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2013’ün Şubat ayında dönemimizi tamamlayarak, EBSO’da seçim sürecine 
gireceğiz. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 55. Yönetim Kurulu olarak, gerek yerel gerekse 
ulusal platformda siz değerli üyelerimizin sesini en iyi şekilde duyurmak için elimizden 
geleni yaptık. Bu süreçte eleştirileri ve destekleri ile doğru yolda ilerlememize katkısı 
olan herkese şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum.

Görev aldığımız süre içerisinde yerel merciiler ile Kurum ve kuruluşlar nezdinde 
koordineli çalışmalar yürütmüş olma şansını yakaladığımız için kendimizi şanslı 
sayıyorum. Ankara ve özellikle Sayın Bakanlarımız ile en üst düzeyde, etkili ve sıcak 
ilişki tesis etmiş olmaktan memnuniyet duymaktayız.

Bu kapsamda, son olarak, 27 Aralık günü düzenlediğimiz Geleneksel Ödül 
Törenimize teşrifleri ile bizleri onurlandıran Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan 
ile yaptığımız görüşmede konularımızı birincil ağızdan aktarma fırsatımız oldu.

Ödül Törenimiz’de yapmış olduğum konuşmada da ifade etmiş olduğum gibi,

Türkiye’nin izleyeceği dönüşüm politikalarında, Bölgesel güç olmanın ötesine 
geçebilmek için şüphesiz SANAYİ başrolü oynamaktadır. 2023 yılı hedefleri ile bu 
dönüşümün işaretlerini almak, bizleri heyecanlandırmaktadır.

Biz üreten sektör temsilcileri olarak, kendi gücümüzün farkındayız. Ve kendi 
gücümüzün de verimli değerlendirilmesini istiyoruz. Ek vergilerle, bürokrasi ile, 
yasalarla elimiz kolumuz bağlanmasın istiyoruz. 

Bütün mesele, biz hangi grupta ilerlemek istiyoruz. 2023 hedeflerimiz bizi, değişimi 
yaratan ve yönetenlere yönlendirmektedir. Ancak bu hiç kolay değildir. Bunu birlikte 
başarabiliriz. Çünkü BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ.

Tek başımıza dünyada değişimi yaratan ve yöneten ülkeler grubuna girmemizi 
ne biz sağlayabiliriz, ne de politika yapıcı ve uygulayıcılar olarak Hükümetimiz ve 
Bakanlıklar.

Bir kez daha ifade etmek isterim ki; BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ.  GÜÇLÜ 
EKONOMİ, GÜÇLÜ REEL SEKTÖRLE MÜMKÜNDÜR. 

2023 hedeflerine kilitlenmiş sanayiciler olarak; ülkemizde uzlaşma kültürünün 
daim olmasını, ekonominin ön planda kalmasını, ‘EŞİT REKABET ORTAMI İÇİN, EŞİT 
KOŞULLAR’ı sağlayacak bir sistemin oluşturulmasını, tüm kesimlerin refah düzeyini 
artıracak politikaların yürütülmesini gönülden arzu ediyoruz.

2013 yılının ilk ayını geride bıraktığımız bu günlerde, ekonominin ülke 
gündemindeki öncelikli yerini aldığını görmekten memnuniyet duymaktayız. 2013-
2015 Dönemi Orta Vadeli Programı’nın da öncelikle ele aldığı büyüme, istihdamı 
arttırma, enflasyonla mücadele, cari açığın düşüş eğilimini sürdürmesi ve yurtiçi 
tasarrufların arttırılması başlıkları üzerinde önemle durmaktayız.

Bu kapsamda ekonominin başarısı için sanayinin ve sanayicinin başarılarının takdir 
ve teşvik edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Geleneksel Başarılı Sanayi Kuruluşları 
Ödül Törenimizde ödüle layık görülen üyelerimizi, üretimden istihdama, Ar-ge ve 
inovasyondan markaya ve hatta girişimciliğe kadar birçok dalda faaliyetlerinden 
ötürü bir kez daha tebrik ediyorum. Onların başarıları ekonomi politikalarına ve en 
nihayetinde ekonominin genel gidişatını olumlu etkileyeceği inancındayım. Hepsinin 
başarılarının devamını diliyorum.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Biz birlikte güçlüyüz

BAŞKAN
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Sanayicinin gurur günü

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Geleneksel Başarılı 
Sanayi Kuruluşları Ödül 

Töreni, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın katılımıyla İzmir Hilton’da 
gerçekleştirildi. Törene, İzmir 
Valisi Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir 
Milletvekilleri, İzmir’deki Oda ve 
Borsa başkanları ile bakanlıklara bağlı 
kuruluşların il müdürleri de katıldı.

2011 yılındaki faaliyetlerine göre 
yapılan değerlendirmeyle 6 dalda 
plaket, 15 dalda başarı belgesi olmak 

üzere 255 sanayi kuruluşuna toplam 
676 ödül verildi. Şirketlerin büyük 
firma ve KOBİ’ler kategorilerinde 
ayrı ayrı değerlendirildiği kriterlerde 
“En fazla üretim-yatırım-istihdam-
ihracat ve vergide” ilk 5 sırada 
yeralan toplam 50 firmanın yanı 
sıra, Ar-Ge’de başarı gösteren 5, 
inovasyonda başarı gösteren 5 firmaya 
plaket, marka çalışmalarından dolayı 
yurt içi satışta 13, yurt dışı satışta 
37 firmaya başarı belgesi, verildi. 
Başarılı kadın ve genç girişimcilere 
de plaket verilen törende, EBSO 

üyeliğinde 50 yılı dolduran 3 firma da 
plaketle ödüllendirildi. İzmir’e Değer 
Katanlar Ödülü’ne ise Türkiye’de 
bir noktaya yapılan en büyük yatırım 
niteliği taşıyan ve temelini Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in attığı 
STAR rafinerisi layık görüldü. Törende 
ayrıca; meslek gruplarına göre, 
üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve 
vergi kriterlerinde ilk 3 sırada yeralan 
firmalarla EBSO üyeliğinde 25 yılı 
dolduran 53 firmaya da başarı belgesi 
verildi.

GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 2011’deki faaliyetleri sonucu en fazla yatırım, 
üretim, ihracat yapan, istihdam yaratan, vergi ödeyen sanayi kuruluşlarıyla 

Ar-Ge ve inovasyon yapan, marka yaratan üyelerini ödüllendirdi.
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Babacan’dan birlik çağrısı

Ali Babacan, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) tarafından düzenlenen 
Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
İzmir’de ve Ege’de en yüksek yatırımı 
gerçekleştiren, en fazla istihdam 
sağlayan, yenilikçilik konusunda 
ön plana çıkan kuruluşlara ödül 
vermekten mutluluk duyduğunu ifade 
etti. 

Şirketlerce kazanılmış bu 
ödüllerin, aslında tüm İzmir’e, Ege 
Bölgesi’ne ait olduğunu belirten 
Babacan, “Her sene daha farklı 
firmaların yine bu sahnede ödüllerini 
almasını temenni ediyorum. 
Yetinmeyeceğiz, yatırım yapmaya, 
üretim yapmaya, ihracat yapmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

Babacan, sanayi kuruluşlarının 
başarısının, Türkiye ekonomisi 
açısından eskisine göre çok daha 
önemli olduğunu dile getirerek, 
“Türkiye’de ekonomik modelimiz 
değişti. Son 10 yıldır özel sektöre 
dayalı bir program uyguluyoruz. 
Özel sektörün çabasıyla gerçekleşen 
bir ekonomik büyüme söz konusu. 
Biz inanıyoruz ki, özel sektörün 
dinamizmi, Türkiye ekonomisinin de 
dinamiği haline gelmiş durumda” diye 
konuştu.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Türkiye olarak yatırım, üretim ve 
ihracat yapmaya hız kesmeden devam 
edeceklerini belirtti. Ege Bölgesi’nin 
8 kentinin Türkiye ekonomisindeki 
ağırlığını vurgulayan Babacan, TÜİK 
verilerine göre ülkede oluşan her 
100 liralık katma değerin 14 lirasının 
Ege’de oluştuğunu, bölgenin tarım 
sektöründeki katma değer oranının 
yüzde 18, sanayiye katkısının yüzde 
13.6, hizmet sektörüne katkısının 
yüzde 13 olduğunu anlattı.

İzmir’in özel konumuna dikkat 
çekerken, EXPO’dan bağımsız 
olarak kentte çok önemli bir 
yatırım portföyü oluşturulduğunu 

ve 7 milyar dolarlık İstanbul-İzmir 
Otoyolu, Çandarlı Limanı başta olmak 
üzere “35 İzmir 35 Proje” başlığı 
ile uygulamaya konan yatırımların 
devam ettiğini anımsatan Babacan, 
kentin birlikte hareket etme 
potansiyeline vurgu yaptı. Babacan, 
“İzmir’de bu birlik ve beraberliğin 
daha kuvvetlenmesini istiyoruz. 
Hep beraber kafaya verip İzmir’i 
daha iyi noktaya getireceğiz. Bunu 
başardığımızda İzmir, hem sanayide, 
hem tarımda, hem turizmde hem 
hizmetler dahil bütün ana dallarda 
sıçrama yapacak. Çünkü İzmir, bu 
sektörlerde dengeli olan yegane 
ilimiz. Bu potansiyeli değerlendirmek 
gerekiyor” diye konuştu.

Krizin gelişmiş ülkelerdeki
etkisi uzun sürecek

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
dünya genelinde yaşanan ekonomik 
krizin etkilerinin, gelişmiş ülkelerdeki 
etkisinin onlarca yıl sürebileceğini, 
krizin etkilerinin bu ülkelerin 
büyümesi üzerinde engel teşkil 
edeceğini söyledi. Türkiye ve dünya 
ekonomisine ilişkin değerlendirmede 
bulunan Babacan, dünya ekonomisinin 
enteresan bir konjonktürden 
geçtiğini, 2007 yılından bu yana 
kendini hissettiren ekonomik krizin 
aslında son bulmadığını belirterek, 
“Krizin gelişmiş ülkelerdeki etkisi 
belki onlarca yıl sürecek, büyüme 
üzerinde engel teşkil edecek. 

GÜNDEM

Bu sefer hazırlıklara ve tecrübeye baktığımızda, Türkiye’nin şansının daha 
iyi olduğuna inanıyorum. Hep beraber kafa kafaya verip çalışmak gerekiyor. 
Birbirimize engel değil, destek olmamız gerekiyor.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İzmir’in, dünyanın en büyük fuar 
organizasyonu olan EXPO 2020 adaylığına hükümet olarak büyük destek 
verdiklerini bildirdi.

EBSO Geleneksel Başarılı Sanayiciler Ödül Töreni’ndeki konuşmasında 
EXPO 2020 konusuna özel bir bölüm ayıran Babacan, İzmir’in aynı 
organizasyona 2015 yılı için aday olduğunu, ancak yeterli tecrübeye sahip 
olmadığı için bu fırsatı kaçırdığını hatırlattı. İzmir’in, yeni dönemdeki 
konumunun, 2015 adaylık tecrübesiyle çok daha güçlü olduğunu ifade eden 
Babacan, şunları kaydetti: 

“2011 yılında EXPO 2020 konusunu değerlendirirken, Sayın Başbakan 
bana görüşümü sordu. Ankara milletvekili olduğum halde ‘EXPO ile İzmir’i 
buluşturalım’ dedim. Ben buna gerçekten inandığım için söylüyorum. İzmir, 
yönünü tüm dünyaya çevirmiş bir şehir, bu da onu güçlü bir aday haline 
getiriyor. 2015 seçimini kaybettiysek, bu İzmir’in yetersizliğinden değil, 
rakiplerimizin bu işi bizlerden önce öğrenmesinden kaynaklanıyordu. Biz hep, 
‘İzmir geliyor, Türkiye geliyor’ diyoruz. EXPO 2020, İzmir’in, Türkiye’nin 
hakkı. Bu sefer hazırlıklara ve tecrübeye baktığımızda Türkiye’nin şansının 
daha iyi olduğuna inanıyorum.”

İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için devlet ve milletin adeta seferber 
olmuş bir şekilde çalıştığını belirten Babacan, “Uluslararası görüşmelerde 
konuşma notlarımızda mutlaka EXPO vardır. Umuyorum ki İzmir, zaten 
hak ettiği EXPO’yu bu defa alır. EXPO’nun yapıldığı her il, EXPO öncesi ve 
sonrası diye anılıyor. İzmir de öyle olacak. İzmir’de mutlaka birlik beraberlik 
gerekiyor. Hep beraber kafa kafaya verip çalışmak gerekiyor. Birbirimize 
engel değil, destek olmamız gerekiyor.”

EXPO 2020 İzmir’in, Türkiye’nin hakkı
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Bu ülkeler harcamalarını kısmak 
zorunda kalacak ve bunu yaptıkça 
ekonomideki büyüme, gelişme daha 
da zorlaşacak. Kamunun borçlanma 
ihtiyacı finans sistemi üzerinde çok 
ağır yük olmaya devam edecek. Bu 
durum Avrupa, Japonya ve ABD için 
de geçerli. 2013 yılı, Türkiye için çok 
önemli, kritik bir dönem. Özellikle 
hemen yanı başımızdaki Avrupa’da 
ciddi problemlerin yaşandığı, 
Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, Suriye 
örneğinde bir iç savaşın yaşandığı, 
pek çok ülkede tarihi süreçlerin 
yaşandığı bir dönemdeyiz. Böylesine 
kritik bir dönemde Türkiye’nin 
bir yandan kendi istikrarını, güven 
ortamını koruması, bir yandan da hızlı 
bir şekilde kalkınmasını, ekonomik 
büyümesini, istihdamını sürdürmesine 
devam etmesi, son derece önemlidir” 
diye konuştu. 

Pazarlarımızı geliştirmemiz
gerekiyor

Babacan, dünyanın ekonomik 
ağırlık merkezinin, doğuya ve güneye 

kaydığına işaret ederek, Türkiye’nin 
hızla pazarlarını genişletmesi, 
özellikle Asya, Afrika’daki potansiyeli 
değerlendirmesi gerektiğini söyledi. 

Hükümet olarak, bu yönde gerekli 
adımları attıklarını, bu kapsamda 
Afrika ülkelerinde yeni büyükelçilikler 
açıldığını, Türk Hava Yolları’nın direkt 
uçtuğu ülke sayısının artırıldığına 
dikkati çeken Babacan, şunları 

kaydetti:

“Ticaret temsilciliklerinin sayısını 
hızla çoğaltıyoruz. Yeni büyükelçilikler, 
yeni diplomatik misyonlar, ticaret 
ofisleri bütün bunlar iş dünyamız 
için son derece önemli. Özellikle 
İzmir’de sanayicilerimizin mutlaka 
bu yeni pazarlara yakından bakması 
lazım. Bundan sonra toplam 
ekonomik büyümenin önemli bir 
kısmı gelişmekte olan ülkelerden gelir. 
Önümüzdeki dönemde dünyanın yeni 
şekline göre ekonomik modellerin 
gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Geleneksel pazarlarımızı asla ihmal 
etmeyeceğiz, ama öte yandan yeni 
pazarlara doğru hızla açılacağız.”

Türkiye’nin başarısının
sırrı istikrar

Başbakan Yardımcısı Babacan, 
yaşanan ekonomik kriz ortamında 
Türkiye’nin elde ettiği başarının temel 
nedeninin, ülkedeki istikrar ve güven 
ortamı olduğunu belirterek, “Biz 
kendi Meclisimizde hangi kalemde 

“Ticaret 
temsilciliklerinin sayısını 
hızla çoğaltıyoruz. Yeni 

büyükelçilikler, yeni 
diplomatik misyonlar, 
ticaret ofisleri bütün 

bunlar iş dünyamız için 
son derece önemli. 
Özellikle İzmir’de 
sanayicilerimizin 
mutlaka bu yeni 

pazarlara yakından 
bakması lazım.”

GÜNDEM
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ne kadar yatırım yapacağımızı 
konuşurken, pek çok ülkenin 
meclisinde kaç memurun işten 
atılacağı konuşuluyor” dedi. 

Babacan, Batı ülkelerindeki 
ekonomik, güney ve doğu 
ülkelerindeki siyasi ve güvenlik 
sıkıntılarına karşın Türkiye’de gelinen 
noktaya, dünyanın biraz gıptayla 
biraz da kıskançlıkla baktığını ifade 
etti. Huzur ve istikrar ortamı devam 
ettikçe Türkiye’nin önünün açık 
olduğuna işaret eden Babacan, “Şu 
an içinde bulunduğumuz ortamın 
kıymetini iyi bilmek lazım” dedi.  

Babacan, Türkiye’nin geldiği 
noktanın, ülkedeki gelişmenin 
dünyada olumlu yankı bulduğunu dile 
getirerek, şunları kaydetti: 

“Bugün Tunus’ta, Libya’da, 
Yemen’de insanların özgürlük arayışı 
varsa, bunda Türkiye’nin payı çok. 
Türkiye’nin model ülke olma gayreti 
yoktu, ama kendi içimizde doğruları 
yapmak istedik ve ilham kaynağı 
olduk. Kendi tecrübemizi paylaşıyor, 

hatta finansman desteği veriyoruz. Biz 
güçlendikçe diğer ülkelere desteğimiz 
artıyor.”

Yardım eden ülkeyiz

Diğer ülkelerle kıyaslandığında 
Türkiye’nin çok farklı, çok güçlü bir 
noktada olduğunun görüldüğünü 
belirten Babacan, Türkiye’nin artık 
yardım alan değil, dışarıdan destek 
alan değil, yardım eden, dışarı destek 
veren bir ülke haline geldiğini ifade 
etti. Ali Babacan, şöyle devam etti:

“Sadece IMF’ye 23 milyar dolar 
borcumuz vardı. Bugün çok şükür 
bu borç hemen hemen sıfırlanırken, 
Türkiye yardım eden, borç veren 
bir ülke oldu. Daha geçen ay Mısır’a 
2 milyar dolar, Tunus’a 500 milyon 
dolar kredi açtık. IMF’ye borçlu 
olan Türkiye, IMF’ye 5 milyar dolar 
borç veren ülke konumuna ulaştı. 
Merkez Bankası’nın 2002 yılındaki 
rezervleri 28 milyar dolardı ki sadece 
23 milyar dolar IMF’ye borçluydu. 
Diğer borçları söylemiyorum. Bugün 

çok şükür Merkez Bankasının döviz 
rezervleri 120 milyar doları aşmış 
durumda.”

Enerji ekonomik
güvenlik meselesi

Cari açık sorununa değinen 
Babacan, bunun en büyük 
nedeninin enerji harcamalarından 
kaynaklandığını belirtti. 

Enerjide ciddi dışa bağımlılık 
sorunu bulunduğunu dile getiren 
Babacan, şunları kaydetti: 

“Enerjide birkaç temel konu 
var. Nükleer enerji artık Türkiye 
için olmazsa olmaz noktaya geldi. 
Ekonomik güvenlik meselesi haline 
geldi. Kendi enerjimize sahip olmadan 
istikrarlı ekonomik yapıya ulaşmamız 
güç görünüyor. Bunun yanında yerli 
kaynaklarımızı daha çok kullanmalıyız. 
Linyit kömüründen enerji üretimi 
için özel bir program başlatacağız. 
Yenilenebilir enerjiye de önem 
vermeliyiz. Teknolojinin yardımıyla 
enerji verimliliğini artıracağız.”

GÜNDEM
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İzmir Valisi Cahit Kıraç, kalkınma 
ve gelişme yolunda iş dünyası 
ile birlikte hareket ettiklerini 

belirtirken Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu da organize 
sanayi bölgelerinin belli bir doluluğa 
ulaşıncaya kadar teşviklerde komşu 
illerle eşitlenmesi gerektiğini savundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Geleneksel Başarılı Sanayi Kuruluşları 
Ödül Töreni’nde sanayicilere hitap 
eden Vali Cahit Kıraç, ülkenin 
sanayileşmesine,  yatırımına, 
üretimine, istihdamına, ihracatına 
ve vergiler yoluyla refah artışına 
katkılarından dolayı teşekkür etti. 
İzmir’in ticaret, sanayi, tarım ve 
turizmde Türkiye’de lider konumuna 
dikkat çeken Kıraç, şunları söyledi:

“Bütün sektörlerde varız. 
Tarımda bitkisel ve hayvansal 
üretimde Türkiye’de ikinciyiz. 
Jeopolitik konumumuzla, doğal 
zenginliklerimizle turizme ev sahipliği 
yapıyoruz. Dış ticarette lokomotifiz. 
Türkiye’nin ihracatının yüzde 
15’i İzmir’den gerçekleştiriliyor. 
En büyük 3 sanayi şehrinden 
biriyiz. Sanayi üretiminin yüzde 
9’u, katma değerin yüzde 14’ü 
bu kentte gerçekleştiriliyor. 
İzmir’deki GSMH’nin yüzde 35’i 
sanayi sektöründen kaynaklanıyor. 
Türkiye’deki vergi gelirlerinin 
yüzde 11’ini İzmir’deki iş 
insanlarımız sağlıyor. Vatandaşlık 
bilinci yüksek, vergi ödeme ve 
döviz kazandırma başarısını ortaya 
koyan sanayicilerimizin kıvançlarını 
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

İzmir’in zengin potansiyelinin 
değerlendirilmesine yönelik 
faaliyetlerin sürdüğünü vurgulayan 
Vali Kıraç, “Sanayici ve işadamlarımız, 
potansiyel üstünlüğümüzdür. Farklı 
sektörlerde yatırım yapıp, üretip, 
istihdam yaratarak vergi ödeyerek 

başarılı olmaları daha yüksek 
değerlere ulaşmaları kalkınmadır, 
gelişmedir. Onlarla dayanışma 
içinde olmalı, teşvik etmeli, üretim 
yapanın yanında, arkasında birlikte 
hareket etmeliyiz. İşlerini mevzuat 
çerçevesinde kolaylaştırmalıyız. 
İleriye gitmek için hep birlikte 
çalışıyoruz” dedi.

İzmir’in EXPO 2020 adaylık 
çalışmalarına da değinen Cahit 
Kıraç, EXPO 2015’in kazandırdığı 
tecrübelerden aldıkları güçle 
faaliyetleri sürdürdüklerini ifade etti.

Teşvikler adil olmalı

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu Manisa ve 
İzmir arasındaki teşvik farklılığının 
kentin büyüme kalkınmasını olumsuz 
etkilediğini kaydetti. Kent genelinde 

faaliyet gösteren 10 Organize Sanayi 
Bölgesi’nde boşluklar olduğunu 
belirten Kocaoğlu, “Mevcut yatırım 
teşvikleri nedeniyle yatırım ve 
yatırımcı gelmiyor. Liman, işgücü, 
finans İzmir’de.. Organize sanayi 
bölgelerinde altyapı tamam ama 
üretime geçilemiyor. Yakın illerle 
farklı teşvik uygulamaları nedeniyle 
İzmir, sanayide büyüyemiyor. 
Otomotiv yan sanayi için ihtisas 
organize sanayi bölgesi Bağyurdu 
bomboş, ama yolun karşısındaki 
Turgutlu OSB’de yer yok. OSB’ler 
belli bir doluluğa ulaşıncaya kadar 
teşvik mekanizmaları devreye 
alınmalı” dedi.

Kocaoğlu ayrıca, kentin turizm 
sektöründeki potansiyeline vurgu 
yaparak, turizm ve destekleyici 
hizmet sektörleri için Türkiye’nin 
güney illerinde olduğu gibi özel teşvik 
isteğini dile getirdi.

İzmir Limanı’na büyüktonajlı 
gemilerin yanaşabilmesi amacıyla 
derinleştirme çalışmalarında 
Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanlığı ile limanın işletmecisi Devlet 
Demir Yolları ile birlikte uyum içinde 
çalıştıklarını anlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kocaoğlu, bundan 
memnuniyetini ifade etti.

İlerlemek için birlikte çalışıyoruz

İzmir’in zirvesi 
sanayicilere destek 
mesajları verdi. Vali 

Kıraç üreten herkesin 
yanında olduklarını 
söyledi. Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kocaoğlu 
da, yatırım artışı için 
teşvik adaletsizliğinin 
giderilmesini istedi.

GÜNDEM
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Hedefimiz geleceği planlamak olmalı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki, cumhuriyetin 100’ncü 

yılı hedeflerine ulaşabilmek için 
sanayicilerin tek parolasının 
“üretmek” olacağını söyledi. 
Tiryaki, 2013 yılındaki risklere karşı 
ekonominin 2001 ve 2009’a göre 
daha donanımlı, güçlü ve dayanıklı 
olduğuna işaret etti.

İzmirli sanayicilerin 2011 takvim 
yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği 
EBSO Geleneksel Başarılı Sanayi 
Kuruluşları Ödül Töreni’nin açılış 
konuşmasını yapan Mehmet 
Tiryaki, ekonominin bir bütün 
olduğu gerçeğinden hareketle, ödül 
alamasa da İzmir, Ege ve Türkiye 
ekonomisinin başarısında emeği 
ve gayreti bulunan üretimin ve 
büyümenin mimarı KOBİ’leri de 
kutladı. 

