilen gazın kesildiği hala 
hatırlardadır. Buna benzer bir durumun 
ortaya çıkması Türkiye’yi büyük bir 
zorlukla karşılaştırabilir. Türkiye’nin 

LNG depolama konusunda bugüne 
kadar bir çaba göstermeyişi, söz 
konusu krizlere karşı bir önlem olarak 
depo tesislerini kurmak yönünde 
adımlar atmayışı önemli bir zaaf olarak 
kendini gösteriyor.

Bu notlardan çıkarılacak sonuç 
açıktır: Türkiye kaynak ve enerji 
türlerini çeşitlendirmek zorundadır. 
Enerji ham madde temininde dışa 
bağımlılık mutlaka en aza indirilmelidir. 
Türkiye, yerli ve küresel ısınmaya 
yol açmayan “temiz ve yenilenebilir 
kaynaklara” yönelmek durumundadır.

Su kaynaklarımıza ilişkin bir 
belirlemeyi de bu arada ve yukarıda 
düştüğümüz yol gösterici not 
bağlamında yapmak gerekiyor:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
verilerine göre, 2020’li yıllarda Türkiye 
“su fakiri” bir ülke olmak yolunda 
ilerliyor. Buna göre, su ve enerji 
kaynaklarının ortak yönetimine ilişkin, 
bütünleşik bir politikanın oluşturularak, 
izlenmesi bir zorunluluk olarak öne 
çıkıyor. Türkiyenin enerji denklemi 
değişmelidir. 

Geleneksel ve dış kaynaklı fosil 
yakıtlarına dayalı mevcut enerji 
stratejisi bundan böyle sürdürülebilir 
değildir. 

Temenni edilmemekle birlikte 
hidro-elektrik kaynaklı enerji 
üretimini de bundan böyle mercek 
altına almak ve yeniden sorgulamak 
gereği de vardır. Mevcut koşullar, 
enerji konusunda yeni yaklaşımların 
benimsenmesini zorluyor.

Çevre, su ve enerji politikalarının 
bütünleşmesi gereğinin yanı sıra, arz 
ve tür güvenliği gibi son derece kritik 
etmenler de bir araya geldiğinde, 
yenilenebilir (temiz ve tükenmeyen) 
enerji kaynaklarının (YEK) önemi ve 
kaçınılmazlığı kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır.

Oluşturulması “evvel emirde” 
gerekli yeni enerji stratejisinin temelini 
YEK oluşturmalıdır. YEK konusu, başlı 
başına ele alınması gereken son derece 
detaylı bir alandır. Bunun etraflıca 
incelenmesi, ilerdeki bir yazının konu 
başlığı olacaktır.

Geleneksel ve dış kaynaklı 
fosil yakıtlarına dayalı 

mevcut enerji stratejisi 
bundan böyle sürdürülebilir 
değildir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının önemi ve 
kaçınılmazlığı kendiliğinden 

ortaya çıkmaktadır.
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İzmir ve Kocaeli’ndeki boya ve 
vernik sanayicileri, sektörel 
konularda güçbirliği için önemli 
bir adım attı. Ege Bölgesi 

Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda, 
büyük endüstriyel kazalara ilişkin 
yönetmelikten ÖTV’ye tabi kimya 
sektörü hammaddelerinin ithalatına 
kadar değişen geniş yelpazede 
bilgilendirme ve çözüm için ortaklaşa 
hareket etme kararı alındı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası bün-
yesindeki meslek komiteleri, diğer 
sanayi odalarındaki ilgili komitelerle 
ortaklaşa yaptıkları toplantılarla yeni 
ve örnek çalışmalara imza atıyor. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Boya, Vernik 
ve Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek 
Komitesi, Nisan ayındaki olağanüstü 
toplantısında Kocaeli Sanayi Odası’nın 
ilgili meslek komitesi üyelerini ağır-
ladı. EBSO Boya, Vernik ve Kaplayıcı 
Maddeler Sanayi Meslek Komitesi 

Başkanı İhsan Bilgiç’in başkanlığında-
ki toplantıda EBSO’yu Zafer Ergen, 
Mesut Kanat, Serdar Oran ve Ahmet 
Tarık Pekel temsil ederken, Kocaeli 
Sanayi Odası’ndan Mustafa Selçuk, 
Melih Karakaş, Hasan Şerefhan, Selçuk 
Denizligil ve KSO Belge Sorumlusu 
Veysel Akyıldız konuk oldu.

Yasal bazda çözüm
Yoğun gündemi olan toplantıda; 

ÖTV’ye tabi kimya sektörü hammad-
delerinin ithalatında yaşanan sorunlar 
ve teminat mektubu çözümü konula-
rında EBSO’da bizzat Maliye Bakanı 
ve Maliye Müsteşarı’nın katılımıyla 
bir toplantı organizasyonu kararı 
alınırken, Büyük Endüstriyel Kazaların 
Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Se-
veso II) konusunda, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı üst düzey yetkilile-
rinin de katılımıyla Kocaeli’nde toplantı 
yapılması kararlaştırıldı. 24.10.2013 
tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli 
Maddelerin Karayoluyla Taşınması 
Hakkında Yönetmelik ile Tehlikeli 
Malların Karayolu ile Uluslararası 
Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması 
(ADR) konusunda da yine Kocaeli’nde 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştiri-
lecek.

Katılım artıyor
Ege Bölgesi Sanayi Odası ile Koca-

eli Sanayi Odası’ndaki boya ve kimya 
ile ilgili meslek komitelerinin toplantı-
larında alınan kararların kendi yöne-
tim kurullarına arz etmesi, bu süreç 
devam ederken işbirliği içinde sektörel 
sorunlar ve çözüm önerilerini içeren 
dosyalar hazırlanması, Haziran ayında 
gerçekleştirilecek toplantıya İstanbul 
Sanayi Odası temsilcilerinin de davet 
edilmesi konularında da mutabakata 
varıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
boya ve kimya ile ilgili meslek ko-
mitelerinin sigorta, ÖTV ve teminat 
mektubuna ilişkin konuları, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı 
altında Türkiye’deki bütün sanayi 
odaları, ilgili bakanlık temsilcileri ve 
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürünün de katıldığı toplantıda 
çözüme kavuşturulmuştu. EBSO Geri 
Kazanım Sanayicileri Meslek Komitesi 
de yine geçtiğimiz ay Kocaeli Sanayi 
Odası’ndaki meslek komitesi ile ortak 
toplantı gerçekleştirmişti.

Boya sanayicilerinin 
örnek dayanışması
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
22. Grup Kağıt ve Kağıt 
Ürünleri Meslek Komitesi 
ile 23. Grup Basım Yayın 

Sanayi Meslek Komitesi, ortak aktivite 
olarak Hürriyet Gazetecilik A.Ş. İzmir 
Basım Tesislerini ziyaret etti.

Üye firmaları tanıma, üyeler 
arasında işbirliğini artırma amacıyla 
EBSO Kağıt ve Kağıt Ürünleri Meslek 
Komitesi’nin başlattığı ziyaret progra-
mı, bu defa EBSO Basım Yayın Sanayi 
Meslek Komitesi Üyesi, Hürriyet 
Gazetecilik A.Ş. temsilcisi Barış Erel’in 
daveti üzerine Hürriyet tesislerine 
yapılan ziyaretle devam etti.

EBSO Meclis Üyeleri Ferit Kora, 
Fatih Aracı, EBSO Basım Yayın Ko-
mitesi üyeleri Aziz Pazarlıoğlu, Barış 
Erel, Halil Demircan, EBSO Kağıt ve 
Kağıt Ürünleri Komitesi Üyeleri Fırat 
Üğütmen, Bekir Eryılmaz ve her iki 
grubun üyelerinin katılımıyla gerçekle-
şen ziyaret yaklaşık 4 saat sürdü.

DPC İzmir İşletme Müdürü Özcan 
Mertoğlu’nun tanıtım sunumuyla 
başlayan ziyarette, gazeteciliğin yakın 
tarihi ve bugünü arasındaki teknolojik 
farklılıklar ortaya konuldu. Hürri-
yet baskı tesislerinin teknik yapı ve 
kapasite olarak İstanbul matbaasıyla 
birlikte Türkiye’nin en büyüğü olduğu 
vurgulanırken, Avrupa sıralamasında 
da ilk 10 tesis arasında yer aldığı ifade 
edildi.

Etkileyici bir süratte ve kalite stan-
dardında aynı anda 4 değişik gazetenin 

basımı, harmanlanması, paketlemesi 
ve yüklemesi yapılan tesiste, böyle bir 
trafiğin şaşırtıcı derecede az personel-
le gerçekleştirilmesi de otomasyona 
ve kaliteye yapılan yatırımın önemini 
gözler önüne serdi.

EBSO Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
Sanayi Meslek Komitesi ile Basım 

Yayın Sanayi Meslek Komitesi üyeleri, 
“Bunca teknoloji ve emek harca-
narak her gün kapımıza zamanında 
gelen gazetenin değerini daha farklı 
algılayacağımız ve internet haberci-
liğinin pratikliğine rağmen gazeteleri 
daha uzun yıllar zevkle okuyacağımız 
muhakkaktır” görüşünü ifade etti.

Kağıt ile Basım grupları
Hürriyet tesislerinde



18 Nisan 2014 tarih ve 28976 
sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2014/6197 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 

ile Dahilde İşleme Rejimi (DİR) 
Kararında bazı değişiklikler yapıldı. 
Yapılan değişikliklerin amacı, gümrük 
uygulamalarındaki yenilikleri de 
dikkate alarak Türkiye’nin toplam 
ihracatının yaklaşık yarısını ilgilendiren 
DİR uygulamasında ihracatçılarımız 
lehine biraz daha kolaylaştırıcı 
ve maliyet azaltıcı düzenlemeler 
yapılmasıdır.

DİR Kararının 9 maddesinde 
yapılan değişikliklerden, 
ihracatçılarımızı doğrudan ilgilendiren 
ve DİR sistemi kullananlar lehine 
belirgin olarak üç önemli konu ile 
muhtelif düzenlemeler yapıldığını 
görüyoruz. Bu düzenlemelerden 
önemlileri şunladır: 
• Gümrük düzenlemelerinde 
önemli yeri olan “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası” uygulaması, DİR 
mevzuatına dahil edilmiştir,
• Belge düzenlendikten sonra 
DİR Belgesi kapsamında hiç ithalat 
yapılmamış olsa dahi, firmalara 3 aylık 
ek uzatma süresi alabilme imkanı 
tanınmaktadır,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi ile 
ithal edilmiş ve süresi içinde ihraç 
edilememiş eşya için müeyyide 
uygulaması 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu ile uyumlaştırılmıştır.

BKK ile yapılan bu düzenlemeler 

biraz daha ayrıntılı olarak aşağıda 
açıklanmıştır.
l  “Yetkilendirilmiş Yükümlü” 
statüsü DİR mevzuatına da dahil 
edilmesiyle, önceki hali “A sınıfı 
onaylanmış kişi statü belgesi 
sahibi firmaların dahilde işleme 
izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında yapacakları ithalatta, 
bu ithalattan doğan verginin yüz-
de 1’inin teminat olarak yatırılması 
kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın 
gerçekleştirilmesine izin verilir.” olan 
Kararın 6. Maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendine, “Yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikası veya...” 
ibaresi eklendi. Bu değişiklikle, 
yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü 
haiz firmaların, DİR kapsamında 
yapacakları ithalattan doğan vergilerin 
yüzde 10’u yerine yüzde 1’i oranında 
teminat yatırmaları yeterli kabul 
edilecektir.
l  Firmalarımızın aşina olduğu 
ve DİR Otomasyon sisteminde 
yer alan haliyle “süre kaydırımı” 
konusu, belge başlangıç tarihinden 
belge kapsamındaki ilk ithalatın 
yapıldığı zamana kadar geçen süre 
hesaplanarak, firmanın belge bitiş 
tarihinin o kadar süre ile ertelenmesi 
şeklinde işleyen bir sistemdi. Yeni 
düzenleme bu durumu firmaların 
lehine esaslı biçimde değiştirmiş 
oldu. DİR Kararının 10. Maddesinin 
dördüncü fıkrasında yer alan “Dahilde 
işleme izin belgesi kapsamında ilk 

Dahilde İşleme 
Rejiminde yeni 

kolaylıklar
Adnan Yıldırım

adnan.yildirim@ebso.org.tr

EGE’DEN

Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın yürürlüğe 
girdiği 18 Nisan 2014 
tarihinden itibaren 
firmalara bu Karar 
kapsamında başvuru 
yapabilmeleri için                         
3 aylık bir süre 
tanınıyor. 
Bu süre ile birlikte, 
hâlihazırda ihracat 
gerçekleştirilemediği 
için müeyyideli 
kapanacak olan bir 
belge için ilgili firmanın 
3 ayı başvuru süresi,     
2 ayı da ek süre olmak 
üzere toplam 5 aylık bir 
süresi bulunmaktadır. 
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ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak 
suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay 
uzatılır.” hükmünün devamına, “Belge 
kapsamında hiç ithalat yapılmaması 
halinde de belge süresi azami            
3 (üç) ay uzatılır.” hükmü eklendi. 
Bu ekleme ile firmalar henüz hiç 
ithalat yapmamış olsalar dahi ilave 
3 ay süre kullanma imkânından 
faydalanabilecekler. Bu değişiklik, 
Dahilde İşleme İzin Belgelerinin 
kullanımında süre kısıtlamalarından 
yakınan firmaların sorunlarını önemli 
ölçüde çözecek niteliktedir.
l  Yeni düzenleme ile ihracatçı 
firmalarımızı ilgilendiren diğer 
önemli bir husus da “müeyyide” 
konusu ile ilgilidir. Kararın 22 nci 
maddesi “Dahilde İşleme Tedbirlerine 
Uyulmaması” başlığı altında 
firmalara uygulanacak yaptırımları 
düzenliyor. Müeyyideye muhatap 
olacak ihlal hallerini tadat eden 
söz konusu maddenin, “belge/izin 
kapsamında alınmayan vergi ithal 
tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil 
edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi 
içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen 
eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 
inci maddesi hükmü çerçevesinde 
gümrük vergilerinin 2 (iki) katı 
para cezası alınır.” şeklindeki son 
cümlesi, “Ayrıca, ithal edilen ve süresi 

içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen 
eşya için, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 238 inci maddesi 
çerçevesinde müeyyide uygulanır.” 
şeklinde değiştirilmiştir. Diğer bir 
deyişle, yeni durumda, gümrük 
vergilerinin iki katı ceza ödenmesi 
durumu değiştirilmiş olmaktadır.

Anılan BKK ile, söz konusu 
22’nci maddenin sonuna yeni bir 
fıkra eklenmiştir. Yeni düzenleme, 
ilave süreler içinde işlemlerin 
bitirilememesi hallerinde yapılacak 
işlemler konusuna açıklık getiriyor ve 
böylece firmalara usulsüzlük cezası 
ödemek suretiyle 2 aya kadar ek süre 
imkanından faydalanabilme olanağı 
tanıyor. 

“Dahilde işleme izin belgesi/
dahilde işleme izni kapsamında 
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 
eşyanın belge/izin süresinin bitimini 
takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin 
gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, 
ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir 
işlem veya kullanıma tabi tutulması 
halinde, bu işlemler belge/izin 
kapsamında değerlendirilir ancak 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 
241’inci maddesinin üçüncü fıkrası 
çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki 
katı para cezası tahsil edilir. Dahilde 
işleme izin belgesi/dahilde işleme 
izni kapsamında Türkiye gümrük 
bölgesine getirilen eşyanın belge/
izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) 

ay içerisinde rejimin gerektirdiği 
işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya 
gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulması 
halinde, bu işlemler belge/izin 
kapsamında değerlendirilir ancak 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 
241’inci maddesinin dördüncü fıkrası 
çerçevesinde usulsüzlük cezasının 
dört katı para cezası tahsil edilir.”

Usulsüzlük cezası, Gümrük 
Kanunu’na göre, 1 Ocak 2014 
tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere 78 TL’dir. Dolayısıyla, söz 
konusu düzenleme sayesinde firmalar 
Dahilde İşleme İzin Belgelerini 
müeyyideli kapatmak yerine 78 
TL’nin 4 katı olan 312 TL’yi ödemek 
suretiyle 2 ay ek süre alabilecek ve 
bu iki aylık sürede Belge kapsamında 
yapılabilecek bütün işlemleri (ithalat, 
ihracat, serbest dolaşıma sokma, 
mahrece iade, vs.) de eksiksiz olarak 
yerine getirebilecekler.

Kararda yer alan düzenlemelerle 
ilgili önemli bir husus da BKK’nın 
yürürlüğe girdiği 18 Nisan 2014 
tarihinden itibaren firmalara bu Karar 
kapsamında başvuru yapabilmeleri 
için 3 aylık bir süre tanınıyor. 

Bu süre ile birlikte, hâlihazırda 
ihracat gerçekleştirilemediği için 
müeyyideli kapanacak olan bir belge 
için ilgili firmanın 3 ayı başvuru süresi, 
2 ayı da ek süre olmak üzere toplam 
5 aylık bir süresi bulunmaktadır. 

EGE’DEN
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“Hobi” diye başladı
dünya markası oluyor

Türkiye’nin altın madalyalı 
tek değerli taş kesim Gülay 
Atıcı Ertan, biçim verdiği 
taşlarla oluşturduğu 

mücevherleriyle Türkiye’nin 
bu alanda markası olmayı 
hedefliyor.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Sergi Salonu’nda 
7 Nisan’da açtığı 
“Doğadan mücevhere 
dönüşüm” sergisinde 
karat, akuzmarin, ametist 
ve pırlantalarla süslenmiş 
süper pear adlı desenden kesilmiş 
mavi renkli yüzük başta olmak 
üzere 30 parça eseri taş hali, 
kesilmiş hali ve mücevher 
haliyle sergileyen Ertan, 
“Türkiye, mücevherat 
sektöründe iddialı 
bir ülke olmasına 
rağmen maalesef 
doğal taşlar 
konusunda tamamen 
ithalata bağımlı. Nihai 
amacım Türkiye’de 
taş kesim ustalığını 
geliştirerek, bu sektörü 
katma değer yaratan bir hale 
getirmektir” dedi.

Halen kesimini yaptığı bazı taşları 
atölyesinde satışa sunduğunu, bunun 
dışında sadece yurt dışı bağlantılarla 
çalıştığını anlatan Ertan, marka oluşturma 
çalışmaları kapsamında hazırladığı ilk 
koleksiyonu bu sergi ile kamuoyuna 
tanıtacağını ifade etti.

Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden 
mezun olmasına rağmen evlendikten 
sonra yerleştiği İzmir’de iş alanı bulamayan 
Ertan, 2000 yılında hobi olarak değerli taş 
toplamaya başladı. Büyük bölümü yurt 
dışından getirilen taşları incelerken taşlara 
şekil vermenin daha heyecan verici bir 
uğraş olacağına inanan Ertan, ABD’den 
getirttiği kesim cihazıyla evinde değerli 
taşlara şekil vermeye başladı. Ertan, kısa 

sürede 
bu işte 

ustalaşarak 
Tarihi 

Kemeraltı 
Çarşısı’ndaki Kızlarağası 

Hanı’nda atölye açtı.
“Amacım satış yapmak değil, ustalığımı 

geliştirmekti” diyen Ertan, yurt dışından 
getirdiği taşları “meetpoint faseting” adı 
verilen ve Türkiye’de bilinmeyen bir 
teknikle kesmeye başladığını söyledi.

Taş kesiminin doğal taşların kırılgan 
olması ve hata riskinin çok yüksek olması 
nedeniyle sabır isteyen bir sanat olduğunu 
ifade eden Ertan, en küçük taşın dahi en az 
4 saatlik bir çaba sonucu kesilebildiğini, taş 
büyüdükçe bu surenin ayları bulabildiğini 
kaydetti.

Türkiye’de kuyumculuk sektörünün 
genelde fiyat avantajından dolayı 
Uzakdoğu kökenli sentetik bazlı ve hazır 

kesilmiş taşları tercih ettiğini anlatan Ertan, 
şöyle konuştu:

“Ben bu işe ticaret amaçlı değil hobi 
olarak başladım. Dünya genelinde bu 
sanata ilgi çok yüksek. Kendimi görebilmek 
amacıyla 2008 yılında ABD Taş Kesimciler 
Derneği’nin düzenlediği yarışmaya 
katıldım. Bu ilk yarışmada ’pre-master’ 
kategorisinde birinci oldum. Ve master 
sertifikalı 35 ustadan biriyim. Bu derece 
sonrası dünya genelinden bana gösterilen 
ilgide yükseliş oldu. Şu anda ağırlıklı olarak 
yurt dışından gönderilen değerli taşların 
kesimini yapıyorum. Bu tanınırlığımı kendi 
markamı oluşturarak değerlendirmek 
istiyorum. Bir süredir kestiğim taşlarla 
takı ürünlerini buluşturup mücevher 
ürünleri de tasarlamaya başladım. Hedefim 
adımla bir koleksiyon oluşturmak. Adımla 
oluşturacağım marka aynı zamanda 
Türkiye’nin ilk işlenmiş değerli taşlarla 
yapılmış mücevher koleksiyonunu 
oluşturacak.”
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Yeni yatırım ve 
planlamalarında kaynak 
sıkıntısı çeken işletmelere 
ABİGEM  (Avrupa Birliği 

İş Geliştirme Merkezi)’nden ‘çağrı’ 
geldi. İzmir ABİGEM Direktörü Arzu 
Amirak, küresel ekonomik ortamda 
rakiplerinin bir adım önüne geçmek 
isteyen firmaların yenilikçilik ve 
Ar-Ge yatırımlarına ağırlık vermesi 
gerektiğine dikkat çekerek, “Bu 
konuda yatırım yapmayı hedefleyen 
ancak finansman sıkıntısı çeken 
işletmelerin kaynak sorununun 
çözümünde İzmir ABİGEM devrede. 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) 
ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) başta 
olmak üzere finans desteği sağlayan 
kurumlara başvuru ve destek 
sağlamanın yolu ABİGEM’den 
geçiyor” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) öncülüğünde Avrupa Birliği 
fonları ile Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
ana ortaklığında Türkiye’nin ilk 3 
ABİGEM’den biri olarak faaliyete 
geçen İzmir ABİGEM’de yeniden 
yapılanmaya gitti. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ateş 
Demirkalkan İzmir ABİGEM Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı üstlenirken, Arzu 
Amirak da direktörlüğe getirildi.

Yeniden yapılanma çalışmalarını 
tamamlayan İzmir ABİGEM,  yeni 
yatırım planlayan ilk kez ihracat 
hedefleyen ve ülkenin kanayan yarası 
işsizliğin çözümüne katkı sağlamak 
isteyen firmalara Ar-Ge ve inovasyon 
içeren projelere öncelik çağrısında 
bulundu. İzmir ABİGEM Direktörü 
Arzu Amirak, “Fikriniz varsa ekibiniz 
hazır. Yenilik ve kurumsal altyapı 
yatırımları için maddi desteğe ihtiyaç 
duyan firmalar fırsatı kaçırmasın, İzmir 
ABİGEM’e başvursun” diye konuştu. 

10 bin liradan 1 milyon 
liraya kadar 
Amirak, 2014 büyüme 

hedeflerinde ihracata özel bir önem 
verildiğini, bu kapsamda İzmir 
ABİGEM tarafından geliştirilmiş olan 
Ex-Point hizmeti ile ilk kez dış pazara 
açılmak ve ihracat yapmak isteyen 
işletmelere yönelik danışmanlık 
desteği sağlandığını da hatırlattı. 
İzmir ABİGEM’in yol göstericiliğinde 
hazırlanan projelere sağlanan mali 
desteklerin 10 bin liradan başlayarak 
1 milyon liraya kadar yükselebildiğini 
kaydeden Amirak, şunları söyledi:

“İşletmelerin küresel ekonomik 
ortamda en çok ihtiyaç duyduğu şey 
finansal kaynak. Küresel rekabet 
ortamında rakiplerinin bir adım 
önüne geçebilmek için maliyetlerini 
düşürerek verimlilik artışı sağlamaya 
odaklanan, dünyanın 220 farklı 
ülkesine mal ve hizmet ihraç eden 
Egeli firmaların sayısını ve ihracat 
yapılan ülke sayısını artırmanın 
yolu ise Ar-Ge ve inovasyondan 
geçiyor. Bu açıdan İzmirli firmalara 
gelin birlikte yürüyelim çağrısında 

bulunuyoruz. Şehrimize, bölgemize 
ve ülkemize birlikte destek verelim, 
büyüyelim ve büyütelim. Böylelikle 
yeni girişimci ve işletmelere destek 
ortamını sürekli kılalım.”