Avrupa merkezli ekonomik 
gelişmeler, Afrika ve Ortadoğu’dan 
yükselen siyasetin ateşinin 2012 
yılına damgasını vurduğunu hatırlatan 
Tiryaki, Türk sanayicisinin global 
gelişmelere karşın ısrarla üretimine 
ve ihracatına devam ettiğini belirtti. 
Tiryaki, dünyada krizin üzerinden 
4 yıldan fazla süre geçmesine 
rağmen büyük pazarları içeren 
ekonomilerdeki sıkıntıların halen 
devam ettiğini söyleyen Tiryaki, 
“Çok şükür ki hükümetimizin 
zamanında almış olduğu önlemler ve 
attığı olumlu adımlarla, oluşturulan 
mali disiplinle ekonomimizde 
OECD ülkelerinden daha yüksek 
bir büyüme gerçekleşmekte, 
Türkiye ekonomisinin yaşadığı 
olumlu gelişmeler sıkıntılarla 
boğuşan gelişmiş ülkeler tarafından 
dahi dünyada örnek olarak 
gösterilmektedir. Bunun yanında 
kamu maliyesinde, bankacılıkta, 
sigorta ve sağlık alanlarında yapılan 

reformlar da tüm dünyaya örnek 
teşkil etmektedir” dedi.

Rotada düzeltme

Tiryaki, yaşanan gelişmeler 
karşısında uluslararası 
derecelendirme kuruluşlarının geç 
de olsa Türkiye’nin hakkını teslim 
edip kredi notunun yükseltmelerinin 
yanısıra, son zamanlarda yapılan 
başarılı özelleştirmeler ve Halkbank 
hisselerine olağanüstü talep 
gelmesini de ekonomide yepyeni bir 
döneme girildiğinin işaretleri olarak 
nitelendirdi.

2013-2015 Orta Vadeli Plan 
hedeflerini gerçekçi ve ulaşılabilir 
bulduklarını ifade eden Tiryaki, 
“Bunun yanında 2013 yılında 
oluşabilecek risklere karşı 
ekonomimiz 2001 ve 2009’a göre çok 
daha donanımlı, güçlü ve dayanıklı 
durumdadır. Cumhuriyetimizin 100. 
Yıl hedeflerine ulaşabilmek için biz 
sanayicilerin tek parolası üretmek 
olacaktır” diye konuştu.

Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin 
500 milyar dolarlık ihracat hedefine 
ulaşması için rotada düzeltici faaliyet 
planı gerektiğini düşündüklerini de 

söyleyen Tiryaki, ihracatta lider 
sektör olan otomotiv endüstrisi 
ihracat stratejisi kapsamında yapılan 
planda 75 milyar dolarlık hedefe 
ulaşmada göstergelerin sıkıntılı 
olduğunu, Teşvik Yasası’nın çok iyi 
niyetle hazırlanmasına rağmen büyük 
ve yüksek bedellerle yatırım yapılan 
sektörlerde pratikte beklenen faydayı 
henüz sağlayamadığını dile getirdi.

Rekabet adil olmalı

EBSO Meclis Başkanı Tiryaki, 
Başbakan Yardımcısı Babacan’ın 
önceki konuşmalarında değindiği 
“korumacılık çok ciddi bir tehlikedir. 
Korumacılık o ülkenin tüketicilerine 
yapılan en büyük haksızlıktır. Biz bu 
hataya asla düşmeyeceğiz” sözlerine 
katıldıklarını belirtirken, “Ancak 
bizim sanayiciler olarak en büyük 
sıkıntılarımızdan birisi, dünyada ve 
özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin 
uyguladığı gizli sübvansiyonlar ve 
serbest ticaret anlaşmaları neticesi 
sanayicilerimizin maruz kaldığı haksız 
rekabettir. Türk sanayicisi ürününü 
Güney Afrika pazarına satmak için 
Güney Afrikalı ithalatçı yüzde 20 
gümrük ödemesi gerekiyorken, AB 

Tiryaki: Tek parolamız üretmek
GÜNDEM



15

ülkeleri sanayicileri aynı ülkeye sıfır 
gümrükle malını satabilmektedir. 
Rekabette adalet olması gerekir” diye 
konuştu.

Gücümüzü boşa harcamayalım

Her şeye rağmen Türkiye’nin 
bulunduğu coğrafyada bugün bir 
merkez ve küresel güç haline 
geldiğini vurgulayan Mehmet 
Tiryaki, hem Türkiye’nin ülke olarak 
hem de firmaların potansiyelini 
ortaya çıkarma anlamında 
çalışırken ortak akıl üretme ve 
ortak çalışma kültürünün de 
geliştirilmesi zorunluluğuna dikkat 
çekti. Tiryaki, “Bu dönemde 
Türkiye’nin önüne tarihi fırsatlar 

çıkıyor. Mali altyapımızın sağlamlığı, 
finansal sistemimizi disipline eden 
düzenlemeleri yapmış olmamız 
sayesinde, krizde ekonomisi 
yavaşlamış, bizden öndeki ülkeleri 
yakalama fırsatlarının olduğu bu 
dönemi maalesef iç çekişmelerle boşa 
harcıyoruz. Ülkemizin kronikleşmiş 
terör sorununun da, 2013 yılında 
kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını 
diliyorum. Fırsat bulduğum her 
platformda dile getirdiğim gibi, 
Türkiye’nin gündeminde artık 
ölüm ve acılar yerine, gelişmenin 
ilerlemenin haberlerini görmek 
istiyoruz. İnsanlarımızın acılarla 
değil, işle aşla meşgul olması tek 
dileğimizdir” dedi.

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, güçlü ekonominin 

güçlü reel sektörle mümkün 
olduğunu söyledi. Yorgancılar, 2023 
hedeflerine kilitlenmiş sanayiciler 
olarak dünya ile eşit rekabet ortamı 
için eşit koşulları sağlayacak bir 
sistemin oluşturulmasını, tüm 
kesimlerin refah düzeyini artıracak 
politikaların yürütülmesini gönülden 
arzu ettiklerini dile getirdi.

Her yıl ayrı bir heyecan ve özenle 
hazırlandıkları törende başarılı 
sanayi kuruluşlarını ödüllendirmenin 
gururunu yaşadıklarını belirten 
Yorgancılar, ülke ve bölge 
ekonomisine katkı sağlayan üyelerin 
başarılarının artarak devam etmesini 
diledi.

Ender Yorgancılar, 2001 yılında 
her kesimin bir bedel ödediği krizin 
ardından alınan önlemler ve özellikle 
2002 sonrasında sağlanan siyasi 
istikrarın ekonominin gelişimine 
büyük katkı sağladığını hatırlatırken, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin izleyeceği dönüşüm 
politikalarında bölgesel güç olmanın 
ötesine geçebilmek için şüphesiz 
sanayi başrolü oynamaktadır. 2023 
yılı hedefleriyle bu dönüşümün 
işaretlerini almak bizleri 
heyecanlandırıyor. Bugün üretimin, 
dolayısıyla küresel sistemin batıdan 
doğuya doğru kaydığını biliyoruz. 
Doğunun dünya üretiminden aldığı 
payın yüzde 45’e yükselmesi de bunu 
teyit ediyor. Diğer yandan küresel 
orta sınıfın güçlenme beklentisi 
de birçok dengeyi etkileyecek bir 
gelişmedir. Bugün coğrafyamız 
çok önemli ve kritik bir süreçten 
geçmektedir. Ülkemizin mevcut 
avantajları ve potansiyeli mutlaka bu 
süreci en iyi şekilde değerlendirmeyi 
zorunlu kılmaktadır. Biz üreten sektör 

temsilcileri olarak kendi gücümüzün 
farkındayız ve kendi gücümüzün 
de verimli değerlendirilmesini 
istiyoruz. Ek vergilerle, bürokrasi ile, 
yasalarla elimiz kolumuz bağlanmasın 
istiyoruz.”

Birlikte güçlüyüz

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a 
“Yatırım ve üretim gerçekleştirerek 
istihdam sağlayan sanayicilerimizin 
de haksız rekabete uğramasına 
lütfen izin vermeyiniz” diye 
seslenen EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, şunları söyledi: 
“Çok açıkça söylüyorum ki, kendi 
yağıyla kavrulan bir reel sektörün 
bu ülkeye hiçbir faydası olamaz. 
Açıklanan rakamlar, son yıllarda 
firmalarımızın düşük karla günü 
kurtarmaya çalıştıklarını ve tasarruf 
yapamadıklarını gösteriyor. Ne yazık 
ki. İmalat sanayimizin büyümeye olan 
katkısı her geçen gün azalmaktadır. 
Türkiye üçüncü çeyrek büyümesi ile 
gelişmiş ülkelerin önünde yeralırken 
rekabet halinde olduğumuz 
gelişmekte olan ülkelerin gerisinde 
kalmaktadır. Bununla birlikte 
ülkemiz imalat sanayi katma değeri 

en yüksek 15’nci ülke statüsünü 
de geçen sene kaybetmiştir. Oysa 
ki dünya ekonomisinde büyümeyi 
gelişmekte olan ülkeler üretimleriyle 
tetiklemektedir.”

Kur savaşlarından emtia 
fiyatlarına, dış ticaret yönünden siyasi 
gelişmelere kadar belirsizliğin hakim 
olduğu ortamda doğru stratejilerle 
öne geçileceğine dikkat çeken 
Ender Yorgancılar, “Dünya ülkeleri 
bu süreçte değişimi yaratan ve 
yönetenler, değişime uyum sağlamaya 
çalışanlar ve değişime sadece 
tüketim boyutundan entegre olanlar 
kulvarlarında yerini almaktadır. Bütün 
mesele biz hangi grupta ilerlemek 
istiyoruz? 2023 hedeflerimiz bizi 
değişimi yaratan ve yönetenlere 
yönlendiriyor. Ancak bunu birlikte 
başarabiliriz. Çünkü biz, birlikte 
güçlüyüz” dedi.

Çare yerli üretim

Ender Yorgancılar, Türk 
sanayisinin montaj sanayi kimliğinden 
yeterince kurtulamadığı gibi düşük 
katma değer yaratan re-exportcu 
bir kimliğe doğru kaydığı uyarısını da 
yaparken, şöyle konuştu:

Yorgancılar: Rekabette eşitlik şart
GÜNDEM
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“Türk sanayisinin ithalat 
bağımlılığından kurtulmasının yolu 
yerli üretimdir. Bunun önünü 
açacak yeni stratejilere ihtiyaç 
vardır. Sanayide yapısal dönüşümü 
sağlayamadığımız için yüksek büyüme 
hızı ancak yüksek cari açıkla mümkün 
olmaktadır. Dünya ticaretinde imalat 
sanayi ürünlerinin payı yüzde 60-70, 
ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 
95’i sanayi ürünlerinden oluşurken 
ihracat stratejisinde de karşımıza 
yine sanayi çıkmaktadır. Sanayiciler 
olarak düşük döviz kuru ve yüksek 
enerji maliyetleri nedeniyle yabancı, 
kayıtdışılık nedeniyle de yerli rakipler 
karşısında uğradığımız haksız rekabeti 
önleyici tedbirler alınmasına, Merkez 
Bankası’nın para politikalarını 
şekillendirirken bakış açısına mutlaka 
reel sektörü de katmasına ihtiyaç 
vardır. Yabancı firmaların yurt dışına 
yaptıkları kar transferlerinin içeride 
yeniden yatırıma dönüştürülmesinde 
de fayda görmekteyiz.”

Yüklerimizi hafifletin

Sanayicinin; doğrudan, dolaylı, 
yasalardan ve idari uygulamalardan 
kaynaklanan yüklerle zaman 
kayıpları nedeniyle ciddi bir baskı 
altında olduğunu da söyleyen 
Yorgancılar, kıdem tazminatı 
sorununun hala çözülememesini 

örnek gösterdi. Yorgancılar, finansal 
kaynaklara ulaşmadaki zorluğun 
sanayicilerin küresel rekabetin 
gerektirdiği yatırımları ve dönüşümü 
sağlamalarında engel teşkil ettiğini 
vurgularken, “Temennimiz, 
sanayicimizin üzerindeki özellikle 
idari uygulamalardan kaynaklanan 
yüklerin kaldırılması, diğer yüklerin 
de hafifletilmesidir. Yasalardan 
kaynaklı peşin vergi uygulaması 
ve KKDF’nin bugün olmaması 
gerekiyor. Üyelerimiz ayrıca                               
3 senedir oturtulamayan elektronik 
uygulamalardan kaynaklı KDV 
iadelerindeki gecikme ve alt 
aşamalardaki üçüncü kişilerin neden 
olduğu iade tutarındaki küçülmenin 
ciddi sıkıntısını çekiyor” dedi.

Ender Yorgancılar, kayıtdışı 
ekonomi ve kayıtdışı istihdamı 
önlemek için organize sanayi 
bölgelerine taşınma ve kümelenme 
faaliyetlerinin daha fazla teşvik 
edilmesi, demiryolları ile 
entegrasyonun sağlanması, 
mesleki eğitimin OSB’lere 
kaydırılması konularının mutlaka 
değerlendirilmesini istedi. Yatırım 
teşvik konusunda İzmir’in mağdur 
edildiğini, sınır illerde yaratılan 
harkız rekabeti önlemek için 
bütün OSB’lerin aynı teşviklerden 

GÜNDEM
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yararlandırılması gerektiğine 
inandıklarını belirten Yorgancılar, 
“Teşvik sisteminde İlçe bazlı sektörel 
teşviklerin verilmesi konusunda 
çalışma yapılmamış olması eksik 
kalmıştır. Ödemiş ile Tire’de süt ve 
hayvancılık, Bayındır’da çiçekçilik, 
Aliağa’da kimya gibi sektörler dikkate 
alınmalıdır” diye konuştu.

KOBİ’lere destek şart

KOBİ’lerin cansuyu KOSGEB’in 
destek programlarında kaynak yeterli 
olmadığı için para iadelerinin süresi 
konusunda, Eximbank’ta da teminat 
ve kredi limitleriyle ilgili sıkıntı 
yaşandığını dile getiren Yorgancılar, 

SGK primlerini düzenli ödeyen 
mükelleflere olduğu gibi vergilerini 
düzenli ödeyen mükelleflere de prim 
verilmesini savundu.

2012 yılında karşılıksız çıkan 
çeklerin piyasaya güveni sarstığını 
belirten Yorgancılar, çeklerin 
bankaların internet şubeleri 
üzerinden yazılması, dekont alınır 
gibi keşidecisi tarafından çıktısı 
alınarak mühürlenip imzalandıktan 
sonra müşteriye verilmesini 
sağlayacak elektronik çek önerisini 
tekrarladı. Yorgancılar, bu sayede 
bankaların müşterilerinin kestiği 
çekleri keşide edildiği andan 
itibaren takip edebilecekleri gibi 

limiti dolan müşterilerin yeni çek 
kesemeyeceğini, ayrıca kayıtdışı 
ekonominin de önleneceğini söyledi.

Borçlar Kanunu’nda eşlerin 
rızasının alınmasının, öncelikle 
düzeltilmesi gereken konular arasında 
bulunduğunu ifade eden Yorgancılar, 
AVM’lerle ilgili yasa tasarısının ilgili 
bakanlıkta beklediğine dikkat çekti. 
Yorgancılar, üreticilere paralarını 
geç ödeme, raf kirası, yeni ürün giriş 
ücreti, insört bedeli, malların iadesi 
gibi keyfi uygulamalarını sona erdirip 
sanayicinin maddi, manevi kayıplarını 
önüne geçilmesini sağlayacak tasarının 
2013 yılında kanunlaşmasını diledi.

İzmir’in EXPO 2020 adayı 
olarak gösterilmesinden ve verilen 
destekten dolayı teşekkür eden 
Yorgancılar, EXPO’nun sadece 
İzmir değil Türkiye projesi olarak 
görülmesinden dolayı da büyük 
memnuniyet duyduklarını ifade etti.

2023 hedeflerine doğru

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Türkiye’nin değişimi 
yaratan ve yöneten ülkeler arasına 
girmesi için tek başına ne sanayicinin 
ne de politika yapıcı ve uygulayıcıların 
çabalarının yeterli olmayacağını 
tekrarlarken şöyle konuştu:

“Güçlü ekonomi güçlü reel 
sektörle mümkündür. 2023 
hedeflerine kilitlenmiş sanayiciler 
olarak; ülkemizde uzlaşma kültürünün 
daim olmasını, ekonominin ön 
planda kalmasını, eşit rekabet 
ortamı için eşit koşulları sağlayacak 
bir sistemin oluşturulmasını, tüm 
kesimlerin refah düzeyini artıracak 
politikaların yürütülmesini gönülden 
arzu ediyoruz. Ancak önceliğimiz 
ülkemizin güvenliğidir. 2012 yılında 
da canımız çok yandı. Zaman 
birlikte hareket etme, bir olma 
zamanı. Üzerimize düşen her görevi 
yerine getirmeye hazırız. Küresel 
ekonomide yükselen bir yıldız olarak 
gösterilen ülkemizde dileğimiz kan ve 
gözyaşının bitmesidir.”

GÜNDEM
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2011 TAKVİM YILI ÖDÜLLERİ... 2011 TAKVİM YILI ÖDÜLLERİ...

SIRA FİRMA ÜNVANI ÜRETİM
(1.000 TL)

1 TÜPRAŞ İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12.601.764

2 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 3.461.561

3 PHILSA 1.489.445

4 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 1.388.883

5 BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 838.018

SIRA FİRMA ÜNVANI YATIRIM
(1.000 TL)

1 TÜPRAG METAL MADENCİLİK 357.627

2 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 151.897

3 ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 127.409

4 ABALIOĞLU YEM-SOYA VE TEKSTİL 105.314

5 TÜPRAŞ İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 84.896

SIRA FİRMA ÜNVANI ÜRETİM
(1.000 TL)

1 İMEKSAN 22.995

2 MERİS TEKSTİL 22.212

3 BETA KONFEKSİYON 21.758

4 VERSİON TEKSTİL 21.670

5 D-R PREFABRİK YAPI ELEMANLARI  20.665

SIRA FİRMA ÜNVANI YATIRIM
(1.000 TL)

1 EMİNOĞLU S.B.V MERMER İNŞAAT 6.218

2 DİNAMİK ISI VE MAKİNA SAN. 5.418

3 NORM SOMUN SAN. VE TİC. A.Ş. 2.831

4 İ.Y.A. TEKSTİL 2.153

5 DÖNMEZ VARİL GERİ DÖNÜŞÜM SAN. 1.613

EN YÜKSEK ÜRETİM ÖDÜLÜ

EN YÜKSEK YATIRIM ÖDÜLÜ
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2011 TAKVİM YILI ÖDÜLLERİ... 2011 TAKVİM YILI ÖDÜLLERİ...

SIRA FİRMA ÜNVANI İHRACAT
(1.000 $)

1 TÜPRAŞ İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.414.125

2 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 834.223

3 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 498.312

4 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. 292.741

5 ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 284.578

SIRA FİRMA ÜNVANI İSTİHDAM
(KİŞİ)

1 İMBAT MADENCİLİK 3.668

2 HUGO BOSS TEKSTİL SAN. LTD. ŞTİ. 3.455

3 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. 2.833

4 BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2.629

5 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2.522

SIRA FİRMA ÜNVANI İHRACAT
(1.000 $)

1 VERSİON TEKSTİL 11.946

2 MERİS TEKSTİL 11.759

3 BETA KONFEKSİYON 10.425

4 RETTİG METAL TİC. VE SAN. A.Ş. 8.567

5 İ.Y.A. TEKSTİL 8.459

SIRA FİRMA ÜNVANI İSTİHDAM
(KİŞİ)

1 BOLULU HASAN USTA SÜT TATLILARI 211

2 EMİNOĞLU S.B.V MERMER İNŞAAT 207

3 LEZZET GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 202

4 MERİS TEKSTİL 192

5 TERBAY MAKİNA 173

EN YÜKSEK İHRACAT ÖDÜLÜ

EN FAZLA İSTİHDAM ÖDÜLÜ
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2011 TAKVİM YILI ÖDÜLLERİ... 2011 TAKVİM YILI ÖDÜLLERİ...

SIRA FİRMA ÜNVANI
KURUMLAR 

VERGİSİ
(TL)

1 PHILSA 127.023.726

2 PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. 14.890.912

3 İMBAT MADENCİLİK 14.238.269

4 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 12.407.207

5 SCHNEIDER ELEKTRİK 12.093.507

SIRA FİRMA ÜNVANI

1 BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2 DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. vA.Ş.

3 OLGU BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

4 S.S. TARİŞ ÜZÜM T.S.K. BİRLİĞİ

5 ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

SIRA FİRMA ÜNVANI
KURUMLAR 

VERGİSİ
(TL)

1 İZMİR JEOTERMAL ENERJİ 1.016.738

2 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. 932.546

3 İZMİR PALAS TURİZM VE TİCARET A.Ş. 747.328

4 FORM MUKAVVA 735.721

5 AJAN MAKİNA. 674.965

SIRA FİRMA ÜNVANI

1 BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2 BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

3 EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

4 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

5 TERMODİNAMİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

EN YÜKSEK KURUMLAR VERGİSİ ÖDÜLÜ

AR-GE ÖDÜLÜ İNOVASYON ÖDÜLÜ
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(Ar-Ge gideri 500 bin TL’den ve Ar-Ge/Ciro oranının binde 5’ten büyük) (TPE Belgeli Patent Sayısına göre)
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2011 TAKVİM YILI ÖDÜLLERİ... 2011 TAKVİM YILI ÖDÜLLERİ...

İZMİR’E DEĞER KATANLAR ÖDÜLÜ - STAR RAFİNERİ A.Ş.

EBSO ÜYELİĞİNDE 50 YIL

127 NOLU KINIK PAMUK T.S.K.
54 YIL

YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ
DERYA PALA

YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ
HASAN DEYİRMENCİ

HALİM SARITOPRAK
54 YIL

SELOLİT LİF LEVHA A.Ş.
54 YIL

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın girişimleriyle 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
İzmir’de sanayicinin ihtiyacı olan 
ara elemanın yetiştirilmesi amacıyla 
İzmir’e bir meslek lisesi yapmaya 
karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı 
ile TOBB arasındaki protokol imza 
töreni, önümüzdeki hafta Ulaştırma 
Haberleşme ve Denizcilik Bakanı 
Binali Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıkloğlu ve EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
katılımıyla gerçekleştirilecek.

Mesleki eğitimde ciddi adım

İşsizliğin önlenmesinde ve 
sanayicinin ara eleman ihtiyacının 
karşılanmasında mesleki eğitimin 
önemine dikkat çeken Yorgancılar, 
dünyanın 4. büyük ekonomisi 
Almanya’nın mesleki eğitim sistemine 
verdiği önemin bugün rakamlarından 
da çok net gözlendiğini savundu. 
Ender Yorgancılar, Almanya’daki 
benzer sistemin uygulandığı ülkelerde 
işsizlik oranının AB ortalamasının 
oldukça altında kaldığına dikkat 
çekerken, “Yani bu işi masaya yatırıp, 
kafa yoran toplumlar meyvelerini de 
almaktadır. Örneğin genç işsizlikte 
AB ortalaması yüzde 21,4 iken, 
Almanya’da yüzde 8,6, Avusturya’da 
yüzde 8,3’tür. Ülkemizde ise bu oran 
yüzde 17’ye gerilese de, 2011’deki 
yüzde 18’lik oranı ile Türkiye, 
dünya ortalamasının üstünde bir 
orana sahiptir. Dünya ortalaması ise 
yüzde12,6’dır” dedi.

Türkiye’nin mesleki eğitimde ciddi 
adımlar atmakta geciktiğini ve ne 
yazık ki PISA sonuçlarında da eğitim 
karnesindeki kırıkların ortalamanın 
altında düşük oranlarda olduğunu 
hatırlatan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, bu noktada 
mesleki ve teknik eğitimin nitelikli, 
kaliteli yapısı ile ülke istihdamına ve 

rekabet gücüne katkı koymasının 
beklendiğini ifade etti.

Bugüne kadar pratikte yaşanılan 
sıkıntılar ve yapılan çalışmaların, 
mesleki eğitimde teori ve pratik 
arasındaki bağın kopuk olduğunu 
gösterdiğini anlatan Yorgancılar, işin 
özünün de burada olduğunu, aradaki 
bağın sağlıklı kurulmasına ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi.

Gelecek eğitimde

Geleceği sağlıklı bir şekilde inşa 
etmenin yolunun eğitime yatırımdan 
geçtiğini kaydeden TOBB Yönetim 
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu da 
“Türkiye’nin ileri teknoloji üretimine 
geçmesinin yolu da nitelikli eğitim 
vermesinden geçiyor. Son yıllarda 

Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesinin 
büyük bir artış göstermesini, Ar-Ge’ye 
ayrılan kaynakların artmasını büyük 
memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, iş adamları 
olarak sadece “biz kazanalım bize 
yeter” anlayışında olunamayacağını 
ifade ederek, kazanırken ülkeye 
kazandırmanın peşinde olmak 
zorunda olunduğunu belirtti. Sadece 
kendi geleceğini düşünen iş adamları 
olmamak gerektiğini anlatan Rifat 
Hisarcıklıoğlu “Biz hala bu borcu 
ödemenin peşindeyiz. Bizim iş 
adamlığımız başka memleketlerdeki iş 
adamlığına benzemez. Biz her şeyden 
önce memleket sevdalısıyız” diye 
konuştu.