Ücretsiz ön değerlendirme 
Amirak, İzmir ABİGEM’in 

verdiği hizmetler arasında ücretsiz 
ön değerlendirmenin önemine 
değinerek, “ABİGEM olarak önemli 
bir misyonumuz da, işletmelerin 
akla gelen ilk çözüm ve iş ortağı 
olmak. Bunun en önemli adımı ise 
işletmelere sunduğumuz ücretsiz ön 
değerlendirme hizmeti. Bu hizmetle 
işletmenin röntgenini çekiyor, firmaya 
özel çözümler sunuyoruz” dedi. 

Amirak ayrıca, 2014’te İzmir 
ABİGEM olarak büyüme hedeflerine 
paralel Manisa’da açılacak ofisimiz 
ile Kırsal Kalkınma Desteleme 
Yatırımlarının yanı sıra, gıda güvenliği, 
hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre 
ile ilgili AB standartlarına uyumu 
teşvik etmek için açılacak mali destek 
çağrılarına da yerinden proje yazımı 
desteği verebileceklerini dile getirdi.

Rekabetçi üretim için 
ABİGEM şirketlerin yanında 
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Türk Rekabet Hukuku’na 
ilişkin genel bilgi 

I. 4054 sayılı Rekabetin  
Korunması Hakkında Kanun
Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun, Anayasa’nın(1) 167. maddesine 
göre bu konuda gereken mevzuatın 
çıkartılması için yapılan çeşitli 
çalışmalardan sonra Avrupa Birliği ve 
Türkiye arasındaki mevzuat uyumu 
yükümlülüğü kapsamında ortaya 
çıkmıştır. 1994 yılında 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, 
1997 yılında bu Kanunu uygulamakla 
yükümlü otorite olan Rekabet Kurumu 
tesis edilmiştir.(2) 

4054 sayılı Kanunun uygulanmasını 
gözetmekle görevli karar alma organı 
olan Rekabet Kurulu’nun 5 Mart 1997 
tarihinde atanması ve sonrasında 
gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla 
Rekabet Kurumu 5 Kasım 1997 tarihinde 
faaliyete geçmiştir. Söz konusu Kanun 
uyarınca Kurum idari ve mali özerkliğe 
sahip olup karar alma organı olan 
Rekabet Kurulu kararlarını alırken tüm 
etkilerden bağımsız olarak hareket eder. 
Bu özerklik ve bağımsızlık Rekabet 
Kurulu’nun kararlarının etkinliği ve 
etkililiğinin arkasında yatan en temel 
faktördür.

4054 sayılı Kanun ile buna 
dayanılarak kabul edilen tebliğ, 
yönetmelik ve kılavuzlardan oluşan 
ikincil mevzuat Türk rekabet mevzuatını 
oluşturmaktadır.

4054 sayılı Kanunun temel amacı; 
(i) kartellerin ve teşebbüsler arası 

anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs 
birliği karar ve eylemleri yoluyla ortaya 
çıkacak diğer rekabet kısıtlamalarının 
yasaklanması, 

(ii) herhangi bir piyasada hâkim 
durumda olan bir teşebbüsün bu 
hâkimiyetini kötüye kullanmasının 
engellenmesi, 

(iii) bazı birleşme ve devralma 
işlemlerinin denetlenerek piyasada 
yeni tekeller yaratılmasının önüne 
geçilmesidir. 

II. Kanunun amacı  
4054 sayılı Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanunun “Amaç” başlığını 
taşıyan 1. maddesi; 

“Bu Kanunun amacı mal ve hizmet 
piyasalarındaki rekabeti engelleyici, 
bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar 
ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan 
teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye 
kullanmalarını önlemek, bunun için 
gerekli düzenleme ve  denetlemeleri 
yaparak rekabetin korunmasını 
sağlamaktır.”
şeklinde düzenlenmiştir.

4054 sayılı Kanunun 4. maddesine 
göre;

“Belirli bir mal veya hizmet 
piyasasında doğrudan veya dolaylı 
olarak rekabeti engelleme, bozma ya da 
kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi 
doğuran yahut doğurabilecek nitelikte 
olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu 
eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu 
tür karar ve eylemler hukuka aykırı ve 
yasaktır.” 

Söz konusu bu madde kapsamında 
rekabetin engellenmesi, bozulması 
veya kısıtlanması sonucu doğurabilecek 
bazı haller sınırlı olmayacak şekilde ve 
örnekleme yöntemiyle sayılmıştır. 

Buna göre;
l Mal veya hizmetlerin alım ya da satım 
fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi 
unsurlar ile her türlü alım yahut satım 

şartlarının tespit edilmesi,
l Piyasaların bölüşülmesi ile her türlü 
piyasa kaynaklarının veya unsurlarının 
paylaşılması ya da kontrolü,
l Mal veya hizmetlerin arz ya da talep 
miktarının kontrolü veya bunların piyasa 
dışında belirlenmesi,
l Rakiplerin faaliyetlerinin 
zorlaştırılması, piyasa dışına çıkartılması 
vs. Bu ve benzeri sonuçların doğrudan 
veya dolaylı olarak ortaya çıkmasına 
neden olan anlaşmalar ve uyumlu 
eylemler yasaktır. Diğer taraftan 4054 
sayılı Kanun, bir anlaşmanın hukuka aykırı 
bulunması için rekabeti sınırlayıcı amacı 
olmasını tek başına yeterli saymaktadır. 
Başka bir deyişle, bir anlaşma rekabeti 
sınırlayıcı etkileri fiilen doğurmasa, 
uygulanmasa ya da uygulanamamış olsa 
dahi hükümlerinden rekabeti sınırlayıcı 
amacı olduğu anlaşılıyorsa doğrudan 
yasaklanmaktadır. 

Rekabet Kurulu’nun çeşitli 
kararlarında dile getirildiği üzere 4054 
sayılı Kanunun 4. maddesi, bütün 
teşebbüsler arası anlaşma, karar ve 
uyumlu eylemlere geniş bir şekilde 
uygulanmakta olup, temel amacı her 
bir teşebbüsün kendi ticari politikalarını 
ve piyasadaki faaliyetlerini tek 
başına diğerlerinden bağımsız olarak 
belirlemesidir. 

III. Rekabetin sınırlanmasının  
özel hukuk alanındaki 
sonuçları
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4054 sayılı Kanunun “Bu Kanuna 
Aykırı Anlaşma ve Kararların Hukukî 
Niteliği” başlığını taşıyan 56. maddesi;

“Bu Kanunun 4’üncü maddesine 
aykırı olan her türlü anlaşma ile 
teşebbüs birlikleri kararı geçersizdir. 
Bu anlaşmalardan ve kararlardan doğan 
edimlerin ifası istenemez. Daha önce 
yerine getirilmiş edimlerin geçersizliği 
nedeniyle geri istenmesi halinde 
tarafların iade borcu Borçlar Kanunun 63 
ve 64’üncü maddelerine tabidir. Borçlar 
Kanununun 65 inci maddesi hükmü bu 
Kanundan doğan ihtilaflara uygulanmaz.”
şeklindedir. Bu çerçevede, 4054 sayılı 
Kanunun 56. maddesine göre 4. maddeyi 
ihlal eden anlaşma ve teşebbüs birliği 
kararları geçersizdir ve icra edilemez. 
Bu anlaşmalardan ve kararlardan doğan 
edimlerin ifası istenemez.

IV. Rekabet Kurumu ve  
Kurulu’nun yapısı
4054 sayılı Kanun aynı zamanda 

Rekabet Kurumunun yapısını, yetkilerini 
ve Rekabet Kurumu Başkanlığının 
karar organı olan Rekabet Kurulu’nun 
yapısı ile Kurul Üyelerinin seçilme 
yöntemi, çalışma usulleri vs. kurallarını 
düzenlemektedir.

Rekabet Kurumu, 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 
20. maddesi çerçevesinde, kamu tüzel 
kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip 
olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 
ilgili kuruluşudur. Kurum, görevini 
yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, 
makam, merci ve kişi, Kurumun nihaî 
kararını etkilemek amacıyla emir ve 
talimat veremez.

Kanunun 22. maddesinde 
ise Rekabet Kurulu’nun yapısı 
düzenlenmiştir. 

Söz konusu 22. madde (Değişik: 
24.10.2011- KHK 661/54. md) “Kurulun 
Teşekkülü” başlığını taşımakta olup; 
l Rekabet Kurulu, Kurumun karar 
organı olup biri Başkan biri İkinci Başkan 
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
l Bakanlar Kurulu; üç üyeyi Bakanlığın, 
bir üyeyi Kalkınma Bakanlığının, bir üyeyi 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
her boş üyelik için kendi kurumları 
içinden veya dışından göstereceği ikişer 
aday arasından, birer üyeyi ise Yargıtay 
ve Danıştay’ın kendi kurumları içinden 

göstereceği ikişer aday arasından 
atar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
kontenjanından gelecek üyelerden birisi, 
Kurum personeli arasından atanır.
l Bakanlar Kurulu, Kurul üyeleri 
arasından Başkan ve İkinci Başkanı atar.
şeklindedir.

Başkan ve İkinci Başkan dahil            
7 üyeden oluşan Rekabet Kurulu’nun 
“Görev ve Yetkileri” ise Kanunun 
27. maddesinde düzenlenmektedir. 
Rekabet Kurulu’nun bu yetkilerinden 
biri bu Kanunda yasaklanan faaliyetler 
ve hukukî işlemler hakkında, başvuru 
üzerine veya resen inceleme, araştırma 
ve soruşturma yapmak, bu Kanunda 
düzenlenen hükümlerin ihlal edildiğinin 
tespit edilmesi üzerine, bu ihlallere 
son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp 
bundan sorumlu olanlara idarî para 
cezaları uygulamak, ilgililerin muafiyet ve 
menfi tespit taleplerini değerlendirerek 
uygun olan anlaşmalara muafiyet ve 
menfi tespit belgesi vermektir.

V. Kurul kararlarına karşı  
başvurulabilecek yargı yolu
4054 sayılı Kanunun “Kurul 

Kararlarına Karşı Yargı Yolu” 
başlığını taşıyan 55. maddesi; (Değişik: 
5.7.2012-6352/63. md.) 
l İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili 
idare mahkemesinde dava açılabilir. 
Kurul kararlarına karşı açılan her türlü 
dava öncelikli işlerden sayılır.
l Kurul kararlarına karşı yargı yoluna 
başvurulması kararların uygulanmasını 
ve idarî para cezalarının takip ve tahsilini 
durdurmaz.” şeklindedir.(3)

Madde içeriğinde de açıkça 
belirtildiği üzere Rekabet Kurulu’nun 
kararlarına karşı yetkili idare 
mahkemesinde dava açılabilir. 

5 Temmuz 2012’de yapılan 
değişiklikten önce Rekabet Kurulu 
kararlarının iptali istemiyle ilk derece 
mahkemesi sıfatıyla, gerekçeli kararın 
taraflara tebliğinden itibaren 60 gün 
içinde doğrudan Danıştay’a dava 
açılabilmekteydi. 

Kanunda 5 Temmuz 2012 tarihinde 
yapılan değişiklik ile iptal davaları artık 
İdare Mahkemelerine açılabilmektedir. 

İdari davalarda genel yetkiyi 
düzenleyen 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanununun (İYUK) 32. maddesi 

gereğince davanın Ankara İdare 
Mahkemesi’nde açılması gerekmektedir. 
İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği 
dava açma süresi gerekçeli kararın 
tebliğinden itibaren 60 gündür. Açılacak 
olan bu davalar Maliye Bakanlığı’nın “442 
sayılı Tahsilat Genel Tebliği”(4) uyarınca 
cezaların tahsil edilmesini durdurmaz. 
Ancak yine idare hukukundan kaynaklı 
yürütmeyi durdurma hakkı saklıdır. 
Yetkili Ankara İdare Mahkemesi’nin 
verdiği karara karşı ise Danıştay’a temyiz 
başvurusunda bulunulabilir. 

Türk Hukuk Sisteminde, Rekabet 
Kurulu bir mahkeme olmadığından, 
Danıştay/Yargıtay veya diğer 
mahkemelerin kararlarına süresi 
içinde uymak ve uygun karar vermek 
zorundadır. Bu anlamda Rekabet Kurulu, 
Danıştay kararına uygun şekilde en geç 
30 gün içinde karar vermek zorundadır. 
Diğer bir ifade ile Rekabet Kurulu 
mahkeme olmadığından, mahkemeler 
gibi Danıştay veya Yargıtay’ın aldığı 
kararları uygulamamak veya gereğini 
yerine getirmemek konusunda ısrar 
edemez.

(1) 167. madde: “Devlet, para, kredi, 
sermaye, mal ve hizmet piyasalarının 

sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayıcı ve 
geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya 

anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve 
kartelleşmeleri önler..”

(2) 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun, Kabul Tarihi: 07.12.1994, 
Resmi Gazete Sayısı: 22140, Resmi Gazete 

Tarihi: 13.12.1994

(3) Değiştirilen Maddenin Eski Şekli: 
“Kurulun nihai kararlarına, tedbir kararlarına 

ve idarî para cezalarına ilişkin kararlarına 
karşı iptal davaları ilk derece mahkemesi 

olarak Danıştay’da görülür.”

(4) 12 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 442 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği.

Av. Tuncay Songör                                                             
Rekabet Kurulu Eski Üyesi 

ve İkinci Başkanı                      
Emekli Hakim

Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri 
Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 

 Av. Ayla Songör
Emekli Hakim
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Türkiye’nin 
toplumu oldukça geren seçim 

atmosferinden çıkarılması ve siyasi 
tansiyonun düşürülerek ekonominin 
gündeme gelmesi gerektiğini ifade 
ederken, çift haneli işsizlik verilerinin 
de bu talebin haklılığını teyit ettiğini 
vurguladı.

Ocak ayı itibariyle 2 milyon 841 
bin kişinin işsiz olduğunu, 25 milyon 
194 bin kişinin ise çalıştığına dikkat 
çeken Yorgancılar, “76 milyonluk 
nüfusa sahip bir ülkede 25 milyon 
kişi çalışıyorsa, yani her çalışan kendi 
dışında iki kişiye bakmakla yükümlüyse 
bu ülkenin zenginleşmesi mümkün 
değildir. Ülkenin sürdürülebilir yüksek 
büyüme oranlarını yakalaması için 
yüksek katma değer yaratacak sanayi 
yatırımlarının artması zorunludur. 
Halkın zenginleşmesi, borçlanmadan 
refahının artması için ise yüzde 
50 düzeyindeki işgücüne katılma 
oranının gelişmiş ülkeler düzeyine 
yani yüzde 70’lere ulaşması ve 
işsizliğin azalması gerekmektedir. 
Bunun için ekonomi yani yatırım, 
üretim, istihdam ve ihracat gibi reel 
boyutlar gündemde ve öncelikler 
arasında ilk sıralara yükselmelidir. 
2013 yılında daha da yavaşlaması 
beklenen büyüme nedeniyle işsizliğin 
tek haneli rakamlara gerilemesinin güç 
hatta imkansız görünmesi ekonomi 
konusunda yeni stratejilere olan ihtiyacı 
belirginleştirmektedir” dedi.

Rakamların yükselmesi 
sürpriz olmaz
Ocak ayına ilişkin istihdam verilerini 

değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, şu 
görüşleri dile getirdi:

“İşsizlik geçen 
yılın aynı dönemine 
göre binde 5 oranında 
azalmış olmakla 
beraber çift hanelerde 
bulunmaktadır. 
Uluslararası kuruluşların 
Türkiye’nin 2014 yılı 
büyüme tahminlerini 
yüzde 2’ler düzeyine 
çektiği görülmektedir. 
Bu büyüme hızı ile 
işsizliğin yüzde 12’lere 
yükselmesi sürpriz 
olmayacaktır. Bu büyüme hızı ve 
işsizlik oranının sadece ekonomik 
değil sosyal ve politik sonuçları da 
olacaktır. Nitekim, halkımız düşük 
kur ve göreli düşük faizler ile birlikte 
gösteriş tüketiminin etkisinde kalarak 
çok yüksek oranlarda borçlanmıştır. 
Artacak işsizlik bu kredilerin geri 
ödenmesinde sorunlar yaratabilecek, bu 
da ciddi sosyal sorunları besleyecektir. 
Türkiye’nin kaliteli yani ithalata dayalı 
tüketim çekişli değil üretim ve ihracata 
dayalı büyüme sürecine girmesi 
gerekiyor.”

Güven ve istikrar
Türkiye’de yaklaşık 5 milyonu 

sanayi sektöründe olmak üzere 25 

milyon kişinin istihdam edildiğini ve 
her çalışanın kendisi dışında iki kişiye 
bakmak durumunda olduğunu hatırlatan 
Ender Yorgancılar, bu oranlara göre 

zenginleşmenin, küresel 
ekonomik güç olmanın 
oldukça güç olduğuna da 
vurgu yaptı. Yorgancılar, 
Türkiye’de yükselmiş 
olmakla birlikte işgücüne 
katılım oranının ancak 
yüzde 50’ler düzeyine 
gelebildiğini bu oranın 
AB ve OECD ülkelerinde 
yüzde 70’in üzerinde 
bulunduğunu belirtirken, 
gelişmek, kalkınmak 
için istihdam boyutunda 
alınacak çok mesafe 
olduğunu ifade etti. Ender 

Yorgancılar, “Siyasi iklim ve toplumsal 
gerginlikler gerek yerli, gerekse yabancı 
doğrudan yatırımları olumsuz yönde 
etkiliyor. Türkiye’nin ihracata, bunun 
için rekabetçi üretime, rekabetçi 
üretim için ise yeni yatırımlara ihtiyaç 
bulunuyor. İlgililerin siyasi tansiyonu 
düşürmesi, hukuksal süreçlerin 
güvenilirliği ve işleyişini hızlandıracak 
adımların atılması, güven ve istikrar 
ortamının oluşturulması gerekiyor. 
Böylece üretim-sanayileşme-eğitim-
istihdam zincirinde yeni şeyler söylemek 
ve yapmak olası hale gelebilecektir. 
Ekonomik gelişme sadece zenginleşme 
değil, ulusal çıkarlarımız için de öncelikli 
gündem maddesi olmalıdır” dedi.

Yorgancılar’dan işsizlik uyarısı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: “25 milyon kişinin çalıştığı 
bir ortamda 76 milyonluk nüfusun sürdürülebilir yüksek refah yaşaması 

olası görünmüyor” dedi.
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Türkiye’de işsizlik oranı, bu 
yılın Ocak döneminde geçen 
yılın aynı ayına göre 0,5 
puan azalarak yüzde 10,1 

oldu. Ocak döneminde kentsel alan-
larda işsizlik oranı yıllık bazda yüzde 
11,6’ya, kırsal alanlarda ise yüzde 7,1’e 
geriledi. Genç nüfustaki işsizlik oranı 
ise, yüzde 19 ile yüksek seviyede kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, 
‘’2014 Ocak Dönemi Sonuçları’’na 
göre, geçen yıl Ocak ayında                  
2 milyon 890 bin olan işsiz sayısı,       
49 bin azalarak, bu yılın aynı ayında 2 
milyon 841 bine düştü. Aynı dönemde 
istihdam ise 761 bin kişi artışla 25 
milyon 194 bine yükseldi. Ocak 
döneminde işgücüne katılma oranı 
geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan 
artarak yüzde 50 olarak belirlendi. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işsizlik oranı, Ocak’ta geçen yılın aynı 
ayına göre 0,4 puan azalışla yüzde 9,1 
olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden 
arındırılmış istihdam edilenlerin 
sayısında bir önceki döneme göre 238 
bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 80 bin 
kişilik azalış görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işgücüne katılma oranı, bir önceki 
döneme göre 0,3 puanlık artışla 
yüzde 51,2 oldu. İstihdam oranı ise 
0,4 puanlık artış göstererek yüzde 
46,5 seviyesinde gerçekleşti. Ocak’ta 
işsizlik oranı, aralık ayına göre 0,3 puan 
azalışla yüzde 9,1’e geriledi. Ekonomik 
faaliyete göre istihdam edilenlerde 
en fazla artış 103 bin kişiyle inşaat 
sektöründe görüldü.

İstihdam oranı yüzde 44.9
İstihdam edilenlerin sayısı, Ocak’ta 

geçen yılın aynı ayına göre 761 
bin kişi artarak 25 milyon 194 bin 
kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım 
sektöründe çalışan sayısı 91 bin kişi 
azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan 
sayısı 852 bin kişi arttı.

Ocak’ta istihdam edilenlerin yüzde 
21,4’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, 

yüzde 6,7’si inşaat, yüzde 52,2’si ise 
hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen 
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
hizmet sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0,8 puan, inşaat 
sektörünün payı 0,4 puan artarken, 
tarım sektörünün payı 1 puan, sanayi 
sektörünün payı ise 0,2 puan azaldı.

İstihdam edilenlerin oranı, Ocak’ta 
geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puanlık 
artış göstererek yüzde 44,3’ten yüzde 
44,9’a yükseldi. Bu dönemde istihdam 
edilenlerin yüzde 65,6’sı ücretli veya 
yevmiyeli, yüzde 4,4’ü işveren, yüzde 
18,9’u kendi hesabına, yüzde 11,1’i de 
ücretsiz aile işçilerinden oluştu.

İşsizlik hâlâ çift hane

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

(1
) 1
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OCAK
TÜRKİYE KENT KIR

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Kurumsal olmayan nüfus (000) 74.033 74.947 50.675 51.129 23.358 23.818

15 yaş ve üstü nüfus (000) 55.169 56.084 37.916 38.372 17.253 17.712

İşgücü (000) 27.323 28.036 18.418 19.056 8.905 8.980

İstihdam (000) 24.433 25.194 16.196 16.849 8.237 8.346

İşsiz (000) 2.890 2.841 2.223 2.207 668 634

İşgücüne katılma oranı (%) 49,5 50,0 48,6 49,7 51,6 50,7

İstihdam oranı (%) 44,3 44,9 42,7 43,9 47,7 47,1

İşsizlik oranı (%) 10,6 10,1 12,1 11,6 7,5 7,1

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,9 12,3 12,3 11,9 15,5 14,1

Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%) 20,7 19,0 22,5 21,2 17,0 14,0

İşgücüne dahil olmayanlar (000) 27.846 28.048 19.498 19.316 8.348 8.733
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Aylar SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
2013 Ocak 4.870 5.474 1.540 12.549 24.433

2014 Ocak 4.967 5.383 1.690 13.155 25.194

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
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Göreceli olarak bir aile 
işletmesini kurmak, bu 
işletmeyi en az iki-üç kuşak 
boyunca sağlıklı biçimde 

yaşatabilmekten katbekat daha kolaydır. 
Tüm dünyada ve özellikle Türkiye’de, 
tipik aile şirketleri sıfırdan başlayarak 
başarılı bir biçimde gelişmekte 
fakat sonraki kuşaklara sağlıklı bir 
şekilde devredilememektedirler. 
Aile işletmelerinin sonraki kuşaklara 
devir oranı Türkiye’de sadece yüzde 
12’dir. Bir başka deyişle; Türkiye’deki 
işletmelerin ömrü büyük bir çoğunlukla 
kurucusunun ömründen kısadır.

Bu devir başarısızlığının sebepleri 
oldukça karmaşık olmakla beraber, aile 
işletmelerindeki aile içi konuların iş ile il-
gili konulardan daha fazla oranda “kuşak 
değişimini” başarısızlığa sürükleyen bir 
unsur olduğu kesindir. Araştırmalar, aile 
şirketlerinin ömürlerinin kısa olmasının 
sebebinin dış faktörlerden ziyade işlet-
me içi faktörlere ve aile içi problemlere 
dayandığını açıkça göstermektedirler.

İlk bakışta, aile işletmelerinin kısa 
ömürlü olmasına yol açan ana unsur, 
bu tür işletmelerde kişisel amaçların, 
aile amaçlarının ve şirket amaçlarının 
devamlı olarak veya zaman zaman 
birbirleriyle çelişmeleridir. İşte bu 
çelişmelerin yaratacağı zararlardan aileyi 
ve işletmeyi korumak ve anlaşmazlık-
ların çözümüne harcanacak enerjiyi 
en aza indirmek için aile anayasalarının 

hazırlanması ülkemizde giderek artan 
bir hızla gündeme gelmektedir. Aile 
Anayasası, aile işletmelerinde her tür-
den ailevi anlaşmazlıkların ve yönetimde 
kuşak değişimi sorunlarının çözümünde 
anahtar rol oynamaktadır.

Aslında tüm aile işletmeleri, ikinci 
ve sonraki kuşaklarda yıllar geçtikçe 
işletmeye ortak olan aile ferdi sayısının 
artması, işin gerekleri ile aile fertlerinin 
talepleri arasındaki makasın giderek 
açılması ve işlerin büyümesiyle ortaklara 
düşen finansal yükün ve modern yöne-
tim ihtiyacının artıp baskı kurması gibi 
bazı önemli değişimlere sahne olurlar.

Aile Anayasası ise bu değişimlerin 
aile içinde yapıcı bir biçimde ele alınma-
sını sağlar. Aile Anayasası, aile fertlerini 
ortak aile değerleri ve amaçları etra-
fında toplar, onları tıpkı deste halinde 
duran ve böylece tek tek kaldıklarında 
kolayca kırılmalarına rağmen bera-
berken kırılmayan kibrit çöpleri haline 
getirir.

Aile Anayasası, kısa ifadeyle yazılı bir 
aile mutabakatı veya aile anlaşmasıdır. 
Daha kapsamlı bir ifade ile ise; ailenin 
misyonu, vizyonu, felsefesi ve değer 
yargıları doğrultusunda aile ile şirket 
faaliyetlerinin birbirleriyle nasıl etkileşim 
içerisinde olacağını düzenleyen politi-
kaların hukuki temellere dayandırılarak 
yazılı bir belge haline getirilmesidir. Aile 
Anayasaları, aile şirketlerinin sürdürü-
lebilirliklerinin sağlanması için şirketin 

İşletmenin 
devamının 

sağlanması ve aile 
huzuru için bir yol 

haritası:  
Aile anayasalarıBerk Kuter

Kuter Danışmanlık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Aile işletmelerinin 
Aile Anayasası 
hazırlamalarına 
gerekçe olacak 
5 ana etmen; 
aile içi ilişkilerle 
iş gerekliliklerini 
dengelemek, bilfiil 
işletmede çalışacak 
aile fertlerinin 
ödentilerini ve 
haklarını belirlemek, 
işletmenin aile 
tarafından kontrolünü 
eksiksiz bir biçimde 
gerçekleştirmek, yeni 
kuşağı işletmenin 
ihtiyaç duyduğu 
alanlarda yetiştirmek 
ve aile içinden yeni 
bir lider seçerek 
işleri ona sorunsuz 
devretmek olarak 
sayılabilir.



GÖRÜS

43NİSAN 2014

kurumsallaşması yanında aile ilişkile-
rinin de kurumsallaşmasını sağlamayı 
hedeflemektedir. Fakat altını çizmek 
gerekir ki, Aile Anayasaları hazırlan-
ması süreçlerinde asıl önem arz eden 
husus, bütün aile fertlerinin üzerinde 
noksansız anlaştığı ve içselleştirdiği bir 
aile anayasasının uygulamaya geçiril-
mesidir. Aksi takdirde, Aile Anaya-
sasının, evrak olarak mevcut olduğu 
halde, uygulamadaki mevcudiyedi ve 
işlevselliği sağlanamaz. 

Aile işletmelerinin Aile Anayasası 
hazırlamalarına gerekçe olacak 5 ana 
etmen; aile içi ilişkilerle iş gereklilik-
lerini dengelemek, bilfiil işletmede 
çalışacak aile fertlerinin ödentilerini ve 
haklarını belirlemek (tüm aile fertleri 
işletmede çalışmayabilir, sadece ortak-
lık bağına sahip olabilirler), işletmenin 
aile tarafından kontrolünü eksiksiz bir 
biçimde gerçekleştirmek, yeni kuşağı 
işletmenin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
yetiştirmek ve aile içinden yeni bir 
lider seçerek işleri ona sorunsuz dev-
retmek olarak sayılabilir.

Her aile bir diğerinden farklı 
olduğu için her işletmenin Aile Ana-
yasası da o işletmeye özel olmalı ve 
o ailenin ve o işletmenin karakterini 
yansıtmalıdır. Ancak, aile değerlerini 
ve gelecek hedeflerini içeren uzun 
dönemli işletme vizyonu,  işletmede 
çalışacak aile fertlerinin seçimi, uygun 

konumlara terfi edilmeleri, yönetici 
veliahtların seçimi, eğitilmeleri, işe 
adapte edilmeleri, yönetim kuruluna 
ve aile konseyine üye seçimi esasları, 
aile fertleri arasındaki anlaşmazlıkların 
çözüm yöntemleri, aile adına açıklama 
yapma politikaları ve aile fertlerinin 
hisselerini satma kuralları gibi bazı 
hususların her aile anayasası için ortak 
olduğu da aşikardır.

Genel hatlarıyla Aile Anayasasının 
kapsamı şu şekildedir:  

l  Anayasanın gerekçesinin, ama-
cının, hedeflerinin, aile değerlerinin 
ve aile bireyleri arasındaki ilişkilerin 
belirlendiği genel hükümler kısmı 

2. Profesyonel yönetim, aile üyeleri 
yöneticiler, aile ve işin sınırları, aile ve 
işletme amaçlarının ayrımı, personele 
yaklaşım, profesyonel yöneticiler gibi 
konuların işlendiği, genel kurallar ve 
tanımların yapıldığı çalışma ilkeleri 
kısmı 

l  Şirketin idari yapısı ile aile top-
lantıları, aile konseyinin kurulması, 
aile konseyinin üyelerinin seçimi, aile 
konseyinde karar alma, toplantı şekli, 
toplantı gündemi ve aile konseyinin 
faaliyetlerini düzenleyen, yönetim 
usullerinin belirlendiği idari yapılanma 
kısmı 

l  Açık ve net bir biçimde ve de ilgili 
kanunlar açısından açıkta kalan bir alan 

bırakılmadan mülkiyet ve diğer hukuki 
hakların belirlendiği kısmı

Zamanlama açısından ele alındığın-
da ise Aile Anayasası, kuşak değişimi-
nin tam olarak ne zaman gerçekle-
şeceği -vefat, hastalık ve sakatlık gibi 
arızi durumlar da hesaba katıldığında- 
bilinemeyeceğinden mümkün olan en 
kısa zamanda yapılmalıdır. Ayrıca, her 
devlet anayasasının çağın dinamikleri-
ne ve gerekliliğine göre geliştirilmesi 
icap ettiği gibi, Aile Anayasası da 
mutlaka yaşayan bir anayasa olmalıdır 
ve gelişmelere bağlı olarak güncellen-
melidir.

Aile Anayasası hazırlamak sıradan 
ve herkesin yapabileceği bir iş değildir. 
Her iş gibi konuyla ilgili uzmanlıklara 
ve belli tecrübelere sahip kişiler Aile 
Anayasası hazırlayabilirler. Aile Ana-
yasası hazırlamak için görevlendirilen 
uzmanlar, aile şirketlerinde aile üye-
leriyle kapsamlı görüşmeler gerçek-
leştirmekte, aile bireylerinin beklenti-
lerini ve taleplerini değerlendirilerek 
Aile Anayasası hazırlamaktadırlar. Aile 
Anayasasının hazırlanması, ailenin iş 
yapış biçimlerinde bazı değişikliklere 
yol açabileceğinden dolayı bir deği-
şimdir ve değişim yönetiminin tüm 
unsurları çalıştırılmalıdır. Aile Anayasa-
sı hazırlama işleminin, uzman olmayan 
kişiler için duygusal ve stres yüklü bir 
süreç olacağı da unutulmamalıdır.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın 1996 yılından 
bu yana ekonomi basınını 
teşvik etmek amacıyla 

gerçekleştirdiği ve 2000 yılında vefat 
eden EBSO Basın Müşaviri Aytaç 
Sefiloğlu adına verilen gazetecilik 
yarışmasında dereceye giren 
gazetecilere ödülleri, Sanayiciler 
Kulübü’nde düzenlenen törenle 
verildi. Törene, İzmir Vali Yardımcısı 
İbrahim Ballı, sanayiciler ve 
gazeteciler katıldı. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, 
Atatürk’ün basının gücüne ilişkin 
söylemlerinden örnekler verirken, 
tarafsız haberciliğin önemine dikkat 
çekti. Son yıllarda Türkiye’de 
basının görevini yapma hususundaki 
samimiyeti konusunda sıkıntılar 
yaşandığını ifade eden Gökçüoğlu, 
“Demokrasi kalitemizi artırma 
yolunda basın özgürlüğü çok ciddi bir 
kriterdir. Muhabir arkadaşların hangi 
zor şartlarda çalıştığını iyi biliyoruz. 
Geleneksel hale getirdiğimiz bu 
yarışmayı başarıları ve gayretleriyle 
geleceğe dair bizleri umutlandıran 
genç arkadaşların çalışmalarını teşvik 
etmek ve Aytaç Sefiloğlu anısını 
yaşatmak amacıyla düzenliyoruz. 
Kaleminizle, haberlerinizle 
geleceğimize umut olmaya devam 

etmenizi gönülden diliyorum” dedi.
EBSO Meclis Başkan Vekili Hakkı 

Attaroğlu da, yazılı ve görsel basınının 
toplum üzerindeki etkisi dikkate 
alındığında haberciliğin oldukça 
büyük sorumluluk gerektirdiğini 
söyledi. Gazetecilerin bu bilinçle 
habercilik ilkeleri doğrultusunda 
meslekte ilerlemelerinin kendilerini 
gururlandırdığını belirten Attaroğlu, 
“Kamuoyunun sağlıklı bilgilenmesi 
açısından sizlerin yaptığı görev büyük 
önem taşıyor. O nedenle, bu tür 
organizasyonların sizlerin şevkini ve 
geleceğe olan umudunu artırmasını 
ümit ediyorum” diye konuştu.

Haber, Araştırma-İnceleme ve 
Röportaj dallarında 14 eserin ödül 
aldığı yarışmada dereceye giren 
gazeteciler, plaketlerini İzmir Vali 
Yardımcısı İbrahim Ballı, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu, Meclis başkan 
Yardımcısı Hakkı Attaroğlu ve eski 
başkanlardan duayen sanayici Şinasi 
Ertan’dan aldı.

Ödül kazananlar
Haber dalında; Ege Tv’den Nihan 

Yarkent ‘Mucize Hayat’ başlıklı 
çalışmasıyla birinci olurken, ‘Yatırımı 
Yatıran İki Soru’ başlıklı haberiyle 
Hürriyet’ten Mete Tamer Omur 
ikinci, Sabah gazetesinden Soner 

Çağlar ‘Çiçeklerin Hanımağası’ 
haberiyle üçüncü oldu. Bu daldaki 
mansiyon ödülü ‘50 Kuruşa Çayla 
Vergi Rekortmeni’ başlıklı haberiyle 
Hürriyet’ten Burcu Taner’e verildi.

Araştırma-İnceleme dalında; 
Dünya Gazetesi’nden Sedat Alp 
‘Mevzuat Milyarlık Yatırımı Kaçırttı’ 
ve Gözlem Gazetesi’nden Murat 
Ervin ‘Çok Şükür Satacak Birşeyimiz 
Kalmadı’ başlıklı çalışmalarıyla 
birinciliği, Hürriyet’ten Mete Tamer 
Omur ‘Gazozuna Yolculuk’ ve Yeni 
Asır’dan Şafak İnce ‘Bisiklete Yol Ver’ 
başlıklı çalışmalarıyla ikinciliği paylaştı. 
Ticaret Gazetesi’nden Seda Gök 
‘Türkiye’nin Parlayan Yıldızı Kimya’ 
başlıklı çalışmasıyla üçüncü oldu. 
Bu dalda da mansiyon ödülünü yine 
Hürriyet’ten Burcu Taner ‘Kadının 
Alın Teri Para Etmiyor’ başlıklı 
çalışmasıyla aldı.

Röportaj dalında; Yeni Asır 
Gazetesi’nden Sinan Doğan 
‘Kentkartlı Kral’ başlıklı çalışmasıyla 
birinci, Sabah’dan Soner Çağlar 
‘Uydurmacı Yakup Usta’ başlıklı 
çalışmasıyla ikinci, yine Sabah 
Gazetesi’nden Ertan Gürcaner ‘120 
Kişi Bulup Çalıştıramadı’ başlıklı 
haberiyle üçüncü oldu. Yeni Asır’dan 
Şafak İnce ‘Cebin İzmirli Patronu’ 
çalışmasıyla mansiyona layık görüldü.

Ekonomi muhabirlerinin 
ödül günü

Hedefimiz geleceği planlamak olmalı.
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 İş güvenliği uzmanı 
 çalıştırmaya ne zaman 
 başlamam gerekiyor?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uya-

rınca iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi 
ve yardımcı sağlık personeli çalıştırma 
zorunluluğu işyerindeki çalışan sayısı ve 
tehlike sınıfına göre farklılık arz ediyor. 
Yani tüm işyerleri aynı anda iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık 
personeli istihdam etmeye başlamıyor. 
Bazı işyerleri için bu yükümlülük başladı, 
bazıları için 1 Ocak’ta başlayacak.

Kanuna göre; 
• 50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri 

30 Aralık 2012’den itibaren iş sağlığı ve 
güvenliği profesyonellerinden hizmet 
almak zorunda,

• 50’den az çalışanı bulunan çok 
tehlikeli ve tehlikeli işyerleri 1 Ocak 
2014’ten itibaren bu yükümlülüğü yerine 
getirmeye başlayacak,

• 50’den az çalışanı bulunan az tehli-
keli işyerleri ile kamu kurum ve kuruluş-
ları ise 1 Temmuz 2016’dan itibaren iş 
sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden 
hizmet almaya başlayacak.

İşyerimin hangi tehlike 
sınıfında olduğunu nasıl 
öğrenebilirim?
İşyerleri Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanlığı’nın tebliği uyarınca NACE 
kodları çerçevesinde tehlike sınıflarına 
ayrılmış durumda. Avrupa Topluluğunda 
ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasın-

da kullanılan NACE kodları 6 haneden 
oluşmaktadır. Çalışma Bakanlığı bu 
kodların karşısına 3 tehlike sınıfı atayarak 
işyerlerini sınıflandırmıştır. Çok tehlikeli, 
tehlikeli ve az tehlikeli olarak belirlenen 
tehlike sınıfları, hem iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerinden hangi tarihten itiba-
ren hizmet alınması gerektiğini belirlediği 
gibi, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelle-
rinin işyerlerine hizmet vereceği süreleri 
de belirlemektedir. 

İşverenler kendi işyerlerinin hangi 
tehlike sınıfına girdiğini öğrenmek için 
işyeri sigorta sicil numaralarına bakmak 
durumundalar. İşyeri sigorta sicil numara-
sının 2-3-4-5-6 ve7. hanelerinde bulunan 
rakamlar işyerinin NACE kodunu ifade 
etmektedir. Yani 23 rakamlı sigorta sicil 
numarasındaki ilk rakamdan sonraki 6 
hane NACE kodunu verir. Bu kodun kar-
şılığındaki tehlike sınıfı uyarınca iş sağlığı 
ve güvenliği profesyonelleri çalıştırma 
tarihi ve süresi belirleniyor.

İdari para cezaları
çok yüksek mi?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uya-

rınca belirlenen idari para cezaları son 
derece yüksek. Örneğin, iş güvenliği 
uzmanı çalıştırmamanı cezası 5.390 TL. 
Bunun yanında tespit gerçekleştirildikten 
sonra çalıştırılmayan her ay için yeni bir 
5.390 TL ceza uygulanacak. Yani işveren-
lerin “iş güvenliği uzmanı çalıştırmayım, 
denetim geldiğinde cezasını öderim” dü-
şüncesini engellemek adına tekrar eden 
idari para cezası tanımlanmış durumda. 

İş sağlığı ve 
güvenliği konusunda 

işverenlerin 
sorumlulukları 

Prof. Dr. Cem Kılıç
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle işe yeni 
giren çalışanlara, 
çalışmaya başlamadan 
önce yapacakları iş ile 
ilgili riskleri, işyerinin 
genel risklerini ve bu 
risklerden korunmak 
için gerekli tedbirleri 
içeren bir eğitim 
verilmek durumunda. 
Bu eğitimlerden 
ilki çalışma hayatı 
ile ilgili mevzuat 
ve çalışanların 
sorumluluklarının 
anlatıldığı konulardan 
oluşmakta. İkinci 
olarak sağlık konu 
başlığı altında meslek 
hastalıkları, ilk 
yardım ve kurtarma  
konuları. Üçüncü 
konu da, teknik 
konular başlığı altında 
kimyasal ve fiziksel 
risk etmenleri, 
ekranlı araçlarla 
çalışma gibi konular.
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Ayrıca işyeri hekimi çalıştırmamanın da 
cezası 5.390 TL. Yardımcı sağlık per-
soneli çalıştırmamanın cezası ise 2.695 
TL olarak belirlenmiş durumda. Yani 
işveren iş sağlığı ve güvenliği profes-
yonellerinden hizmet almamış olmak 
dolayısıyla ilk tespitte 13.500 TL idari 
para cezası ödeyebilir.

İş güvenliği uzmanı göreve 
başlamadan yapılması 
gerekenler neler?
Kamuoyunda iş sağlığı ve güven-

liği ile ilgili önemli bir yanlış algı da, iş 
güvenliği uzmanı istihdam etmeden 
önce herhangi bir yükümlülük ile 
karşılaşılmadığı. Halbuki gerçek durum 
böyle değil. İş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi ve yardımcı sağlık personelinden 
hizmet alma yükümlülüğü belirttiğimiz 
üzere tüm işyerleri için aynı tarihte 
başlamıyor. Dolayısıyla profesyoneller-
den destek almadan önce de Kanu-
nun öngördüğü diğer yükümlülükleri 
gerçekleştirmeye başlamak gerekiyor. 
Bu yükümlülükleri şu şekilde sıralaya-
biliriz. Risk değerlendirmesi yapılması, 
çalışan temsilcisi seçilmesi, iş sağlığı 
ve güvenliği tespit ve öneri defterinin 
onaylatılması ve gerekiyorsa iş sağlığı ve 
güvenliği kurulunun oluşturulması.

Risk değerlendirmesi tüm işyer-
lerinin 30 Aralık 2012 tarihinden 
itibaren yerine getirmesi gereken bir 
yükümlülük. Risk değerlendirmesinin 
yapılmaması halinde 3.234 TL idari para 
cezası söz konusu. Risk değerlendir-
mesi yapılmamış her ay için de 4.851 
TL idari para cezası var. İş güvenliği 
uzmanının göreve başlamadığı işyer-
lerinde risk değerlendirmesi işveren 
veya vekili, çalışan temsilcisi, destek 
elemanı, işyerindeki bütün birimleri 
temsil edecek şekilde belirlenen ve 
işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut 
veya muhtemel tehlike kaynakları ile 
riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar 
tarafından oluşturulacak ekip tarafından 
yapılacak.

Çalışan temsilcisinin seçilmesi işye-
rinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
sürecine katılmaları açısından son dere-
ce önemli. 2 ve daha fazla çalışanı bulu-
nan bütün işyerlerinde ilgili yönetmelik 
hükümlerine uyularak çalışan temsilcisi 

seçilmek zorunda. Çalışan temsilcisi 
görevlendirilmediği taktirde işverene 
1.078 TL idari para cezası uygulanıyor.

İş sağlığı ve güvenliği profesyo-
nelleri göreve başlamadan işyerinin 
yerine getirmesi gereken bir diğer 
yükümlülük ise iş sağlığı ve güvenliği 
tespit ve öneri defterinin onaylatılarak 
hazır hale getirilmesi. Kırtasiyelerden 
alınacak bu defter Noterler vasıtasıyla 
veya işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüklerinde veya Genel 
Müdürlükte her sayfası damgalanarak 
onaylanıyor ve hazır hale getiriliyor. İş 
sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm 
işlemler belirli bir düzen çerçevesince 
bu defterde kayıt altına alınıyor. 

Elli ve daha fazla çalışanı bulunan 
ve 6 aydan daha uzun süren sürekli 
işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği kurulu kurulması gerekiyor. 
Bu yükümlülük de 30 Aralık 2012’den 
itibaren yürürlükte. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulunda 
işveren veya işveren vekili, iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, 
personel, sosyal işler veya idari ve mali 
işleri yürütmekle görevli bir kişi, varsa 
sivil savunma uzmanı, işyerinde görevli 
formen, ustabaşı veya usta, varsa işye-
rindeki yetkili sendika temsilcilerinin 
kendi aralarında seçecekleri kişi ve 
çalışan temsilcisi bulunuyor. 30 Aralık 
2012 tarihinden itibaren kurulması 
gereken iş sağlığı ve güvenliği kurulun-
da iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 
göreve başladıklarında görev alıyorlar. 
Bu tarihten önce kurul iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili faaliyetleri yürütmekle 
sorumlu. İş sağlığı ve güvenliği kurulu-
nun kurulmaması halinde de 2.156 TL 
idari para cezası uygulanıyor.

12 milyon işçi için
eğitim şart
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kamu - özel fark etmeksizin tüm işyer-
lerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
konularında eğitim almasını zorunlu 
tutuyor. Yani berberde çalışan çırak da 
fabrikadaki işçi de iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi alacak. Eğitim yükümlülüğüne 
uyulmaması halinde işverenleri yüksek 
idari para cezaları bekliyor.

Eğitime tabi tutulmayan her bir 
çalışan için işverene 1.120 TL idari para 
cezası kesilecek. 2014’ün ilk günlerinde 
yapılan denetimlerde yüzlerce işyeri-
ne eğitim programını başlatmadıkları 
için cezalar kesildi. Aslında bu konuda 
işverenlerin kafası oldukça karışık, 
eğitim yapılmasından haberdar olanlar 
yeterli bilgilendirme yapılmadığı için ne 
yapacaklarını bilmiyorlar. Ancak yasa bir 
kişi de çalıştırsan bin kişi de çalıştırsan 
eğitim vereceksin diyor. 

Öncelikle işe yeni giren çalışanlara, 
çalışmaya başlamadan önce yapacak-
ları iş ile ilgili riskleri, işyerinin genel 
risklerini ve bu risklerden korunmak 
için gerekli tedbirleri içeren bir eğitim 
verilmek durumunda. Eğitim konuları 
3 başlıkta toplandı. Bu eğitimlerden 
ilki çalışma hayatı ile ilgili mevzuat ve 
çalışanların sorumluluklarının anlatıldığı 
konulardan oluşmakta. İkinci olarak 
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sağlık konu başlığı altında meslek 
hastalıkları, ilk yardım ve kurtarma                       
konuları. Üçüncü konu da, teknik ko-
nular başlığı altında kimyasal ve fiziksel 
risk etmenleri, ekranlı araçlarla çalışma 
gibi konular.

Taşeron çalışanın durumu
Asıl işveren, alt işverenin çalışan-

larının eğitime tabi tutulmasından alt 
işverenle birlikte sorumlu. Yani banka 
şubelerinde taşeron işçisi olan güvenlik 
elemanının eğitime tabi tutulmamasın-
dan, yine banka sorumlu. 

Diğer yandan geçici iş ilişkisi kurul-
ması halinde, geçici iş ilişkisi ile yeni bir 
işyerinde çalışmaya başlayan kişinin de 
eğitime tabi tutulması gerekiyor.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
işyerinde görevlendirilmiş iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi tarafından ve-
rilebilir. Ayrıca ortak sağlık ve güvenlik 
birimleri, işçi ve işveren sendikaları, 
kamu kurumlarının eğitim birimleri, 
üniversiteler ve Çalışma Bakanlığı’nın 
yetkilendirdiği eğitim kurumları da bu 
eğitimleri çalışanlara verebilirler.