TOBB’dan İzmir’e Meslek Lisesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin İzmir’e yaptıracağı meslek lisesi için 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar büyük çaba gösterdi.

HABER
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Şirketlerin faaliyet kodlarının 
yenilenmesiyle Türk özel 
sektörünün fotoğrafı netleşti.

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye 
Genç İşadamları Konfederasyonu 
(TÜGİK), tarafından ortaklaşa 
yürütülen şirketlerin ekonomik 
faaliyetlerinin sınıflandırıldığı NACE 
isimli kodlama sistemi tamamlandı. 
Bu sistem ile şirketlere de vatandaşlar 
gibi kimlik numarası verilirken, 
ticaret ve sanayi envanteri konusunda 
önemli bir düzenlemeye imza atıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı’nın katılımıyla 
düzenlenen toplantıda, sistem 365 

Oda ve Borsa başkanına tanıtıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, NACE çalışmasının Türkiye’de 
ticari hayatın mükemmelliğe 
kavuşturulması çerçevesinde, devrim 
niteliği taşıdığını vurguladı. Bakan 
Yazıcı, toplumların başarılı olması için 
çok değişik etkenler bulunduğunu, 
ancak kimin ne yaptığının bilinmesinin 
büyük önem taşıdığını söyledi. Oda 
seçimlerini bu projeyi bitirmeyi 
esas alarak ötelediklerini hatırlatan 
Hayati Yazıcı, “Artık, gel seni buraya 
kaydırayım, buraya yazayım tarzı 
bitti. Herkesin hangi sektörde oy 
kullanabileceği bu kodlamaya göre 
belirlendi” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: Yıllardır
karanlıkta boks yapıyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 

da konuşmasında NACE kodlama 
sistemi ile hem Türk özel sektörü, 
hem de ekonominin geneli 
açısından devrim niteliğindeki bir 
çalışmayı hayata geçirdiklerini 
belirtti. Vatandaşların, nasıl bir tek 
TC kimlik numarası varsa, artık 
şirketlerin de tek bir faaliyet kodu 
olacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, 
bu çalışmanın gerekçesini şöyle 
açıkladı: “Eskiden şirketlerin faaliyet 
kodlarını tespit eden, yani hangi 
ticari faaliyeti yaptıklarını gösteren 
objektif ve somut kriterler yoktu. 
Farklı kurumlarda, farklı faaliyet 
sınıflandırmaları vardı. Dolayısıyla bir 
şirket, farklı kurumlarda farklı faaliyet 
alanında iş yapıyor gözükebiliyordu. 
Daha vahim bir durum da vardı. 
Benim ayakkabıcı dediğime, Gelir 
İdaresi çantacı diyor, SGK kimyacı 

Artık şirketlerin de
kimlik numarası var

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜGİK, SGK, Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü ve TOBB tarafından ortaklaşa yürütülen şirketlerin 

ekonomik faaliyetlerinin sınıflandırıldığı NACE isimli kodlama sistemi 
tamamlandı. Şirketlere de vatandaşlar gibi kimlik numarası verilecek.

HABER
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diyor, TÜİK başka bir şey diyordu. 
Adres bilgilerinin güncelliği sıkıntılıydı. 
İşte bu nedenle yola çıktık. ‘Böyle 
el yordamıyla gidersek 2023 
hedeflerimize varamayız’ dedik. 
Aslında yıllardır karanlıkta boks 
yapıyoruz.”

Seçimler bu meslek
gruplarına göre yapılacak

1 milyondan fazla şirketin kayıtlı 
ciro bilgilerine göre faaliyet kodlarının 
belirlendiğini ve çok kapsamlı bir 
çalışma yapıldığını anlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki 
iki ay tüm Oda ve Borsalarda 
seçimlerin bu meslek gruplarına göre 
yapılacağını duyurdu. “Türkiye’de 
ilk defa şirketler kesiminin hangi 
faaliyetleri gerçekleştirdiğine dair bu 
kadar net bir tablo ortaya çıktı” diyen 
Hisarcıklıoğlu, NACE kodlarının 
bundan sonra birçok alanda 
kullanılmasının da mümkün olduğunu 
bildirdi.

NACE iş hayatının her yerinde

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
NACE kodlarının bundan sonra 
birçok alanda kullanılmasının 
mümkün olduğunu bildirdi. 
Yeni sistem ile yatırım teşvik 
mekanizmasının daha da sağlıklı 
hale getirilebileceğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Sektörel kümelenme 
ihtiyaçlarını tespit edebileceğiz. 
Maliye politikalarının dizaynı daha 
sağlıklı yapılabilecek. Zira sektörel 

selektif politikaların belirlenmesi 
mümkün olacak. Kayıtlı ekonominin 
büyümesine de destek olacağız. 
KOSGEB’in kredilerinde de artık bu 
faaliyet kodları dikkate alınacak” dedi.

NACE kodlama sitemi ile belli 
bir adres bazında hangi faaliyet 
alanında şirket bulmak istenirse, 
bu bilgiye ulaşabileceğini kaydeden 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
“Web üzerinde şirketlere ulaşmak 
daha kolay hale gelecek. Çünkü 

faaliyetleri ve adresleri ilk defa güncel 
halde olacak. Yurtdışından gelen 
mal talepleri ve ortaklık teklifleri, 
hangi faaliyet konusundaki firmaları 
ilgilendiriyorsa, o firmalara artık 
daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde 
ulaştırılabilecek. Böylece reel 
sektörün iş hacminin artmasına imkan 
sağlanacak. Kısaca reel sektörümüz 
için yeni fırsatlar bulmalarını 
sağlayacak ve çok daha kazançlı bir 
dönem başlıyor.”

HABER
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 
2013 yılında ek vergi ya da 
zam olmayacağını bildirdi. 

2012 yılında gelir hedeflerinin 
tutturulduğunu ve bütçe açığının 
GSYH’ye oranı başta olmak 
üzere ekonomik verilerin sağlıklı 
durumda olduğunu belirten Şimşek, 
2013 bütçesi için ek önlemlerin 
tamamlandığını kaydetti.

Maliye Bakanı Şimşek, 2012 
yılının tamamına ilişkin bütçe 
gerçekleşmelerini açıkladığı 
toplantıda, giderlerde yaşanan 
sapmaya rağmen başarılı bir dönem 
geçirildiğini söyledi. Gelir hedeflerinin 
tutturulduğunu ve bütçe açığının 
GSYH’ye oranı başta olmak üzere 
makroekonomik verilerin sağlıklı 
durumda olduğunu ifade eden 
Şimşek, 2013 özelleştirme gelirlerini 
şimdiden tutturmak için 2012’de 
oluşan 4 milyar TL’lik gelirin de          

3 Ocak günü Hazine’ye devredildiğini 
açıkladı.

Lüks konutların KDV’sinin 
artırılmasından geri dönüş 
olmayacağını açıklayan Maliye Bakanı 
Şimşek, bu düzenlemenin vergi adaleti 
açısından gerekli olduğunu savundu.

2013 daha iyi olacak

Mehmet Şimşek, enflasyondaki 
düşüşün 2013 yılında da devam 
etmesini beklediklerini belirterek, 
“Enflasyonun yüzde 5.3’e gerilemesini 
hedefliyoruz” dedi. Şimşek, 2008 
krizinin üstünden 5 yıl geçmesine 
karşılık tüm dünyada büyümelerin 
hala yavaş seyrettiğini, işsizliğin 
yüksek gittiğini vurguladı. 2013’te 
daha iyi bir yıl bekleyen ve yüzde 4 
büyümeye işaret eden Şimşek, bunun 
üzerine çıkılacağı yönünde de birçok 
etken olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, bu yıl iç talebin 

de etkisiyle büyümenin hızlanacağı 
bilgisini verdi. Şimşek, “Türkiye 
ekonomisi 2013 yılında toparlanacak, 
büyüme hızlanacak, yüzde 3’ten 
(2012 tahmini) yüzde 4’e hatta daha 
üzerine gidiş bekleniyor. Geçen 
sene daha temkinli bir tona sahiptik, 
harcamalar konusunda uyarmıştık. Şu 
andaki olumlu görünüme karşın mali 
disipline devam” diye konuştu.

Tüm önlemleri aldık

Bu yılın bütçesine ilişkin 
beklentilerin olumlu olduğunu ve 
gerçekçi bir bütçe hazırladıklarını 
kaydeden Şimşek, ‘2013’e ilişkin 
bütün tedbirleri almış bulunmaktayız’ 
dedi ve devam etti:

‘Türkiye ekonomisi 2013 yılında 
toparlayacak. Yüzde 3 civarında bir 
büyümeden yüzde 4 belki de üzerinde 
bir rakama doğru gidiş bekleniyor. 
Çünkü dünya ekonomisine 

Maliye Bakanı Şimşek: 2013’te 
ek vergi ya da zam yok

Maliye Bakanı 
Şimşek, 2013’te 
Türkiye için daha iyi 
bir yıl öngördüğünü 
ifade etti. Son 
çeyrekteki öncü 
göstergelerin bu 
görüşü doğruladığını 
anlatan Şimşek, 
‘Vergide yeni zamlar 
gündemde değil’ 
dedi.

FİNANS
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ilişkin beklentiler olumlu ve para 
politikasındaki gidişat, Türkiye’de 
nispeten daha güçlü iç talebi 
destekleyici nitelikte. Bu da ikinci 
faktör. Üçüncü olarak son yıllarda 
özelleştirme gelirlerinde önemli 
sapmalar oldu. Yani gelir bazında 
hedefi biz gerçekleştiremedik. 2013’e 
baktığımız zaman belli bir sorun 
yaşamayacağız.’

Yeni zam olmaz

Maliye Bakanı Şimşek, 2013’te 
40 milyar liralık vergi geliri artışının 
nedenlerini şöyle açıkladı: “Bütün 
tedbirlerimizi aldık, hiçbir şekilde yeni 
zam yok. Bu artış kısmen büyüme, 
kısmen aldığımız tedbirler, kısmen 
de BOTAŞ’la ilgili varsayımımızla 
ilişkilidir. BOTAŞ’ın yükümlülüklerini 
yerine getireceğine olan inancımız 
tamdır.”

Cumhuriyet tarihinin
en güçlü adımları

Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
kararlı bir şekilde ilerlediğini belirten 
Maliye Bakanı Şimşek, Bakanlık olarak 
gerek verginin tabana yayılması, 
gerekse harcamaların etkin bir şekilde 
gerçekleşmesi için güçlü bir destek 
verdiklerini söyledi.

Maliye politikasını oluştururken 
hep istihdamı, büyümeyi, Türkiye’nin 
uzun vadeli geleceğini öncelikli hale 
getirdiklerinin altını çizen Şimşek, 
“Son 3 yıla bakarsanız, 2009 yılından 
bu yana küresel krize rağmen şunu 
göreceksiniz; hep altyapıyı, hep 
eğitimi, hep sağlığı, yani Türkiye’nin 
beşeri sermayesini, fiziki altyapısını 
hep önceliklendirmişizdir. Yatırımları 
teşvik etmek için Cumhuriyet 
tarihinin en cömert, en güçlü 
adımlarını yine bu dönemde attık. 
Çünkü aslında teşvik dediğiniz zaman 
Maliye’nin gelirlerinden feragat etmesi 
demektir. Ülkemizin tabii ki bu iddialı 
hedeflerini gerçekleştirmesi için bu 
çabalara devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

ABD’de zengine vergi tamam
ABD Senatosu “mali uçurum” konusunda orta 

yolu bularak anlaşmaya vardı. Zenginlerden alınan 
vergilerin oranını artıracak anlaşma, otomatik 

harcama kısıntılarını 2 ay öteliyor. Uygulamanın dalga 
dalga dünyaya yayılması bekleniyor.

Birçok ülkenin gündeminde olan zengine ek vergi konusunda Amerikan 
Senatosu önemli bir adım attı. Senato, 8’e karşı 89 evet oyuyla “mali 
uçurum”u önleyen tasarıyı onayladı. Varılan anlaşma, hanehalkının büyük 
bölümü için dün süresi dolan vergi indirimlerini kalıcı hale getirirken, 
genişletilmiş işsizlik yardımlarını da devam ettiriyor. Otomatik harcama 
kısıntıları ise 2 ay ötelendi. Tasarı uyarınca, yıllık gelirleri 400 bin dolar 
ve aşağı olan bireyler ile yıllık geliri 450 bin dolar ve aşağı olan ailelerin 
önceki başkan George W. Bush dönemi vergi indirimlerinin devam etmesi 
öngörülüyor. 

Orta yol bulundu

Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in karşılıklı taviz vermesi sonucu varılan 
anlaşmaya göre vergi oranlarının bir kısmı artırılırken, kamu harcamalarının 
ise azaltılması bekleniyor. ABD Başkanı Barack Obama, yaptığı ilk açıklamada 
vergi kesintileri ve kamu harcamalarının azaltılmasında orta gelirli aileleri 
baz alarak hareket edeceklerini söylemişti. Obama, özellikle 250 bin doların 
üzerinde gelire sahip olan Amerikalılar’ın daha fazla vergi vermesini talep 
etmişti. Bu maddeye karşı çıkan Cumhuriyetçiler ise 1 milyon dolardan fazla 
gelire sahip olanların daha fazla vergi ödemesini istiyorlardı. 

Yüzde 40 oldu

Yılık gelirleri 400 bin dolar ve üstü olan bireyler ile yıllık geliri 450 bin 
dolar ve yukarı olan ailelerin önceki dönem vergi indirimleri devam edecek. 
Bu gelirin altında kazanç sağlayanların vergi oranları ise yüzde 35’ten yüzde 
39.6’a yükseltildi. Emlak vergisinde ise 5 ve 10 milyon dolar değerinde mülk 
sahibi olanların vergi ödeme oranları 2012’ye göre yüzde 5 arttırılarak yüzde 
40’a çıkarıldı. Sermaye kâr payı 400 bin dolar olan bireyler ve 450 bin dolar 
olan aileler için vergi oranı yüzde 35’ten yüzde 40’ a yükseldi. Ayrıca işsizlik 
yardım fonu bir yıllığına uzatıldı.

ABD Başkanı Obama, anlaşmanın, orta sınıfa yatırım yaparak ve 
zenginlerden biraz daha fazla ödemelerini isteyerek, ekonomiyi büyüteceğini 
ve bütçe açığını dengeli biçimde azaltacağını kaydetti. Obama, ”Bu artış 
hemen ve kalıcı olacak. Bütçe açığımızı azaltmak için yapılması gereken daha 
fazla iş var ve bunu yapmaya niyetliyim” dedi.

Hollande pes etmiyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, zengine vergi konusunda 
pes etmiyor. Hollande, yılda 1 milyon eurodan fazla kazanan kişilerin yüzde 
75 Gelir Vergisi ödemelerini, öngören yasanın, mevcut haliyle anayasaya 
aykırı görülmesine rağmen, yeniden gündeme getirileceğini bildirdi. Yeni yıl 
dolayısıyla halka seslenen Hollande, zor dönemlerde, varlıklıların vergiler 
yoluyla daha büyük katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi.

FİNANS
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Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü’nün 
(OECD) tahminlerine göre                   

2011-2060 yılları arasındaki dönemde 
yüzde 5,1’lik ortalama gayri safi 
yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme hızı 
ile dünyada en çok Hindistan’ın 
büyümesi bekleniyor. Aynı dönemde 
Türkiye yüzde 2,9’luk büyüme 
oranıyla ABD, Almanya, Japonya, 
İngiltere ve Fransa gibi dünya 
devlerini geride bırakacak.

OECD’nin “2060’a Bakarken: 
Uzun Vadeli Küresel Büyüme 
Beklentileri” raporundan derlediği 
verilere göre, Hindistan ekonomisi 
1995-2011 yılları arasındaki dönemde 
yüzde 7,5 büyüdü. Hindistan’ın 
GSYİH büyüme hızı ortalaması    
2011-2060 yılları arasındaki dönemde 
ise yüzde 5,1 olacak.

GSYİH büyüme hızında 
Hindistan’ı yüzde 4,1 ile Endonezya 
ve yüzde 4 ile de ‘’dünyanın üretim 

merkezi’’ olarak adlandırılan Çin’in 
takip etmesi bekleniyor. Bu ülkeleri 
de yüzde 3,1 ile Suudi Arabistan, 
yüzde 3 ile Güney Afrika ve Meksika 
takip edecek.

Türkiye 7. sırada

OECD’nin tahminlerine göre, 
2011-2060 yılları arasındaki 
dönemde Türkiye, ortalama büyüme 
hızında 7. sırada yer alıyor. 1995-
2011 arasındaki dönemde GSYİH 
büyüme hızı ortalama yüzde 4,2 olan 
Türkiye’nin 2011-2060 arasındaki 
dönemde ortalama yüzde 2,9 
büyümesi bekleniyor.

Böylece Türkiye, aynı dönemde 
büyüme ortalaması beklentisi yüzde 
2,1 olan ABD’yi, yüzde 2,1 olan 
İngiltere’yi, yüzde 1,9 olan Rusya’yı, 
yüzde 1,3 olan Japonya’yı ve yüzde 
1,6 olan Fransa’yı geçerek ‘’dünya 
devlerini’’ geride bırakacak. Bu 
dönemde büyüme hızı beklentisinde 
yıllık ortalama yüzde 2,8 ile Brezilya 

ve yüzde 2,7 ile Arjantin de 
Türkiye’yi geriden takip edecek.

En kötümser tahmin
Almanya’nın

Örgütün projeksiyonlarına göre 
aynı dönemde en kötü büyüme 
performansı sergilemesi beklenen 
ülkeler ise Almanya ve Lüksemburg 
olacak.

OECD, 1995-2011 yılları 
arasında ortalama yüzde 1,4 büyüyen 
Almanya’nın 2011-2060 yılları 
arasında ortalama yüzde 1,1 GSYİH 
büyüme hızına ulaşmasını bekliyor. 
Almanya gibi büyüme hızında kötü 
performans göstermesi beklenen 
diğer ülkeler ise Japonya ve Avrupa 
krizinden büyük ölçüde etkilenen 
İtalya, Yunanistan ile Portekiz oldu. 
Söz konusu dönemde Japonya’nın 
yüzde 1,3, İtalya, Yunanistan ve 
Portekiz’in yüzde 1,4 büyümesi 
bekleniyor.

Türkiye 2060’a kadar büyüme hızında dünya devlerini geride bırakacak. 
OECD’ye göre 2011-2060 yılları arasında Hindistan en çok büyüyen ülke 
olacak. Türkiye ise ABD, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere gibi dünya 

devlerini geride bırakacak.

Geleceğin 
süper
Türkiye’si 
ABD’yi de 
geçecek

DÜNYA
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Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 
tahminlerine göre, 2013 ve 

2014 yıllarında Türkiye’de 1 milyon 
47 bin 203 kişi daha iş gücü piyasasına 
katılacak. OECD verilerinden yapılan 
hesaplamaya göre Türkiye bu 
rakamla, aynı dönemde 372 bin 973 
kişinin daha işe yerleşmesi beklendiği 
15 ülkeden oluşa Euro Bölgesi’ni 
yaklaşık 3’e katlayacak.

Türkiye ayrıca, örgüte üye ülkeler 
arasında ABD ve Meksika’dan sonra 
en çok istihdam oluşturacak 3. ülke 
olacak, Almanya, İngiltere, Fransa, 
Japonya, Kore ve Kanada gibi dünya 
devlerini geride bırakacak.

2013 ve 2014 yıllarında çalışan 
sayısının en fazla artması beklenen 
ülke ise ABD. OECD, halihazırda 
155 milyon 50 bin 167 kişinin çalıştığı 
ABD’de, gelecek 2 yılda 3 milyon 832 
bin 110 kişinin daha iş gücü piyasasına 
katılmasını bekliyor.

Örgütün tahminlerine göre 

ABD’yi bu konuda 2 milyon 726 bin 
379 kişi ile Meksika takip edecek. 50 
milyon 288 bin 269 kişinin çalıştığı 
Meksika’da bu rakamın 2014 sonu 
itibariyle 53 milyon 14 bin 648’e 
çıkacağı tahmin ediliyor.

Meksika’nın hemen arkasından ise 
1 milyon 47 bin 203 kişi ile Türkiye 
geliyor.

Euro Bölgesi’nde çalışan sayısı
372 bin 973 kişi daha artacak

Halihazırda 15 ülkede oluşan Avro 
Bölgesi’nde 159 milyon 635 bin 665 
kişi çalışma hayatında aktif. Bu sayının 
2 yılda 372 bin 973 kişi daha artarak 
160 milyon 8 bin 638 kişiye çıkacağı 
tahmin ediliyor.

Örgüt, çalışan sayısında kendisine 
üye ülkelerin tamamında 10 milyon 
115 bin 552 kişilik artış bekliyor. Bu, 
604 milyon 131 bin 298 kişinin iş 
gücü piyasasına katıldığı OECD’nin 
genelinde, sayının 614 milyon 246 bin 
850’ye çıkacağı anlamına geliyor.

Almanya, İngiltere ve Fransa 
gibi Avro Bölgesi’nin önde gelen 
ülkelerinde gelecek 2 yılda işgücü 
piyasasına katılması beklenen kişi 
sayısı ise sınırlı.

Gelecek 2 yılda çalışan nüfusun 
Almanya’da 186 bin 357, İngiltere’de 
398 bin 41, Fransa’da ise 251 bin 59 
kişi artacağı tahmin ediliyor.

Çalışan kaybının
olacağı ülkeler

Örgütün tahminlerine göre çalışan 
nüfusun en az artacağı ülkeler; Slovak 
Cumhuriyeti, Lüksemburg ve Estonya 
olacak. Estonya’da gelecek 2 yılda 
artması beklenen çalışan sayısı 3 bin 
890, Lüksemburg’da 10 bin 683, 
Slovak Cumhuriyeti’nde ise 13 bin 
621.

Finlandiya, İzlanda, İrlanda, 
Portekiz, Slovenya, İspanya, 
Yunanistan ve Japonya ise artışın 
aksine, çalışan nüfusun azalacağı 
ülkeler.

Sıra Ülkeler 1995-2011
(%)

2011-2060
(%)

1 Hindistan 7,5 5,1
2 Endonezya 4,4 4,1
3 Çin 10 4 10 4
4 Suudi Arabistan 4,4 3,1
5 Güney Afrika 3,4 3
6 Meksika 2,6 3
7 Türkiye 4,2 2,9
8 Şili 3,9 2,8
9 Brezilya 3,3 2,8

10 Arjantin 3,6 2,7
11 İsrail 3,7 2,6
12 Avustralya 3,3 2,6
13 Yeni Zelanda 2,7 2,6
14 Estonya 3,6 2,4
15 Norveç 3 2,3
16 İzlanda 3 2,3
17 Kanada 2,6 2,2
18 Çek Cumhuriyeti 3,2 2,1
19 ABD 2,5 2,1
20 İngiltere 2,3 2,1
21 İsviçre 1,7 2,1

Sıra Ülkeler 1995-2011
(%)

2011-2060
(%)

22 Slovak Cumhuriyeti 4,2 2
23 İsveç 2,5 2
24 Macaristan 2,4 2
25 Belçika 1,8 2
26 Rusya 5,1 1,9
27 İrlanda 4,7 1,9
28 Slovenya 2,6 1,8
29 Finlandiya 2,5 1,8
30 Danimarka 1,5 1,8
31 İspanya 2,9 1,7
32 Hollanda 2,2 1,7
33 Kore 4,6 1,6
34 Polonya 4,3 1,6
35 Fransa 1,7 1,6
36 Yunanistan 2,4 1,4
37 Avusturya 2 1,4
37 Portekiz 1,7 1,4
39 İtalya 1 1,4
40 Japonya 0,9 1,3
41 Lüksemburg 3,8 1,1
42 Almanya 1,4 1,1

Türkiye, istihdam artışında Avrupa’yı 3’e katlayacak

DÜNYA
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Yorgancılar’a İzmir’e 
Yön Verenler ödülü

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
ikinci kez İzmir’e Yön Verenler 

Ödülü’nü aldı. 

Vodafone Türkiye ana 
sponsorluğunda Capital ve Ekonomist 
dergileri tarafından düzenlenen ‘İzmir’e 
Yön Verenler’ gecesinde, Türkiye’nin 
küresel ekonomiye açılan penceresi 
İzmir’in gelişimine liderlik eden en başarılı 
40 iş insanı ödüllendirildi.

Ödül töreni, Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkanı Serpil Timuray ile Capital 
ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü 
Rauf Ateş’in ev sahipliğinde Swissotel 
Büyük Efes’te gerçekleştirildi. Capital’in 
araştırması ile belirlenen 40 iş insanı 
ve yönetici; yönetilen ya da başkanlık 
edilen şirket ya da kurumun cirosu, 
yarattığı istihdam ve İzmir’i etkileme 
gücü gibi kriterler dikkate alınarak yapılan 
değerlendirme sonucunda belirlendi. 