Risk değerlendirmesi
 yapmayana ağır ceza
Türkiye’de 1 milyon 597 bin işyeri 

var. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na 
göre bu işyerlerinin hepsi, sigortalı tek 
bir çalışanı olsa bile risk değerlendirme-
si raporu hazırlamak zorunda.

Türkiye’de SGK verilerine göre 
toplam işyeri sayısı 1 milyon 597 bin. 
Bu işyerleri tek bir sigortalı çalıştırsalar 
bile, “risk değerlendirme” raporu ha-
zırlayacak.  Kapıcı çalıştıran apartmanlar 
da buna dahil.

Çalışma Bakanlığı risk değerlen-
dirmesi için örnek rehber hazırladı. 
Rehberler www.csgb.gov.tr adresinde. 
Bakanlık taksi,  dolmuş, apartman, çağrı 
merkezi, kasap, kuru temizlemeci, ofis, 
lokanta ve kuaförler için rehber hazır-
ladı. Bu rehberlerde dikkat edilmesi 
gereken hususlar ve alınacak önlemler 
anlatılıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
yüksek idari para cezalarıyla çalışma 
yaşamımıza girdi. Para cezaları bir kere 
kesilip bırakılmıyor. Müfettişlerin tespiti 

halinde, para cezası aykırılığın devam 
ettiği her ay için kesiliyor.

Müfettişler her ay 
takip edecek
Müfettiş risk değerlendirme 

raporunu istediğinde, rapor düzenlen-
memiş ya da yapım aşamasındaysa, ilk 
tespit olarak 3.234 TL ceza kesiliyor, 
tespit tarihinden sonra değerlendirme 
yapılmayan her ay için ayrıca 4.851 TL 
ceza kesiliyor. Risk değerlendirmesinde 
tek ceza bu değil. İşverene, işyerinde 
risklerin belirlenmesine yönelik olarak 
kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma-
ları yapmamak durumunda 1.617 TL 
idari cezası kesiliyor. Değerlendirme 
yaptırmayan işveren ilk tespitte 5 bin 
TL civarında bir para ödemek duru-
munda olduğu gibi bu tespitten sonra 
risk değerlendirmesini yaptırmadığı her 
ay için de yine 5 bin TL’ye yakın idari 
para cezasıyla karşılaşıyor.

Risk değerlendirmesinin dışında-
ki idari para cezalarının da oldukça 
yüksek olduğunu görüyoruz. Örneğin iş 
güvenliği uzmanı çalıştırmayan işveren, 
çalıştırmadığı her ay için 5.390 TL idari 
para cezası ile karşı karşıya. Çalıştırdığı 
iş güvenliği uzmanının önerdiği tedbirle-
ri yerine getirmeyen, hak ve yetkilerini 
kısıtlayan işveren de 2.695 TL idari para 
cezası ödemek durumunda. Çalışanları-
na iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme-
yen, iş sağlığı ve güvenliği konularında 
bilgilendirmeyen, iş sağlığı ve güvenliği 
süreçlerine katılımını sağlamayan ve 
sağlık gözetimi yaptırmayan işveren ise 
çalışan sayısı doğrultusunda idari para 
cezası ile karşı karşıya. Örneğin 250 
çalışanı olan bir işveren bu yükümlülük-
leri yerine getirmediği takdirde yaklaşık 
1 milyon TL idari para cezası ödemek 
zorunda kalabilir. Dolayısıyla bu yüküm-
lülükleri bir an önce yerine getirmek 
çok önemli.

Hemen belirtelim, Çalışma Bakan-
lığı denetim elemanları 2014 yılının ilk 
aylarında denetimlerine hız verecek. 
Küçük-büyük ayrımı yapılmadan işyer-
lerinin tamamına gidilmesi, denetim 
yapılması bugünlerde planlanıyor.

Nasıl yapılacak?
Risk değerlendirmesi beş aşamada 

gerçekleştiriliyor. İşyerinde öncelikle 
tehlike kaynakları belirlenecek. Sonra 
bu tehlike kaynaklarından doğabile-
cek riskler analiz edilerek bu risklerin 
ortadan kaldırılması, bu risklere yönelik 
önlemlerin alınması gerekiyor. Bütün 
bu sürecin kayıt altına alınması ve risk 
değerlendirmesinin yenilenmesi ise son 
aşamalar.

Risk değerlendirmesi bir kez yapılıp 
tozlu raflarda unutulacak bir çalışma 
değil. Risk değerlendirmesi yaşayan bir 
belge olmalı. Bu nedenle risk değerlen-
dirmesinin işyerinde hiçbir değişiklik 
olmazsa bile az tehlikeli sınıfta en geç 
altı, tehlikeli sınıfta en geç dört ve çok 
tehlikeli sınıfta en geç iki yılda bir yeni-
lenmesi gerekiyor.

Bunun dışında işyeri taşınırsa, üre-
tim yöntemi değişirse, iş kazası, meslek 
hastalığı veya ramak kala olayı yaşanır-
sa, işyeri dışından kaynaklanan yeni bir 
tehlike ortaya çıkarsa risk değerlendir-
mesinin yenilenmesi gerekiyor.

Risk değerlendirmesini 
kim yapacak?
İşyerinde risk değerlendirmesini; 

işveren veya işveren vekili, iş güven-
liği uzmanı ve işyeri hekimi, çalışan 
temsilcileri, destek elemanları yapacak. 
Ekipte ayrıca birimleri temsil eden ve 
yürütülen çalışmalar, tehlike kaynakları 
ile riskler konusunda bilgi sahibi çalı-
şanlar yeralacak. Önce çalışan temsilcisi 
seçilmesi gerekiyor. Yangınla mücadele, 
ilk yardım ve benzeri konularda yeterli 
bilgiye sahip kişiler destek elamanı 
olarak görevlendirilecek. Bu ekip tara-
fından risk değerlendirmesi yapılacak. İş 
güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi henüz 
atanmamışsa değerlendirme bu kişiler 
olmadan yapılacak.

Nasıl bir belge?
Değerlendirmenin matbu bir hali 

yok. Yönetmelik bulunması gerekenleri 
şöyle sıralıyor: İşyerinin ünvanı, adresi, 
işverenin adı, değerlendirme ekibinde 
yer alanlar, bu kişilerin belgeleri, tarih 
ve geçerlilik süresi, bölümlerin adı, teh-
like kaynakları, tespit edilen riskler, risk 
analizinde kullanılan yöntemler, tespit 
edilen risklerin önem ve öncelik sırası, 
düzeltici ve önleyici tedbirler, gerçek-
leştirilme tarihleri...
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EBSO, iş sağlığı ve güvenliği için
yol göstermeye devam ediyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nu 
ile ilgili bilgilendirme 

toplantılarına devam ediyor. 
Kanunun getirdiği yükümlülükler, 
uygulamalar ve yaşanan problemlerle 
ilgili bugüne kadar birçok toplantı 
düzenleyen EBSO, son olarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) 
Başkan Yardımcısı Ali İhsan Sulak’ı 
ağırladı. Sulak, çalışma hayatındaki 
problemler ve bunlar hakkındaki tüm 
meselelerde çözüm ortağı olarak 
her zaman göreve hazır olduklarını 
belirtti.

Farkındalık yaratan Oda
EBSO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇAS-
GEM) Başkan Yardımcısı Ali İhsan 
Sulak’ın katılımıyla gerçekleştirdiği 
toplantıda, sanayi üretimi yapan işve-
ren ve vekillerini 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Toplantının açılışı konuşmasını 
yapan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu 
Başkanı Ateş Demirkalkan, geçtiğimiz 
yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen Oda 
seçimlerinden bu yana üyelere yöne-
lik her biri rekor katılımlı 8 toplantı 
düzenlediklerini ve 9’uncu kez birara-
ya geldiklerini söyledi. Demirkalkan, 
“EBSO olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ile ilgili toplantılara 
devam ediyoruz. Türkiye genelinde 
bu konuya özel ilgi gösteren, farkın-
dalık yaratmayı başarmış bir sanayi 
odasıyız” dedi.

Demirkalkan, bu konuda bilgilen-
dirici toplantılara devam edecekleri 
bilgisini verdi.

Zihniyet değişimi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 

ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) 
Başkan Yardımcısı Ali İhsan Sulak ise, 
eski ve yeni yasanın temel farklarını 
yorumladığı konuşmasında, “Eskiden 
olduktan sonra ceza ve ona benzer 
yaklaşım vardı. Yeni yasa ile müfettiş 
gidip, ceza kesen yakaşımı değil, reh-
berlik yapan anlayışı yerleşiyor. De-
netim yapılacak ama teftiş mantığı da 
değişiyor. İşverenler ile beraber olma 
mantığı geliyor. Sorun var ise beraber 
çözmek anlayışı yaygınlaşıyor. Ceza 

kesmek anlayışı gidiyor” 
dedi. 

Çözüm ortağı
ÇAŞGEM’in Ça-

lışma Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na bağlı güven-
lik eğitim ve araştırma 
merkezi olduğunu, 
çalışma hayatındaki 
problemler ve bunlar 
hakkındaki tüm mese-
lelerde çözüm ortağı 
olarak göreve her za-

man göreve hazır olduklarını kayde-
den Sulak, “Dünyada iş ve işçi sağlığı 
alanında Türkiye’nin çok kötü olduğu 
söylemlerini doğru bulmuyoruz. ILO 
istatistikleri doğru. Ama gerçek değil. 
Rusya, Romanya, Çin ve Hindistan 
gibi ülkeler ya veri göndermiyor ya 
da tam göndermiyor. Bu nedenle çok 
kötü değiliz. Bu kompleksten kur-
tulmamız gerekiyor. Biz bu kanun ve 
gerekliliklerini yaparız” diye konuştu.

İşverenleri ‘çantacı’ iş güvenlik uzmanları konusunda uyaran Sulak, “Kanundaki 
caydırıcı cezalar işverinin önüne konarak işveren yanıltılıyor.  Sırf yasak savmak 
adına ucuz yollu çantacı diye tabir edebildiğimiz kişiler tarafından bu iş yasak 
savma şeklinde yapılıyor. Bu konuda Çalışma Bakanlığı ve Odalar işbirliği içinde 
hareket ederek suiistimallerin önüne geçmeli” diye konuştu.  Sulak, ayrıca 
piyasada talep edilen uzman ihtiyacını karşılamak için Bakanlığın devreye 
girerek sorunu çözdüğünü dile getirdi.

Çantacı uzmanlara dikkat
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
açılış ve başkanlık sunuş-
larında Mart ayı Meclis 

Toplantı konuğu olarak aralarında 
bulunan Eximbank İzmir Şubesi Mü-
dürü Ferhat Fırat’a Meclis Toplantısını 
onurlandırdığı için teşekkür etti.

Esen, bilindiği üzere, öz sermayesi 
ile büyüyen, yatırım yapabilen sanayi 
işletmelerinin ülkemizde yok denecek 
kadar az olması nedeniyle, üretimin 
ve sanayicinin finansman ihtiyacının 
özellikle bankalar ve temel olarak 
kredi ve benzeri finansman kanalları 
üzerinden karşılanmasına neden 
olduğunu, ülke içi ve dışarıdaki 
dalgalanmaların, kırılgan ekonomik 
konjonktürün, bankaları kredi bulma 
konusunda yüksek maliyetlerle 
karşı karşıya bıraktığını söyledi. 
Artan faizlerle birlikte, sanayici 
açısından altından kalkılamayacak 
finansman yükleri doğduğunu, bu 

noktada sanayicilerin, özellikle kriz 
dönemlerinde, en büyük destekçisi 
olan Eximbank’ın daha etkin olması 
gereken bir döneme doğru ilerlediğini 
dile getirdi.

98 yıl önce verdikleri vatan 
mücadelesinde göstermiş oldukları 
kahramanlık ve fedakârlık ile tarihe 
mâl olmuş Çanakkale Şehitlerimize, 
Ulu Önder Mustafa Kemal ve silah 
arkadaşlarına bir kez daha minnet 
ve şükranlarını sunduklarını belirten 
Esen, Niğde’de terörist saldırı 
sonucu, görevleri başında şehit olan 
polis memuru ve astsubaya Allah’tan 

rahmet, şehit aileleri ve yakınlarına 
sabır diledi.

Kadınlar için somut adımlar
EBSO Meclis kürsüsünden 

kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı 
sorunlara, yaşanan kötü örnekleri 
defalarca kez paylaştıklarını, 
ruhen ve fiziksel şiddete uğrayan 
kadınlarımız için somut adımlar 
atılmasını talep ettiklerini, özellikle 
de kız çocuklarımızın okutulmasının 
yaygınlaştırılması ve eğitim kalitemizin 
artırılması gerektiğinin unutulmaması 
gerektiğini söyledi. Esen, 
kadınlarımızın her yıl

Esen’den 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis Başkanı Esen: “Öz sermayesi ile 
büyüyen, yatırım yapabilen sanayi işletmelerinin 

ülkemizde yok denecek kadar az olması nedeniyle 
üretimin ve sanayicinin finansman ihtiyacı özellikle 

bankalar ve temel olarak kredi ve benzeri 
finansman kanalları üzerinden karşılanıyor.”
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8 Mart’ta kadınlar gününün sembolik 
olarak kutlandığını ama ne yazık 
ki yılın kalan günlerinde kadının 
yok sayılarak, ruhen ve bedenen 
şiddete maruz bırakıldığını söyledi. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi 
olarak, Meclis Üyeleri arasında yer 
alan 5 kadın Meclis Üyesi nezdinde 
tüm üreten kadınlara şükranlarını 
sunduklarını ifadeyle, Türkiye’nin son 
aylarda yaşadığı öfke patlaması ve 
ötekileştirmeyi görünce kadınlarımızın 
siyasetin içinde olmasının zaruriyetine 
bir kez daha kanaat getirdiğini 
vurguladı. 

Esen, Türkiye’nin başta kadın 
özelinde olmak üzere insan 
haklarından özgürlüklere ve yargı 
bağımsızlığına kadar yaşadığı 
sorunların tüm dünyada eleştirel 
gözle izlendiğini, bu açıdan AB Birliği 
çıpasının Türkiye için ne kadar 
önemli olduğu, böyle bir çıpayı 
kaybetme lüksümüzün bulunmadığı 
hususunda hemfikir olsalar da ne 
yazık ki, Avrupa Parlamentosu’nda 
kabul edilen son raporun, 2005 
yılından bu yana kaleme alınan en 
sert rapor olarak tarihe geçtiğini dile 
getirdi. Raporda özellikle; Ankara’nın 
Kopenhag kriterlerinden giderek 
uzaklaştığının ilk kez vurgulandığını, 

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri 
tarafından, Türkiye’de yaşananlarla 
ilgili “üyelik görüşmeleri askıya 
alınsın” önerisi dahi getirildiğini, 
bu anlamda son dönemde yaşanan 
kavganın yerini uzlaşmanın alması 
ve Türkiye’nin geleceği adına, siyasi 
liderler ile karar vericilerin sağduyulu 
davranışlar göstermesi gerektiğini 
söyledi.

İzmir için birlikte hareket
Yerel seçimlerin tüm ülkemiz ve 

vatandaşlarımız için hayırlı sonuçlar 
getirmesini dileyen Esen, geçen 
ay içerisinde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Başkan adaylarını 
Odamızda konuk ederek, projeleri 
hakkında bilgi edinme şansına sahip 
olduklarını belirterek,  artık İzmir 
için birlikte hareket ederek, daha 
ileri gitmesi, gelişerek hak ettiği 
kazanımları elde etmesi yönündeki 
projelerin hayata geçirilmesi için 
yerelde ve merkezde çalışmaların 
kesintisiz devamını dilediklerini 
söyledi.

EBSO Ailesi
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz 

Gündüz’ün geçirmiş olduğu küçük 
kaza sonucu ayağının kırıldığını, 
Meclis Üyemiz Yılmaz Odabaşın 
da kolunun kırıldığını belirten Esen, 
Gündüz ve Odabaş’a bir kez daha 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Üyesi Mehmet Güran’ın 
Türk Amerikan İşadamları Derneği 
(TABA) Yönetim Kurulu Başkanlığına, 
Meclis Üyesi Süha Kahraman’ın ise 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiğini 
belirten Esen, tebriklerini ileterek, 
başarılı çalışmalarının devamını diledi. 

Türkiye’nin insan 
haklarından özgürlüklere 

ve yargı bağımsızlığına 
kadar yaşadığı sorunlar 
tüm dünyada eleştirel 
gözle izleniyor. Avrupa 

Parlamentosu’nda kabul 
edilen son rapor 2005’ten 
bu yana kaleme alınan en 
sert rapor olarak tarihe 

geçti. Son dönemde 
yaşanan kavganın yerini 

uzlaşmanın alması ve 
Türkiye’nin geleceği 

adına, siyasi liderler ile 
karar vericilerin sağduyulu 

davranışlar göstermesi 
gerekiyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, aylık 
faaliyetlerle ilgili sunumdan 

da anlaşılacağı üzere her faaliyete 
farklı bir Yönetim Kurulu Üyesinin 
iştirak ettiğini, bu sayede birbirlerinin 
yükünü azaltan bir sistem kurduk-
larını belirterek, bu nedenle Yöne-
tim Kurulu Üyelerine bir kez daha 
teşekkür etti. 

Yorgancılar,18 Mart Çanakkale 
Zaferini kutlayarak, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’e, silah 
arkadaşlarına ve şehitlerimize bir kez 
daha minnet ve şükranlarını iletmek 
istediğini söyledi.

Türk kadının geçmişte görmüş 
olduğu saygının ve önemin hak ettiği 
şekilde yeniden sağlanmasını dilediğini 

ve başta bayan EBSO Meclis Üyeleri 
olmak üzere tüm kadınların Dünya 
Kadınlar Gününü kutladı. 

Yorgancılar, bilindiği üzere 
EBSO Vakfı’nın öğrencilere burs 
verdiğini ancak bunu bir adım 
daha ileriye taşıyarak burs alan 
öğrencilerin topluma kazandırılması 
konusunda bir koçluk desteği 
organize edildiğini, Yönetim Kurulu 
Üyesi Deniz Gündüz’ün eşi Sumru 
Gündüz ve 17 kişilik ekibi ile, 
hiçbir ücret alınmadan bu hizmetin 
gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan 
çalışmalar kapsamında, 32 öğrenciye 
hayata daha sıkı bağlanmaları adına 
eğitim verildiğini, düzenlenen 
kursları 7 öğrenci dışında tamamının 
bitirerek, yaşamış oldukları sıkıntılı 
süreci atlatmalarının sağlandığını, Oda 

Başkanı olarak değil, bir baba olarak 
verilen destek için emeği geçenlere 
teşekkür ederek, Sumru Gündüz’ü 
kürsüye davet etti.

Gündem ekonomi olsun
30 Mart 2014 Pazar günü 

gerçekleştirilen yerel seçimlerin 
akabinde sonuçları sabaha kadar 
takip ettiklerini, 2009 seçimlerinde 
yüzde 85 olan katılım oranının 
bu seçimlerde yüzde 87 olarak 
açıklandığını, geçen seçimlerde yüzde 
2.2 oranında oy iptal edilmişken 
bu seçimlerde yüzde 3.3 oranında 
oyun iptal edildiğini söyleyen 
Yorgancılar, düşündürücü olan bu 
tablo sonucunda eğitimin öneminin 
bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. 
Ayrıca seçimlerde 10 ölü 100’e yakın 

Yorgancılar’dan ekonomi uyarıları
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yerel seçimlerin geride 

kaldığını belirterek, ilerleyen zamanda herkesin ekonomiye, üretime, yatırıma 
ve istihdam sağlamaya yönelik çalışmalara odaklanması gerektiğini söyledi.
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yaralı olmasının ise 2023 hedeflerine 
giden Türkiye’de anlaşılamayacak bir 
durum olduğunu vurguladı. 

Bilindiği üzere seçim sandıklarının 
demokrasinin temel taşı iken, milli 
irade sonuçlarını herkesin saygıyla 
karşılamak durumunda olduğunu, 
kullanılan oylar ile halkın, tüm 
partilere gereken mesajı verdiğini 
dile getiren Yorgancılar, bu seçim 
sonucuna göre istikrardan yana 
oy kullanıldığı sonucunun çıktığını 
söyledi. Yerel seçimlerin çok gergin 
bir ortamda gerçekleştirildiğini, 
önümüzde daha cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ve genel seçimler 
bulunduğunu, artık ilerleyen zamanda 
herkesin ekonomiye, üretime, 
yatırıma ve istihdam sağlamaya 
yönelik tedbirlerin alınmasına yönelik 
çalışmalara odaklanması gerektiğini 
dile getirdi.

Önemli konuklar, 
yoğun faaliyetler
Aylık faaliyetler sunumunda da 

görüldüğü üzere geçen ay içerisinde 
Ekonomi Bakanımızı Odamızda 
ağırladıklarını, Yönetim Kurulu 
Üyelerimizin ve OSB Başkanlarının 
yer aldığı toplantıda, İzmir’in serbest 
şehir olması ve İzmir’de organizeler 
arasındaki teşvik sistemindeki 
adaletsizliğin ortadan kaldırılması 
ile ilgili konuların dile getirildiğini 
belitti. Yorgancılar, Kınık ile Soma’nın, 
Aliağa ile Manisa’nın, Turgutlu ile 
Bağyurdu’nun arasındaki yakınlığın 
izah edilerek, teşvik sitemindeki 
yanlışlığın düzeltilmesine yönelik en 
kısa sürede çalışmaların yapılmasının 
talep edildiğini,  ayrıca Odamız 
Yönetim Kurulu Danışmanı Adnan 
Yıldırım’ın Ekonomi Bakanımızın Baş 
Danışmanı olması münasebetiyle Oda 
olarak yapılan çalışmaları Bakanımıza 
en iyi şekilde ifade ederek, gerekli 
bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.

Yine geçen ay içerisinde 

Roketsan’ın satın alma direktörünü ve 
mühendislerini İzmir’e davet ederek, 
Odamızda çok önemli ikili toplantılar 
gerçekleştirildiğini, bu çalışmanın 
sonucunda Roketsan’ın İzmir’deki 
üretimdeki payının yukarıya doğru 
bir çıkış sergilemesini ümit ettiklerini 
söyledi.  Yorgancılar, ayrıca Rayder 
Derneği ile birlikte Türkiye’deki hızlı 
tramvay ve metroların ihalesini alan 
özellikle İzmir metrosunun ihalesini 
alan Bursa’daki firma sahibi ile 
görüştüğünü, İzmir’deki sanayicileri 
Bursa’ya götürerek, firmanın satın 
alma direktörleri ile görüştürmek 
üzere bir organizasyon yaptıklarını 
ifade etti. 

Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 
Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest 
Bölgeler Platform Toplantısının 
Vali Yardımcımız, OSB ve Serbest 
Bölgeler Başkanlarımızın katılımı ile 
gerçekleştirildiğini, son derece verimli 
geçen bir toplantı olduğunu söyledi. 
Yorgancılar, OSB’lerimizde leasing 
ile yatırım yapılmasını engelleyen 
uygulamanın kaldırılması yönünde 
Odamızca yapılan girişimlerin 
neticelendiğini ve artık firmaların 
OSB’lerdeki yatırımlarda leasingden 
yararlanabildiklerini belirtti.

Büyüme rakamı 
hedeften uzak
Yorgancılar, 2013 yılı büyüme 

oranlarının açıklandığını, yaklaşık 
yüzde 4 olarak gerçekleştirilen 
büyüme ile Türkiye’nin hedeflerine 
ulaşmasının söz konusu olmadığını, 
üretim ve yatırıma destek 
sağlanmadığı sürece alıp satma 
ile büyümenin sağlanamayacağını, 
ülkemizin yüzde 7-8’lik büyümeyi 
gerçekleştirebilmesi için hem yurt içi 
yatırımlarının, hem dış talebin birlikte 
gerçekleştiği bir sistemin sağlanması 
gerektiğini vurguladı. 

Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch, Türk şirketlerini riski 
en yüksek şirketler grubuna alırken, 
Merkez Bankamızın ekonomideki 
yavaşlama uyarısına Moody’s’in  
“Türkiye’nin dış kırılganlıklarının 
arttığı” görüşünü belirtmesinin, 
ülkemiz ile ilgili soru işaretlerinin dış 
piyasa açısından bir kez daha ortaya 
çıkarılmasına neden olduğunu dile 
getirdi. Diğer taraftan, enerji ithalatı 
nedeniyle en fazla iş ilişkisi içinde 
bulunduğumuz Rusya’nın G-8’den 
çıkarılmasının, yarın herhangi bir 
şekilde Türkiye’nin dış ülke ile 
yaşayabileceği sorun karşısında 

“Türkiye’nin yüzde 3-4 civarındaki büyüme ile hedeflerine ulaşması sözkonusu 
olamaz. Yüzde 7-8’lik büyüme için hem yurt içi yatırımlarının hem de dış 

talebin birlikte gerçekleştiği sistemin sağlanması gerekir.”

Ender Yorgancılar, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin en 
önemli kozmik odasının dinlenmesinin kabul edilemeyeceğini, ne şekilde 
olursa olsun, kim yaparsa yapsın Türkiye Cumhuriyeti’nin gizliliğini, 
sırlarını hiç kimsenin deşifre etme, açıklama hakkına sahip olmadığını, 
yapılanın vatan hainliği olduğunu, bu kişilerin en kısa sürede yakalanarak 
cezalandırılmalarının en büyük temennileri olduğunu ifade etti. Sanayiciler 
olarak,  pazarımızı nasıl genişletiriz, yatırımcıyı ülkeye nasıl çekeriz diye 
çalışmalar yaparken ülkemize gelme ve kendileriyle iş yapmaya endişe 
ile bakan uluslararası kamuoyu ile maalesef karşı karşıya kaldıklarını, 
bu nedenle odaklanılması gereken konularımıza, giderilmesi gereken 
kırılganlıklarımıza yoğunlaşılması ve ülke itibarını yeniden tesis etmek 
açısından önümüzdeki dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, 
şartlar ne olursa olsun sanayiciler olarak ellerinden gelen gayreti 
göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Ülkenin sırları deşifre edilemez
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benzer yaptırımlar ile karşı karşıya 
kalabileceğini düşündürttüğünü 
söyledi.

4 Nisan 2014 tarihinde “Risk 
Alacaklarının Karşılanması” konulu 
bir toplantı gerçekleştirileceğini, 
firmaların finans sorumlularını bu 
toplantıya mutlaka beklediklerini 
söyleyen Yorgancılar, bu toplantının 
bir benzerinin TOBB çatısı altında 
Samsun’da gerçekleştirildiğini, son 
derece faydalı bir toplantı olduğunu 
belirterek, teşekkür etti.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, Meclis Üyesi 
sanayicilerin gündeme getirdiği 
konuları değerlendirdi. Nedim 
Anbar ile aynı konuları paylaştıklarını 
dile getiren Yorgancılar, iletişim ve 

haberleşmenin herkesin en doğal 
hakkı olduğunu, ancak youtube 
ve twiter’ın insanların bir biri 
ile iletişimini kesmek için değil, 
birbirine hakaret etmelerinin önüne 
geçmek, özel yaşamların gözler 
önüne serilmesini engellemek 
amacıyla kullanıma kapatıldığını 
söyledi. Bugün başkasının özel 
yaşamı için yapılanların yarın herkes 
için yapılabileceğinin unutulmaması 
gerektiğini dile getiren Yorgancılar, 
neticede iletişim kanallarını doğru 
kullanan kişilerin de cezalandırılmış 
olduğunu belirtti.

Kürşad Yuvgun’un ifade ettiği 
konunun son derece önemli 
olduğunu, Yönetim Kurulu olarak 
her konuda olduğu gibi bu konuda 
da gereğini yapacaklarını söyleyen 
Yorgancılar, kendi firmasında da 
su kuyularına ceza kapsamına 

girmemek için elektronik sayaç 
taktırdıklarını, akabinde konuyla ilgili 
iki sene uzatıma gidildiğini, sayaç 
taktırmakla taktırmamak arasındaki 
farkı anlamanın mümkün olmadığını 
söyledi.

Ender Yorgancılar, elektrik 
faturalarındaki TRT payının 
kaldırılması ile ilgili konunun, her 
bakana verilen dosyada yer aldığını, 
en az 15-20 kere EBSO kürsüsünden 
konuyu dile getirdiğini, konuyla ilgili 
Başbakan Yardımcısı Babacan’ın 
ise “Elektrik faturalarından bu payı 
kaldırırsak başka taraftan almamız 
gerekir” şeklinde bir açıklama 
yaptığını, bu şekilde alınan pay ile 
en azından ne için ne kadar ödeme 
yaptıklarını bildiklerini ve arttırılması 
durumunda itiraz etme şanslarının 
olduğunu söyledi. 

Yorgancılar, OSB’lerde leasing ile yatırım yapılmasını engelleyen uygulamanın 
kaldırılması yönünde EBSO’nun yapılan girişimlerin neticelendiğini ve artık 
firmaların OSB’lerdeki yatırımlarda leasingden yararlanabildiklerini belirtti.
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Türk Eximbank İzmir Şube 
Müdürü Ferhat Fırat,, bir firma 
ihracat hedefine varmak istiyorsa 
bunu daha düşük maliyet, daha 

az riskle Eximbank ile yapabileceğine inan-
dıklarını, bu anlamda sadece İzmir’de değil 
Ege Bölgesi’ndeki ihracatçılara nakdi ve 
gayri nakdi destek vermek amacıyla faaliyet 
yürüttüklerini söyledi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis toplan-
tısına konuk olan Fırat, kendisine bu daveti 
yapan Meclis Başkanı Esen ile Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’a teşekkür etti. 
Ferhat Fırat, 2013 yılında nakdi olarak yak-
laşık 20 milyar dolarlık kredi 8 milyar do-
larlık sigorta desteği verdiklerini, ihracatın 
yüzde 18’ini Eximbank’ın tek başına finanse 
ettiğini belirtti. 2010 yılında yaklaşık tüm 
Türkiye’ye verilen nakdi desteğin nere-
deyse tamamına yakınının 2013 yılında Ege 
Bölgesi’ne verdiklerini, yaklaşık 3 milyar 
dolar kredi kullandırıldığını dile getirdi.

Amacımız kar değil
Fırat, eğer nakdi öz kaynak daha güçlü, 

uygun kredi bulabiliyorsa mutlaka göz ardı 
edilmemesi gereken bir diğer enstrümanın 
İhracat Kredi Sigortası olduğu konusunda 
firmalara uyarılarda bulundukları, bu uygula-
manın, gönderilen malın bedelinin ticari ve 
politik risklere karşı güvence altına alındığı 

bir teminat olduğunu belirtti. Eximbank’ın 
ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve 
hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına 
yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların 
uluslararası ticarette paylarının artırılması ve 
girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, 
ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren 
müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası 
piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazan-
dırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar 
ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları 
üretim ve satışının teşvik edilmesi amacıyla 
kurulduğunu, Hazineye bağlı olduğunu, 
kâr amacı gütmediğini söyledi. Ankara’da 
bulunan merkezin ihracatın yarısından 
fazlasının İstanbul’dan gerçekleşmesi sebebi 
ile İstanbul’a taşındığını, Ege ve Ankara’nın 
şube olarak yapılandırıldığını ifade etti.

2013 yılında test aşaması olarak devre-
ye sokulan ve bu sene yasal olarak yürürlü-
ğe konulan Yurt içi Kredi Sigortası uygula-
masının özellikle çekin yarattığı tahribattan 
sonra yurt içinde satış yapan firmaların çok 
önem atfettiği ve özellikle sorup beklediği 
bir enstrüman olduğunu söyleyen Fırat, 
Eximbank’ın son üç yılda 62.4 milyar dolar 
destek sağladığını ki bunun bir önceki döne-
me göre yüzde 126’lık bir artış anlamına 
geldiğini, ihraçta kredisindeki paylarının yıl 
sonu itibariyle yüzde 45’e ulaştığını belirtti.

Orta ve uzun vade
Ferhat Fırat, genelde dünyadaki Exim-

bank’ların orta ve uzun vadeye yayıldıklarını 
ama ülkemizde ticari bankalar bu sektöre 
fazla ilgi göstermedikleri için kısa vadede 
Eximbank’ın kredi kullandırmaya ve bilgi-
lendirmeler yapmaya devam ettiklerini zira 
2011 yılı öncesi kaynağın neredeyse yarıdan 
fazlasının aracı firmalar ile kullandırıldığını, 
firmalara direkt olarak Eximbank’tan kredi 
kullanabilecekleri yönünde farkındalık 
yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yurt içi satıcı kredileri, sigorta işlemleri 
ve uluslararası krediler olmak üzere üç ana 
faaliyetlerinin bulunduğunu, yurt içi satıcı 
kredilerini kısa vadeli krediler, orta ve uzun 
vadeli krediler, döviz kazandırıcı hizmetlere 
yönelik krediler başlığı altında toplanabile-
ceğini dile getiren Fırat, mümkün olduğun-
ca firmaları reeskont kredisi uygulamasına 
yönlendirmeye gayret ettiklerini, çünkü 
20’ye yakın kredi programı içinde piya-
saya göre en iddialı kredi programın bu 
olduğunu, bu uygulamada Merkez Bankası 
kaynağının Eximbank tarafından kullandı-
rıldığını, 2010 yılında başlayan programın 
her sene kredi limitini arttırarak 11 milyar 
dolara kadar çıkardığını, firmalara istediği 
tutarda krediyi, herhangi bir bekleme ve 
taksitlendirme olmaksızın kullandırma şans-
ları bulunduğunu, firma limitinin 180 milyon 

İhracat 
hedefine 
Eximbank desteği
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Türk Eximbank İzmir Şube Müdürü Fırat, 2010 yılında bütün Türkiye’ye verilen nakdi 
ihracat desteğinin neredeyse tamamına yakınının 2013 yılında Ege’ye kullandırıldığını 

belirtirken, sanayici ve ihracatçıları bankanın sunduğu imkanları değerlendirmeye çağırdı.
dolar ile sınırlı olduğunu, firma talep ettiği 
takdirde bir kalemde 40 milyon dolar kredi 
kullandırabildiklerini söyledi.

Kredi vade seçeneklerinin 120 gün, 
240 gün ve 360 gün olarak tanımlandığını, 
18 aylık ihracat taahhüdü bulunduğunu, 
ilk defa Eximbank’tan kredi kullanmak 
isteyen firmalardan kredi mevzuatının ön 
gördüğü ticaret sicil, bilanço gelir gider 
tablosu gibi bazı evraklar talep ettiklerini, 
yaklaşık 2 haftalık ana dosya çalışmasından 
sonra firmaların başvuru tutarı kadar bono 
düzenleyerek, ticari bankaya aval vermeleri 
gerektiğini söyledi. Ticari bankayı aradan 
çıkarmak üzere bir çalışma yaparak test 
aşamasında birkaç firmaya kredi kullandırt-
tıklarını ifade etti. 

Düşük faiz
Fırat, rotatif kredinin vade seçeneği ilk 

başta kısa görünse de ilk alınan kredinin 
vadesi dolmadan ikinci krediye müracaat 
edilerek, kredinin vadesini uzatma şansı 
bulunduğunu, bu şekilde 240 günü 480 
güne çıkarılabildiğini ki bu uygulamanın da 
sadece reeskonta özgü bir program oldu-
ğunu vurguladı. Ticari Bankaların kredileri 
Eximbank oranlarında fonlayamadığı için 
firmalar adına kredi müracaatında bulunup, 
kredi kullandırdığını, dövizde şu anda 
ticari bankalarda yüzde 4’den aşağı kredi 
kullanmak mümkün değilken, Eximbank’ta 
120 günlük bir kredinin maliyetinin yüzde 
1’e geldiğini söyledi.

Reeskont kredisi ile ilk defa 
Eximbank’ın teminat almadığını, bu uy-
gulamadan yararlanmak için ihracat kredi 
sigortası yaptırılması gerektiğini, firmanın 
çalıştığı firmaya ilişkin limit talep ettiğini, o 
firmaya limit verildiği takdirde vadeli çalı-
şılan alacağa yapılan sevkiyatlardan doğan 
poliçeyi, bonoyu arada herhangi banka 
olmaksızın direk Eximbank’a getirerek, 
vadeyi beklemeksizin iskontoya tabi oluna-
bildiğini ifade etti.

Riske karşı sigorta
Sigortanın özellikle üzerinde durdukları 

bir enstrüman olduğunu, çünkü firmaların 
hiç bilmedikleri bir ülkede, hiç bilmedikleri 
bir alıcıyla iş yaptıkları için burada her türlü 
badirenin yaşanabileceğini, dolayısıyla kredi 
kullanmasalar dahi Eximbank’a gelerek, 
sigortadan faydalanmalarını önerdiklerini, 
nitekim sigortanın risk olan yerde bulundu-

ğunu belirtti. Fırat, kesinlikle kendi ülkesin-
den döviz çıkmasını istemeyen ülkelerde 
transfer yasağı durumunun ortaya çık-
masının en sık yaşanan olay olduğunu, bu 
durumda alıcı firmanın hiçbir şekilde satıcı 
firmaya parasını ödeyemediğini belirterek, 
Eximbank’tan yaptırılacak sigorta ile alışve-
riş yapılacak firmanın öncelikle Eximbank 
tarafından incelendiğini, belirlenen limit 
doğrultusunda eğer bir sıkıntı yaşanırsa 
Eximbank’ın bedelin yüzde 90’nını ödemek 
ile yükümlü olduğunu belirtti.

Fırat, geçen sene sigortadan dolayı 
yaklaşık 11 milyon dolar tazminat ödedik-
lerini, bu sene daha üçüncü ay olmasına 
rağmen 6 milyon dolar sigorta tazminatı 
ödediklerini belirterek, 400 bin dolar 
tutarlık malın ise Eximbank’ın girişimleri 
ile tahsil edildiğini, çünkü bütün sigorta 
şirketlerini bir çatı altında toplayan birliğe 
bu durum ihbar edildiğinde firmaların kara 
listeye girdiğini ve başka bir ülkeye sigortalı 
veya vadeli satış yapamadığını, dolayısıyla 
kötü niyetli olmadığı takdirde firmaların 
kara listeye girmemek için ödeme yaptıkla-
rını söyledi. 

Şu anda Eximbank’ın arşiv kayıtla-
rında 200 bin tane alıcı hakkında rapor 
bulunduğunu, her yeni firma içinde kayıt 
oluşturularak arşivin geliştirildiğini söyledi. 
Yurt içi riski istemeyen firmalar için “Yurt 
içi sigortası” uygulaması bulunduğunu, 
ancak bu uygulamadan yararlanmak isteyen 
firmaların öncelikle bir yurt dışı sigortası 
yaptırmış olması gerektiğini belirtti.

Bürokrasiyi azaltıyoruz
Yöneltilen sorulara yanıt veren Fırat, 

Eximbank’ta KOBİ’lerin en uygun ve 
maliyette kredi kullanma şansı bulunduğu-
nu, bunun hem TL, hem döviz için geçerli 
olduğunu, genelde TL’yi ve dövizi bir 
reeskonta yönlendirdiklerini, 18 ay vade ta-
nıdıklarını, 5 milyon dolarlık limitin istenilen 
tutarda kullanılabildiğini, işlemlerin merkez 
tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Reeskont kredi kullanımında şartları 
kaynağı veren Merkez Bankası’nın düzenle-
diğini, Eximbank olarak bu kuralları müm-
kün mertebe ihracatçı lehine genişletmeye 
çalıştıklarını dile getiren Fırat, reeskont 
kredisi kullanmak isteyen firmaların kesin-
likle protestolu çek veya senedi olmaması 

gerektiğini söyledi.
Fırat, mevcut bürokrasinin mevzuat 

ve yönetmelikler gereği işleyen süreç 
olduğunu, mümkün mertebe bürokrasiyi 
azaltmaya çalıştıklarını, zaten kredi kullanan 
firmalardan bir defaya mahsus istenen 
belgelerin tekrar istenmediğini, sadece 
yıllık bilançoların gönderilmesini istedikle-
rini söyledi. Aracı bankalar ile kullandırt-
tıkları kredilerde firmaların çok beklediği 
duyumunu kendilerinin de aldığını, ancak 
bu bekleme süresinin Eximbank’tan değil 
aracı olan bankalardan kaynaklandığını, 
Eximbank’a kredi için direkt müracaat 
edenlerin TL kredilerinde şu anda yoğun-
luk olduğu için biraz bekleyebildiklerini 
ancak döviz kredilerinde asla bekleme ya-
şanmadığını, üç gün içinde paranın hesaba 
geçtiğini söyledi.

Eximbank’ta işletme ve yatırım kredile-
rinin mevcut olduğunu, ancak yoğun talep 
nedeniyle Ağustos 2013 tarihi itibariyle 
başvuru alınamadığını,  bunun dışında         
1 veya 2 yıl ödemesiz ya da 5 veya 7 yıl 
vadeli kredi imkanlarının mevcut olduğunu 
belirtti. Hali hazırda bulunan 200 bin firma-
nın bilgi güncellemelerinin işbirlikleri söz 
konusu olduğunda yapıldığını dile getiren 
Fırat, firmaların ihtiyaç duydukları limit 
gereksinimlerini karşılamıyorsa Eximbank’a 
yapacakları müracaat ile limit artırımının 
yapılmasının sağlanabildiğini ifade etti.

Fırat, Eximbank’ın web sayfasındaki 
duyuru bölümünün her gün güncellen-
diğini, hangi kredilerin kullanıma açıldığı, 
hangilerinin doluluk nedeniyle kapandığının 
buradan güncel olarak takip edilebileceğini 
dile getirdi. Reeskont kredilerinde erken 
ödemenin bir avantaj sağlamadığını, çünkü 
Eximbank’ın vadesinde Merkez Bankası-
na ödeme yaptığını, dolayısıyla mümkün 
mertebe kısa vadede ödeme seçilip, yeni 
bir krediye geçme imkanı yaratılmasını, 
ödemelerin vadeye göre ayarlanmasını 
önerdiklerini söyledi.

Döviz kredileri arasına sterlinin de 
alınması konusunun Merkez Bankası’na 
önerilebileceğini söyleyen Fırat, serbest 
bölge firmalarının özellikle reeskont 
kredisi kullanabilmeleri konusunda talepte 
bulunduklarını ancak maalesef Merkez 
Bankası’nın bu konuya sıcak bakmadığını 
dile getirdi.
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Mehmet Karahaliloğlu
3D yazıcılarla 
sanayi devrimi
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Karahaliloğlu, önümüzdeki 10 yılda 
bütün sanayicileri ilgilendiren bir 
sanayi devrimi yaşanacağını, bunun 
3D yazıcıların üretime sokulması ile 
başlayacağını söyledi. Şu andaki 3D 
yazıcıların metal ile plastiği ve diğer 
elementleri yavaş yavaş karıştırmayı 
başarabildiğini ancak 3D yazıcılar tam 
olarak istenen seviyeye geldiğinde 
bir uçağın gövdesini oluşturmak 
için binlerce insanın değil, gerekli 
elementlerin verildiği 3D yazıcıların 
tek tuşa basılarak uçak gövdesini 
bir seferde tamamlayabileceğini dile 
getirdi.

Bir tür CNC makinası gibi 
düşünülebilecek 3D yazıcıların hayata 
geçirilmesiyle insan gücüne gerek 
kalmayacağını, yaşanacak bu durumun 

3. Sanayi Devrimine hazırlıklı olmayan 
şirketleri, özellikle tedarikçi şirketleri 
çok fazla etkileyeceğini, dolayısıyla 
büyük ve orta ölçekli şirketlerin 
şimdiden 3D yazıcılar konusunda 
hazırlıklarını yapması, yatırımları bu 
yöne kaydırması gerektiğini, orta gelir 

tuzağına düşen Türkiye gibi bir ülkenin 
bu konuyu çok iyi değerlendirerek,  
bu yönde yatırımların yapılmasına 
olanak sağlaması gerektiğini vurguladı.

Nedim Anbar
Vatan hainliği
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, kesinleşen yerel seçim 
sonuçları karşısında şaşkın olduğunu, 
çünkü çıkan sonuçlara baktığında 
kafasında “biz bugüne kadar ne 
yaptığımızın farkında değil miydik”, 
“biz bu toplumun iyi bir yere gelmesi 
için mücadele eden yüzde kaçlık 
gruptayız”  şeklinde iki düşünce 
belirdiğini belirtti.

Anbar, yerel seçimler öncesinde 
devletin en önemli toplantılarının 
yapıldığı odanın dinlenerek, ses 
kayıtlarının kamuoyuna sızdırıldığını 
ve bu konuyla ilgili pek çok 
yorum yapıldığını dile getirerek, 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Sa-
nayiciler, yerel seçimlerin sonuçlanmasının 
hemen ertesinde gerçekleştirilen meclis top-
lantısında dikkatleri yine ekonomiye ve alınan 

kararların sektörel yansımalarına çekti. Dijital çağın yeni 
icadı üç boyutlu yazıcılarla yeni bir sanayi devriminin 
yaşanacağını haber veren sanayiciler, orta ve büyük 
şirketlerin yatırımlarında bu hususu dikkate almasını 
önerdi. Elektrikten alınan TRT payının yüksekliğine 

dikkat çeken sanayiciler, bunun maliyet artırıcı etkisi 
nedeniyle rekabet avantajını kaldırdığını belirtirken, yer 
altı sularına sayaç takılmasına ilişkin uygulamanın da su 
kullanan sektörlerde fizibilite yapılmasını olumsuz yön-
de etkilediği için yatırım planlarının rafa kaldırılmasına 
neden olduğunu ifade etti. EBSO Meclis Üyesi sanayici-
ler, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantının dinlenme-
sinin ve ses kayıtlarının yayınlanmasının da vatan hainliği 
olduğunu vurguladı.

Sanayicinin 
gündemi ekonomi
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bilindiği üzere kendisinin emekli 
asker olduğunu, Genelkurmay 
koridorlarında komutanlar ile çok 
üst düzey toplantılara katıldığını, bu 
tür toplantılarda akla gelebilecek 
her şey konuşulduğunu, insanlara 
saçma gelebilecek konuların 
da konuşulduğunu çok iyi 
bildiğini, dolayısıyla konuşmaların 
yadırganmaması gerektiğini, zaten 
amacın fikir jimnastiği gerçekleştirmek 
olduğunu söyledi. Konuşulan 
konuların icraata geçirilecek anlamını 
taşımadığını, devleti ilgilendiren bir 
konuşmanın yayınlanmasına ise abes 
ve iştigalin ötesi olarak baktığını, 
konuyla ilgili Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın görüşüne tamamen 
katıldığını, bunun bir vatan hainliği 
olduğunu vurguladı.

Sahip olduğu görüşlerin tüm meclis 
üyelerince bilindiğini hatırlatan Anbar, 

ama bu konuda yapılanları kabul 
etmenin mümkün olamayacağını, 
zira bu tür toplantılarda, bir ülkenin 
dış politikası ile ilgili, yapacağı 
hareketler ile ilgili herkesin aklına 
gelenleri söylediğini, çıkan sonuçların 
raporlanarak, karar makamına 
gönderildiğini, nihai neticeyi karar 
makamının verdiğini ifade etti. Nedim 
Anbar, yapılan bu çok yanlış davranışın 
seçim sonuçlarını etkilediğini ve 
iktidar partisinin oylarını 3 - 4 
puan arttırdığını ifadeyle, bu olayı 
dünyanın büyük güçlerinin “bak her 
şeyden haberimiz var aklını başına 
al” anlamında bir mesaj vermek için 
yaptığını düşündüğünü, zayıf bir ihtimal 
olarak da içeriden bir sızdırma ile 
oyların arttırılmasına yönelik yapıldığı 
kanaatini taşıdığını dile getirdi. 

Yakup Özdanon
Elektrikten TRT 
payı alınmasın

EBSO Meclis Üyesi Yakup 
Özdanon, 2014 yılında kullanılan 
enerji bedellerinden yüzde 9.2 
kayıt bedeli tahsil edilmesinin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 
karara bağlandığını, şu anki elektrik 
faturalarındaki tutarın yüzde 57.60’ının 
elektrik kullanım bedeli, yüzde 
42.40’ının ise diğer paylar olarak 
yansıtıldığını ifade ederek, özellikle 
yüzde 1.4 oranında ayrılan TRT payının 
kendisini son derece rahatsız ettiğini, 
izlemediği bir kanal için kendisinden 
kesinti yapılmasını anlayamadığını 
söyledi.