Şinasi Ertan’a onur ödülü

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 8 
yıl Yönetim Kurulu, 17 yıl da Meclis 
Başkanlığı yaparak bugünkü güçlü 
konumuna ulaşmasında büyük payı 
bulunan, gıda, çimento, döküm sanayi, 
enerji ve turizmde marka haline gelen 
kuruluşları hayata geçiren, aynı zamanda 
çok ortaklı şirketlerin öncüsü Kipa’da 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan ve 
sporcu kişiliğiyle de dikkat çeken duayen 
sanayici Şinasi Ertan, İzmir’e ve Ege 
Bölgesi’ne yaptığı katkılar nedeniyle onur 
ödülüne layık görüldü.

Şinasi Ertan, “İzmir potansiyelinin 
yarısını bile kullanamıyor. İzmir yarattığı 
milli gelirin 2-3 katını yaratabilir. 
Mükemmel bir kentte yaşıyoruz” dedi.

Hepimizin başarısı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
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Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
ödülü Odada birlikte çalıştığı arkadaşları 
için aldığını söyledi. Yorgancılar, “Bu 
hepimizin, İzmir’in başarısı. Daha iyi işler 
yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Ender Yorgancılar, geçen yılki törende 
de İzmir’e Yön Verenler ödülünü almıştı.

Esas sermaye gençler

Arkas Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Lucien Arkas, İzmir’e hiç 
kötümser gözle bakmadığını söyledi. 
Arkas, “Ben İzmir’in esas sermayesinin 
gençleri olduğuna inanıyorum. İnanın 
bana bizde 2 bine yakın insan çalışıyor. 17 
memlekette çalışıyoruz. İzmirli kadar aklı 
çevik insan bulamazsın. Hele kadınlarıyla 
kimse yarışamaz” diye konuştu.

İzmir’in yeni havalimanı ve yeni 
limanları ile sıçrama yapacağını vurgulayan 
Arkas, yeni yapılan Çandarlı Limanı ve 
taranacak Alsancak Limanı ile kentin 
kapağı açılmış baraj gibi suların akacağını 
söyledi. 

Sihirli değnek EXPO

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş, İzmir’in dünyanın en güzel 
elmaslarından biri olduğunu belirterek, 
“Küçük dokunuşlarla İzmir’in güzelliğini 
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Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas
Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Bülent Akgerman
Batı Anadolu Grubu CEO’su Tufan Ünal
İnci Holding’in geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Meral İnci Zaim
CMS Yönetim Kurulu Başkanı Berat Ösen
Tesco Kipa CEO’su Jeff Adams
Alkim Kağıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferit Kora
Erdoğan Özgörkey Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özgörkey
İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu
Öztüre Holding Genel Koordinatörü Nezih Öztüre
Hugo Boss Genel Müdürü Sezai Kaya
Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu
Mopak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Molay
AKG Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Öner Akgerman
Öz-Ege Tütün Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk
İzmir Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şahin
Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Sabri Ünlütürk
TÜRKKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Sıtkı Şükürer
Kütaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gürel
Akça Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş
BİM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce
Abalıoğlu Grubu Yönetim Üyesi Ender Abalıoğlu
Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay
Yaşar Holding CEO’su Mehmet Aktaş
JTI CEO’su Bilgehan Anlaş
Arkas Holding CEO’su Önder Türkkanı
Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu
Çimentaş Grup Genel Koordinatörü Mustafa Güçlü
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli
Esen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen
Pehlivanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pehlivanoğlu
İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Çetin
Folkart İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak

Vodafone Türkiye ile Capital ve Ekonomist dergilerinin gerçekleştirdiği 
İzmir’e Yön Verenler Ödülü listesinde Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ağırlığı 
dikkat çekti. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Onur 
Ödülü’ne layık görülen EBSO eski Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlarından 
Şinasi Ertan’ın yanısıra, Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, Bülent 
Akgerman, Tufan Ünal, Kemal Çolakoğlu, Nezih Öztüre, Cem Bakioğlu, 
Mehmet Ali Molay, Hilmi Uğurtaş, Uğur Yüce, Mustafa Güçlü, Salih Esen ve 
Cahit Çetin, EBSO’da Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Meclis 
Başkanlık Divanı ve Meclis Üyesi olarak görev yapan isimler oldu.

İşte İzmir’e Yön Verenlerortaya çıkarabilirsiniz” dedi. 

İzmir’in çok eleştirilen bir kent 
olduğunu kaydeden Demirtaş, “İzmir 
uzaktan bakınca gerileme sürecinde 
denir. Ama buradaki 40 insanı gören 
İzmir’in ileriye gittiğini görür. Bu ileri 
gidiş Amerika’dan bile farkediliyor. 
Brookings Enstitüsü İzmir’i dünyanın en 
hızlı büyüyen 4. metropolü ilan etti. Umut 
ediyoruz ki EXPO 2020’yi alınca sihirli bir 
değnek değmiş gibi dünyanın en marka 
kenti ortaya çıkacak” dedi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı İdil Yiğitbaşı, ödülü Yaşar 
Topluluğu’na hizmet eden çalışanlar, 
yöneticiler ve markalara gönül veren 
tüketiciler adına aldığını söyledi.

Gecede, Vodafone’un küresel 
inovasyon merkezi Oksijen Ar-Ge 
tarafından geliştirilen ve yurt dışına ihraç 
edilen Vodafone Locate’i Türkiye’de ilk 
kez kullanan Yaşar Holding, Vodafone 
Mobil Teknoloji Yenilikçi Uygulama 
Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca, orman 
yangınlarının önceden tespit edilerek, 
erken müdahalesine olanak tanıyan 
“Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri 
Sistemi”ni Vodafone Türkiye ile hayata 
geçiren Ege Orman Vakfı da Vodafone 
İyilik İçin Mobil Teknoloji Ödülü ile 
ödüllendirildi. 

İzmir teknoloji merkezimiz

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı 
Serpil Timuray, 70’i aşkın ülkeden 
aldıkları güçle Türkiye’deki kurumların 
mobil rönesanstan faydalanması için çaba 
gösterdiklerini söyledi. İzmir’in kendileri 
için çok önemli olduğunu belirten 
Timuray, “Dünyada en hızlı büyüyen 4. 
metropolü, Türkiye’nin öncü lokomotifi 
olan İzmir’in gücüne güç katmak istiyoruz. 
İzmir’i teknoloji merkezi olarak planladık. 
Gaziemir’deki merkeze 70 milyon liralık 
yatırım yaptık. Şimdi Menderes’teki veri 
aktarım merkezine 40 milyon lira yatırım 
yapacağız. Sadece İzmir’de 587 kişi 
istihdam ediyoruz” diye konuştu.

KENT
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İşkur’dan Yorgancılar’a 
teşekkür plaketi

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürü Kadri Kabak, ilk kez 
gerçekleştirdikleri İzmir 1. İstihdam 

Zirvesi’ne katkılarından dolayı Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’a teşekkür 
plaketi verdi. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ı makamında ziyaret 
eden Kadri Kabak, ‘’Nitelikli Çalışan, 
Yenilikçi İşletme, Gelişen İzmir 
İçin’’ temasıyla iş arayanlar, işini 
değiştirmek isteyenler ile üniversite 
ve meslek lisesi öğrencilerini 
işletmelerle buluşturan zirveye 
desteklerinden dolayı teşekkür etti. 
Kabak, “İstihdamı artırmak adına 
tarafların biraraya gelmesini sağladık. 
Zirvede iş arayanlarla stand açan 
100’e yakın firma ikili görüşme 
imkanı buldu. CV hazırlama, iş arama 
teknikleri, iletişim gibi konularda 

sunumlar büyük ilgi gördü. İzmir’de 
ilk kez gerçekleştirdiğimiz etkinliğe 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın ve EBSO’nun desteğini 
unutmayacağız” dedi.

İŞKUR’un meslek edindirme 
kurslarına da değinen Kadri Kabak, 
İzmir’de 1900 kadar işyerini İŞKUR 
danışmanlarının ziyaret ederek hangi 
alanda personel sıkıntısı çektiklerini 
araştırıp o alanlarda kurs açacaklarını 
vurguladı.

Gençlere iş için…

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, bir toplumda aş ve 
iş dengesi sağlanmadan sosyal 
adaletin ve ekonomik refahın 
sağlanmasının mümkün olmayacağını 
söyledi. İstihdam politikalarının 
reel ekonominin dengesi açısından 
ülkelerin her zaman öncelikli 

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

Türkiye genelinde işsizlik oranı 
düşüş eğiliminde olsa da, İŞKUR 
verilerine göre 2012’nin ilk 9 ayında 
başvuruların yüzde 57 artmış 

İzmir Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü 
Kadri Kabak, 
EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı 
makamında ziyaret 
ederek, ilk kez 
gerçekleştirdikleri 
ve iş arayan nitelikli 
elemanlarla işletme 
sahiplerini biraraya 
getiren İstihdam 
Zirvesi’ne katkılarından 
dolayı teşekkür plaketi 
verdi.

HABER
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İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın 

öncülüğünde, İzmir Çalışma ve 

İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 

koordinasyonunda düzenlenen “İzmir 

1. İstihdam Zirvesi” Kültürpark 

Uluslararası Fuar Alanı’nda 

gerçekleştirildi. ‘’Nitelikli Çalışan, 

Yenilikçi İşletme, Gelişen İzmir 

için’’ temasıyla iş arayanlar, işini 

değiştirmek isteyenler ile meslek 

lisesi ve üniversite öğrencilerini 

işletmelerle buluşturan İzmir            

1. İstihdam Zirvesi’nin 3 nolu holdeki 

açılış törenine; Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil 

Etyemez, İzmir Vali Yardımcısı Fazlı 

Akgün, İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir 

Üniversiteleri Platformu Başkanı, 

İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Güden, Ege Bölgesi Sanayi Odası 

(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, 

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya 

Mutlu, İŞKUR Daire Başkanı Abdullah 

Taşaltın, İzmir Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürü Kadri Kabak, resmi kurum 

ve meslek odası temsilcileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 

Yardımcısı Etyemez, iş yaşamında 

sorunları çözme konusunda irade 

ortaya koymanın hükümetin öncelikli 

konuları arasında yer aldığını 

belirtirken, ekonomi alanındaki 

çalışmalarla işsizliğin azaldığını ve 

yüzde 8’e gerilediğini söyledi. 

Sendikalar ve iş dünyasının 

yararlanacağı düzenlemeleri 

yaptıklarını vurgulayan Etyemez, 

Çalışma ve sosyal güvenlik 

konusundaki yasaların ortak kararlarla 

hazırlandığını söyledi. Halil Etyemez, 

gelişmiş birçok ülkenin işsizlik 

konusunda ciddi krizler yaşadığına 

dikkati çekerken şöyle konuştu:

İzmir’in istihdam zirvesi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Türkiye’nin demografik yapısı ile 

de dünyada avantajlı konumuna dikkat çekerken, “Ancak ülkemizde işsizlik 

değil mesleksizlik vardır. Sanayici aradığı özelliklere sahip eleman bulmakta 

zorlanırken, yüzbinlerce kişi de iş arıyor” dedi.
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“Sorunlarımız var, ama iş 

yaşamında sorunları çözme 

konusunda irade ortaya koymak 

hükümetimizin önceliğidir. 

‘’Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu onaylandı, alt işverenlik 

sorununu çözüp halkımızın hizmetine 

sunacağız. Bizim hedefimiz, 

paydaşlarımızın da çalışmalarımıza 

katılması ve çaba göstermesidir. 

Demokrasinin en önemli 

unsurlarından biri de katılımcılıktır.”

Kocaoğlu’ndan radikal çıkış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu, “Asgari ücret gibi 

azami ücret de belirlensin. Bu sistemi 

kurabilirsek, kölelik düzeninden 

farksız taşeronlaşmadan Türkiye 

Cumhuriyeti’ni kurtarabiliriz” dedi. 

Kocağlu, Ege bölgesinin en 

çok işçi çalıştıran kurumu olarak 

istihdama ve işçiye bakış açılarıyla 

uygulamalarını anlattı. 

1980 yılı öncesinde iş barışında 

ciddi sıkıntılar yaşandığını ve 1980 

sonrasında taşeron çalıştırılmasının 

“icat edildiğini” anlatan Başkan 

Aziz Kocaoğlu, “Ve bu yöntemle 

sendikalar, toplu sözleşmeler bypass 

edildi. Tarafsız gözle bakıldığında her 

iki tarafın da kendi açılarından haklı 

olduğu söylenebilir. Ama olan işçiye 

oldu” diye konuştu. 

Sendikaların gitgide ağırlığını 

yitirdiğine de dikkat çeken Başkan 

Kocaoğlu, “İşçi örgütlü olmaktan 

çıkıyor. Bunda en büyük payın, işçi 

sendikalarının izlediği politikalar 

olduğunun altını çizmek istiyorum. 

Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir 

taşeronda çalışan işçilerimizin iş 

güvencesi yok. Bu geldiğimiz noktada 

Türkiye ekonomisi üretemiyor.       

75 milyon ülke vatandaşının ve bu dev 

ekonominin, dev potansiyelini yeteri 

kadar üretemediği, potansiyelini 

kullanamadığı bir gerçek. Geçmişten 

bu tarafa gelen bir hastalık bu. 

Tarımda, sanayide üretemiyoruz. Ve 

güvencesi olmayan işçinin verimliliğini 

tartışmıyoruz” dedi. 

Asgari ücret-azami ücret

Kendisinin İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nde başlattığı ve uyguladığı 

politikayı da öneren Başkan Aziz 

Kocaoğlu şöyle devam etti:

“Bugün hükümetimiz asgari 

ücreti belirliyor. Ama maalesef 

çoğu yerde taşeronda çalışan 

işçilerimiz asgari ücreti cebine 

koyup evine götüremiyor. Taşeron 

firması sıfır karla ihaleyi alıyor. 

Sıfır karla ihaleyi alan taşeron 

firması nereden para kazanıyor? 

Bu soruyu herkesin düşünmesini 

diliyorum. Taşeronlaşmanın 

kesinlikle kaldırılması gerekmektedir. 

Taşeronlaşma kaldırılacak ama 

sendikaların ücret sendikacılığı 

yapmasının önüne de yasal tedbir 

konulacak. Ayrıca ben, asgari ücret 

gibi azami ücretin de belirlenmesini 

talep ediyorum. Evet, bu radikal bir 

karardır. Yani ülkenin işçi ücretini 

üretebilir düzeyde tutacağız, işçi 

sendikaları örgütlenecek ve bütün 

çalışanları kucaklayacak. Eğer 15 

milyon işçi varsa15 milyonun 15 

milyonu da sendikalı olacak, örgütlü 

olacak. Sendikalar üretimin artması 

için, verimliliğin, karlılığın artması 

için çaba gösterecek. Yani işverenle 

beraber çalışmalarını sürdürecek.  

Bu sistemi kurabilirsek, kölelik 

düzeninden farksız taşeronlaşmadan 

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurtarabiliriz. 

Biz bunu kaldırdık. ”

Kendi işimiz kendi

firmamız ama..

Konuşmasında ihale mevzuatına 

da değinen Başkan Kocaoğlu, 

sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hizmet alımı ile ilgili ihale 
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olmasının, konunun çözümünün 
uzun vadeli olduğunu bir kez daha 
gösterdiğini ifade eden Yorgancılar, 
ülkemizde yılda yaklaşık 800 bin kişi 
istihdam edilmeyi beklerken, bunu 
karşılayacak büyüme oranının da 
yüzde 7’lerde olması gerektiğini, 
Türkiye’nin büyüme ortalamasının 
yüzde 5’lerde kaldığını söyledi.

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

“Rakamlar istihdam politikalarının 
önemine işaret ediyor. Türkiye’de 
işsizlik değil, mesleksizlik vardır. 
Sanayici aradığı özelliklere sahip 
eleman bulmakta zorlanırken, 
yüzbinlerce kişi iş aramaktadır. 
Mesleki eğitim, sanayiciye hazır 
ara eleman yetiştirecek şekilde 
yenilenmelidir. Nitelikli işgücü 
temininde, UMEM Beceri 10 gibi 
projelerle mesleki eğitime verilen 
önem daha etkin ve çeşitlendirilerek 
yürütülmelidir.”

UMEM ile İzmir’deki 
koordinasyonu sağlayan EBSO’nun 
çalışmalarında; proje kapsamındaki 
kursiyerlerin istihdam oranının 
yüzde 90’ları bulduğuna dikkat 
çeken Yorgancılar, Oda’nın bu tür 
projelere olduğu gibi üniversite-

sanayi işbirliğine de her türlü katkıyı 
koymaya bundan sonra da devam 
edeceğini kaydetti.  

Girişiciyiz, fırsatları da
değerlendirelim

Türkiye’nin girişimcilik konusunda 
özgüveni en yüksek ülkelerden 
biri olarak üst sırada iken, fırsat 
tespit etmede en alt sıralarda yer 
aldığını belirten Ender Yorgancılar, 
“Rekabet üstünlüğüne dayalı bir 
dünya düzeninde, girişimcilerimizin 

daha etkin olmaları, rekabet güçlerini 
artırmaları gerekmektedir. Zira, 
ülkemizde her 100 yetişkin içinde 
şirket kuran sayısı 4,6 iken, bu sayı 
Meksika’da 18,7, İrlanda’da 12 ve 
ABD’de 11,7’dir. Türkiye, dünyanın 
en büyük ekonomileri arasına 
girmeye çok yaklaşmıştır. Son 10 
yılda büyük mesafeler kat ettiğimiz 
bir gerçektir. Bunu birlikte başardık. 
2023 hedeflerini de yine birlikte 
başarmamamız için hiçbir sebep 
yoktur” diye konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, kentsel dönüşüm, 

yeni kent merkezi ve birçok yatırımın 
İzmir’e kazandırılmaya çalışıldığını 
belirtirken, yapılan çalışmaları 
destekler şekilde yükselişe geçen 
inşaat ve gayrimenkul sektörlerine 
paralel olarak sanayi ve ekonominin 
de önemli aşamalar kaydettiğini 
söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Derneği (GYODER) işbirliği ile 
düzenlenen 4. Gelişen Kentler 
Zirvesi, İsmet İnönü Sanat 
Merkezi’nde yapıldı. Zirvede, 
İzmir’in, yerli ve yabancı yatırımcılara 
sunduğu önemli fırsatlar, gayrimenkul 
sektöründeki potansiyeli ve bununla 

birlikte sosyo-ekonomik ve kültürel 
yapısı ele alındı.

Zirve’nin “Ekonomik 
Değerlendirme” başlıklı ilk oturumu, 
Doğan Media İnternational Başkanı 
Nuri Çolakoğlu yönetiminde 
gerçekleştirildi. Birinci oturumda, 
Merkez Bankası Eski Başkanı Gazi 
Erçel, Vatan Gazetesi Ekonomi 
Müdürü Ercan İnan ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Başkanı Ender 
Yorgancılar konuşmacı olarak yer 
aldılar. 

Kentsel dönüşümde
zaman kaybedilmemeli

Sanayinin inşaat sektörü ile 
birlikte şehirlerin gelişmesine yaptığı 
katkılar gözönünde bulunduğunda 
gayrimenkul sektörünün gücü ve 

etkinliğinin daha rahat görülebildiğini 
belirten EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, “Kentsel 
dönüşüm, yeni kent merkezi ve daha 
birçok yatırım kentin bünyesine 
kazandırılmaya çalışılıyor. Bunları 
destekler şekilde yükselişe geçen 
inşaat ve gayrimenkul sektörlerine 
paralel olarak İzmir sanayisi ve 
ekonomisi de önemli aşamalar 
kaydetmektedir” dedi.

Ender Yorgancılar, özellikle 
kırsal kesimden kente göçün 
yoğunlaşmasına paralel olarak 
sanayileşmenin de artmasının birçok 
büyük kentin çarpık şehirleşmesine 
neden olduğunu hatırlatırken, 
buna karşın 1980’lerde yükselen 
kooperatifleşme dalgası ve 1990’larda 
planlı kentleşme politikalarının ön 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, kentsel dönüşümle İzmir’e 
birçok yeni yatırımın kazandırılmaya çalışıldığını belirtirken, inşaat 
sektörünün de yaşam alanları inşa eder duruma geldiğini söyledi. 

İnşaat
ekonomiyi de
yükseltiyor
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plana çıkmasının modern şehirciliğe 
geçişin fitilini ateşlediğini anlattı. 
Nüfus artışıyla birlikte sayıları çoğalan 
büyük şehirlerin imar planları ve 
kentsel dönüşüme hız verilmesiyle 
gayrimenkul sektörünün etkinliğinin 
arttığını belirten Yorgancılar, şunları 
söyledi:

“Gelişmiş ticaret ve sanayi 
altyapısı, yüksek yaşam standartları ve 
modern yaşam tarzı ile Türkiye’nin 
üçüncü büyük kenti olan İzmir, bu 
anlamda talep edilen ve yoğun göç 
almış bir şehir. Özellikle 1975-1980 
yılları arasında İzmir’in net göç hızı 
yüzde 73.7 olarak despit edilmiştir. 
Deprem bölgesinde olan İzmir’de 
kentsel dönüşüm çalışmaları bir 
an önce başlatılmalı. Özellikle 
Marmara’da 1999’da yaşanan acı 
tecrübe, gözleri sağlam yapılaşmaya 
ve toplu konut projelerine çevirdi. 
Tüketiciler de konut kavramının 
dört duvarın ötesinde bir anlam 
kazanmasıyla bugünkü noktaya 
gelindi. Yurt dışında da müteahhitlik 
hizmetleriyle kendini geliştiren inşaat 
sektörü bugün sadece konut değil 
yaşam alanları inşa eder duruma 
geldi. Bugün ayrıca enerji gereksinimi 
baştan hesaplanıp yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanılarak kendi enerjisini 
üreten binalar inşa ediliyor.”

Ege’nin başkentiyiz

İzmir’in ekonomik ve sanayi 
verilerine ilişkin olarak katılımcıları 
bilgilendiren Yorgancılar, sanayi 
siciline kayıtlı yaklaşık 3 bin 
800 sanayi işletmesi ile Türkiye 
sıralamasında 4’ncü sıradaki kentin 
Ege’de sanayi üretiminin yüzde 37’sini 
karşıladığını söyledi. Yorgancılar, 
geniş sektörel yelpaze içinde gıda, 
giyim, makine, metal ürünler, kauçuk 
ve plastik ile kimyanın ilk sıralarda 
yeraldığını belirtirken, çalışabilir 
nüfusun yüzde 31’inin sanayide, 
yüzde 57’sinin hizmetler, yüzde 

12’sinin de tarımda istihdam edildiğini 
belirtti. Türkiye’de dış ticaretin yüzde 
15’ini İzmir’in gerçekleştirdiğini 
vurgulayan Yorgancılar, “Vergi gelirleri 
tahsilatı içindeki payı yüzde 11.7 olan 
İzmir, kamu yatırımlarından yıllardır  
4 verip 1 alan kent konumunda. 
2003-2011 arasında Türkiye 
ekonomisi ortalama yüzde 3 büyüyüp 
merkezi yönetim bütçe gelirleri 
reel olarak yüzde 6.2 oranında arttı. 
Aynı dönemde İzmir’den bütçeye 
aktarılan gelirdeki reel artış yüzde 14 
oldu. Yani İzmir’den bütçeye Türkiye 
genelinin iki katından fazla reel gelir 
aktarımı yapılmıştır. Rekabetçilik 
endeksinde, markalaşmada üçüncü 
sıradaki başarısı İzmir’i farklı 
konumlandırmaktadır” diye konuştu.

Kocaoğlu: Yatırım
trenini kaçırmayın

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentte yakın 
bir gelecekte bugünkü fiyatlarla 
gayrimenkul almanın mümkün 
olmayacağını belirterek yatırımcılara 
“treni kaçırmayın” diye seslendi. 

4. Gelişen Kentler Zirvesi’nde 

gayrimenkul sektörünün 
temsilcilerine seslenen İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, İzmir’in her sektörde 
yatırım yapılabilecek en uygun kent 
olduğunu söyledi. Bugün İzmir’de 
gayrimenkul fiyatlarının düşük 
olduğunu dile getiren Başkan Aziz 
Kocaoğlu, “İzmir sadece 4 milyonluk 
nüfusu ile değerlendirilmemeli. 
Arkasında 12 milyonluk Ege var. 
Yatırımcılar açısından bakıldığında, 
yarın kimse bu fiyatlara gayrimenkul 
alamayacaktır. Tren kaçmış olacaktır. 
İzmir’e yatırım yapanlar misli misli 
kazanacak, treni kaçıranlar da dizini 
dövecektir” dedi. 