Sayıştay’ın 2012 raporuna 
göre TRT’ye 880 milyon TL para 
aktarıldığını öğrendiğini, Kemalpaşa 
OSB’nin 2013 yılındaki ödediği 
elektrik faturalarını incelediğinde 
TRT’ye 1 milyon 180 bin 218 lira para 
aktarmak durumunda kaldıklarına şahit 
olduğunu söyledi. Özdanon, bu son 
derece üzücü duruma son verilmesi 
ve bu paraların sanayicinin cebinde 
kalması sağlanmadığı sürece diğer 
ülkelerle rekabet edebilme şansları 
olamayacağını ve 2023 hedeflerine 
ulaşılamayacağını dile getirdi. 

Kürşad Yuvgun
Yeraltı suyuna sayaç 
yatırımdan caydırıyor
EBSO Meclis Üyesi Kürşad 

Yuvgun, yer altı su kuyuları ile ilgili 
ilk yasanın 1960 yılında çıkarıldığını, 
2011 yılına kadar hiçbir değişikliğe 
uğramadan uygulamaya devam 
edildiğini, bütün kuyu ruhsatlarının bu 
kanuna göre verildiğini, hiç kimseden 

ücret istenmediğini söyledi. Ancak 
2011 yılında çıkarılan 167 sayılı 
Yeraltı Suları Kanunu ile su kuyularına 
sayaç takılmasının şart koşulmasıyla 
sanayicinin panik yaşamasına neden 
olunduğunu, yaşanan durum üzerine 
EBSO’nun son derece duyarlı 
davranarak, çeşitli girişimlerde 
bulunduğunu, hatta DSİ Bölge 
Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla 
Odamızda toplantı düzenlendiğini 
belirtti.

Yuvgun, söz konusu toplantıda 
yetkililerin; bölgemize yaklaşık 60 bin 
kadar kuyu bulunduğunu, bu rakamın 
8-10 katı kadar da ruhsatsız kuyu 
bulunduğunu ve sayaç takılmasını 
bekledikleri kuyu sayısının 318 tane 
olduğunu, bu kuyulardan 100’e 
yakınının sanayicilere ait olduğunu 
dile getirdiklerini, bu rakamların da 
kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi. 

Su kuyularından tahsis edilmesi 
planlanan ücretler nedeniyle yerli, 
yabancı bir çok yatırımcının, özellikle 
suyu çok kullanması gereken 
sanayi tesislerinin yatırımlarını rafa 

kaldırıldığını, zira hükümetin 2-3 yıl 
sonra su kuyuları için nasıl ve ne kadar 
ödeme isteyeceği bilenemediğinden 
fizibilitenin de hazırlanamadığını dile 
getirdi. Yuvgun, içinde bulunulan bu 
belirsizliğe rağmen su tüketimi çok 
olan tesislerin çaresizlik içerisinde 
istenen sayaçları aldıklarını belirterek, 
konunun hazinliğini ve yaratacağı ciddi 
neticeleri ortaya koymak adına bu 
açıklamaları yaptığını söyledi. Yönetim 
Kurulu’nun, özellikle Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Çiçekçi’nin konuyla 
ilgili ciddi çalışmaları bulunduğunu 
bildiğini, yine de vazgeçilmeden 
çalışmalara devam edilmesini istediğini 
dile getirdi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı, burs verdiği 
öğrencilere 
sadece 

eğitim yardımı 
yapmakla kalmıyor, 
yaşam koçluğu 
ile onların sosyal 
hayatta da kendine 
güvenen, geleceğe 
sağlam adımlarla 
yürüyen bireyler olması için 
çaba gösteriyor. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Deniz 
Gündüz’ün eşi Sumru Gündüz’ün 
eğitim koçluğunu yaptığı ve EBSO 
Vakfı tarafından burs verilen 32 genç, 
hayata artık daha sıkı tutunuyor. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, burs verilen 

gençlerden 32’sine hiç bir ücret 
almadan yaşam koçluğu 

yapan Sumru Gündüz’ü 
tanıttı. Sanayicilere 
Gündüz’ün çabalarını 
öven Yorgancılar, 
“Şu an ben 
ne bir 
başkan 

ne bir 
sanayici 

olarak değil, 
bir baba olarak 
konuşuyorum. 
Yönetim Kurulu 
Üyemiz Deniz 
Gündüz’ün eşi 
Sumru Gündüz, 
hiçbir ücret talep 
etmeden yaptığı program 

kapsamında yaşam koçluğu ile 
Vakfımız tarafından burs verilen 
32 gencimizin hayata daha sıkı 
tutunmasını sağlamış ve yaşadığı 

sıkıntılar bertaraf edilmiştir. Bu; 
beni çok mutlu eden 

bir olay” dedi.
Ender 

Yorgancılar’ın 
yaşam 
koçluğu 
ile hayatı 
değişen 
gençlere 
ilişkin 

olarak 
paylaştığı 

bazı 
örnekler, EBSO 

Meclisi’nde 

EBSO Vakfı’ndan 32 gence 
yeni bir başlangıç

Eski 
bir hükümlü... 
Cezaevinde 

hazırlanıp üniversiteye 
girmiş. Toplum-aile-hayat 

hep ona karşı... ARTIK 
ONU DİNLEYEN 

VAR

Geçmişte 
tacize uğramış 

bir genç kız... Tek başına 
yaşadığı öğrenci evine her 

gün hava kararmadan dönmeye 
çalışıyor. Karanlıkta yalnız sokakta 
yürüyemiyor, toplu taşıtlarda son 

derece tedirgin. Çalışma sonrası ilk 
defa akşam evine dönerken belediye 

otobüsünde uyuyakalmış... 
 ARTIK HAYAT 

GÜVENLİ
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duygusal anların yaşanmasına neden 
oldu.

Görevimizi yapıyoruz
Gönüllü olarak Vakıf için hizmet 

veren Sumru Gündüz’e Meclis 
Başkanı Salih Esen ile birlikte plaket 
veren Ender Yorgancılar, “Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Vakfı, 2000 yılında 
Odamız üyesi olan 
sanayicilerin, 
bölgemiz ve 
ülkemizin 
ekonomik, 
sosyal, 
bilimsel ve 
kültürel 
gelişimine 
katkıda 
bulunmak 
amacı ile 
kurulmuştur. 
Zor durumda kalmış, 
yardıma muhtaç birine bir nebze de 
olsa maddi ve manevi yönden destek 
olabilmek en başta gelen insanlık 
görevidir. Bu anlamda Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın gün geçtikçe önem 
kazandığı açıktır. Vakıflar temelde 
gönüllülük esasına dayalı, kar amacı 
gütmeyen sivil toplum kuruluşlarıdır. 
EBSO Vakfı olarak, ‘en iyi yatırım, 
geleceğe olan yatırımdır’ inancı 

içerisinde, eğitim ve öğretim alanında 
verdiğimiz burs çalışmalarımızı 
daha geniş kitlelere ulaştırmak 
çabasındayız” dedi. 

Sumru Gündüz de, 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar 
ile kendilerine destek 
veren EBSO Meclis 
ve EBSOV üyelerine 

teşekkür 
ederken, 

çocukların 
önce bir 
psikolog ile 
çalıştıktan sonra 
koçu ile çalışmaya 
devam ettiklerini de 

sözlerine ekledi.

EBSO Vakfı’nın burs verdiği ve yaşam koçluğunu EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Deniz Gündüz’ün eşi Sumru Gündüz’ün yaptığı 32 gencin, 

hayata daha sıkı tutunması sağlandı.

Engelli... 
Sadece bedeni 

engelli, aklı, ruhu 
sağlıklı. Aldığı terapi ile 
bedensel engeliyle başa 
çıkabilmeyi ve bunun 

hayatını engellemesine 
izin vermiyor... ARTIK 
HAYATA KOŞUYOR

Yakışıklı 
pırıl pırıl bir genç... 

Anksiyetesi (kaygı, korku, 
gerilim, sıkıntı hali) sorunu yaşıyor 
ve ilaç kullanıyor. Hayatındaki pek 

çok şeyi bu rahatsızlığına bağlamaktaydı. 
Hastahanede psikiyatriste gittiğinde 

sadece ilaç kontrolü yapılıyormuş ve maddi 
imkansızlık nedeniyle hiç terapi alamamış. 
Sonuçta, aslında gayet iyi olduğu, doktoru 

gözetiminde ilacı da yavaş yavaş 
bırakılabileceği tespit edildi.. Koçu 
ile kariyeri için çalışmaya devam 

etti... ARTIK ÇOK 
UMUTLU
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2012 Nobel Barış 
Ödülü’ne aday gösterilen 

ve 3 semavi dinin 
mensuplarından oluşan 
Antakya Medeniyetler 

Korosu, EBSO Vakfı’nın 
burs verdiği öğrenciler 
yararına sahneye çıktı.

Medeniyetler Korosu
öğrenciler için söyledi
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı Kadınlar Birliği, 2012 
Nobel Barış Ödülü’ne 
aday gösterilen Antakya 

Medeniyetler Korosu’nu İzmirli 
sanatseverlerle buluşturdu. Çeşitli 
kültürel yapıların yüzyıllardan beri bir 
arada yaşamalarının ürünü karşılıklı 
saygı ve hoşgörü ortamını dünyaya 
örnek göstermek amacıyla yola çıkan 
ve 3 semavi dinin mensuplarından 
oluşan Antakya Medeniyetler 
Korosu, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
üyesi sanayicilerin katkıları ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 
bu kez bursiyer öğrenciler için sahne 
aldı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar ve EBSOV 
Kadınlar Birliği Dönem Başkanı İhsan 
Özduran’ın ev sahipliğinde organize 
edilen konsere gelenler, Ahmet Adnan 
Saygun Sanat Merkezi’ni doldurdu. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “Günümüzde en çok 
ihtiyacımız olan hoşgörünün en önemli 
kentlerinden Antakya ile birlikte bu 
geceyi ortaklaşa düzenlemekten 
mutluluk duyuyoruz” dedi. EBSO 
Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı İhsan 
Özduran da, barışa ve sağduyuya 
çok ihtiyaç duyulan bir dönemde 
etkinliği düzenlediklerini belirterek, 
konuklara sevgi ve hoşgörüyü bu 
konserle tekrar hatırlatacaklarını ifade 
etti. Medeniyetler Korosu konseri 

için geceye katkıda bulunan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi adına Muzaffer 
Tunçağ, ulaşım sponsoru Sunexpress 
adına Gelir Yönetimi Supervizörü 
Koray Yücel, konaklama sponsoru 
Caner Gıda Ürünleri adına Ertürk 
Alyürek ile EBSO Vakfı’na bağış yapan 
Garanti Bankası adına Konak Şubesi 
Müdürü Cemal Engil’e teşekkür 
plaketleri verildi.

3 dinden, farklı 
mesleklerden
Çeşitli kültürel yapıların 

yüzyıllardan beri bir arada 
yaşamalarının ürünü olarak karşılıklı 
saygı ve hoşgörü ortamını dünyaya 
örnek göstermek amacıyla 2007 
yılında yola çıkan ve 3 semavi dinin 
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mensuplarından oluşan Antakya 
Medeniyetler Korosu, muhteşem bir 
geceye imza attı. EBSOV tarafından 
İzmir’e davet edilen ekip, 3 dine özgü 
eserleri başarıyla seslendirdi.

Antakya’da yaşayan rahip, imam, 
rahibe, kuyumcu, öğretmen, öğrenci, 
emekli, ev hanımı ve serbest meslek 
mensupları gibi kişilerin yer aldığı 
44 kişilik koro, davetlilerden büyük 
alkış aldı. Şarkı aralarında yaptığı 
esprileriyle geceye renk katan koro 
şefi Yılmaz Özfırat, “Biz politik bir 
topluluğuz. Mesaj vermek amacıyla 
konserler düzenliyoruz. Farklı din 
ve kültürlerin bir arada bulunduğu o 
kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki 

çoğu insan bunun farkında değil. Bu 
gecenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olduğunuz için gurur 
duyacaksınız” diyerek tüm yurtta sevgi 
ve hoşgörünün devam etmesini diledi. 

Renkli dakikaların yaşandığı 
konserin sonunda, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar ve EBSOV 
üyeleri sahneye çıkarak koro ile 
birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

Davetiyeleri 75 liralık bağış 
karşılığında edinilen Medeniyetler 
Korosu konserinden elde edilen gelir, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı’nın 
burslar hesabına aktarılacak. EBSO 
Vakfı halen 232 üniversite ve 51 lise 
öğrencisi olmak üzere 283 öğrenciye 
her ay burs veriyor.  
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İnsan olma erdemlerini içinde 
barındıran üç güzel kelime... 
Sevgi, Barış, Hoşgörü...

Ve üç semavi dinin simgesi: 
hazan, çan ve ezan...

Bu sesleri aynı gök kubbede 
dinleyerek yaşamanın  bize  kattığı 
paha biçilmez kültürel değerler.... ve 

Barışın, hoşgörünün kenti İzmir...
8500 yıllık çeşitli kültür mirasına 

sahip
12 İyon kentine ev sahipliği 

yapmış
Victor Hugo’nun şiirinde 

prensese benzettiği, şarkılara ilham 
olmuş İzmir...

Osmanlı döneminin ilk 
tiyatro oyunu ve operetleri ile, 
Anadolu’daki ilk demir yolu ağı ile, 
basın organları ve misyon okulları 
ile tanınan, Cumhuriyet döneminin 
ilk iktisat kongresinin yapıldığı ve 
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük 
Atatürk tarafından ‘’Ben İzmir’i ve 
İzmirlileri severim. İzmirliler de beni 
sever’’ diyerek onurlandırdığı  İzmir...

Bir makalede okumuştum, 
‘’İzmir bir insana benzetilse idi kişilik 
özellikleri nasıl olurdu?’’ sorusuna 
‘dişi, genç, iyi eğitilmiş, dinamik, 
görgülü, bilgili ve kültürlü’’ cevapları 

alınmış, ‘’İzmir size 
hangi rengi çağrıştırır?’’ 
sorusunun cevabı  ise 
“mavi” olarak verilmiş... 
Gök kubbenin ve 
okyanusların rengi mavi.

Gök kubbenin 
ve okyanusların 
sonsuzluğunu hatırlatan 
bu şehirde kadın olmak; 
toplumsal duyarlılığa 
sahip, sosyal ve siyasal 
alanda sorumlu bireyler 
olmayı gerektiriyor...

Bu sorumluluğa 
sahip bireyler ise 

toplumun her kademesinde 
farkındalıklarını  ve yapabilirliklerini 
sonsuz gayret sarf ederek hayata 
geçirmeli geleceğin inşası için güç 
birliği oluşturmalıdır.

Böyle bir güç birliğine örnek 
olan EBSO Vakfı Kadınlar Birliği; 
“ortak hayal, ortak akıl ve ortak 
emek” felsefesi  ile çalışarak, 1 Nisan 
akşamı Ahmet Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nde  muhteşem bir etkinliğe 
imza attı.

Teşekkürlerimizi tekrar tekrar 
iletmek isterim ki; Büyükşehir  
Belediye Başkanımız Sayın Aziz 
Kocaoğlu’nun desteği, Vakıf 
Başkanımız Sayın Ender Yorgancılar 
ve vakıf  yönetimimizin güç vermesi, 
üç dinin temsilcisi din adamlarının 
salondaki maneviyatı arttıran varlığı, 
sponsorluk desteği veren kurum ve 
kuruluşların katkıları ve teveccüh 
göstererek 1000 kişilik salonu 
dolduran sanatsever İzmirlilerin 
büyük ilgisi ile burslar yararına 
düzenlenen bu geceden önemli bir 
gelir elde edildi.

Tarih boyunca çeşitli kültürlerin 
hoşgörü ile mayalandığı  İzmir’de; 
Nobel Barış Ödülü’ne aday 
gösterilen Antakya Medeniyetler 
korosunun; din, dil, ırk, cinsiyet 
ayrımı gözetmeyen müziğin evrensel 
dili ile insanlığa verdikleri sevgi, 
barış, hoşgörü mesajlarını hayatımıza 
geçirmemizi temenni ederken...

Sevgi, barış, hoşgörünün; İzmir’in 
rengi mavi gök kubbe ve okyanuslar 
kadar sonsuz olmasını... 

Ve  İzmir gibi dinamik, İzmir 
gibi iyi eğitimli, İzmir gibi görgülü, 
kültürlü ve bilgili ve üretken 
gençlerin karar mekanizmalarında 
yer almalarını, böylelikle sosyal, 
çağdaş, demokratik, katılımcı ve 
yenilikçi bir anlayışla geleceğe yön 
vermelerini diliyorum.

Medeniyetler 
buluşması

İhsan Özduran
EBSO Vakfı Kadınlar Birliği 

Dönem Başkanı
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1 
Nisan 2014 tarihinde 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfımızın üstün bir çabayla 
organize etmiş olduğu 

Antakya Medeniyetler Korosu’nun 
Konserini izledik. 

Daha önce böyle bir koro 
hakkında bilgi sahibi olmayanlar 
için Antakya ibaresi yöresel bir 
koro olduğu imajı veriyor. Oysa 
ki üstlendikleri misyon yörenin 
de bölgenin de sınırların da 
ötesine taşıyor.. Koro üyeleri 
Antakyalı, koronun kurulma fikri 
de Antakya’nın bin yıllardır ev 
sahipliği yaptığı medeniyetlerden ve 
bu medeniyetlerin dini inançlarını 
hoşgörü ve birlik içerisinde 
yaşatmalarından ortaya çıkmış. 120 
kişiden oluşan ekip tamamen amatör 
bir ruhla kurulmuş. Herkesin kendi 
işi, mesleği var, müsaitlik durumuna 
göre kimi konsere 40 kişi, kimisine 
20, kimisine daha kalabalık gidiyorlar. 
Verdikleri konser karşılığında, 
kendilerini davet eden kurumdan 
ihtiyaç sahibi engelliler için tekerlekli 
iskemle gibi bedeller talep ediyorlar. 
Ekipte avukat, esnaf gibi meslek 
sahiplerinin yanısıra papaz, imam, 
haham gibi din adamları da var. 
Repertuarları da çok renkli, müzik 
aralarında koro şefi sayın Yılmaz 
Özfırat’ın nükteli konuşmaları da… 

Türkiye’miz bir çok medeniyete 

ev sahipliği yapmış ve farklı 
dinlerin binyıllardır değişik 
yörelerinde birarada uyum 
içerisinde yaşayageldiği dünyanın 
nadir ülkelerinden bir tanesidir. 
Gerek Hıristiyanlardan gerek 
Müslümanlardan, bağnazlığa kaçan 
akımlar zaman zaman bu coğrafyada 
din savaşlarına sebep olmuştur, 
ancak en uzun soluklu medeniyetler 
ve inananlar ittifakı bu topraklarda 
yaşamıştır ve yaşamaktadır. Dinler 
ittifak yapmaz, zaten yapacak olsa 
kendi kurallarıyla ve dogmalarıyla 
çelişir, ancak din adamları veya 
inananlar ittifak yapabilir.

Kavgalar halkın deyişiyle aynı 
yerde yaşayan değişik kökenlere 
sahip insanlardan değil hep 
politikacılardan kaynaklanmıştır. 
Örneğin, Yunanistan’a gittiğinizde 
bu kanaate varıp dönersiniz. Bunun 
doğrusu şöyledir; dünyayı bir şekilde 
idare eden güç odakları, günümüzde, 
yakın ve uzak tarihte insanları, en 
temiz en hassas duygularla bağlı 
oldukları dinleri ve inançlarıyla ilgili 
nifak tohumları atarak birbirlerine 
düşman etmişlerdir. Bu kavgalar 
sonucunda ya bir şekilde bölgeyi 
ele geçirmişler, ya doğal kaynakları 
ele geçirmişler ya da taraflara güzel 
kazançlarla silah ve mühimmat satıp, 
daha sonra yıkılan kentleri imar 
etmişlerdir. Mezhep farklılıkları bile 

kavga sebebi olmuştur. Halbuki aynı 
Tanrı’ya, Peygambere ve Kutsal 
Kitaba inanan insanların inançlarında 
sadece birkaç nüanstan ötürü 
birbirlerine kıymaları, düşman 
olmaları inanılacak bir şey değildir.

İnsan, doğanın en mükemmel 
yaratığıdır. Tanrı’nın verdiği canı ve 
aklı doğru yönde kullandığı zaman 
ulaştığı medeniyet seviyesini, yanlış 
yönde kullanarak uğradığı kıyımları 
ve yıkımları tarihte ve günümüzde 
görmekteyiz. Sadece biraz daha 
birbirimizi anlamaya çalışarak, 
diyaloglar kurarak, gereksiz kibiri 
bir kenara bırakarak dünyayı tüm 
insanlık için zevkle yaşanacak bir yer 
haline getirebiliriz.

Bu felsefeyi evrensel dil olan 
Müzik ile anlatan medeniyetler 
korosunun üstlendiği evrensel 
misyon bu noktada daha iyi 
anlaşılmaktadır. Müziğin ritmi aslında 
yaşamın ta kendisidir. Hüznü, 
sevinci, heyecanı, coşkuyu, müzikle 
anlatmak, anılarda kalan duyguları 
müzikle hatırlamak, müzikle 
ibadete çağırılmak ve ibadet etmek, 
müzikle bu dünyadan göçenleri 
anmak.. Müziğin yaşamımızın her 
anında var olduğunu Medeniyetler 
Korosu bir kez daha hatırlattı. Artık 
kendilerini de hatırlayacağımız ilahiler 
ve müzikler var, yüreklerine ve 
emeklerine sağlık.

Kelimelerin 
kifayetsiz 

kaldığı yer
Nail Fatih Aracı
EBSO Meclis Üyesi
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Yazdığı dönem romanları 
ile beğeni toplayan ünlü 
yazar Ayşe Kulin, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Vakfı 

(EBSOV) Kadınlar Birliği üyelerinin 
konuğu oldu. Türkiye’de kadınların 
iş gücüne ve sosyal hayata katılımı 
açısından Cumhuriyet kazanımlarına 
sahip çıkılamadığını ifade eden Kulin, 
“Türk kadınının mesleklere girişi 
birer birer oldu, sonra gökyüzündeki 
yıldızlara döndü. Ama biz emanete 
maalesef iyi bakamadık” dedi.

Çarpıcı rakamlar
Konuşmasının başında ilk 

konferansını İzmir’de verdiğini 
hatırlatan Kulin, “İlk kez de son kez de 
İzmir’de konuşuyorum. Hem konuk 
olduğum kurumların hem kendimin 
başını sıkıntıya sokmamak adına 
bundan sonra susacağım” dedi. 

Kadınların iş hayatında, siyasette ve 
sosyal yaşamdaki yeri ile ilgili çarpıcı 
rakamları paylaşan Kulin, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“22 milyonda 7 milyon çalışan 
kadın var. Hükümetteki 26 bakandan 
sadece biri kadın. 2 bin 924 belediye 
başkanından sadece 26’sı, 34 bin 210 
muhtardan 65’i, 81 validen 1’i, 103 
rektörden 5’i kadın. 26 müsteşar 
arasında hiç kadın yok. Kadın-erkek 
eşitliği konusunda dünya sıralamasında 
134 ülkeden 126. sıradayız. Gelişmiş 
ülkelerde kadın istihdamın oranı yüzde 
60-70’lerdeyken Türkiye’de yüzde 
31 ile dünya ortalamasının yarısının 
altında.”

Eğitim reformu eleştirisi
Ayşe Kulin, Osmanlı’dan günümüze 

kadın haklarına yönelik düzenlemeleri 

paylaşırken, Cumhuriyetle birlikte 
Türk kadınının Avrupa’daki 
hemcinslerinden öne geçtiğini anlattı. 
Kadınların iş ve sosyal hayattaki 
geri kalmışlığında önemli unsuru 
eğitim sisteminin yetersizliği olarak 
değerlendiren Kulin, “Biz fevkalade 
iyi netice veren 8 yıllık eğitimimizi 
4+4+4 yaptık. Biat kültürü ile 
araştırmayan, merak etmeyen eğitim 
böyle netice veriyor. Size söyleneni 
pat diye alıp cebinize koyuyor ve 
sorgulamıyorsunuz” diye konuştu.