Önce adalet

Kent dönüşümünün devlet erki 
olmadan başarılmasının mümkün 
olmadığını vurgulayan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bir 
yap-satçı ya da bir konut şirketi, bir 
kooperatif, kent dönüşümünü tek 
başına yapamaz. Kent dönüşümü 
kurulacak ofislerde ya Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ya da Büyükşehir 
Belediyesi tarafından uzlaşma 
sağlanarak yapılabilir. Çünkü büyük 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kente yapılacak yatırımlar 
konusunda ortak görüşleri dile getirdi. Teşvik adaletsizliğini sürekli gündemde 
tutan Kocaoğlu, şunları söyledi:

“İzmir bir sanayi kenti. Yetişmiş, nitelikli insanlara sahibiz. 10 tane aktif 
OSB var. Sanayimizin başında engel var, bir lobi var. Biz kentimizden 30 
kilometre uzakta olan Manisa ile teşvik problemi yaşıyoruz. İş gücümüz 
sabah Manisa’ya gidip akşam geliyor. OSB’lerimize yapılan altyapı yatırımları 
çürüyor, buraların dolması gerekiyor. İzmir’in OSB’leri belli bir seviyeye 
gelinceye kadar teşvikler eşitlenip adaletsizlik giderilmelidir. Bunu bıkmadan 
dile getiriyoruz. Başbakan’a da anlattık”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar da, üniversitelerden her yıl 
700 bin gencin mezun olduğunu hatırlattı. Gençlerin artık girişimci olmak 
istediğini belirten Yorgancılar, “Bizim bu gençlerimize iş sahası yaratabilmemiz 
için teşvik adaletsizliğinin ortadan kaldırılması gerekiyor. İzmir’deki 12 
OSB’de doluluk yüzde 30 seviyesinde. En azından belli bir doluluk oranına 
gelinceye kadar OSB’lerdeki yatırımların desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Yatırımlar ve teşvik için ortak ses
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kentlerde en büyük problem, 
binlerce ailenin ikna edilmesidir. 
Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi 
2508 konutla Kadifekale’de 
gerçekleştirmiştir. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, buradan başarılı çıkarak 
güven kazanmıştır ve adil olduğunu 
göstermiştir. Ne Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ne de İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, mal sahiplerini özel 

şirketlere ve kooperatiflere 
teslim edemez. İnşaat şirketleri 
ve kooperatifleri de 3-5 bin kişilik 
gruplara teslim edilemez. Büyükşehir 
Belediyesi veya Bakanlık, arada 
paylaştıran, hakem olan, adaleti 
sağlayan, elini taşın altına koyarak 
hem inşaatı yapacak hem taşınacak 
kişiye garanti veren kurumlar olmak 
durumundadır” şeklinde konuştu. 

Ne İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin, ne de bağlı 
belediyelerin yatırımcıların işini 
kolaylaştırmaktan başka en ufak bir 
talebi olmadığını vurgulayan Başkan 
Aziz Kocaoğlu, “Planladığımız ve 
öngördüğümüz çerçevede 80-100 
sene sonrasının kentini yaratmaya 
çalıştığımız için, yaptığımız planlardan 
taviz vermiyoruz. Yaptığımızın 
arkasında duruyoruz” dedi.

Kazan-Kazan modeli

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentte 5 bin 
dönümlük Liman arkası bölgesinde, 
turizm ve rezidans, İnciraltı’nda 
sağlık ve termal tesisler, Yarımada’da 
ise turizm ve eğitim alanında 
yatırımlar yapılabileceğini belirterek, 
“İzmir en toleranslı, en eğitimli, en 
münevver kentimizdir. Bu kentte 
yatırım yapmak, bu kentte var 
olmak, ülke vatandaşları için olduğu 
kadar, dünya vatandaşları için da bir 
ayrıcalıktır. İster konut, ister turizm, 

isterlerse başka alanlar olsun, bütün 
yatırımcıları İzmir’de yatırım yapmaya 
çağırıyorum. Amaç sadece kentin 
kazanması değildir. Hep birlikte 
kazanacağımıza inanıyorum” diye 
konuştu.

İzmir’i kimse durduramaz

İzmir’in 30 yıllık durağanlık 
toprağını üzerinden attığını ifade eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, “Bu, Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. 
Daha fazla mütevazi olmaya gerek 
yoktur. Çünkü kimse, sözden başka 
bir yatırım yapmamıştır. Bundan 
sonra da İzmir’in büyümesini 
kimse tutamayacaktır. Kimsenin 
geri çekmeye gücü yetmeyecektir. 
İzmir yoluna devam edecektir, 
hızlı bir şekilde büyüyecektir. Bunu 
engellemek mümkün değildir. Çünkü 
potansiyelini harekete geçirmiştir. 
İzmir bu coğrafyanın merkez kentidir 
ve arkasında 12 milyonluk Ege 
bölgesi vardır. Beyin buradadır, finans 
buradadır. Çeşitli teşviklerle ne kadar 
bastırılmaya çalışılsa da, İzmir kendi 
gücüyle ayağa kalkmaktadır. Merkezi 
hükümete vergi olarak artı veren, 
zaruri devlet harcamaları için aldığının 
dört mislini merkezi bütçeye vergi 
olarak geri ödeyen bir kenttir. Yatırım 
yapılmadığı, ‘İzmir gelişmiyor, İzmir 
köy’ denilen dönemlerde bile devlete 
5 lira verip 1 lira alan bir kenttir. 
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Bu İzmir esnafının, sanayicisinin, 
işadamının, tacirinin vergi ödeme 
bilinci ve ahlakındandır” dedi.

Yabancıların konut
talebi artacak

GYODER Başkanı Işık Gökkaya 
ise, İzmir’in nüfus artışı hızı 
bakımından konut ihtiyacı açısından 
ülkedeki ilk dört kent arasında 
olduğunu belirtti. İzmir’in 330 kişi 
olan nüfus yoğunluğunun, 97 olan 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde 
olduğunu da dile getiren Gökkaya, 
Türkiye’deki toplam yapı ruhsatlarının 
yüzde 6’sının İzmir’den alındığını 
söyledi. Işık Gökkaya, İzmir’in 
yabancıların yoğun konut talebiyle 
karşılaşacak potansiyel kentlerden 
biri olduğunu da vurgulayarak, çevre 
bilinci oluşmuş, sakin kent hayatını 
koruyan, yaşam kalitesini geliştirmeyi 
hedefleyen İzmir’in yatırımcılar 
açısından bir çok fırsatlar sunduğunu 
dile getirdi.

Işık Gökkaya ayrıca, kentte 
alım gücünün artmasına paralel 
olarak konut kredisi kullanım 
oranlarının da her geçen sene 
artığına dikkat çekti. İzmir’de 
yenilenme ve dönüşüm ihtiyacının 
net bir şekilde ortaya çıktığını da 
belirten Gökkaya, “İzmir’de de 
dönüşüm İstanbul gibi çeperlerde ve 
merkezin etrafında başlayacak. Konut 
ihtiyacının artmasına paralel, bölgede 

gerçekleştirilecek yatırımların 
da artacağını öngörüyoruz” diye 
konuştu.

Türkiye yatırımda 3. sırada
2013 yılı daha iyi geçecek

Merkez Bankası eski Başkanı 
Gazi Erçel, “Dünyada gayrimenkul 
alanında 2 trilyon dolar civarında 
yatırım yapan Association of Foreign 
Investment of Real Estate’in (AFRE) 
Türkiye’yi yatırım yapılacak ülkeler 
arasında üçüncü sıraya alması, 
dışarıda önemli bir fon akımının 
konut sektörüne akacağını gösteriyor. 
2013 yılında faizler de düşük kalacak. 
Ortalama faiz 6.05’ti, bu rakam 5’e 
inince 1 puanlık düşüş konut kredisi 
faizlerini de düşürecek, talep artacak. 
Dolayısıyla bu gelişmeler ışığında 
2013 yılında büyümenin konut 
sektörüne de olumlu yansımasını 

bekliyorum, daralma olmayacak” 
değerlendirmesinde bulundu.

Konut almak için zemin uygun

Vatan gazetesi Ekonomi Müdürü 
Ercan İnan, ev almak için en doğru 
zamanın olduğunu söyledi. Yurt 
dışındaki ekonomik konjonktürden 
önce Türkiye’nin kendi gerçeklerinin 
konut ihtiyacının zaten bitmeyeceğini 
gösterdiğini ifade eden İnan, 
“Türkiye’de 0-14 yaş arası nüfus, 
toplam nüfusun yüzde 26’sı. 
Avrupa’da bu oranın yüzde 20’yi 
bulduğu bir ülke yok” dedi.

Türkiye’nin kamu borcunun 
GSYH’ye oranının yüzde 36’larda 
bulunduğunu, enflasyon açısından 
2013 yılında tehlike görülmediğini, 
hane halkı borçluluğunun da 
korkulacak seviyede olmadığını 
anlatan Ercan İnan, “85 milyar liraya 
ulaşan konut kredilerinin GSYH’ya 
oranı da yüzde 6.7’lere geliyor. 
Avrupa’da bile bu oran yüzde 17 
civarında. İşsizlik oranındaki iyileşme 
de konut alabilecek potansiyelin 
artacağını gösteriyor. Bugün konut 
almak için uygun zemin net biçimde 
var” diye konuştu.

Gayrimenkulde en büyük 
tehlikenin KDV olarak görüldüğünü 
belirten İnan, sektörde stoklar 
bittikten sonra uygulamanın rafa 
kalkacağını düşündüğünü, inşaat gibi 
büyümenin motoru bir fonksiyonun 
gözardı edilemeyeceğini dile getirdi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
otomotiv sektörünün kitabını 

yazdı. ‘Anılarla Ege’de Otomotiv 
Tarihi’ ismiyle yayımlanan ve 
otomotivin 40 yıllık tarihi gelişimini 
anlatan kitabın geliri de Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Vakfı aracılığıyla 
öğrencilere burs olacak. Kitapta, 
Ege Bölgesi’ndeki 100 otomotiv 
firmasının çok zor şartlarda başladığı 
üretimlerini bugün dev fabrikalarında, 
5 kıtaya ihracat yapar hale gelmesinin 
öykülerine de yer verilirken, Türk 
otomotiv sanayinin gelecek vizyonu 
da anlatılıyor. 

1 yıllık çalışma

Kitabın tanıtımı için, Tiryakiler 
Yönetim Kurulu Üyesi Vural Belgin, 
Meslek Komitesi Üyeleri Süha 
Kahraman ve Okyay Erik ile birlikte 
EBSO Sanayiciler Kulübü’nde 

gazetecilerle bir araya gelen 
EBSO Meclis Başkanı ve Tiryakiler 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Tiryaki, 40 yıl önce Gazi 
Bulvarı’nda Yeni Asır Gazetesi’nin 
yanında yer alan 20 metrekarelik 
dükkanlarında çıraklık yaparak 
başladığı otomotiv sektöründeki 
hızlı değişimi gelecek kuşaklara 
aktarmak için kitabı ekibi ile birlikte 

hazırladıklarını söyledi. Anılarla 
Ege’de Otomotiv Kitabı’nı 1 yıllık 
titiz bir çalışmanın sonucunda 
hazırladıklarını anlatan Tiryaki, çok 
ilginç anı ve detaylarında kitapta yer 
aldığını açıkladı. 

Yokluk yıllarının kahramanları

Kitapta bugün dünyada söz 
sahibi olan Cevher Döküm, İnci 

Tiryaki otomotivin tarihini yazdı

Otomotiv sektörünün son 40 yılda hızlı bir gelişim gösterdiğini, 1960’lı 
yıllarda yapılan Devrim otomobilinin de bir başarı hikayesi olduğuna dikkat 
çeken Tiryaki, bu sürede ne yazık ki bir Türk markası çıkaramadıklarını 
söyledi. Güney Kore ile aynı yıllarda otomotiv sektörünün Türkiye’de de 
başladığını ancak bugün gelinen noktada Güney Kore’nin birçok otomobil 
markası yaratırken, Türkiye’nin bu konuda başarılı olamadığını ifade eden 
Tiryaki, “Güney Kore’de 5 milyon adet üretim yapılıyor. Ülkemizin hala yerli 
otomobil marka yaratma fırsatı var. Bu konuda devletin uzun vadeli sanayi 
stratejilerini oluşturması şart. Sektöre bu hedefe ulaşacak nitelikte teşvikler 
verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Otomobilde kendi markamızı yaratabiliriz
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Holding, BMC başta olmak üzere 
birçok firmanın başarı öyküsünün 
yer aldığını anlatan Tiryaki, “Ege 
Bölgesi’nde otomotiv sektörünün 
40 yılını değerlendirdiğimizde bir 
başarı hikayesi göze çarpıyor. O 
yıllar Türkiye’nin yokluk yılları. 
Ama o kuşak girişimcilerimizde tüm 
yokluklara rağmen müthiş bir cesaret 
ve müteşebbislik ruhu mevcut. 80 
yaşında olan Cevdet İnci bir gün bana 
“Evlat gel seninle alüminyum jant 
üretelim’ demişti. O yaşına rağmen 
hala girişimcilik peşindeydi. Ege 
Bölgesi işte bu girişimciler sayesinde 
bölgemiz yılda 20-25 milyon jant 
üretimi ile Avrupa’da jant üretim 
denildiğinde ilk akla gelen bölge 
haline geldi” dedi. 

Otomotivci Kocaoğlu

Kitapta İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
da anılarını paylaştığını dile getiren 
Tiryaki, Kocaoğlu’nun iş yaşamına 
otomotiv sektöründe İstanbul’da 
17 bin kalem mal satan ve 4 bin 
bayisi olan Kurtkaya firmasında staj 
yaparak başladığını anlattığını söyledi. 
İzmir’de 1906 yılında doğan ve 16 
yaşına kadar İzmir’de yaşayan Alec 
Issigonis’in İngiltere’de Morris firması 
için önden çekişli ve ufak otomobili 
tasarladığını bu otomobilin halkın 
büyük ilgisiyle karşılaştığını açıklayan 
Tiryaki, İngiltere’de Sir ünvanı alan 
ve otomobilde çığır açan kişinin de 
İzmirli olmasının kentin otomotivdeki 
etkinliğini gösterdiğini kaydetti. 

Levantenlerin katkısı

Ege’de Otomotiv Tarihi 
kitabında, 1971 yılında İngiltere 
Kraliçesi 2. Elizabeth’in BMC’yi 
ziyaret ettiğinin de yer aldığının 
altını çizen Tiryaki, şöyle konuştu: 
“İzmir’de otomotiv ve yan sanayisinin 
kuruluş ve gelişmesinde, genç 
kuşak Türk ustaların, teknik eleman 
ve mühendislerin yetişmesinde 

Levanten ailelerinin de büyük katkıları 
olmuştur. Ondan batıdan getirdikleri, 
önceleri liman ve demiryolu sanayisi, 
daha sonraki yıllarda da otomotiv 
kültürü yanında zamanın en modern 
imalathaneleri ve atölyeleri otomotiv 
sanayinin temeli oldu. Kitapta, bu 
Levanten ailelerin temsilcileri ile 
yaptığımız birçok söyleşi de yer 
alıyor.”

EBSO Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, Anılarla Ege’de Otomotiv Tarihi 
kitabını İzmir Valisi Cahit Kıraç’a da armağan etti. Kitabı inceleyen Vali 
Kıraç, uzun emeklerle ortaya konulan çalışmanın İzmir’de diğer sektörlere 
de örnek olacağını söyledi.

HABER
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İzmir’in Odaları Ödemiş’te toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne bağlı İzmir’deki oda 
ve borsaların ortak yönetim 

kurulları toplantısı Ödemiş Ticaret 
Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. 
Toplantı dolayısıyla Ödemiş Ticaret 
Odası’nın yenilenen konferans 
salonunun açılışı da gerçekleştirildi. 
Toplantıya İzmir’deki Oda ve Borsa 
başkanları ve yöneticileri ile Ödemiş 
Kaymakamı Abdullah Dölek,  Ödemiş 
Belediye Başkanı Bekir Keskin, 
Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Kasım 
Sevin katıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 2013’te sanayinin 
daha olumlu olacağına inandığını 
ancak büyüme rakamlarının yeterli 
olmadığını söyledi. Türkiye’nin 
büyüme rakamlarını Avrupa ile 
değil gelişmekte olan ülkelerle 
karşılaştırmak gerektiğini belirten 
Yorgancılar, Türkiye’nin istihdam 
sorununu çözmesi için her yıl yüzde 
6-7 büyümesi gerektiğini vurguladı.

Yeter ki İzmir’de olsun

Ender Yorgancılar, Ödemiş 
Organize Sanayi Bölgesi’ne 
Sütaş’ı getirmek için büyük çaba 
gösterdiklerini ancak firmanın 
yatırımı Tire’de düşündüğünü 
açıkladı. Yorgancılar, “Ödemiş’ten 
vazgeçmelerinin sebebi düşük fiyat 
vermemize rağmen o büyüklükte 
bir yatırımı düşünmediklerini ifade 
etmeleridir. Ben müşteriyi buldum. 
En düşük fiyatı da verdim. Mutabık 
kaldık. Gittiler değerlendirdiler, uygun 
görmediler. Benim o şirkete zorla 
yatırım yapın deme hakkım var mı? 
Bu yatırım gerçekleşirse bölgemize 
büyük katkı sağlayacak. Önemli 
olan yatırım İzmir dışına gitmesin, 
organize sanayi bölgelerimiz dolsun. 
Ödemiş OSB için yatırımcı arayışımız 
devam ediyor. Büyük bir yatırımcı 
veya parçalı şekilde yatırımcılar 
hedefliyoruz” diye konuştu.

Sanayi havzaları planlayalım

İzmir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 
İzmir’in ilçelerine yatırım çekmek için 
ulaşım yatırımlarının şart olduğunu 
belirterek, çift hatlı demiryolunun 
Tire ve Ödemiş’e gelmesi gerektiğini 
söyledi. Türkiye’nin bugünkü 
ekonomik durumunun moral 
verdiğini kaydeden Demirtaş, Ege’nin 
ihracatının yaklaşık 20 milyar dolar 
olduğunu, ancak 2023’te bu rakamı 5 
kat artırmak gerektiğini dile getirdi.  
Demirtaş, “Bu el yordamıyla yol 
bularak olmaz.  Hakikaten sanayinin 
çeperlere doğru yayılması gerekiyor. 
Ege’den gelen göç daha fazla.  
Gediz, Küçük Menderes ve Bakırçay 
Havzaları olarak planlama yapılmalı. 
Metro projesinin Bergama’dan Efes’e 
uzatılmasını söyleye söyleye yaptırdık. 
Bu hat Tire ve Ödemiş’e de gelmeli. 
Belediye yapmadı ama biz İTOB 
OSB önüne kendi istasyonumuzu 
yaptırıyoruz. Bu modeli uygularsanız 
organize sanayi bölgeleri ayağa 
kalkar” dedi.

Demirtaş, yerel seçim öncesi 

HABER
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İzmir ve ilçelerinin yatırım 
potansiyelini ortaya koyacak bir 
çalışma yapacaklarını, bu konuda 
devlet desteğinin şart olduğunu 
söyledi.

Avrupa kentlerine
doğrudan sefer

İzmir’in artık Avrupa kentlerine 
doğrudan uçabilmesi gerektiğini 
vurgulayan Demirtaş, bunun EXPO 
2020 adaylığını da olumlu yönde 
etkileyeceğini belirtirken, Türk Hava 
Yolları’nın sefer düzenlememekte 
adeta direndiğini söyledi. 
Ulaşılamayan kentlerde gelişmenin 
sağlanamayacağını belirten Demirtaş, 
“Avrupa bağlantısını hak ediyoruz. 
EXPO 2020 adayı olarak önce Paris’i 
koyun” diye konuştu.

İzmir kongre turizminden 
pay alması gerektiğini vurgulayan 
Demirtaş, “Butik kongreleri rahatlıkla 
yaparız. İlçelerimiz de yapar. 
Kruvaziyer 113 dolar, kongre 2113 
dolar bırakır” dedi.

Tarımın katkısı çok

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, tarım sektörünün 2012 
yılında ekonomik büyümeye 
önemli katkı koyduğunu söyledi. 
2013’te pamuk üretiminde ekim 
alanlarının azalmasının, hayvancılık 
sektörünün genel durumunun ise 
iyileşmesinin beklendiğini belirten 
Korkmaz, “Tarımsal gelirimizin 
artması için mamul ürün ihracatına 
destek verilmeli. Arazi toplulaştırma 
çalışması tamamlanmalı. Tarım 
havzaları modeli işlevsel hale 
getirilmeli” dedi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube 
Başkanı Geza Dologh, denizcilik 
sektöründe 2008’de başlayan krizin 
küresel dengeleri alt üst ettiğini, 
sektörde sıkıntının devam ettiğini 
söyledi. Türkiye’nin konteyner 
piyasasında son 10 yılda 6 kat 
artış sağlandığını belirten Dologh, 

“Şubemiz sorumluluğu alanındaki 
İzmir ve Aliağa Limanları Türkiye’deki 
ilk 5 liman arasında yer alıyor. 
Çandarlı Limanı’nın yapımının 2015’te 

tamamlanması öngörülüyor. 4 milyon 
TEU kapasitesi ve 16 metrelik rıhtımı 
ile bu liman ülkemizin en büyük ana 
limanı olacak” dedi.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Melih Kahraman, ilçeye yeni bir endüstri 
meslek lisesi kurulması için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na yazı 
gönderdiklerini söyledi. 2015’te hizmete başlayacak, 2023’te tam kapasite 
çalışacak Kuzey Ege Çandarlı Limanı için 5 bin kalifiye işçiye ihtiyaç olduğunu 
belirten Kahraman, “TOBB Türkiye genelinde 50 eğitim kurumuna destek 
verdi.  Bizim de yeni bir endüstri meslek lisesine ihtiyacımız var.  Burası 
Çandarlı Limanı’nda çalışacak elemanlar yetiştirecek. Ulaştırma Bakanımız 
da destek verirse Bergama böyle bir okula kavuşur” dedi. Tire Ticaret Odası 
Başkanı Hüseyin Çapkın ise Tire’de doğrudan limana ulaşacak demiryolu 
yükleme ve boşaltma istasyonu yapıldığını belirterek, istasyona gümrükleme 
sahası statüsü verilmesini istedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, Migros’un 
işletmeyi bırakacağı Milli Emlak’a ait Buca’daki Tansaş Et Entegre Tesisleri’nin 
Et Balık Kurumu’na devredilmesini önerdi.  Tesisin mayıstan itibaren atıl 
kalacağını belirten Şen, 105 dönüm üzerinde kurulan tesisin İzmir’de 
hayvancılık sektörüne iyi bir hizmet vereceğini söyledi. Şen, “Tesisin 
işletilmesi Et Balık Kurumu tarafından yapılsın. Belediye de yeniden mezbaha 
kurma zorunluluğunda kalmayacak. Et Balık Kurumu hayvancılık piyasasında 
daha aktif olacak.  Borsa olarak tesisin kuruma devredilmesi için ortak bir 
yazı yazalım” dedi. İTO Başkanı Demirtaş ise Migros’un İTOB OSB’de 60 bin 
metrekarelik tesis yaptığını, kendi etini burada işleyeceğini söyledi. Demirtaş, 
“Biz borsa ile lisanslı depoculuk şirketini, teknoparkı kurduk. Devlet bedelsiz 
bir yeri vermez. Orayı alıp biz işletelim. Ya özel sektör işletecek ya biz 
alacağız. Tesisle ilgili bir değerlendirme raporu hazırlayalım” önerisinde 
bulundu.

Bergama TOBB’dan okul istiyor

Tansaş Et’i Et Balık işletsin

HABER
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“Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma 
Yönetmeliği” 10 Ocak 2013 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlandı. Bu 
yönetmelikle birlikte gümrükteki 
uygulamalarda ve işlemlerde sağlanan 
kolaylıklar için verilecek sertifikanın 
AB’de de geçerli olacağı yeni bir 
döneme girilmiş oldu. Adından 
da anlaşılacağı üzere yönetmelik, 
gümrükteki işlemleri kolaylaştırmak 
üzere hazırlanmış olup Resmi 
Gazetede yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin özü, belli kriterleri 
karşılayan ve en az üç yıldır faaliyette 
bulunan gerçek ve tüzel kişilere 
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” 
tanınmasıdır. Bu statü tanınan kişi ve 
firmalara “Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası” verilecek. Sertifika, 
süresiz olarak düzenlenecek ve 
düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş 
gününden başlayarak geçerli olacaktır. 
Yönetmelikte, üç yıldan daha kısa 
süredir faaliyette bulunan şirketlere 
ilave şartlarla statü verilmesine 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
yetkili kılındığı ayrıca devir, birleşme 
ve bölünme hallerinde üç yıl şartının 
aranmayacağı belirtilmektedir.

AB’de geçerli kolaylıklar

AB uygulamalarına paralel 
hazırlaman ve AB ülkelerinde 
de geçerli kabul edilecek olan 

yetkilendirilmiş yükümlü statüsü 
sertifikası sahiplerine tanınan 
kolaylıklar aşağıdaki başlıklarda 
özetlenebilir.

1. Aşağıdaki basitleştirilmiş 
uygulamalardan, herhangi 
bir talebe gerek kalmaksızın 
yararlandırılır.

 • Eksik beyan usulü,

 • Kısmi teminat uygulaması,

2. Talep etmeleri ve istenen koşulları 
sağlanması halinde faydalanmaya 
izin verilen uygulamalar şunlardır:

 • Götürü teminat uygulaması,

 • A.TR belgesi düzenleme yetkisi 
ile tercihli ticarette fatura beyanı 
düzenleme izni,

 • İzinli gönderici yetkisi,

3. Aşağıdaki emniyet ve güvenlik 
kontrolleri kolaylıklarından ayrıca 
bir talebe gerek kalmaksızın 
yararlandırılır.

 • Azaltılmış zorunlu bilgilerden 
oluşan özet beyan verme kolaylığı,

 • Mavi Hat uygulaması

 • Beyannamenin belge 
kontrollerine tabi tutulması 
halinde öncelik,

 • Beyan eşyasının muayeneye tabi 
tutulması halinde öncelik,

4. İhracatta yerinde gümrükleme 
izni (izin başvurusu yapan 

Gümrük 
işlemlerinde

AB’de geçerli 
kolaylıklar dönemiAdnan Yıldırım

adnan.yidirim@ebso.org.tr
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sertifika sahiplerinden, geçmiş 
yıl fiili ihracatı 5 milyon FOB/
ABD dolarını aşanlar için)
Burada belirtmek gerekir ki 
yeni uygulamayla halen Gümrük 
İdaresince verilen A,B,C grubu 
“Gümrükçe Onaylı Statü Belgesi” 
uygulaması kaldırılmış değildir. O 
uygulama da devam ediyor ancak 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü 
sertifikası uluslararası nitelikte 
olup AB içinde de geçerli olacak. 
Onaylanmış statü belgesi ise 
dahili bir belge olarak sadece 
Türkiye içinde kendi gümrük 
idarelerimizde geçerli olmaya 
devam edecek.