Batmakta olan gemiden 
ulus yaratıldı
Tüm yaşananlara karşın 

umutsuzluğa kapılmama çağrısında 
bulunan Kulin, “Aşağı doğru bir 
grafik var evet ama ben yine de 
ümitsiz değilim. Çünkü biz Kurtuluş 
Savaşı’nı kazanmış bir milletiz. 
Okur yazar değildik o zaman. 
İmanımızla, direncimizle kazandık. 

Batmakta olan gemiyi nasıl bir millete 
dönüştürebildiysek bu eğitimde 
eşitsizlikte hızla aşağı inen trendi 
de hızla yukarı çıkaracağımıza 
inanıyorum” diye konuştu. 
Konuşmasının ardından kadınların 
sorularını yanıtlayan Kulin, kitaplarını 
imzalayarak kadın konuklarla hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Hayal ederek başlar
EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı 

İhsan Özduran ise özgürlük savaşçısı 
Martin Luther King’in bundan 50 
yıl önce iyilik, güzellik, barış ve 
adalet mesajlarını içiren ‘Bir Hayalim 
Var’ başlıklı konuşması yaptığını 
hatırlatarak, “Hayata, insana dair, 
kişisel gelişime dair yapılacak her güzel 
şey önce hayal edilir ve çevrenizdeki 
tüm insanlar tıpkı bugün bu birliktelik 
hayalinin gerçekleşmesi gibi birer 
görevli olurlar. İnsan hayal ettiği 
müddetçe yaşar” dedi.

Ayşe Kulin, EBSOV’a konuk oldu
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Türk Kızılayı Urla Şubesi 
ile Türk Kızılayı Batman 
Şubesi’nın ortaklaşa 
yürüttüğü “Doğudan Batıya 

Mutlu Çocuklar, Gülen Yüzler” projesi 
kapsamında İzmir’e gelen çocuklar, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’na misafir 
oldu. EBSO Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Hüseyin Vatansever, geleceğin 
teminatı çocukların eğitiminin 
önemine dikkat çekti. Vatansever, 
“Bugünleri çok iyi planlayıp, geleceği 
iyi hazırlanmalısınız” dedi.

EBSO, Batmanlı çocukları ağırladı. 
Urla Türk Kızılayı ile Batman Türk 
Kızılayı’nın Türkiye’de bir ilke imza 
atarak gerçekleştirdiği Doğudan 
Batıya Mutlu Çocuklar Gülen Yüzler 
projesi kapsamında 10 Batmanlı 
çocuk İzmir’e davet edildi. EBSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Vatansever, EBSO olarak Kızılay’a her 
türlü desteği verdiklerini belirterek 
böyle bir çalışmada yer almaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Çocuklarla tek tek sohbet eden, 
gelecek planları ile ilgili yorumlarını 
alan Vatansever, “Ülkemizi daha ileri 
götürecek sizlersiniz. Eğitim hayatınızı 
tamamlayacak, mezun olacak ve iş 
hayatına atılacaksınız. İnsanlık için 
değerlisiniz.  Ülkemizin, sizlere 

ihtiyacı var. Bugünleri çok iyi planlayıp, 
geleceğe şimdiden iyi biçimde 
hazırlanmalısınız” diye konuştu. 

Vatansever, EBSO hakkında 
bilgi verdiği çocuklara, sevdikleri 
mesleği yapmaları öğüdünde bulundu. 
Vatansever, “Sınavda bu kadar puan 
aldım, puanım buna yetti demeyin. 
Gerçekten sevdiğiniz mesleği yapın” 
dedi. 

Urla Türk Kızılayı Şube Başkanı 
Nurgül Saltık ise, geleceğin teminatı 
olarak gördükleri çocuklarla 
ilgili proje kapsamında Batman 
Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan 
10 çocuk ile 4 öğretmeni Urla’da 
misafir ettiklerini belirtti. Saltık, 
“Cumhuriyetimizin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara 
armağan ettiği bu en büyük bayramda 
Batmanlı çocukları EBSO’nun da 
arasında olduğu bağışçılarımızın 
desteği ile kentimizde ağırladık. Bu 
küçük yaşlarda ülkemizi, kentimizi 
yakından tanımalarını, onların geleceğe 
hazırlamayı amaçlayan projeyi 
gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz” 
dedi.

Toplantının ardından Urla Türk 
Kızılayı Şube Başkanı Nurgül Saltık, 
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Vatansever’e plaket ve Urla zeytinyağı 
takdim etti. 21 Nisan’da İzmir’e gelen 
Batmanlı çocuklar, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutladıktan sonra kentlerine döndü.

Batmanlı çocuklar EBSO’da
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İnşaat sektörü 200’ü aşkın alt 
sektörle etkileşim halinde olup, 
ekonomiyi destekleyen lokomo-
tif sektörlerden biridir. Ayrıca, 

inşaat sektörüne birçok sektör girdi 
sağlamakta ve piyasadaki durumunu 
bu sektöre göre ayarlamaktadır. İnşaat 
sektörünün ülke GSMH içindeki payı-
nın yüzde 30 civarında olması da bunu 
kanıtlamaktadır. Bu bağlamda, inşaat 
sektöründe yatırım yapacak firmaları, 
hükümet politikaları ve uluslarara-
sı otoritelerin ekonomik anlamda 
kararları çok yakından etkilemekte-
dir. Sektör yarattığı katma değer ve 
istihdam açısından büyük önem arz 
etmektedir.

Toparlanma başladı
Küresel piyasalara baktığımız-

da; İnşaat Malzemesi Sanayiciler 
Derneği’nin 2014 yılı Mart ayı aylık 
sektör raporuna göre, ABD’de kötü 
hava koşullarına bağlı olarak düşük 
seyreden yıllık inşaat harcamaları 
Ocak 2014’te artış göstererek 645,9 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Konut satışları yavaşlama gösterse de, 
bir artış söz konusudur. Yani ABD, 

sektörde toparlanma eğilimindedir.

Son 3 yıldır daralan AB, inşaat 
sektöründe, 2014 yılı Ocak ayında 
yüzde 8,8 oranında büyüme ger-
çekleştirmiştir. Bu gelişme, Türkiye 
pazar hedefleri için olumlu bir gelişme 
olarak görülmektedir.

Ülkemizde inşaat sektörü, 2011 
yılında önemli bir artış göstererek 
yüzde 11,3 oranında, 2012 yılında ise, 
sadece yüzde 0,6 oranında büyü-
müştür. 2013 yılında tekrar yükselişe 
geçen sektörün büyüme oranı ise, 
Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 
7,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 
yılında GSYH içindeki payı ise, yüzde 
6,0 civarındadır. 6 milyonu aşan 
konutu kapsayan kentsel dönüşüm 
projelerinin ve KDV oranlarındaki de-
ğişimlerin sektördeki büyümeye etkisi 
olumlu olmuştur. Sektörün kazandığı 
bu ivme çimento, hazır beton ve tuğla 
gibi sektörler içinde itici güç olarak rol 
oynamıştır.

2013 yılı gayri safi sabit sermaye 
oluşumu yüzde 4,3 oranında artan 
sektörde, kamu sektörü harcamaları-
nın payı yıllık yüzde 22,9, bu kalemin 
içinde yer alan inşaat harcamaları 

yüzde 29,1 oranında artmıştır.

2013 yılı Aralık ayında inşaat 
sektörünün toplam istihdam içindeki 
payı yüzde 6,9 ve tarım dışı istihdam 
içindeki payı ise, yüzde 9,1 oranında-
dır. 2013 yılında iktisadi faaliyet koluna 
ve sosyal güvenlik kurumuna kayıtlılığa 
göre toplam istihdam edilenlerin yüz-
de 7,6’sı kayıtlı olmayıp ve yüzde 6,6 
kayıtlı olmak üzere toplamda yüzde 
6,9’unu inşaat ve bayındırlık İşleri 
oluşturmaktadır.

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış endekse göre; 2013 yılı 
4. çeyrekte geçen çeyreğe oranla 
inşaat ciro endeksi yüzde 5,4 oranında 
ve İnşaat üretim endeksi yüzde 1,2 
oranında azalmıştır. Takvim etkisin-
den arındırılmış bir önceki yılın aynı 
çeyreğine oranla inşaat ciro endeksi 
yüzde 10,9 oranında ve İnşaat üretim 
endeksi yüzde 7,5 oranında artmıştır.

Ofis, konut, özel hastane
Konut sektörüne baktığımızda, 

2013 yılı itibariyle bir önceki yıla göre, 
belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina 
sayısı yüzde 11,9, yüzölçümü yüzde 
10,0, değeri yüzde 15,6 ve daire sayısı 

Sektörlerin lokomotifi: İnşaat 
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yüzde 8,4 oranında artış göstermiştir. 
Bunlardan, yüzde 33,6’sı ofis binaları 
ve yüzde 26,3’ü kamu eğlence, eğitim, 
hastane veya bakım kuruluşları binaları 
olarak en fazla artışı gösteren binalar-
dır. 

Aynı dönemde yapı kullanım izin 
belgeleri verilen bina sayısı yüzde 
24,1, yüzölçümü yüzde 28,3, değeri 
yüzde 36,6 ve daire sayısı yüzde 27,8 
oranında artmıştır.

2014 yılı şubat ayı konut satışların-
da, yüzde 20,7 ile İstanbul ilk sırada 
yer alırken, onu yüzde 11,4 ile Ankara 
ve yüzde 6,2 ile İzmir izlemiştir. En 
düşük konut satışı ise, Ardahan’da      
6  adet, Bayburt ve Bingöl’de 22 adet 
iken, Hatay da hiç satış olmamıştır.

2014 yılı Mart ayında tüketici 
güven endeksine göre, konut satın 
alma eğilimi bir önceki döneme göre 
yüzde 39,6 oranında artış göstermiştir. 
Aynı dönemde, inşaat sektörü güven 
endeksi yüzde 4,9 oranında azalmıştır. 
Talep yetersizliği, finansman sorun-
ları ve hava koşulları bu azalışta etkili 
olmuştur.

Dünyada da güçlüyüz
Türk inşaat sektörünün dış piyasa-

daki durumuna baktığımızda, yurtdı-
şında Türk müteahhitlik sektörü, son 
30 yıldır yetişmiş insan gücü, teknik 
birikimleri, girişimci yapıları ve risk 
alabilme yetenekleri ile rekabet ede-
bilir bir marka olmuş ve Çin’den sonra 
ikinci sıraya yükselmiştir.

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’niz yurtdışı müteahhitlik 
sektörünün 2013 yılı performansına 
ilişkin açıklamasına göre; Türk inşaat 
sektörü, 2013 yılında başarı grafiğini 
daha da yükseltmiş, Türk müteahhitle-
rin 2013 yılında 45 ülkede üstlendikleri 
374 projenin toplam tutarı 31,3 milyar 
dolara ulaşmıştır. Yıllık bazda üstleni-
len proje bedelinde ilk defa 30 milyar 
dolar sınırını aşan sektör, yurtdışında 
bir yılda üstlenilen en yüksek proje 
hacmini yakalamıştır. Güney Sudan ve 
Senegal, geçtiğimiz yıl Türk müte-
ahhitlerince proje üstlenilen ülkeler 
arasına girmiştir. 2013 yılında Türk 
müteahhitlerinin yurtdışında en fazla 
iş üstlendikleri ülke Türkmenistan ol-

muştur. 10,5 milyar dolar tutarında 60 
projenin üstlenildiği Türkmenistan’ı, 
5,6 milyar dolarla Rusya, 2,8 milyar 
dolarla Azerbaycan, 2,1 milyar dolarla 
Irak, 1,8 milyar dolarla Kazakistan 
takip etmiştir. Diğer taraftan, Irak 
65 proje ile Türk firmalarının en çok 
sayıda proje üstlendikleri ülke olmuş-
tur. 2012 yılında 60 milyon dolar olan 
ortalama proje bedeli ise 2013 yılında 
83,7 milyon dolara, 2014 Mart ayı 
itibariyle de 94 milyon doları bulmuş-
tur. 2013 yılında yurtdışında çalışan işçi 
sayısı ise, 55 bin 369’dur.

İnşaat Malzemesi Sanayiciler 
Derneği’nin 2014 yılı Mart ayı aylık 
sektör raporuna göre, inşaat mal-
zemelerinde 2014 yılı Ocak ayında 
ihracat yüzde 16,9 artışla 1,75 milyon 
dolar, ithalat yüzde 7,8 azalışla 718 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Yıllık olarak ihracat 2013 yılında 21,2 
milyar dolar, 2014 yılında 21,5 milyar 
dolar, ithalat 2013 yılında 10,37 milyar 
dolar, 2014 yılında 10,31 milyar dolar 
olarak kaydedilmiştir.

Kurumsallaşma ve 
teşvik önemli
Türk inşaat sektörünün güçlü 

yanları; yeterli teknik ekipman, bilgi 
ve kalifiye eleman, gelişmiş yan sanayi, 
yüksek risk alma ve inisiyatif kullana-
bilme yeteneği, stratejik coğrafi ko-
num ve güçlü lojistik imkanları, hızlı iş 
yapabilme ve kolay uyum sağlayabilme 
yeteneği olarak görülmektedir. Sek-
törün zayıf yanları ise, fazla müteahhit 
sayısı ve iş hacminin daralması, aşırı 
bürokrasi, yüksek işçilik maliyetleri, 
yetersiz Ar-Ge ve devlet teşviklerinin 
yetersiz olması şeklinde sayılabilmek-
tedir.

Sektörde firmaların kurumsal 
yapıya ulaşması, Ar-Ge faaliyetlerinin 
ve yüksek teknolojinin kullanımın 
arttırılması ve bu sayede yeni pazar 
girişinin kolaylaşması, 2023 hedefleri 
olarak görülmektedir.

Türk inşaat sektörünün güçlü yanları; yeterli teknik ekipman, bilgi ve kalifiye eleman, 
gelişmiş yan sanayi, yüksek risk alma ve inisiyatif kullanabilme yeteneği, stratejik coğrafi 

konum ve güçlü lojistik imkanları, hızlı iş yapabilme ve kolay uyum sağlayabilme 
yeteneği olarak görülmektedir.
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Küresel büyümedeki gelişmiş 
ülkeler kaynaklı ılımlı 
toparlanma 2014 yılının 
ilk aylarında da devam 

etmektedir. Bu toparlanmanın 2014 
yılının ikinci çeyreğinden 2015 yılına 
kadar uzanan dönemde de devam 
etmesi beklenmektedir. JP Morgan 
ve Markit şirketi tarafından açıklanan 
Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi 
(World Composite PMI) Mart ayında 
Şubat ayındaki 53,1 seviyesinden 53,5 
seviyesine yükselmiştir. Ancak küresel 
ekonominin iki büyük gücünden biri olan 
ABD’de yılın ilk çeyreğinde olumsuz 
hava koşulları ve stokların azalması 
büyümeyi olumsuz etkilemiş, Çin’de 
ise beklenilenin altında bir ekonomik 
performans gerçekleşmiştir. İki 
ekonomide de alınan önlemler sayesinde 
ekonomik performansın, yıl içinde 
güçlenmesi beklenmektedir.

IMF tarafından yayınlanan Dünya 
Ekonomik Görünüm Raporu’nda, 
gelişmiş ekonomiler kaynaklı küresel 
ekonomik aktivitedeki güçlenmenin, 
kırılgan da olsa, 2014 yılının devamında 

ve 2015 yılında devam edeceği 
belirtilmiştir.

Global piyasalardaki olumsuz finansal 
koşullar, iklim koşulları, siyasal gelişmeler 
sebebiyle gelişmekte olan ekonomilere 
olan yatırım talebi azalmış, riskler 
artmıştır. Global büyümenin itici gücü, 
gelişmiş ekonomilerin ithalat talebindeki 
artış olmuştur.

Dünya Ticaret Örgütü küresel mal 
ticaret hacminin 2014 yılında yüzde 4,7 
oranında, 2015 yılında ise yüzde 5,3 
oranında büyüyeceğini öngörmüştür.

Ukrayna’daki siyasi gerilim devam 
etmektedir. Bölgedeki gerilimin 
devam etmesi gelişmekte olan Avrupa 
bölgesindeki diğer ekonomileri enerji 
arzı güvenliği açısından tehdit etmektedir. 
Siyasi kargaşadan sonra Şubat ayında 
göreve gelen yeni hükümetin Rusya ile 
ihtilaf yaşamasıyla birlikte hali hazırda 
kötü durumda olan ekonomik ve finansal 
koşullar daha da kötüleşmiştir. Rusya’nın 
ticaret kısıtlamaları uygulaması ve 
Ukrayna’nın gerekli önlemleri almaması 
ekonomiyi resesyona sürüklemiştir. 
Cari açık ve bütçe açığı sürdürülebilir 

seviyenin üstünde gerçekleşmiş 
ve GSYH’nın yüzde 9’u seviyesine 
yükselmiştir. Ukrayna parası değer 
kaybetmiş, altın hariç rezervler Şubat 
ayının sonunda 13,6 milyar dolara 
gerilemiş ve küresel finans piyasalarına 
erişim güçleşmiştir

IMF tarafından yayınlanan Aylık Emtia 
Piyasası Raporu’na göre, Mart ayında 
ham petrol fiyatları yüzde 0,7 oranında 
düşerek ortalama varil başına 104 dolar 
olarak gerçekleşmiş, emtia fiyatları yüzde 
0,1 oranında düşmüştür. Özellikle Libya 
gibi ülkelerdeki arz kesintileri fiyatlar 
üzerinde etkili olmaya devam etmektedir. 
Ukrayna’daki gelişmeler enerji arzının 
(özellikle doğalgazda) aksayabileceği 
yönündeki kaygıları artırmıştır.

ABD
2013 yılı dördüncü çeyrek büyümesi 

Nisan ayında son kez revize edilerek 
yüzde 2,6 olarak açıklanmıştır. Şubat 
ayında yüzde 2,4 olarak tahmin 
edilen büyüme rakamının 0,2 puan 
artışla yüzde 2,6’ya revize edilmesine 
gerekçe olarak yüzde 3,3’lük tüketim 
artışının ekonomik performansa olan 

Küresel ekonomide 
toparlanma sürüyor
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olumlu etkisi gösterilmiştir. IMF, konut 
piyasasının ve dış ticaretin güçlenmesine 
ek olarak, parasal gevşemeden çıkış 
ve sert kış şartlarının etkilerini birlikte 
değerlendirmiş ve bir önceki rapordaki 
beklentilerinde değişikliğe gitmeyerek 
2014 yılı büyüme tahminini yine yüzde 
2,8 oranında sabit tutmuştur. 2015 
yılı tahminini de sabit tutarak yüzde 
3 olarak açıklamıştır. ABD’nin diğer 
gelişmiş ülkelere kıyasla güçlü büyüme 
performansı sergilemesi, önümüzdeki 
dönemlerde dünya büyümesi üzerinde 
itici bir unsur olacağı beklentilerini de 
kuvvetlendirmektedir.

18-19 Mart tarihlerinde yapılan FED 
Açık Piyasa Komitesi toplantısında aylık 
tahvil alımları 10 milyar dolar düşürülerek 
65 milyar dolardan 55 milyar dolara 
indirilmiştir.

FED, ABD ekonomisi 
makroekonomik tahminlerini revize 
etmiştir. Büyüme beklentilerinde hemen 
hemen değişikliğe gitmeyen FED, 
2014 yılı için yüzde 2,8-3 seviyesini, 
2015 yılı için ise yüzde 3-3,2 aralığını 
öngörmektedir. Ayrıca işsizlik oranı, 
2014 yılında yüzde 6,1-6,3, 2015 
yılında ise yüzde 5,6-5,9 aralığında 
olacağını tahmin edilmektedir. Gelecek 
üç yıllık projeksiyonda enflasyonun 
yüzde 2 hedefinin altında seyretmesini 
bekleyen FED, enflasyonun 2014 
yılında yüzde 1,5-1,6, 2015 yılında ise 
yüzde 1,5-2 aralığında olacağı kanaatini 
paylaşmaktadır.

ABD güven endeksleri ekonomiye 
yönelik olumlu beklentileri 
yansıtmaktadır. ABD’de tüketici 
güveni Mart ayında 82,3 seviyesinde 
gerçekleşerek altı yılı aşkın sürenin en iyi 
performansını sergilemiştir. Küresel kriz 
öncesi ortalama 100 değerinde seyreden 
ve krizle birlikte oldukça gerileyen 
endeks, bireylerin ekonominin geleceğine 
daha iyimser bakmalarıyla birlikte yeniden 
tırmanışa geçmiştir. Şubat ayında 53,2 
olan satın alma yöneticileri endeksinin 
(PMI), Mart ayında 53,7 düzeyine 
yükselmesi de iş sektöründe firmaların 
ekonomik beklentilerinin pozitif yönde 
olduğunu, ancak tedbirli davrandıklarını 
göstermektedir.

EURO BÖLGESİ – AB
IMF’nin raporunda, Euro Bölgesi’nde 

iç talebin toparlanmakta, net ihracatın 

olumlu katkısına rağmen işsizlik ve kamu 
borçlarının yüksek, toplam yatırımların 
düşük ve atıl kapasitenin yüksek olduğu 
belirtilmektedir. Aşağı yönlü riskler 
düşük enflasyon, ABD kaynaklı sıkılaşan 
finansal koşullar gibi dışsal şoklar ve 
tamamlanmayan reformlar olarak 
sıralanmıştır.

Euro Bölgesi genelinde toparlanma 
eğilim devam etmektedir. İyileşen 
beklentiler ile birlikte Avrupa 
Komisyonu’nun yayınladığı ESI endeksi 
ise uzun dönem ortalamasının üzerinde 
102,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Markit 
tarafından yayınlanan PMI Endeksi Mart 
ayında 53,0 seviyesine gerilemiş olsa da, 
ilk çeyrek performansı 2011 yılı ikinci 
çeyreğinden bu yana gözlenen en olumlu 
seviyededir. Bir önceki yılın aynı ayına 
göre Ocak ayında yüzde 8,8 oranında 
artan inşaat üretiminin ardından, Şubat 
ayında yüzde 1,7 oranında artan sanayi 
üretimi ve yüzde 0,8 oranında artan 
perakende satışlar toparlanma eğiliminin 
Almanya başta olmak üzere Fransa ve 
İrlanda’da güçlendiğine işaret etmektedir. 
Euro Bölgesi’nin yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 0,5 oranında büyüyeceği beklentisi 
kuvvetlenmiştir.

Bölge genelinde işsizlik Şubat 
ayında da yüzde 11,9 gibi yüksek 
bir seviyede gerçekleşmiştir. İşsizlik 
Almanya, Avusturya ve Lüksemburg gibi 
ülkelerde yüzde 5-6 seviyelerindeyken, 
İspanya ve Yunanistan’da yüzde 25-27 
seviyelerindedir. Sorunlu Avro Bölgesi 
ülkelerinden Portekiz ve İrlanda’da 
işsizlik oranlarında ikişer puanlık iyileşme 
kaydedilmiştir.

Kredi ve ücret artışlarının düşük 
kalmaya devam etmesi durumunda 
Avrupa’daki deflasyon ihtimali 
kuvvetlenecektir. Politika hedefinin altında 
seyreden enflasyon, Mart ayında yüzde 
0,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Avrupa 
Merkez Bankası’nın değerlendirmelerine 
göre Ağustos ayından itibaren Euro’nun 
ABD Doları karşısında yüzde 9 oranında 
değer kazanması, enflasyonu 0,4 puan 
kadar düşürmüştür.

JAPONYA
Yıllık bazda ise 2013 yılı üçüncü 

çeyrekte yüzde 1 oranında büyüyen 
ekonomi; dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 
oranında büyümüştür. IMF, Japonya’da 
tüketim vergisinin yüzde 5’ten yüzde 

8’e yükseltilmesinin etkisiyle 2014 
yılında büyümenin yüzde 1,4 oranında 
ılımlı bir seviyede seyredeceğini tahmin 
etmektedir.

Şubat ayı enflasyonu, dokuz aydır 
süregelen artış eğilimini devam ettirmiş 
ve Şubat ayında yüzde 1,3 seviyesine 
ulaşmıştır. Nisan ayının başlangıcında 
gerçekleştirilen vergi artışı reformu 
öncesinde enflasyon yine artış göstermiş 
ancak tüketici harcamaları Ocak ayına 
göre 0,8 puan azalarak yüzde 3,6 
seviyesine gerilemiştir.