Yükümlü Statü Sertifikası için 
gerekli koşullar

Yönetmelikte, statü sahibi 
olabilmek için belirlenen koşullar kısa 
başlıklarla şunlardır.

• Yurt içinde ya da yurt dışında 
bulunan ortak, yönetici, temsilciler 
hakkında yönetmelikte belirtilen 
çok sayıda suçlardan ceza ve 
mahkumiyet kararı bulunmaması,

• Son üç yılda, usulsüzlük 
cezalarında tutar, sayı, beyanname 
yüzdesi (bindesi)   olarak 
yönetmelikte belirlenen üst 
sınırların aşılmamış olması,

• Gümrük vergisi ve cezası borcu 

bulunmaması,

• Vergi borcu bulunmaması,

• Sosyal güvenlik prim borcu 
bulunmaması

• Ticari ve taşıma kayıtlarının genel 
kabul görmüş muhasebe ilkelerine 
uygun olması,

• Kayıtlara erişilebilirliğin sağlanmış 
olması,

• Kontroller için gerek duyulan 
ortamın hazırlanmış olması,

• Serbest dolaşımda olan-olmayan 
eşya ayrımını gözeten bir lojistik 
sisteminin varlığı,

• İşletmede uygun personel, yeterli 
organizasyon, iç kontrolün 
yapılabilirliği,

• Bilişim teknolojisi güvenlik 
önlemlerine sahip olunması,

• İşletmenin mali yeterliliğinin, YMM 
tarafından olumlu görüşle rapora 
bağlanması,

• Uygun emniyet ve güvenlik 
standartlarına sahip olunması.

Değerlendirme

Halen gümrük uygulamalarında 
var olan basitleştirilmiş usullerin ve 
kolaylıkların kapsamının genişletilerek 
AB’ye uygun ve AB’de geçerli 103 
maddede (ayrıca 3 geçici madde) ayrı 
bir yönetmelikle topluca düzenlenmiş 

olması sevindiricidir. Ayrıca, ilk etapta 
yaklaşık 100 firmanın alabileceği yeni 
uygulama hakkında Sayın Bakanın 
ekibiyle beraber “Kolay Ticaret, 
Büyük Türkiye” diye sloganlaştırarak 
tanıtım toplantıları düzenlemesi, 
yapılan düzenlemenin uygulamadaki 
başarısı bakımından önemlidir. Tabii 
ki daha önce her fırsatta söylediğimiz 
gibi, kurumların ve hizmet verilenlerin 
işlerinin kolaylaştırılması herkesin 
her tarafın menfaatinedir, ülkemizin 
menfaatinedir. İşlemlerin bu 
yaklaşımla yürütülmesi, yatırımları 
ve ticareti hızlandırır, kaynak 
israfını önler, ekonomiyi daha fazla 
büyütür, pek çok olumlu sonuçları 
vardır. BU arada, yine her fırsatta 
ve geçtiğimiz ay EBSOHABER 
yazımızda söylediğimiz gibi, birincil 
ve ikincil mevzuatla getirilen böylesi 
kolaylıların yetersiz ya da güncel 
olmayan teknolojik alt yapılarla 
başarı şansı düşüktür. İdarenin ve 
çalışanların verimliliği, performansı 
ve motivasyonları da iyileştirilmelidir. 
Uygulamada ve nedense en fazla 
bizim bölgemizde karşılaşılan, 
uygulamacı veya hizmet alan firmaya 
göre değişen keyfi uygulamalar 
topluluğundan oluşan “üçüncül 
mevzuat”ın da ortadan kaldırılması 
gerekir.

EGE’DEN  BAKIŞ
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Ayakkabı sektörü yaz 
sezonunu Ayakkabı Yaz Fuarı 
ile İzmir’de açtı. Türkiye 

ayakkabı üretiminin önde gelen 
firmaları, 10 - 13 Ocak 2013 tarihleri 
arasında düzenlenen Ayakkabı 
Yaz - 33. İzmir Ayakkabı, Çanta ve 
Aksesuarları Fuarı’nda buluştu ve 
önümüzdeki yaz mevsiminin ayakkabı 
modellerini vitrinlerden önce fuarda 
sergiledi.

Türkiye üretiminin yüzde 
40’ını karşılayan İzmirli ayakkabı 
sanayicilerinin yanısıra Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, 
İstanbul, Konya, Manisa, Trabzon ile 
temsilcilik olarak Tayvan, İtalya ve 

İsveç’den üretim yapan 134 firma, 
profesyonel ziyaretçilerle buluştu. 
Fuar, alım heyeti niteliği taşıyan 
ziyaretçileriyle dikkati çekerken, 
İzmir dışı ziyaretçi katılımında ilk 
sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u Manisa 
ve Ankara izledi. Fuar, toplam 62 
şehirden gelen sektör temsilcisi ve 34 
ülkeden gelen yabancı ziyaretçisi ile 
sektörü memnun etti. Ayakkabı Yaz 
Fuarı yabancı ziyaretçi açısından en 
yoğun ilgiyi Yunanistan’dan gördü.

İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir’i 
fuarlar ve kongreler kenti yapan 
organizasyonlardan birinin de 
Ayakkabı Fuarı olduğunu dile getirdi. 
Türkiye’nin 2023 vizyonu kapsamında 

ayakkabıcılık sektörünün kendisine 
biçilen ihracat hedefine ulaşmak 
için çalışmalarını sürdürdüğünü 
belirten Kıraç, yeni tasarımlar ve 
yeni düşünceler ortaya koyup kaliteyi 
artırarak iç ve dış pazarlarda kendine 
daha fazla yer bulacağına inandığını 
söyledi.

Türk ayakkabı sektörünün 
dinamik bir yapıya sahip olduğunu 
anlatan Kıraç, “Ayakkabıcılık 
sektörünün geleceğe umutla 
bakmaması için hiçbir neden yok. 
İnsanoğluna ‘başını serin tut ayaklarını 
sıcak’ önerisi sebebiyle insanlar 
ayakkabıdan vazgeçemiyor. Sektörün 
kendi içinde dinamizmi var. Bu 

İzmir’e yaz ayakkabıyla geldi

33. İzmir Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Fuarı’nda 2013 yazının ayakkabı 
modelleri görücüye çıktı. 34 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 62 ilinden gelen 

alıcılarla önemli iş bağlantıları gerçekleştirildi.

SEKTÖR
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dinamizmi harekete geçirmek için 
moda ve tasarıma önem vermemiz 
gerekiyor. Bunu yapabilecek güçte bir 
ülkeyiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Ayakkabı 
Fuarı’na katılımcı firma sayısının 
giderek düştüğünü belirterek, bunun 
önemli bir sorun olduğunu vurguladı. 
Kocaoğlu, “Katılımcı sayısının her 
geçen gün düşmesi bir sorun. İZFAŞ 
olarak çok sayıda fuar düzenlediğimiz 
için bir hata yapılmış olabilir. Bu 
fuarın nasıl canlandırılacağı konusunu 
önümüzdeki günlerde bir çalıştayla 
masaya yatıracağız. Ayakkabı 
fuarındaki daralma bizi üzmüştür. Bu 
fuarı ayağa kaldırmak için özel proje 
yapmamız gerekiyor” dedi.

Yeni fuar alanının kısa süre içinde 
temelini atacaklarını dile getiren Aziz 
Kocaoğlu, proje için 400 milyon lira 
ayırdıklarını ve bu rakamın Türkiye’de 
fuarcılığa yapılan en büyük yatırım 
olduğunu kaydetti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş 
da aynı soruna dikkat çekerek, 
“Fuara ilgi az, ama sektör yukarıya 
çıkıyor. Artık İtalya gibi modayı takip 
etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Katma değerli ürün
nitelikli eleman

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, dünyada 
100 milyar dolardan fazla pazar 
büyüklüğü olan ayakkabı sektöründe 
Türkiye’nin 500 milyon dolarlık 
ihracat yaptığı düşünüldüğünde daha 
gidilecek çok yolun olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin ihracatında katma 
değeri yüksek ürünlerin oranının 
artırılması çabalarına dikkat çeken 
Tiryaki, “Ayakkabı sektöründe de 
katma değeri artıracak olan tasarım 
ve markalaşmaya önem verilmesi 
gerektiğini bir kez daha vurgulamak 
istiyorum” dedi.

Mehmet Tiryaki, ayakkabıcılık 
sektörünün istihdam yoğun yapısı 
nedeniyle de işsizlik sorununun 
çözümüne katkısının bilindiğini 
hatırlatırken, “Tasarım ve markalaşma 
da ancak nitelikli, eğitimli ve yetişmiş 
insan gücü ile gerçekleştirilebilir. 
Ülke olarak sermaye gücümüz yeterli 
olmasa da sermayeden daha önemli 
olan yetişmiş insan gücümüz var” 
diye konuştu.

Kayıtdışılık önlenmeli

İzmir Ayakkabıcılar Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Güzel 
ise, 20 milyon insana iş kapısı yaratan 
sektörün dünya ayakkabı pazarından 
yeteri kadar pay alamadığından 
yakındı.

Türkiye’nin ayakkabıda kurulu 
kapasitesinin yıllık 420 milyon 
çift olmasına rağmen sektörün 
yıllık ihracatının 68 milyon dolar 

olduğunu ifade eden Güzel, semt 
pazarlarında ayakkabı satılmasını 
eleştirdi. Güzel, “Sektörde kayıtdışı 
çok fazla. Bu ortamda dürüst çalışan 
cezalandırılıyor. Çin’den sağlıksız 
ayakkabı ithalatı devam ediyor. 
Devletin ilgili birimleri bunlara el 
atmalı” dedi.

Podyumda sıcak rüzgarlar esti

Açılış konuşmalarının ardından 
düzenlenen mini defilede yaz 
sezonunun en yeni ayakkabı ve çanta 
modelleri görücüye çıktı. Ayakkabı 
Yaz Fuarı Defilesi’nde Özge Ulusoy 
ve Elif Ece Uzun gibi ünlü mankenler 
de boy gösterdi.  

Açılış töreninin ardından İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ve davetliler fuardaki 
stantları gezerek katılımcılarla 
görüştü. 
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Soğutmacıların başkanı Kayacan
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş 

Adamları Derneği Başkanlığına 
Akın Kayacan seçildi. Önceki 

dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever de Denetleme 
Kurulu Başkanı oldu. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen genel kurulda, 
ESSİAD’ın başkanlığı EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Vatansever’den 
Meclis Üyesi Kayacan’a geçmiş 
oldu. ESSİAD’ın yeni başkanı 
Kayacan, başta önceki dönemde 
başlayan Endüstriyel Havalandırma 
ve İklimlendirme Akredite Test 
Laboratuvarı’nın hayata geçmesi 
olmak üzere projelere devam 
edileceğini, sektörü İzmir’den 
başlayarak uluslararası alanda hak 
ettiği yere getirmeye çalışacağı 
sözünü verdi.

ESSİAD Genel Kurulu, Mövenpick 
Otel’de gerçekleştirildi. Divan 
Başkanlığını EBSO Meclis Üyesi 
Metin Akdaş’ın yaptığı genel kurula 
katılan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, sanayiden evsel kullanıma 
geniş bir sektörel yelpazedeki 
Endüstriyel Havalandırma 
İklimlendirme sektörünün son 
dönemlerde atılım içinde olduğuna 
dikkat çekerken, EBSO çatısı altında 
da üç meslek komitesinde temsil 
edildiğini hatırlattı. 

260 milyar dolarlık pazar

2011 verilerine göre sektörün 
dünyada 260 milyar dolarlık pazar 
büyüklüğüne ulaştığını vurgulayan 
Yorgancılar, “3,8 milyar dolar ile 
küresel pazarın yaklaşık yüzde 
1,5’una hakim olan Türkiye pazarı, 
son 5 yıl içerisinde ihracatını 
7 kat arttırmıştır. 2011 yılında 
sektör, 1 milyar dolar seviyesinde 
bir ihracat gerçekleştirirken, 
bunun 200 milyon dolarlık kısmı 
bölgemizden yapılmıştır. Görüldüğü 
üzere, sektördeki ihracatın 
yüzde 20’den fazlası İzmir ve Ege 
Bölgesindeki firmalar tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ege 
Bölgesindeki firmaların yüzde 69’u ise 
İzmir’de yer almaktadır” dedi.

Yurt dışına bağımlılığı
bitirecek projeye destek

Son yıllarda inşaat sektöründeki 
yatırımlardaki artış, kentsel dönüşüm 
projelerinin hayata geçirilmesi ve 
yeni yapılarda enerji verimliliği 
konusuna kazandırılan vizyon 
ile iklimlendirme sektöründeki 
ivmeyi gözlemlediklerini söyleyen 
Yorgancılar, İZKA’nın gelişime açık 
sektör analizinde de endüstriyel 
havalandırma ve iklimlendirme 
sektörünün öne çıktığını dile getirdi. 
Ender Yorgancılar, hem EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı hem 
de İZKA Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak ESSİAD’ın 8 milyon lira 
bütçeli Endüstriyel Havalandırma 
ve İklimlendirme Akredite Test 
Laboratuvarı projesine en baştan 
itibaren destek verdiğine işaret 
ederken, Vatansever’in başkanlığı 
döneminde ayrıca kümelenme ile 
kurumsallaşma çalışmalarının da 
Türkiye’ye örnek olduğunu anlattı.
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Markalaşma ve Ar-Ge’ye verilen 
önemin artmasıyla birlikte İzmirli 
sanayicilerin dünya pazarlarına damga 
vuracak güce erişmeye başladığını 
belirten Yorgancılar, “ESSİAD’ın 
Ekonomi Bakanlığı ile yürüttüğü 2 
milyon 150 bin dolar bütçeli Ulusal 
Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi 
Projesi çerçevesindeki çalışmaların, 
Türk sanayicisinin global pazarlardaki 
rekabet gücünün arttırılmasına 
önemli katkılar sağlayacağını 
umuyorum” dedi.

Söz veriyorum

ESSİAD’ın 10. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçilen Akın 
Kayacan, “Sektörümüzün daha ileri 
gitmesi için çalışacağız” sözünü verdi. 
Yönetimler değişse de ESSİAD’ın 
kurumsal yapısının Türkiye’ye öncü 
konumunun devam ettirileceğini 
vurgulayan Kayacan, “Başta 
Akredite Test Laboratuvarı’nın 
hayata geçmesi olmak üzere bütün 
projelerin gerçekleşmesi, bir adım 
ileri taşınması, eğitim ve Ar-Ge 
projelerimize yenilerinin eklenmesi 
ve üyelerimizin arasındaki birlik 
ve beraberliğin artarak devam 
etmesi için çaba göstereceğiz. 
Aldığımız bayrağı daha ileri noktalara 
taşıyacağız” dedi.

ESSİAD’ta Denetleme Kurulu 
Başkanlığı’na seçilen önceki dönem 
yönetim kurulu başkanı Hüseyin 
Vatansever de, sunuş konuşmasında 
zamana karşı yarıştıklarını anlattı. 

2011-2013 dönemi Yönetim Kurulu 
olarak projeye sarıldıklarını, değer 
yaratmak amacı ve hedefiyle hep 
birlikte çalıştıklarını vurgulayan 
Vatansever, şunları söyledi:

“Her yıl test ve akreditasyon için 
yurt dışına ödediğimiz 2 milyon Euro 
tutasındaki kaynağı yurt içinde tutmak 
için İZKA ile 8 milyon lira bütçeli 
EHİS Akredite Test Laboratuvarı 
projesini başlattık. 5 bin metrekarelik 
kapalı alan büyüklüğü ve tüm sektörel 
fazlarıyla dünyada eşi olmayan 
projemize İYTE Teknopark içinde 
15 bin metrekarelik arazi tahsis 
edildi. Ekonomi Bakanlığı ile 2 milyon 
150 bin dolar bütçeli Uluslararası 
Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi 
(ÜR-GE) projesi gerçekleştiriyoruz. 
İZKA ile kümelenme çalışmaları 
sonucu sektörümüzün yol haritasını 
belirledik. İkinci kuşak sanayicilerimizi 
çalışmalarımızın içine dahil etmek 
için yeni başladığımız Genç ESSİAD 

projemize büyük önem veriyoruz.”

Yeni yönetim

Tek liste ile gidilen ESSİAD 
seçimlerinde Akın Kayacan yönetim 
kurulu başkanlığına seçilirken, 
Hakan Semerci, Turan Muşkara, 
Suat Karakaş, Sait Gürsöz ve Ömür 
Düztaş Yönetim Kurulu asil üyesi 
oldu. Hüseyin Vatansever Denetleme 
Kurulu Başkanlığı’na, Gürkan 
Akçay ile Kerim Gümrükçüler de 
Denetleme Kurulu Üyeliğine seçildi.

Yeni dönemde üye aidatlarında 
artış yapılmazken, 2013 bütçesi de 
201 bin 300 lira olarak kabul edildi.

ESSİAD Genel Kurulu’nda 
derneğin projelerine destekleri 
dolayısıyla Hüseyin Vatansever ile 
Akın Kayacan tarafından EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a da teşekkür plaketi 
verildi.
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Hayvan ve bitki atıklarından
30 milyar kW enerji

Büyük ve küçükbaş hayvan 
gübreleri ile bitkisel atıklardan 
yaklaşık 30 milyar kilowattlık 

enerji üretilebileceği, enerjinin 
yanısıra nitelikli gübre elde edilmesi 
sayesinde ekonomiye milyonlarca 
dolarlık katkı sağlanabileceği ifade 
edildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Mekanik Tesisat Sanayi Meslek 
Komitesi, 2012’nin son genişletilmiş 
toplantısında Biyogaz Yatırımlarını 
Geliştirme Derneği (Biyogaz-Der) 
Başkan Yardımcısı Altan Denizsel’i 
konuk etti. Araştırmalara göre             
11 milyon büyük baş hayvanın 201 
milyon ton, 250 milyon tavuğun 
ise 11 milyon ton atık çıkardığını 
belirten Denizsel, bunların hepsinin 
toplandığı ve biyogaz tesislerinde 
değerlendirildiği varsayımından yola 
çıkılarak büyükbaş gübrelerinden       
12 milyar metreküp metangazı ve bu 
gazdan 26.5 milyar kw elektrik, tavuk 

gübresinden 1.3 milyar metreküp 
metangazı ve bundan 2.8 milyar 
kw elektrik üretilebileceğini anlattı. 
Hayvan gübresi ile gıda üreten 
fabrikalarla seralardaki bitki atıkları 
kullanılarak biyogazdan elektrik 
üretimimin yanısıra 1.5 milyar dolar 
değerinde nitelikli organik sıvı gübre 
elde edilme imkanı da bulunuyor.

İşletmeye özel

Yenilenebilir Enerji Yasası ile 
biyogaz ve biyokütle enerjisine 
yatırım yapmaya ilginin arttığını 
belirten Altan Denizsel, 300 baş ineği 
olan çiftliklerin bile mısır silajını her 
türlü organik atıkla karıştırarak 500 
kw’lik tesis kurabileceğine dikkat 
çekti. Türkiye’de biyogaz tesislerinin 
her işletmenin özelliğine göre enerjiyi 
ve atığı değerlendirecek entegre bir 
sistemle adeta terzi usulü yapılması 
gerektiğini savunan Denizsel, şunları 
söyledi:

“Firmasına göre enerji, gübre 
veya kısa sürede kendi parasını geri 
ödeyen modern arıtma tesisi olarak 
adlandıracağımız biyogaz tesisleri 
için ön karar çok önemlidir. Bazı 
firmalar nasıl yapacaklarını, hangi 
teknolojiyi kullanacaklarını bilmeden 
birçok yerde uzun vadeli kontratlar 
imzalıyor, içinde çok az katı madde 
olan bir atığa olmayacak paralar 
vaad ediyor. Gübre veya organik atık 
bertarafı, atık üreten firmalar için 
önemli bir maliyettir. Ayrıca üretim 
lisansı alabilmeleri için gübre atık 
yönetim planı sunmak zorunda olan 
firmaların yaşayabilmesi ve çevreye 
verdikleri zararın azaltılması için 
biyogaz ve biyokütle firmaları ile 
işbirliği yapmaları elzemdir. Ayrıca 
birliklere de bu konuda önemli 
görevler düşmektedir. Dağınık olan 
üretim, pazarlama, tahsilat ve ucuz 
yem bulma derdine düşen firmaların 
atık yönetimlerinin birlikler veya 
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büyük üretici firmalar tarafından 
organize edilmesi gerekmektedir. 
Atıkların faydalı hale dönmesi sosyal 
bir proje olarak değerlendirilmeli 
ve sürdürülebilir üretim ve çevre 
yaratılmalıdır.”

Altan Denizsel, Türkiye’de 
Avrupa’daki fiyatlarla destekler 
olmasını beklemediklerini, bunu 
ekonominin de kaldırmayacağını 
dile getirirken, “Sadece elektrik 
alım fiyatı desteği tek başına yeterli 
değildir. Yatırım indirimi, çevreye 
katkı yardımı ve gübre üretim desteği 
yeni sektörlerin ortaya çıkmasına da 
yardımcı olur” dedi.

Yerli malzeme

Biyokütle enerjisine sağlanacak 
ek desteklerden yararlanabilmek 

için yurt içinde üretilmiş malzeme 
ve teknolojilerin kullanılmasının 
büyük önem taşıdığını da hatırlatan 
Denizsel, “Avrupalı  firmalarının kendi 
teknolojilerinin ve malzemelerinin 
kullanılmasını dayatan yöntemleri ise 
kaynak transferinin artmasına neden 

olacaktır. Teknoloji transferi yapan 
firmaların ağırlıklı yerli malzeme ve 
mühendislik kullanmaları önemli fiyat 
avantajı getirmesinin yanı sıra servis 
ve bakım destek maliyetlerini de 
azaltmaktadır.

Önemli bir pazar payı olan 
biyogaz ve biyokütle sektörünün 
gelişmesi için yerli kaynakların 
kullanılması birçok sektörü 
harekete geçirerek istihdama katkı 
sağlayacaktır” diye konuştu. 

EBSO Mekanik Tesisat Sanayi 
Meslek Komitesi Başkanı Gürcan 
Karadede, biokütle enerjisinin konu 
edildiği toplantıya katılan Altan 
Denizsel’e teşekkür plaketi verdi.
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Petrol amaçlı açılan en derin 
kuyu: Burdur’daki Yuvaköy-1 
arama kuyusunun sondajı 7216 
metre derinlikte tamamlandı. 
Kuyunun maliyeti ise 50 milyon 
dolar oldu.

En düşük graviteli ham petrol 
sahası: 1958’de Adıyaman’da açılan 
Kahta-1 arama kuyusu ile keşif 
yapıldı. Kahta ham petrol sahasının 
gravitesi 11 API.

En yüksek graviteli ham 
petrol sahası: Diyarbakır’daki 
Beyazçeşme-1 kuyusundan elde 
edilen ham petrol gravitesi 41.14 
API 

En az ham petrol üretimi yapan 
kuyu: Diyarbakır’daki Güneydoğu 
Şahaban-2 kuyusu günde 1 varil 
ham petrol üretiyor. 

En fazla ham petrol üretimi 
yapan kuyu: Diyarbakır’da 2010 
yılında açılan Karacan-5 kuyusunda 
günlük 698 varil ham petrol üretimi 
yapılıyor. 

En fazla üretim yapan petrol 

sahası: Batman’da 1961 yılında 
keşfedilen Batı Raman sahasında 
241 kuyu bulunuyor. Bu sahadan 
günlük toplam 6454 varil ham 
petrol üretimi yapılıyor. 

En az üretim yapan doğal gaz 
kuyusu: Kırklareli’de bulunan 
Kavakdere-1 doğal gaz kuyusunda 
günde 98 metreküp üretim 
yapılıyor.

En fazla üretim yapan doğal gaz 
kuyusu: Günde 250 bin metreküp 
doğal gaz üretilen Akçakoca-3 
kuyusu 

En fazla üretim yapan doğal 
gaz sahası: 2006 yılında Düzce 
açıklarında keşfedilen Akçakoca 
sahasındaki üç kuyudan toplam 360 
bin metreküp doğal gaz üretiliyor. 

Türkiye’de ham petrol 
sahalarının üretim derinliği: 
Minimum: 1500m, Maksimum: 
3000m 

Doğal gaz sahalarının üretim 
derinliği: Minimum: 225 m., 
Maksimum: 3300 m.

Türkiye’de 1934 yılında 
başlayan petrol arama çalışmaları 
için bugüne kadar yaklaşık 11 
milyar dolar harcandı. 1970’li 
yıllarda Karadeniz, 1980’lerde ise 
Akdeniz’de ilk sondajlar yapıldı.

Türkiye bugün 118 üretim 
sahasında 1180 ham petrol 
kuyusu ile keşif bakımından 
Suudi Arabistan’ı yakalamış 
durumda. Ancak üretim açısından 
bakıldığında Türkiye’de günlük 45 
bin varil, Suudi Arabistan’da ise 8 
milyon varil üretim yapılıyor.

Enerji Gazetecileri ve Medya 
Derneği (EGAD) tarafından 
hazırlanan bir araştırmada ‘en 
derin kuyu’, en fazla üretim yapan 
doğal gaz sahası’ gibi veriler ortaya 
konuldu.

Türkiye’de 
petrol ve 
doğalgazın 
‘en’leri
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2035’te Avrupa’nın ithal gaza bağımlılığının yüzde 90’lar seviyesine 
çıkacağı öngörülüyor. Buna karşın Karadeniz ve Kuzey Denizi’ndeki keşifler 
Avrupa’nın gaz ikmalinde yeni senaryolar yaratma potansiyeli taşıyor. 
Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın gündemindeki temel konulardan 
bir tanesini enerji arzı oluşturuyor. Kıtanın enerji talebinde artış trendinin 
devam edeceği öngörülürken, ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın 
da yükseleceği ifade ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı, enerji şirketleri BP 
ve OMV’nin yaptıkları projeksiyonlara göre Avrupa Birliği’nin 27 ülkesi ve 
Türkiye’de genel enerji talebi 2020’de 1,825 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) 
seviyesine çıkacak. Artan genel enerji talebi içerisinde gaza yönelik talebin 
ağırlıklı bir yeri bulunuyor. Aynı kurumların analizlerine göre, 2020 yılında 
gaz talebi 491 milyon TEP olacak. Bu projeksiyonlar, gaz kaynakları açısından 
yetersiz durumda olan Avrupa’nın gaza olan bağımlılığının artacağına da 
işaret ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Dünya Enerji Görünümü 2012” 
raporuna göre, Avrupa’nın 2010 yılında ithal gaza bağımlılığı yüzde 60’lar 
seviyesindeyken 2035’te bu oran yüzde 90’lara çıkacak.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre küresel ekonominin enerji 
ihtiyacının karşılanması için, gelecekteki 25 yıl içinde petrol ve gaz üretimine 
19 trilyon dolarlık yatırım yapılması gerekiyor.

2040 yılına kadar ise dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağını belirten ajans, 
nüfus artışıyla orantılı olarak daha fazla enerji temin edilmesi gerekeceğini 
kaydetti.

Dünyada OPEC üyelerinden günlük 32 milyon varil olmak üzere, 
ham petrol üretiminin günlük 83 milyon varil civarında seyrettiği belirtildi. 
Yenilenebilir enerjiye olan teşviklere rağmen, gelişen ülkelerdeki bakanların 
birçoğu fosilden üretilen petrolün yakın gelecekte de piyasaya hakim olacağını 
tahmin ediyor.

Petrol ve gaz üretimi için 19 trilyon dolar gerekli

Avrupa’nın gaz bağımlılığı artıyor
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Türkiye, enerjide Rusya ve İran’a
bağımlılığını kömürle azaltacak

Enerji ihtiyacının yüzde 70’ini dışarıdan karşılayan 
Türkiye, İran ve Rus doğalgazına alternatif olarak 
kömürden elektrik üretimini artıracak. BAE ile 
imzalanan 12 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde 
Afşin-Elbistan havzasında 2020 yılına kadar 8 bin MW 
kapasiteli elektrik santrali kurulacak.  

Türkiye, İran ve Rusya’dan 
alınan pahalı doğalgaza 
bağımlılığını azaltmak 

için, Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) ile yaptığı ve kömüre 
dayalı enerji üretimini üçte iki 
oranında artıracak anlaşmayla, 
kendi kaynaklarına yöneliyor. 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
verilerine göre Türkiye doğalgaz 
ihtiyacının yaklaşık yüzde 
16’sını İran’dan, yüzde 15’ini 
de Azerbaycan’dan karşılıyor. 
Türkiye ve Birleşik Arap 
Emirlikleri arasında 3 Ocak’ta 
Ankara’da imzalanan anlaşma, 
Afşin-Elbistan kömür havzasında 
2020 yılına kadar 8 bin MW 
kapasiteli elektrik santrali 
yapımını öngörüyor. BAE’nin 
ulusal enerji şirketi TAQA ile 
varılan anlaşma 12 milyar dolarlık 
yatırım öngörüyor.

IHS Energy analisti Andrew 
Neff, “TAQA anlaşmasının en 
önde gelen sebebi, yeni kömür 
santralleri inşa etmek ve var 
olanları yenilemek. Türkiye’nin 
kömür kaynaklarını geliştirmek 
için attığı bu adım, enerji ihtiyacı 
için başka ülkelere bağımlı 
olmasından duyduğu kaygıdan 
kaynaklanıyor” diye konuştu.

Avrupa Kömür ve Linyit 

Kurumu (Eurocoal), Türkiye’nin 
birincil enerji ihtiyacının yüzde 
70’ini ithalat yoluyla sağladığını 
belirtiyor. Eurocoal’un verdiği 
bilgiye göre Türkiye’nin yılda 
yaklaşık 30 milyon ton sert taş 
kömürü ihtiyacının büyük bölümü 
Rusya, Kolombiya, ABD ve Güney 
Afrika’dan geliyor. IEA’ya göre, 
büyük bölümü Rusya, İran ve 
Azerbaycan’dan yapılan doğalgaz 
ithalatı ise ülkenin ısınma ve 
enerji ihtiyacının yüzde 45’ini 
karşılarken, tedarikçilerle sık sık 
yaşanan fiyat çekişmelerine de 
yol açıyor. Tüketici ülkeler Rus 
enerji devi Gazprom’un fahiş fiyat 
uyguladığından ve uzun vadeli 
kontratlarının çok katı hükümler 
taşıdığından şikâyetçiler. Avrupa 
Birliği’nin geçen yıl Gazprom’a 
karşı anti-tröst davası açması, 
Moskova ile ilişkilerin gerilmesine 
sebep olmuştu. Almanya’da, 
ucuz kömür fiyatları kömüre 
dayalı enerji üretiminde büyük 
bir artış sağladı. Polonya’da 
hükümet, kaya gazı gibi yeni 
enerji kaynaklarını geliştirmeyi 
planlıyor.

Hızlı artan nüfusuyla Türkiye, 
10 yıl içinde Avrupa’nın üçüncü 
büyük enerji tüketicisi unvanını 
İngiltere’nin elinden alabilir.
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Türkiye’de düşük kalorili linyit kömüründen doğalgaz üretimi 
başladı. Yılbaşında açılan “gazlaştırma pilot tesisi” ile elde edilen 
başarının ardından sıra Manisa Soma’da ana ticari tesisin yapımına 
geldi. Proje tamamlandığında Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının 
yaklaşık onda biri karşılanacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü Mustafa 
Aktaş, TÜBİTAK ile işbirliğine giderek Tunçbilek’te 2012 yılı 
ortalarında kurdukları pilot tesiste yerli linyitten ilk kez sentetik gaz 
elde edildiğini açıkladı. Türkiye’de ilk olan projede, boru hattının 
ucuna temizleyiciler koyarak BOTAŞ hattındaki doğalgaz kalitesine 
ulaşıldığını belirten Aktaş, “Bu yılın ortalarında Manisa’nın Soma 
ilçesinde temelini atacağımız ticari tesis, 3 yıl içinde faaliyete 
geçecek. Linyit kömüründen yılda 1.5 milyar metreküp doğalgaz 
üretimini gerçekleştireceğiz. Türkiye’de konutlarda tüketilen 
doğalgazın yaklaşık 10’da biri bu sayede karşılanmış olacak” dedi.

Linyitten doğalgaz üretilecek
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Petkim, 7 projesi ile enerji 
verimliliğinde Türkiye şampiyonu

Üretim maliyetlerinde 
enerjinin payı yüzde 7 ilâ 
8 oranında olan Petkim’in, 

enerji verimliliği alanında yıllardır 
sürdürdüğü çalışmalar, Türkiye’nin 
bu alandaki en prestijli yarışmasında 
kazanılan birincilik ile tescillendi.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği 
Sanayide Enerji Verimliliği Artırıcı 
Proje (SEVAP) yarışmasında, “50.000 
Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) ve 
Üzerinde Enerji Harcayan Büyük 
Sanayiciler” kategorisinde 7 proje 
demeti ile yarışan Petkim, birincilik 
ödülünü kazandı. Petkim’in ödülü, 
İstanbul WOW Otel’de düzenlenen 
4. Enerji Verimliliği Forumu ve 
Fuarı’nda düzenlenen törenle, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 
tarafından Genel Müdür Sadettin 
Korkut’a verildi. 

Petkim’in CO2

salınımı da azaldı 

Kuruluşların enerji verimliliği ve 
tasarrufuna yönelik çalışmalarının 
ödüllendirildiği yarışmaya 
Petkim;  “Enerji Santralı’nda 
Enerji Optimizasyonu Programı 
Uygulaması”, “Etilen Fabrikası 
Fırınlarında LPG Kullanımının 
Artırılması Projesi”, “AYPE 
Fabrikası Yüksek, Orta ve Düşük 

Basınçlı Buhar Tasarrufu Projesi”, 
“Aromatikler Fabrikası Fırın 
Rehabilitasyon Projesi”, “PTA Ünitesi 
Vent Enerji Gerikazanım Sistemi 
Kondensatlarının Değerlendirilmesi 
Projesi”, “Demineralize Su Ünitesi 
Kompleks Proses Suyu Pompalarına 
Değişken Hız Sürücüsü Uygulanması 
Projesi” ve “Su Ön Arıtma Ünitesi 
Enerji Tasarrufu Projesi”nden oluşan 
bir dosya ile katıldı.  

Petkim Aliağa Kompleksi’ndeki 
farklı fabrika ve ünitelerde uygulanan 
proje demetiyle yıllık 58 milyon 396 
bin TL değerinde enerji tasarrufu 
sağlandı. Kompleksin karbondioksit 
(CO2) salınımının 139 bin 768 ton 
azaltıldığı bu 7 proje ile ayrıca 42 bin 
727 TEP/yıl yakıt kazancı ve 10 bin 
654 TEP/ yıl elektrik kazancı elde 
edildi. Elektrik üretiminde elde edilen 
kazanç, Petkim’in yıllık tüketiminin 
yüzde 10.2’sine karşılık geliyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği “sanayide enerji 
verimliliği artırıcı proje” yarışmasına 7 projeden oluşan dosya ile katılan Petkim, 

birincilik ipini göğüsledi.

Petkim Genel 
Müdürü Korkut: “Bu 

ödül, mühendis ve 
teknisyenlerimizin 
işlerine nasıl sahip 

çıktıklarının en önemli 
kanıtı. Daha az enerji 

harcayarak, daha 
rekabetçi üretim 

yapmanın peşindeyiz…”

ENERJİ
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Çalışanlarımızın başarısı

Ödül ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Petkim Genel Müdürü 
Sadettin Korkut, şirketin temel girdisi 
olan enerjide sağlanan en küçük 
tasarrufun bile büyük önem taşıdığına 
dikkat çekerek, tüm çalışanların 
bu bilince ulaşmasından büyük 
memnuniyet duyduğunu belirtti. 
Petkim’de “Enerji Verimliliği Yılı” 
ilan edilen 2008’den bugüne,  enerji 
tasarrufu ve verimliliğinin şirket 
gündeminde hep ilk sıralarda yer 
aldığını hatırlatan Korkut, şu bilgileri 
verdi: 

“Maliyetlerimizi etkileyen en 
önemli giderlerden biri enerji 
maliyeti… Üretim ve yatırım 
politikalarımızı çevreci, verimli ve 
rekabetçi üretim gerçekleştirmek 
üzerine oturtuyoruz. Rekabetçi 
olabilmemiz için ucuz enerji 
maliyetleri ile çevre dostu ve enerji 
tüketiminde cimri teknolojilerle 
üretim yapmak zorundayız. Artan 
enerji maliyetlerimiz ve karbondioksit 
salınımını azaltma yönünde vermiş 
olduğumuz taahhütler paralelinde, 
tüm fabrikalarımız ve iş birimlerinde 
enerji verimliliğine yönelik çalışmalara 
ağırlık veriyoruz. Çalışanlarımızın 
yaratıcı ve yenilikçi düşünceleriyle 
verimlilik projelerine katılımını 
artırmak ve en etkin şekilde 
uygulamaya alınmasını sağlamak 
amacıyla Öneri Sistemi uygulamamız 
var. Bu kapsamda bugüne kadar 
çalışanlarımız tarafından verilen 
4200 öneriden, yaklaşık 3000 adetini 
uygulanabilir bulduk ve 1600 öneriyi 
uygulayarak verimlilik yarattık.  

2008 yılında ‘Enerji Verimliliği 
Yılı’ olarak ilan etmemizle başlayan 
ve kampanyalarla da desteklenen 
bu yönelimi, her yıl stratejik 
planda ortaya konan projelerle 
sürdürüyoruz. 2009, 2010 ve 2011 
yıllarında uyguladığımız projelerle 
21 milyon 300 bin TL değerinde 
enerji tasarruf ettik. 2012 yılında 
ise 55 ayrı enerji tasarrufu projesini 

gündemimize aldık. Bu ödüle de 55 
proje içinden seçtiğimiz projelerle 
katıldık. Şirketimizde Enerji Bakanlığı 
sertifikalı 23 Enerji Yöneticisi 
bulunuyor. Fabrikalarımızda yeni 
teknolojiler, proses iyileştirmeleri ve 
enerji tasarrufu konularında çok bilgili 
ve bilinçli mühendis kadrolarımız 
bulunuyor. Bugün aldığımız bu 
ödül çalışanlarımızın işlerine sahip 
çıkmalarının sonucudur.” 

Petkim’in ihtiyaç duyduğu 
buhar ve elektriği kendi santralinde 
ürettiğini hatırlatan Korkut, 

Enerji Santrali’nde yılda 
yaklaşık 420.000 TEP karşılığı yakıt 
tüketilerek 6 milyon ton ekstra 

yüksek basınçlı buhar ve 1 milyon 
200 MW elektrik üretildiğini 
vurguladı. SEVAP yarışması 
kapsamında kazandıkları ödülün 
ulusal bir ödül olduğuna dikkat çeken 
Korkut, bu başarıyı uluslararası bir 
proje yarışması ile de perçinlemeyi 
istediklerini sözlerine ekledi. 

Değerlendirme kriterleri

Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü’nün (YEGM) düzenlediği 
yarışmada değerlendirilen projeler 
çok disiplinli ve ayrıntılı bir 
değerlendirme sürecinden geçti. 
Projeleri YEGM temsilcilerinin de 
içinde bulunduğu; Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği,  TÜBİTAK, 
Üniversiteler ile Türkiye Mimar 
ve Mühendis Odaları Birliği’nin 
temsilcilerinden oluşan Büyük Jüri 
değerlendirdi.  Toplam Tasarruf 
miktarı, Toplam Tasarruf Oranı, 
Ekonomiklik, Enerji Yönetimi 
Uygulamaları,  Özgünlük ve 
Yaygınlaşma Özelliği, Yenilikçilik ve 
Öncülük Özelliği gibi başlıklarda 
ayrı ayrı değerlendirilen projeler 
puanlamaya tabi tutuldu.

7 Proje ile toplam 
58 milyon 396 

bin TL değerinde 
enerji tasarrufu 

sağlanırken, Petkim 
Aliağa Kompleksi’nin 
karbondioksit salınımı 

139 bin 768 ton,  
elektrik tüketimi ise 
yüzde 10.2 azaldı.

ENERJİ
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Ekmeğin hammadde tedarikinden 
itibaren sofralara gelinceye kadar 
her aşamada hijyenin hakim 

olması gerektiği bildirildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Unlu 
Mamuller Sanayi Meslek Komitesi, 
‘Gıda işletmelerinde hijyen’ konulu 
seminer düzenledi. 2012/2 No’lu 
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği 
gereğince, bu kapsamda faaliyet 
gösteren gıda işletmecilerinin 
üretim, dağıtım ve satış yerlerindeki 
sorumlulukları ile çalıştırdıkları 
personelin gıda hijyeni gibi konularda 
eğitilmelerini sağlamaları amacıyla 
ücretsiz gerçekleştirilen eğitime 
katılım yoğun oldu.

EBSO Meclis Salonu’nda 
gerçekleşen panelde, EBSO Unlu 
Mamüller Sanayi Meslek Komitesi 
Başkanı ve EBSO Meclis Üyesi Abit 
Eser, ekmek üretimindeki hassasiyete 
dikkat çekti. Eser, “Temel gıda 
maddesi ekmeğin halka sağlıklı şekilde 
ulaştırılması için üretim alanlarımızdan 

Ekmeğimiz önemli
SEKTÖR
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satış yerlerine kadar titiz bir çaba 
içindeyiz” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü uzmanlarından Ziraat 
Mühendisi Hatice Ulu, katılımcılara 
ekmek mevzuatı ile fırınlarda uyulması 
gereken hijyen konularda bilgiler 
verdi.

Türk Gıda Kodeksi ekmek 
ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ndeki 
tanımlar, üretim, etiketleme, ambalaj, 
nakliye ve tüketiciye sunumda 
uygulanacak kuralları aktaran Hatice 
Ulu, fırıncılık ve pastane mamulleri 
üretimi yapılan yerlerde temizliğin 
işletme çevresinden başlamasının 
önemini vurguladı.

Ekmek üretim alanlarına 
giriş hijyen bariyeri olması, evcil 
hayvan barındırılmaması ve bitki 
yetiştirilmemesi gerektiğini beliren 
Ulu, zemin kaplamaları, tavan, çatı, 
kapı, pencere, yüzey, depo, yıkama 
alanı, aydınlatma, üretimde kullanılan 
alet ve ekipmanların üretildiği 
maddeler, temizlik, dezenfeksiyon ve 
havalandırma, ambalaj malzemeleri, 
nakliye hatta zararlı mücadelesinde 
bile insan sağlığını olumsuz yönde 
etkilemeyecek malzemeler 
kullanılmasının altını çizdi.

Rukiye Saban ise, personel 
hijyeninin de önemli konulardan biri 
olduğunu belirtirken, “Bir işletmede 
hijyenle ilgili tüm sorumluluk 
işletmeciye aittir. Gıda maddelerinin 
hazırlandığı, kullanıldığı veya işlendiği 
alanlar gıda maddesi üretimine 

uygun hijyenik koşulları sağlayacak 
şekilde tasarlanmış, kurulmuş ve 
yeterli büyüklükte olmalı. Ekmekler 
kesinlikle dolapta satılmalı ve satıcı 
tarafından poşetlenip alıcıya verilmeli. 
Müşterinin ekmeğe teması önlenmeli” 
diye konuştu.
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HABER

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür 
ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) ile 
Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma 

Derneği (EGEPLASDER) işbirliğinde 
organize edilen PLASTECH – Plastik, 
Ambalaj ve Teknolojileri Fuarı            
11–14 Nisan 2013 tarihlerinde 2’nci 
kez kapılarını açacak.

İzmir Uluslararası Fuar Alanı 2 ve 3 
nolu hollerde düzenlenmesi planlanan 
PLASTECH Fuarı’nda,  2 No’lu holde 
plastik ürünleri ve makinaları ve 3 No’lu 
holde hammadde sektörü yer alacak.

Yurtiçi ziyaretçilerin yanı sıra 
dünyanın pek çok farklı ülkesinden 
gelen profesyonel ziyaretçiler ile 
katılımcı firmaları buluşturucak fuar 
için alıcı ve tanıtım çalışmalarına devam 
ediliyor.

İZFAŞ tarafından fuara katılmak 
isteyen EGEPLASDER ve PLASFED 
üyelerine indirim uygulanıyor.

Profesyonel ve son tüketiciye açık 

olarak gerçekleştirilen fuar, bu yılda 
katılımcılarına önemli iş bağlantıları 
yapma ve yeni pazarlara ulaşma fırsatı 
sunacak.

İzmir yeni bir fuar kazandı 
PLASTECH Fuarı 10 – 13 Mayıs 2012 
tarihlerinde ilk kez gerçekleştirildi. 
Fuara,  8 ilden “Ankara, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, 
Uşak” ve 10 ülkeden “ABD, Almanya, 
Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fransa, 

Hollanda, İspanya, Japonya,Tayvan” 
22’si yabancı 156 firma katıldı.

Yurtiçi ziyaretçilerin yanı sıra 
dünyanın pek çok farklı ülkesinden 
gelen profesyonel ziyaretçiler 
ile katılımcı firmaları buluşturan 
fuar için Almanya, Azerbaycan, 
Bulgaristan, Gürcistan, Irak, Kosova, 
Makedonya, Mısır, Ukrayna, Ürdün ve 
Yunanistan’dan alıcı çalışması yapıldı.  
Dört gün süren fuarı, 24 ülke ve 26 
ilden gelen yerli ve yabancı profesyonel 
ile son tüketici ziyaret etti.

İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda, 
15 bin metrekare alan üzerinde 
düzenlenen PLASTECH Fuarı daha ilk 
yılında performansıyla göz doldurdu, 
umut verdi.

Fuarda; ambalaj, plastik, kauçuk, 
polyester, pvc kapı-pencere 
profilleri, boru üretim teknolojileri ve 
aksesuarları, geri dönüşüm sistemleri 
ve ekipmanları sergilendi

umut veriyor
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Çiğ süt toplama merkezleri 
ile süt işleme tesislerinin 
faaliyetlerine başlamadan

önce 5996 sayılı kanun 
kapsamında mutlaka Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin almaları 
gerektiği bildirildi. Kanun gereğince 
onay almadan üretim yapanlara         
10 bin, depo ve satış yerlerine 5 bin 
liralık idari para cezası uygulanacak. 
Ayrıca bu işletmelerin faaliyetleri 
durdurularak ürünlerine el konulacak 
ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
karar verilecek.

Kanuna uyum

Ege Bölgesi Sanayi Odası Süt 
ve Süt Ürünleri Sanayi Meslek 
Komitesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü ile düzenlediği 
toplantıda üyelerini 5996 Sayılı 
Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı 
Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 

süt işletmelerinin onay işlemleri ve 
modernizasyon planlarını sunmaları 
konusunda bilgilendirdi. İzmir Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
gıda mühendislerinden Ruhşan 
Özdemir Çiftçi, gıda işletmelerinin 
kendi faaliyet alalının her aşamasında 
kanunda belirtilen şartları sağlamak, 
işletmecilerin kendi kontrolleri 
altındaki faaliyet alanında Bakanlıkça 
belirlenen genel ve özel hijyen 
kurallarına uymak, faaliyetleriyle 
ilgili kayıtları güncel olarak tutmak 
ve istenildiğinde Bakanlığa sunmak 
zorunda olduğunu söyledi.

Belgelendirme

Gıda işletmecilerinin onay 

başvurularından sonra dosyanın 
incelenerek işletmenin yerinde 
resmi kontrole tabi tutulduğunu 
belirten Çiftçi, önce şartlı onay 
belgesi, 3 ay sonra yapılan ikinci 
kontrolde işletmenin yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirdiğinin 
görülmesi durumunda resmi onay 
belgesinin verildiğini anlattı. Ruhşan 
Özdemir Çiftçi, modernizasyonun 
da her işletmenin kendine özgü 
olduğunu, modernizasyon planının 
hazırlanmasında mevcut ve 
gelecekteki piyasa ihtiyaçları, dağıtım 
ve hammaddeler dahil olmak üzere 
tedarik zinciri kapasitesinin dikkate 
alınması gerektiğini vurguladı. 
Çiftçi, modernizasyon planının 
yapılacak yatırımların gıda güvenirliği 
gereklilikleri, işletmenin stratejik 
amaçları ve çevresel hususların 
yönetimine uygun olmasına da işaret 
etti.

Süt işletmelerine onay uyarısı
Çiğ süt toplama 

merkezleri faaliyete 
başlamadan önce onay 

almak zorunda

SEKTÖR
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki, açılış ve başkanlık 

sunuşlarında, toplantıya  iştirak eden 
başta geçmiş dönem Meclis Başkanı 
Kemal Çolakoğlu olmak üzere tüm 
katılımcılara ‘hoşgeldiniz’ derken, 
Asteğmen Kubilay’ın şehit edilmesinin 
üzerinden 82 yıl geçtiğini, kendisini bir 
kez daha rahmetle andıklarını belirtti.

Odamızın her yıl düzenlemiş 
olduğu Sanayici - İzmir Bölge 
Yöneticileri Koordinasyon 
Toplantılarından üçüncüsünün, 
12 Aralık 2012’de İzmir Valisi’nin 
ve ilimizin kamu yöneticilerinin 
katılımıyla Odamız’da başarıyla 
gerçekleştirildiğini dile getiren Tiryaki, 
başarılı organizasyon için Yönetim 
Kurulu Başkanı ve üyelerini kutladı.