KDV oranını yüzde 5’ten yüzde 
8’e yükselten yasa, 1 Nisan tarihinden 
itibaren uygulanmaya başlamıştır. Vergi 
artışlarının tüketim üzerindeki etkisi 
son dönemlerde istidam piyasasındaki 
iyileşme ve firmaların yüksek vergi 
oranlarını özümseme derecesine bağlı 
olarak azalabilecektir. Vergi artışlarından 
KOBİ’lerin büyük firmalara kıyasla daha 
fazla etkilenmesi beklenmektedir.

Son aylarda yüksek dış ticaret açıkları 
veren Japonya’da, Şubat ayında bir miktar 
iyileşme görülmüştür. Ocak ayında 2,7 
trilyon Yen olan dış ticaret açığı Şubat 
ayında 802 milyar Yen’e gerilemiştir. Dış 
ticaret dengesinde yaşanan toparlanmaya 
bağlı olarak Ekim ayından bu yana cari 
açık veren ekonomi, Şubat ayında yaklaşık 
613 milyar Yen tutarında fazla vermiştir.

ÇİN
Çin ekonomisi, 2012 yılı üçüncü 

çeyreğinden bu yana yıllık bazda en düşük 
büyüme performansını sergilemiştir. 
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, 
2014 yılı birinci çeyreğinde yüzde 7,4 
oranında büyüme kaydetmiştir. IMF 
Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda 
ülkenin 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 
yüzde 7,5 ve yüzde 7,3 oranında büyüme 
kaydedeceğini öngörerek, Ocak ayı 
tahminlerini değiştirmemiştir. Dünya 
Bankası tarafından yayınlanan Doğu Asya 
Ekonomik Görünüm Güncellemesinde, 
2008 krizinden bu yana küresel 
büyümenin motoru olan Doğu Asya’nın 
Çin’deki kısmi yavaşlamaya karşın 2014 
yılında da yüzde 7,1 oranında büyüyeceği 
tahmin edilmektedir. 

Business Monitor International, 
ülkede var olan bazı finansal risklerin 
yanında reel ekonomide yılın ilk 
çeyreğinde yaşanan gelişmelerle 
beraber büyüme tahmininde aşağı yönlü 

Dünya Ticaret Örgütü küresel mal ticaret hacminin 2014 yılında yüzde 4,7 
oranında, 2015 yılında ise yüzde 5,3 oranında büyüyeceğini öngörmüştür.
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değişikliğe gitmiştir. 2014 yılı büyüme 
tahmini yüzde 7,4’den yüzde 7,1’e 
indirilmiştir.

Resmi imalat endeksi olan PMI verisi, 
Mart ayında 50,2’den 50,3 seviyesine 
yükselerek Kasım ayından bu yana 
ilk kez yükselmiş buna karşın HCBC 
tarafından hesaplanan PMI endeksi 48,0 
puan ile Temmuz ayından bu yana en 
düşük değere inmiştir. Bununla birlikte 
hizmetler PMI endeksi Mart ayında 
yavaşlayarak 55’den 54,5 seviyesine 
gerilemiştir. Tüketici fiyatları endeksi 
ise aynı dönemde yüzde 2,4 oranında 
yükselmiştir. Bu durum aynı zamanda 
ilave teşvik paketleri için hükümete 
hareket alanı sağlamıştır. Şubat ayında 
ihracatta, küresel krizden bu yana en 
keskin düşüşün yaşanmasının ardından 
Mart ayında da düşüş devam etmektedir.

3 Nisan 2014 tarihinde 
gerçekleştirilen olağan toplantıda, 
Başbakan tarafından yapılan açıklamada; 
ülkede bu yıl ulaşım alanında demiryolları 
ağının genişletileceği, küçük şirketlerin 
finansman imkânının kolaylaştırılacağı ve 
üzerlerindeki vergi yükünün azaltılacağı, 
kırsal alanlardaki barınma sorunlarının 
çözüleceği ve tüketime yönelik katma 
değer vergisinde bazı düzenlemeler 
yapılacağı belirtilmiştir.

HİNDİSTAN
IMF Dünya Ekonomik Görünüm 

Raporu’nda Hindistan’da enflasyon 
baskısının sürdüğü ve 2013 yılının 

ortalarından beri devam eden para 
birimindeki değer kaybının bunu teşvik 
ettiği belirtilmiştir. Ayrıca hükümetin 
yatırımların güçlenmesi yönündeki 
girişimleri ve Rupi’nin değer kaybı 
ile artan ihracat beklentisi, 2014 yılı 
büyümesinin yüzde 5,4 seviyesine revize 
edilmesini sağlamıştır.

12 Mayıs’ta sonuçlanacak seçimlerde 
ekonomik büyümeyi canlandırabilecek bir 
hükümetin seçileceği beklentisi üzerine 
makroekonomik performansta iyileşme 
beklenmektedir. HSBC tarafından 
yayınlanan PMI Endeksi Mart ayında 51,7 
seviyesine gerilemiştir. Ancak Hindistan 
imalat sanayi sektöründeki siparişlerin 
giderek artması ekonomik aktivitenin 
önümüzdeki birkaç ayda artacağına işaret 
etmektedir.

BREZİLYA
IMF raporunda, Brezilya’nın son 

dönemde yaşadığı piyasa baskısının 
yatırım ortamının bozulmasına ve 
yatırımların düşük seyretmesine yol 
açtığı ve büyümeyi sınırladığı üzerinde 
durulmuştur. Kurların düşük seyretmesi 
nedeniyle canlanan iç talebin büyümeye 
istenen katkıyı sağlamayacağı öngörüsü 
ile 2014 ve 2015 yıllarında büyüme 
tahminleri sırasıyla yüzde 2,3’den yüzde 
1,8’e, yüzde 2,9’dan yüzde 2,7’ye 
düşürülmüştür.

Brezilya Merkez Bankası piyasadaki 
finansal sıkılaştırma adına 2 Nisan 2014 
tarihinde dokuzuncu kez faiz artırımına 

gitmiştir. Politika faizi 25 baz puan 
artırılarak yüzde 10,75 seviyesinden 
yüzde 11’e yükseltilmiştir.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 
yavaş büyüme, artan faiz ve yükselen borç 
yükü nedeniyle ekonomide devam eden 
risklerden ötürü Brezilya ekonomisinin 
kredi notunu BBB’den BBB-’ye indirmiş, 
kredi notu görünümünü ise “negatif”ten 
“durağan”a çevirmiştir.

RUSYA
IMF, Rusya’nın Kırım nedeniyle 

Ukrayna’yla yaşadığı ihtilafı raporunda, 
2014 yılı büyüme tahminlerini yüzde 
1,5’tan yüzde 1,3 seviyesine çekerek 
değerlendirmiştir. Ukrayna-Rusya 
arasındaki sürecin 2014 yılının ilk 3 
ayında, Rusya’da yaklaşık 70 milyon 
dolarlık yabancı yatırım çıkışına sebep 
olduğu tahmin edilmektedir.

Kredi derecelendirme kuruluşlarından 
S&P ve Fitch ülkenin uzun dönem devlet 
kredi notu görünümünü “durağan”dan 
“negatif”e çevirmiştir. Buna gerekçe 
olarak ise Rusya’ya AB ve ABD tarafından 
uygulanacak vize ve finansal varlıkların 
dondurulmasını içeren bazı yaptırımların 
bu ülkenin ekonomisi üzerindeki olumsuz 
potansiyel etkileri gösterilmiştir. Ayrıca 
Rusya’nın G8 toplantılarına katılımı tavır 
değiştirene kadar askıya alınmıştır.

TÜRKİYE
Mart ayında, arka arkaya yedinci 

ay süresince 50,0 eşik değeri üzerinde 
seyreden HSBC İmalat Sanayi PMI 
Endeksi, 51,7 seviyesine gerilemiştir. 
Mart ayında, PMI endeksi 2013 Ağustos 
ayından bu yana en düşük seviyede 
ölçülse de, 51,0 puanlık uzun vadeli 
ortalamanın üzerinde kalmıştır.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu 
Fitch, Nisan ayı başında Türkiye’nin kredi 
notunu “BBB-“ olarak teyit etmiş, not 
görünümünü durağan olarak belirlemiştir. 
Fitch yaptığı değerlendirmede, siyasi 
risklerin belirsizliğini sürdürdüğünü, cari 
işlemler açığında iyileşmenin devam 
edeceğini öngörmektedir. Fitch’in 
tahminlerine göre, cari açık/GSYİH 
oranının 214 yılında yüzde 6, 2015 yılında 
ise yüzde 5 seviyesinde gerçekleşecek; 
büyüme için 2014 yılında yüzde 2,5, 
2015 yılında ise yüzde 3,2 seviyesini 
tahminlemektedir.

Moody’s ise Türkiye’nin Baa3 olan 
devlet tahvili notunu teyit ederken, artan 
siyasi belirsizlik ve yavaşlayan büyümeyi 
sebep göstererek not görünümünü 
durağandan negatife çevirmiştir.
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ÖDEMELER DENGESİ

2014 yılının Şubat ayında, 
cari işlemler açığı, 3,2 
milyar dolar olarak piyasa 
beklentilerine yakın bir 

seviyede gerçekleşmiştir. Ayrıca 
parasal olmayan net altın ticaretindeki 
düzelmelerde cari açıktaki bu düşüşe 
olumlu yansımıştır. 2014 yılı 
Şubat ayında 12 aylık kümülatif 
cari açıkta azalarak 62,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Cari 
açıktaki gerilemede ana etken 
ihracat artışına karşın, ithalatta 
yaşanan daralmadır.

Sermaye ve Finansman 
hesaplarından net doğrudan 
yatırımlar 2014 yılı Şubat ayında 
877 milyon dolar olarak gerçek-
leşmiş olup, bu sermaye girişinin 
500 milyon doları Bilgisayarların, 
Elektrik-Elektronik ve Optik Ürün-
lerin İmalatı sektöründe yaşanmıştır.   
12 aylık kümülatif olarak 2014 yılı 
Şubat ayında ise, 10,2 milyar dolar 
olarak kaydedilmiştir.

Temmuz 2013’ten beri en hızlı 
sermaye çıkışı, 2014 yılı Şubat ayında 
portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, 
yurtdışı piyasalarındaki belirsizlikler ve 
yurt içindeki yerel seçim öncesi siyasi 
risk algısının artmasından kaynaklan-
maktadır.

Finansman hesaplarından diğer ya-
tırımlar, 2014 yılı Şubat ayında Merkez 

Bankası’nın 28 Ocak’ta aldığı faiz artış 
kararlarının da etkisiyle 3,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir.

Rezerv varlıklar 2014 yılı Şubat 
ayında 1,6 milyar dolar, Ocak-Şubat 
döneminde ise, Merkez Bankası’nın 
Ocak ayında döviz piyasasına müda-
halesinin etkisiyle, 4,2 milyar dolar 
olarak daralmıştır. 2014 yılı Ocak-
Şubat döneminde, net hata noksan 
miktarı 4,5 milyar dolar kaydedilmiş 
ve cari açığın finansman kısmında 
önemli etkisi olmuştur.

İç ve dış talepteki dengenin 
sağlanması yönünde alınan makro 

ihtiyati önlemler ile para politikaları 
uygulamalarının iç tüketimi ve ithalat 
hacmini sınırlandıracak şekilde devam 
edeceği tahmin edilmektedir. İhracat 
açısından da Euro bölgesindeki olumlu 
gelişmelerin beklentisi ile reel döviz 
kurunun rekabet edebilir seviyede 
olması pozitif etki yaratacaktır.

Merkez Bankası’nın faiz arttırı-
mı ve yerel seçimler sonrası azalan 
siyasi risk algısı Portföy yatırımlarını 
hızlandıracaktır. Ancak, önümüzdeki 
dönemlerde, siyasi risk konusunda 
yaşanacak olan dalgalanmalar sermaye 
girişlerini etkileyecektir.  

(Milyon Dolar; 12 Aylık Ort.)

OCAK 12 Aylık Kümülatif
2014 2013 2014

CARİ İŞLEMLER HESABI -5.092 -3.191 -62.246

SERMAYE-FİNANS HESABI 7.087 993 52.644

       Doğrudan Yatırımlar (net) 745 877 10.197

       Portföy Yatırımlar (net) 2.860 -1.497 18.049

       Diğer Yatırımlar (net) 4.357 3.231 25.643

       Rezerv Varlıklar (net) -874 -1.616 -1.150

       Net Hata ve Noksan -1.995 2.198  9.602
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Arındırılmamış Sanayi 
Üretim Endeksi, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre 
2014 yılı Şubat ayında 

yüzde 4,9 artış, mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış endeks ise, bir 
önceki aya göre yüzde 0,1 oranında 
azalış göstermiştir.

Takvim etkisinden arındırılmış 
Sanayi Üretim Endeksi’ni sektörel 
bazda değerlendirecek olursak; 
yıllık endeksi bazında, madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü yüzde 11,0 
oranında, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 4,4 oranında ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
de yüzde 5,2 oranında artmıştır.

Ana sanayi gruplarından 2014 
yılı Şubat ayında mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış Sanayi 
Üretim Endeksi’nde, bir önceki aya 
göre en fazla artış; yüzde 3,3 ile 
dayanıklı tüketim malı imalatında 
gerçekleşmiştir. İmalat sanayinin 
alt sektörlerine baktığımızda; 2014 
yılı Şubat ayında mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış Sanayi 
Üretim Endeksi’nde, bir önceki 
aya göre en fazla artış; yüzde 

10,1 ile tütün ürünleri imalatında 
gerçekleşmiştir. Bu artışı, yüzde 9,5 
ile bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı ve yüzde 6,5 ile 
kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı izlemiştir. En yüksek 

azalış ise, yüzde 15,3 ile diğer ulaşım 
araçlarının imalatında gerçekleşmiştir. 
Bu azalışı, yüzde 2,6 ile kauçuk ve 
plastik ürünlerin imalatı ve yüzde 
2,5 ile deri ile ilgili ürünlerin imalatı 
izlemiştir.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

Şubat 2014  
(2010=100) 

Arındırılmamış
Takvim Etkisinden 

Arındırılmış
Mevsim ve Takvim

Etkisinden Arındırılmış

Endeks
Değişim  
(Yıllık)

Endeks
Değişim 
(Yıllık)

Endeks
Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 109,5 4,9 108,9 4,9 120,3 -0,1

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

98,3 11,1 97,9 11,0 114,7 0,5

İmalat Sanayi 110,3 4,5 109,7 4,4 121,5 -0,2

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

109,8 5,2 109,5 5,2 115,2 0,0
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2014 yılı Mart ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de yüzde 
8,39, Yİ-ÜFE’de yüzde 
12,31 oranında gerçekleş-

miştir. Bir önceki aya göre TÜFE’de 
yüzde 1,13 oranında, Yİ-ÜFE’de ise 
yüzde 0,74 oranında artış yaşanmıştır.

Yıllık en yüksek artış TÜFE’de 
yüzde 13,74 ile ulaştırma grubunda 
gerçekleşmiştir. Ayrıca TÜFE’de bir 
önceki yılın aynı ayına göre; lokanta 
ve oteller (yüzde 12,51), gıda ve 
alkolsüz içecekler (yüzde 10,12), 
eğitim (yüzde 9,98), eğlence ve 
kültür (yüzde 7,97) en çok artışın 
olduğu diğer gruplardır.

İstatistiki bölgelere göre 
yapılan ayrımda; İzmir’de 
TÜFE, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 8,92 ve on 
iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 7,66 oranında artış 
gerçekleşmiştir.

Yİ-ÜFE alt kalemleri 
bazında bir önceki aya göre; 
sanayinin dört sektöründen 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 0,10 ve 
elektrik ve gaz sektöründe 
yüzde 1,69 oranında düşüş, 
imalat sanayi sektöründe 

yüzde 1,03 ve su sektöründe yüzde 
0,56 oranında artış 
gerçekleşmiştir.

Sanayinin 
alt sektörleri 
bazında Yİ-ÜFE 
değerlendirildiğinde; en 

yüksek aylık artış yüzde 3,06 ile deri 
ve ilgili ürünlerde gerçekleşirken, onu 
yüzde 2,79 ile diğer mamul eşyalar 
ve yüzde 2,78 ile bilgisayarlar ile 
elektronik ve optik ürünler izlemiştir. 
Ayrıca, yüzde 1,69 ile elektrik, gaz 
üretim ve dağıtımı, yüzde 1,40 ile 
diğer madencilik ve taşocakçılığı 
ürünleri ve yüzde 1,09 ile kok ve 
rafine petrol ürünleri azalış gösteren 
alt sektörlerdir.

ENFLASYON

Yüzde                                     TÜFE                                     ÜFE

Mart                              2013 2014 2013 2014

Yıllık 7,29 8,39 2,30 12,31

Yıllık Ort. 8,08 7,70 4,23 6,95

Aylık 0,66 1,13 0,81 0,74

Reel Kesim Güven 
Endeksi; 2014 yılı Mart 
ayında, 4,0 puan artarak 
108,6 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Tüketici Güven 
Endeksinde, 2014 yılı Mart ayında 
bir önceki aya göre, yüzde 5,0 
oranında artarak 72,7 seviyesine 
yükselmiştir. 

Bu artış, gelecek 12 aylık dö-
nemde genel ekonomik durumun 
daha iyi olacağı yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin seyrinin yeniden 
artışa geçtiğini göstermektedir.

GÜVEN ENDEKSLERİ
Aylar Reel Kesim

Güven Endeksi
Tüketici Güven 

Endeksi

2013

Mart 112,1 74,9

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
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2014 yılı Şubat ayında ihracat 
2013 yılı Şubat ayına göre 
yüzde 6,2 artarak 13,1 milyar 
dolar, ithalat da yüzde 5,9 

oranında azalarak 18,2 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 
dış ticaret açığı yüzde 27,2 oranında 
azalarak 5,1 milyar dolar seviyesine 
düşmüştür.

2013 yılı Şubat ayında yüzde 41,1 
olan Avrupa Birliği’nin (AB) ihracatta-
ki payı, 2014 yılı Şubat ayında yüzde 
41,6’ya yükselmiş; AB’ye yapılan 2013 
yılının aynı ayına göre ihracat 
yüzde 7,5 oranında artarak,   
5,4 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiştir.

2014 yılı Şubat ayında fasıl-
lar düzeyinde en büyük ihracat 
kalemi, “motorlu kara taşıtları, 
traktörler, bisikletler, moto-
sikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, aksesu-
arı” (1 milyar 454 milyon dolar) 
olurken; bu fasılı “kıymetli veya 
yarı kıymetli taşlar, kıymetli 
metaller, inciler, taklit mücev-
herci eşyası, metal parçalar” 
(1 milyar 139 milyon dolar); 
“kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve 
parçaları” (1 milyar 88 milyon 

dolar) ve “demir ve çelik” (871 milyon 
dolar)  izlemiştir. “mineral yakıtlar, mine-
ral yağlar ve bunların damıtılmasından 
elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, 
mineral mumlar” (4 milayr 550 milyon 
dolar); “kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları” (2 milyar 
147 milyon dolar); “elektrikli makina ve 
cihazlar, ses kaydetme-verme, tele-
vizyon görüntü-ses kaydetme-verme 
cihazları, aksam-parça-aksesuarı” (1 
milyar 287 milyon dolar); ve “demir ve 

çelik” (1 milyar 152 milyon dolar) ise en 
yüksek ithalat yapılan fasıllar olmuştur.

2014 yılı Şubat ayında İzmir’in ihra-
catı 2013 yılı Şubat ayına göre, yüzde 
26,3 oranında artarak 976 milyon dolar, 
ithalatı da yüzde 9,4 oranında artarak 
890 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Şubat ayında Ege 
Bölgesi’nin ihracatı 2013 yılı Şubat 
ayına göre, yüzde 7,9 oranında artarak 
1,5 milyar dolar, ithalatı da yüzde 4,2 
oranında artarak 1,4 milyar dolar olarak 
kaydedilmiştir.

DIŞ TİCARET

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

Malları İthalatı
Dış Ticaret
Dengesi

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
Oranı 
(%)Aylar Yıl Değer

Değişim 
(%)

Değer
Değişim 

(%)
Değer

Değişim 
(%)

Değer
Değişim 

(%)

Ocak-
Şubat

2013 23.868  38.197  28.483  -14.239  62,5

2014 25.593 7,2 37.542 -1,7 28.104 -1,3 -11.949 -16,6 68,2

Şubat 2013 12.386  19.395  14.277  -7.009  63,9

2014 13.150 6,2 18.250 -5,9 13.436 -5,9 -5.100 -27,2 72,1

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Bütçe, 2013 yılı Ocak-Mart döneminde 897 milyon 
TL, 2014 yılı Ocak-Mart döneminde 1 milyar 517 
milyon TL açık vermiştir. Aynı dönemde bütçe 
gelirleri yüzde 10,8 oranında artarak 

104 milyar 300 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüz-
de 11,3 oranında artarak 105 milyar 817 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ocak-Mart döneminde vergi 
gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 10 oranında artarak 85 milyar 095 milyon 
TL seviyesine ulaşmıştır. Faiz hariç giderlerde 
yüzde 15 oranında artarak, 91 milyar 845 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-

Mart döneminde 14 milyar 251 milyon TL faiz dışı fazla 
verilmişken, bu yılın aynı döneminde 12 milyar 455 milyon 
TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Milyon TL
Ocak-Mart Fark

(%)2013 2014

Bütçe Giderleri 95.037 105.817 11,3

Faiz Hariç Giderler 79.889 91.845 15,0

Faiz Giderleri 15.148 13.972 -7,8

Bütçe Gelirleri 94.140 104.300 10,8

Vergi Gelirleri 77.351 85.095 10,0

Bütçe Dengesi -897 -1.517 69,1

Faiz Dışı Denge 14.251 12.455 -12,6
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TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

BÜYÜME (Sabit Fiyatlarla) 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 (yüzde ) 2009 2010 2011 2012 2013 Mar.14

ÜFE (yıllık) 1,37 8,51 11,07 6,17 4,48 12,31

TÜFE (yıllık) 6,28 8,58 6,45 8,94 7,49 8,39

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

İhracat 102.143 113.883 134.972 152.537 151.812 25.593

İthalat 140.928 185.544 240.834 236.544 251.651 37.542

Dış Ticaret Dengesi -38.786 -71.661 -105.863 -84 008 -99.839 -11.949

Cari İşlemler Dengesi -12.124 -45.420 -75.082 -48.497 -64.940 -62.246

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
(Yıllık Ortalama % Değ.) 2009 2010 2011 2012 2013 Şub.14

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

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

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

Kapasite Kullanım Oranı 67,7 75,6 75,5 74,2 74,6 73,1

GÜVEN ENDEKSLERİ 2009 2010 2011 2012 2013 Mar.14

Reel Kesim Güven Endeksi 87,4 110,4 110,5 106,3 108,1 108,6

Tüketici Güven Endeksi** 78,79 90,99 92,0 75,6 76 72,7

SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2009 2010 2011 2012 2013 Şub.14

Sanayi Ciro Endeksi 138,2 162,7 208,4 140,1 153,1 158,1

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.14

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 21.277 22.594 24.110 24.821 25.524 25.194

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 3.471 3.046 2.615 2.518 2.747 2.841

İşsizlik Oranı (%) 14,0 11,9 9,8 9,2  9,7 10,1

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 17,4 14,8 12,4 11,5 12,0 12,3

BORSA VE DÖVİZ 2009 2010 2011 2012 2013 Mar.14

BIST 100 Endeksi 38.482 59.567 60.195 64.982 77.314 69.736

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

Bütçe Dengesi -52.761 -40.081 -17.439 -28.791 -18.449 - 1.517

DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (MİLYAR $) 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.14

Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -66 -93,4 -125 -140 -163 -173

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.-Şub.14

Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 1.600 1.216 919 1.075 1.091 164

Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 7.771 5.769 4.902 6.949 7.494 1.292

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

Banka Bildirimleri (Bin Adet) 1.911 900 595 905 787 51

Banka Ödeme Bildirimleri (Bin Adet) 1.117 610 382 388 347 28
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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