Tiryaki, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın, İZSİAD tarafından 
İzmir kentine katkı ödülleri 
çerçevesinde verilen onur ödülüne 
layık görüldüğünü ifade ederek, 
Yorgancılar’ı tebrik etti.

Meclis Üyesi Remzi Peköz’ün 
annesinin vefat ettiğini belirten 
Tiryaki, Merhumeye Allah’tan rahmet, 
Peköz ailesine ve yakınlarına başsağlığı 
ve sabırlar dileyerek, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Kamil Porsuk’a 
ve Meclis Üyesi Yakup Özdanon’a 
geçirmiş oldukları rahatsızlıklar 
nedeniyle geçmiş olsun dileklerini 
iletti. 

Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Vatansever’in, ISKAM 
Isıtma Soğutma ve Klima Araştırma 
ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ne seçildiğini belirten Tiryaki, 
Vatansever’i tebrik etti. 

Odamız üyesi CMS Jant ve Makine 
Sanayi A.Ş’nin Honda Access Europe 
tarafından verilen “mükemmel 
performans takdir ödülü”ne layık 
görüldüğünü söyleyen Tiryaki, 
CMS jant yetkililerini ve bu ödülde 
emeği geçenleri kutlayarak, başarılı 
çalışmalarının devamını diledi.

Tiryaki, TOBB İzmir Kadın 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi’nin 

seçimlerinin tamamlandığını, Berkay 
Eskinazi ve Seza Yorulmaz’ın asil 
üyeliklere,  Nilgün Sintaç ve Duha 
Baran’ın yedek üyeliklere seçildiklerini 
ifadeyle, seçilen bayanları kutlayarak, 
görevlerinde başarılar diledi.

Türk kadınına seçme seçilme 
hakkı verilişinin 78. Yıldönümü 
dolayısıyla, Odamızda  EBSO Vakfı 
Bayanlar Birliği ev sahipliğinde 
bir araya gelen Kadın Adayları 
Destekleme Derneği İzmir Şubesi 
Üyeleri’nin, kadın milletvekili 
sayısının arttırılması yönündeki 
taleplerini gönülden desteklediklerini 
söyleyerek, aynı desteği EBSO Meclisi 
için de istediklerini vurguladı.

27-28 Kasım 2012 tarihleri 
arasında Gaziantep Sanayi Odası ile 
birlikte gerçekleştirilen ortak meclis 
toplantısında kendilerine gösterilen 
geleneksel Anadolu misafirperverliği 
için başta Gaziantep Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Abdülkadir 
Konukoğlu’na, Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Konukoğlu’na, Gaziantep 
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Ticaret Odası ile Gaziantep Ticaret 
Borsası’nın Meclis ve Yönetim Kurulu 
Başkanlarına, Gaziantep Valisi Erdal 
Ata’ya, Gaziantep Emniyet Müdürü 
Ömer Aydın’a bir kez daha teşekkür 
etmek istediğini söyleyen Tiryaki, 
ayrıca gezi programını organize 
eden Yönetim Kurulu Başkanımıza, 
Yönetim Kurulumuz’a, Genel 
Sekreterimiz’e ve Oda personelimize 
teşekkür ederek, dünyanın en büyük 
mozaik müzesini görmeyen meclis 
üyelerimizin ilk fırsatta burayı ziyaret 
etmelerini de tavsiye etti.

Tiryaki ayrıca, Gaziantep Sanayi 
Odası’nca kendilerine Mustafa Kemal 
Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey 
Mahallesi’ndeki nüfus kütüğünden bir 
örneğin hediye edildiğini, bu sürprizin 
kendilerini gerçekten çok mutlu 
ettiğini belirtti.

İzmir’in yatırımları

Türkiye’nin en büyük banliyö 
sistemi İZBAN hattının Torbalı’ya 
uzatılması projesi ile birlik, beraberlik 
ve ortak iş yapma kültürünün en güzel 
örneklerinden birini veren, siyaseti bir 
kenara bırakarak iş birliğinde bulunan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 
Ulaştırma Bakanlığımızın Türkiye’ye 
örnek olacak bir davranışta 
bulunduğunu dile getiren Tiryaki bu 
işbirliği için tarafları kutladığını söyledi. 
Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun İngiltere 

merkezli “City Mayors Foundation” 
tarafından ayın belediye başkanı 
seçildiğini, bu unvanı Türkiye’den ilk 
alan belediye başkanı olarak İzmirlileri 
gururlandırdığını söyleyen Tiryaki, 
Kocaoğlu’nu tebrik etti.

Milliyet Ege’nin düzenlediği 
“Geleceğe Yatırım Türkiye’ye Yatırım” 
toplantısının Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu,  Milliyet 
Gazetesi sahibi Erdoğan Demirören 
ile Milliyet Gazetesi yönetici 
ve yazarlarının geniş katılımıyla 
gerçekleştirildiğini, çok başarılı geçen, 
bu tür toplantıların İzmir’e daha fazla 
yatırım çekerek, İzmir’in gelişimine 
katkıda bulunacağını ümit ettiğini 
söyledi.

Bölgemiz kuruluşlarından 
PETKİM SOCAR tarafından yapılan 
Star rafinerisinin, stratejik yatırımlar 
kapsamına alınan ve Türkiye’nin ilk 
stratejik  yatırım teşvik belgesini alan 
yatırım olduğunu dile getiren Tiryaki, 
bu bağlamda Odamız’ın eski Yönetim 
Kurulu Üyesi, şu anda SOCAR 
Türkiye Başkanı ve PETKİM Yönetim 
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz’u tebrik 
etti.

13 Aralık tarihinde şehrimizi 
ziyaretinin ardından İzmir Valisi ile 
birlikte Ankara’ya  giden EXPO 
Genel Sekreteri  Loscertales’in, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek ve Ulaştırma 

Bakanı Binali Yıldırım’ı ziyaret ettiğini, 
EXPO 2020 yol haritasının çizildiği 
bu ziyaretlerin ülkemizi ve bölgemizi 
arzulanan sonuca taşımasını ümit 
ettiğini söyledi.

Nitelikli eleman
dünyanın ihtiyacı

Bilindiği üzere Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan ile Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan’ın, Türkiye’nin 
ihracatında katma değeri yüksek 
ürünler  ihraç etmesinin önemine sık 
sık değindiğini, ki bunun da yolunun 
Ar-Ge’den ve nitelikli yetişmiş insan  
potansiyelinden geçtiğini, dolayısıyla 
500 milyar dolar ihracat hedefleyen 
ülkemizin Avrupa Birliği’ndeki 
yetişmiş insan gücümüzden bir şekilde 
faydalanması gerektiğini dile getirdi. 
Tiryaki, nitelikli insan eksikliğinin 
sadece ülkemizin değil, dünyanın da 
ihtiyaç duyduğu bir husus olduğunu, 
zira Almanya’da gördüğü bir afişte 
“Eğer mühendis isen, teknik eleman 
isen kapımız size açık“ ifadesinin yer 
aldığını belirtti.

Yeni bir yılın başlangıç eşiğinde 
olan dünya için düşünürlerin 
“gençler için günlerin hızlı, yılların 
yavaş, yaşlılar için ise günlerin yavaş, 
yılların hızlı geçtiğini“ dile getirdiğini, 
bu bağlamda herkesin yeni yılını 
kutlayarak, ülkemize başarı, istikrar,  
hoşgörü, huzur ve güven getirmesini 
temenni ettiğini söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, geçmiş dönem 

Meclis Başkanı Kemal Çolakoğlu’na 
hem kendileriyle birlikte olduğu, hem 
de EBSO tarihine ilişkin bilgilendirme 
yapması nedeniyle teşekkür etti. 
Yorgancılar, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın geçmişte personelinin 
maaşını dahi ödeyemezken, şimdi     
4 bin 700 üyesine hizmet verebilen, 
vermiş olduğu iyi hizmetler nedeniyle 
birçok kurum ve kuruluştan 
ödül alan, teknolojik alt yapısını 
güçlendiren, bir yapıya ulaştığını 
ifadeyle, Odamızın bugünlere 
gelmesinde emeği geçen, tüm geçmiş 
dönem başkanlarına ve yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür etmek 
istediğini söyledi.

İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın da 
katılımıyla gerçekleştirilen Sanayici-
Bölge Yöneticileri III. Koordinasyon 
Toplantısı’nın son derece verimli 

geçtiğini, bölge yöneticilerine 
sanayicilerin sorunlarını aktararak, 
gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını 
dile getiren Yorgancılar, her türlü 
konuda destek olacaklarına ilişkin de 
bölge müdürlerinden söz aldıklarını 
söyledi. Özellikle Bağyurdu OSB’nin 
sıkıntılarını, Bergama OSB’nin kara 
yolları ile ilgili yaşadığı sıkıntıları, 
ayrıca çevre ile ilgili olan konuların 
tamamını ilettiklerini, gereğinin 
yapılması için de Valimizin talimat 
verdiğini söyledi.

Yorgancılar, İzmir Kalkınma 
Ajansı’nın “Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Mali Destek 
Programı” uygulamasının başladığını, 
programın son müracaat tarihinin 
1 Mart 2013 olduğunu, kâr amacı 
güden ve kâr amacı gütmeyen adı 
altında iki değişik katkı paketi bulunan 
programda KOBİ’ler’in katkı payı 
güdenler bölümünde yer aldığını, 
dolayısıyla programın tüm Meclis 

üyelerini ilgilendirdiğini söyleyen 
Yorgancılar, konuya ilişkin detaylı 
bilginin Kalkınma Ajansı’nın web 
sayfasında bulunduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Tiryaki’nin de 
dile getirdiği üzere Gaziantep’te son 
derece verimli ve güzel bir toplantı 
gerçekleştirdiklerini, Gaziantep’in 
misafirperverliğini bir kez daha 
gördüklerini, söyleyen Yorgancılar, 
özellikle birlik ve beraberliğin 
korunması ve devam ettirilmesi 
açısından bu tip seyahatlerin önemini 
her ortamda vurguladıklarını, 
aynı organizasyonların bir sonraki 
dönemde de devam etmesini ümit 
ettiklerini söyledi.

Ender Yorgancılar, kalite 
kapsamında sürdürülen çalışmaların 
Odamız’a bir ödül daha getirdiğini, 
beş aşamalı Avrupa Mükemmelliğe 
Yolculuk Programı’nın ikinci 
aşaması olan Mükemmellikte 
Yetkinlik’e başvuran EBSO’nun, 

Yorgancılar: 2013’te ekonomi 
hareketlendirilmeli
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yapılan değerlendirme sonucunda 
4 yıldızlı Yetkinlik Belgesi’ni aldığını 
söyleyerek, daha iyiye ulaşmak 
adına yapılan çalışmaların sonraki 
dönemlerde de devam ettirilmesi 
ve Avrupa standartlarında olan 
belgelerin alınması için gayret sarf 
edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gelişmiş ekonomiler sıkıntılı

Geride bırakılan 2012 yılında, 
dünyanın bir numaralı ekonomisi olan 
ABD’deki sıkıntının mali uçuruma 
odaklandığını, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’daki siyasi belirsizliklerin “Arap 
Baharı” olarak adlandırılsa da ne yazık 
ki “kan ve savaş” olarak karşılarına 
çıktığını söyleyen Yorgancılar, genç 
işsizlik oranının yüzde 35’lere 
ulaşmasının AB ülkelerinde halkı 
sokağa döktüğünü, gelişmiş ülkelerin 
Merkez Bankaları’nın parasal 
geliştirme politikalarını sürdürdüğünü, 
dünyadaki küresel ekonomilerde 
büyüme beklentilerinin revize 
edilerek, aşağıya çekildiğini söyledi.

Ülkemiz de ise terörün en önemli 
konu olarak karşımıza çıktığını, 
TL’nin simgesi ile kullanılmaya 
başlandığını, üçüncü çeyrekte 
büyüme oranının yüzde 1,6 olarak 
gerçekleştiğini, iç talep daralırken, dış 
talepteki canlılığın büyümeye pozitif 
etkisi olduğunu, karşılıksız çekler 
sonrasında piyasaya olan güvenin 
azaldığını, Merkez Bankası’nın faiz 
düşürme noktasında katı tutum 
sergilediğini, cari açığın gerilediğini, 
teşvik sisteminin kapsamlı olsa da 
sınır OSB’ler noktasında yetersiz 
kaldığını, ihracat pazarımızda 
değişim yaşandığını, sıcak parada 
artışı görüldüğünü, dış politikamızda 
yaşanan sorunların arttığını, FITCH 
tarafından not artışı geldiğini söyledi.

Yorgancılar, küresel ekonomideki 
2012 yılı üçüncü çeyrek büyümelere 
bakıldığında, Türkiye’nin gelişmiş 
ülkeler karşısında gerçekleştirdiği 
yüzde 1.6 büyüme ile durumumuzu 
iyi olarak gördüğümüzü ama 
gelişmekte olan ülkelerin 
büyümelerine bakıldığında Çin’in 
yüzde 7.4, Endonezya’nın yüzde 
6.2, Hindistan’ın yüzde 5.3, 
Meksika’nın yüzde 3.3, Rusya’nın 
yüzde 2.9 büyüme gerçekleştirdiğinin 
görüldüğünü, dolayısıyla gelişmekte 
olan ülkelerin büyüme potansiyel 
stratejilerine göre sürdürülebilir 
büyümeyi gerçekleştirebilmek 
için reformları, tedbirleri, 
yapısal uygulamaları yapabilmek 
mecburiyetinde olduğumuzu söyledi. 

İç talep canlandırılmalı

Türkiye’nin 2013 yılında iç 
talebi ne şekilde kontrol edeceği 
konusunu ele alması gerektiğini, 
Merkez Bankası’nın sıkı para politikası 
bulunduğunu ve faizleri kredileri 
mümkün olduğu kadar aşağıya çekip, 
bunun karşılığında içerideki ticareti 
dengeleyip, ihracatı destekleyen 
bir yapı içinde bulunduğunu, bunun 
tek avantajının sıcak para olduğunu 
söyledi. Yorgancılar, iç talep 
hareketlenmediği müddetçe faizler 
ne kadar düşürülürse düşürülsün 
yatırım yapılmadığı, içeride ticaret, 
sanayi olmadığı müddetçe Türkiye’nin 
büyümesini beklemenin hayal 
olduğunu belirtti.

Küresel, piyasalara bakılacak 
olursa, öncelikle AB’deki pazarın 
büyümesini beklemek durumunda 
olmadığımızı vurgulamak istediğini, 
istenen büyüme olmadığı takdirde 
alternatif pazarların ne olacağı ile ilgili 
devlet desteklerinin mutlaka devam 

etmesini ve gerekli çalışmaların 
mutlaka yapılması gerektiğini dile 
getirdi. Yorgancılar, bu durumda 
Merkez Bankası’nın gerçek kur 
politikası uygulaması gerektiğini, 
çünkü sıcak paranın olduğu yerde 
kurların maalesef istenilen seviyede 
olmadığını bunun faturasını da 
ihracatçının ödediğini ifade etti. 

Yorgancılar, önümüzdeki üç yılda 
yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı 
seçimi ve genel seçimler olmak üzere 
üç seçim bulunduğunu, bu dönemin 
ülke ekonomisine yansıtılmadan 
atlatılmasını ümit ettiklerini söyledi.

2009 tarihinde yayınlanan Tebliğ 
ile ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak 
işçilerin işe alınmadan önce, mesleki 
eğitime tabi tutulması konusunda 
bir uygulama bulunduğunu, bu 
kapsamda, Odamız ile İzmir İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol doğrultusunda 
üye işletmelerimizin ağır ve tehlikeli 
işler kapsamında çalışan personeline 
iş güvenliği, iş sağlığı ve mesleği 
alanında eğitimler verilerek sertifika 
almalarının sağlandığını söyledi. 

Yorgancılar, Ekim ayı Meclis 
Toplantısı’nda Kürşad Yuvgun 
tarafından dile getirilen, öz 
kaynaklarla çalışmayı teşvik eden 
yasal düzenlemeden sanayi sicil 
belgesi olanların muaf tutulduğu 
eski uygulamanın devamına 
ilişkin temenni doğrultusunda 
yapılan girişim sonucunda, Maliye 
Bakanlığı’ndan gelen cevabi yazıda; 
mevzuat çalışmalarında konunun 
değerlendirileceğinin belirtildiğini 
söyledi.

27 Aralık 2012 tarihinde Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla 
Hilton Oteli’nde Odamız Geleneksel 
Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: İç talep hareketlenmediği, faizler ne 
kadar düşürülürse düşürülsün yatırım yapılmadığı, içeride ticaret, sanayi olmadığı 
müddetçe Türkiye’nin büyümesini beklemek hayaldir.
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Töreni’nin yapılacağını hatırlatmak 
istediğini söyleyen Yorgancılar, 
herkesin sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyi 
bir yıl geçirmesini temenni etti. 

Yorgancılar konuları
değerlendirdi

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, Meclis Üyesi 
sanayicilerin gündeme getirdiği 
konuları değerlendirdi. Yorgancılar, 
Hüseyin Arıcı’nın ifade ettiği üzere 
üniversite-sanayi işbirliği konusunda 
ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini, 
en son Odalar Birliği’ndeki hükümet 
yetkilileriyle ortaklaşa gerçekleştirilen 
Yatırım Ortamını İyileştirme 
Kurulu’nda üniversitelerdeki döner 
sermayenin nasıl paylaştırılacağı 
konusundaki sıkıntının çözümü adına 
TBMM’ye sunulmak üzere döner 
sermaye yasası ile ilgili bir çalışma 
yapıldığını, 2013 yılında çözüme 
ulaşmasını ümit ettiklerini belirtti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
tüm işverenleri yakından ilgilendirdiği 
için önem düzeyinin yüksek 
olduğunu, bu konuda Odamızda 
yaklaşık 450 kişinin katıldığı 3 toplantı 
gerçekleştirildiğini, kanunun şu anda 
çıktığını ancak yönetmeliklerinin 
kademeli olarak yürürlüğe gireceğini, 
firmaların NACE kodlarına bakılarak 
hangi firmaların az tehlikeli, hangi 
firmaların çok tehlikeli sınıfına 
girdiğine karar verileceğini ve 
bu doğrultuda ilgili yönetmelik 
hükümlerince uygulamaların 
yapılacağını söyledi. Yorgancılar, 
Avrupa’da da uygulanan bu yasanın 
yürürlüğe girmesini çok doğru bir 
çalışma olarak gördüğünü, uygulama 
esnasında firmalara artı bir mali 
külfet getireceğini ancak hiçbir şeyin 
insan hayatıyla kıyaslanamayacağını 
belirterek, yönetmelikler yürürlüğe 
girdikçe nasıl uygulama yapmaları 
gerektiğinin de şekilleneceğini dile 
getirdi.

Nedim Kalpaklıoğlu’nun dile 
getirdiği zincir mağazalar konusunda 

iki dönemdir çalışmaların devam 
ettiğini, konuyla ilgili özellikle 2009 
yılından bu yana Başbakanlık, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB 
nezdinde defalarca girişimlerde 
bulunulduğunu söyleyen Yorgancılar, 
ayrıca  Ankara’ya yapılan tüm Oda 
ziyaretlerinde ve Odamız’a gelen 
Bakanlarımıza zincir mağazalar 
konusunda yaşanan sıkıntıların 
aktarılarak, çözümü konusunda 
destek talep edildiğini, hazırlanan 
tasarının şu anda Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nda olduğunu, konuyu takip 
ettiklerini belirtti.

Yorgancılar, ihracatın 
mahsuplaştırılması konusunda 
Kalpaklıoğlu’na katıldığını, bunun 
tamamen teknik bir olay olduğunu, 
Maliye Bakanlığı’nın konuyu organize 
etmesi gerektiğini, ödül törenindeki 
konuşmasında bu konuya tekrar 
yer vereceğini ifade etti. TOBB 
olarak sektörleri ilgilendiren 
konularda Odaların birlikte hareket 
ederek, oluşturulan ortak görüş ile 
müracaatların yapıldığı bilgisini veren 
Yorgancılar, birlikte hareket etme 
hususunda gayet uyumlu çalışıldığını 
belirtti.

Salih Esen’in ifadelerine tamamen 
katıldığını söyleyen Yorgancılar, 
Kürşad Yuvgun’un fuar konusunda 
yaşadığı sıkıntının giderilmesi adına 
ellerinden gelen tüm gayreti sarf 
ettiklerini belirterek, konuyu Bakan’a 
tekrar aktaracağını dile getirdi.

Mesut Kürüm’ün ifade ettiği 
hususlara ilişkin olarak, öncelikle 
TOBB’un Başkanı’nın Hisarcıklıoğlu 

olduğunu, her Başkan’ın ve Yönetim 
Kurulu’nun farklı düşünce yapısıyla 
kuruma yön verdiğini belirtmek 
istediğini söyleyen Yorgancılar, 
yapılan uygulamalar beğenilsin ya 
da beğenilmesin saygı duyulması 
gerektiğini söyledi. Güvenlik sistemi 
konusunun da doğruluğu ya da 
yanlışlığının tartışılabileceğini ama her 
şeyin bir sebebi olduğunun gözardı 
edilmemesi gerektiğini ifadeyle, 
netice itibariyle uygulanan sisteme 
uyulması gerektiğini vurguladı.

TOBB Sanayi Odaları Konsey 
Toplantıları’nın devam ettiğini, 
kesinlikle kenara itilmiş durumda 
olmadığını, Konsey Üyeleri’nin 
Meclis’te bulunduğunu yapılan 
çalışmaların teyit edilebileceğini, her 
toplantıya bir bakanının geldiğini, 
sıkıntıların dile getirilerek çözüm 
arayışında bulunulduğunu, konseyde 
herkes sanayici olduğu için sıkıntıların 
ortak konular olduğunu ifade etti. 
Yorgancılar, Sektör Meclisleri’nin 
ise sanayi odaları meclisinde görev 
almayan firmaların temsilcilerinden 
oluştuğunu, bu sistemi kuran ve 
uygulayan Hisarcıklıoğlu olduğu için 
kabul edilse de edilmese de sisteme 
uymak durumunda olduklarını 
vurguladı. 

Kapasite raporlarındaki sıkıntıyla 
ilgili olarak Kimya Sanayi Meslek 
Komitesi için TOBB’da Reel Sektör 
Daire Başkanı Fatih Soysal’dan 
randevu aldığını, ancak Soysal 
ile değil, kapasite raporlarından 
sorumlu Mehmet Ali Bayram 
ile görüşüldüğünü dile getiren 
Yorgancılar, burada herhangi bir 
saygısızlık olduğunu düşünmediğini 
söyledi. Yazılı talebin sumen altı 
edilmesiyle ilgili olarak gerekli 
araştırmayı yaptığını, konuyla ilgili 
olarak tüm odalardan görüş istendiği 
için zaman aldığını öğrendiğini, ancak 
bunun 9 ay gibi bir süre bekletilmesi 
hususunu kendisinin de doğru 
bulmadığını söyledi.

“Sürdürülebilir 
büyümeyi 

gerçekleştirebilmek 
için reformları, 

tedbirleri, yapısal 
uygulamaları yapmak 
mecburiyetindeyiz.”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası geçmiş 
dönem Meclis Başkanı Kemal 
Çolakoğlu, EBSO’yu ikinci bir 

ev, okul olarak gördüğü için çok 
önemsediğini, şeffaflığı, açık sözlülüğü, 
dürüstlüğü, ülke menfaatini her türlü 
menfaatin üstünde tutma anlayışını 
burada öğrendiğini ve kendinden 
sonraki nesillere aktarmaya gayret 
ettiğini söyledi. Meclis’e hitap etme 
onurunu verdiği için Meclis Başkanı 
Tiryaki’ye teşekkür eden Çolakoğlu, 
bu Odanın gücünü geçmişinden 
aldığını, geleceğe ümit ile baktığını, 
çok da vefakar olduğunu, nitekim 
isminin Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
bir odaya verildiğini, bunun da kendisi 
adına çocuklarına ve torunlarına 
bırakabileceği en güzel miras olduğunu 
vurguladı.

Çolakoğlu, ömrünün yarısının 
sanayi odasına hizmet ile geçtiğini, 
hizmet süresi bitse de bağların 
asla kopmadığını, çünkü başta 
Genel Sekreter olmak üzere 
personelin gösterdiği vefa, sevgi, 
saygı ve kucaklayışın her türlü 
mananın üstünde olduğunu ifadeyle, 
teşekkürlerini iletmek istediğini 
söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
göreve ilk kez Demir Çelik Sanayi 
Meslek Komitesi’nde Komite 
Başkanlığı yaparak başladığını, 
akabinde Ahmet Piriştina ile Bütçe 
Komisyonu’nda görev aldıklarını ve ilk 
defa Bütçe Komisyonu Başkan Vekili 
olarak kürsüye çıktığını söyledi. EBSO 
Meclisi’nin kendisi için ayrı bir önem 
taşıdığını dile getiren Çolakoğlu, zira 
8 yıl Meclis Başkanlığı yapma onur ve 
gururuna eriştiğini, bu süre içerisinde 
üç farklı Yönetim Kurulu Başkanı ile 
çalıştığını ki bir gün olsun birbirlerini 
kırmadıklarını, üzmediklerini 
vurguladı.

Uğur Yüce’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı döneminde Yönetim Kurulu 

Muhasip Üye olarak yer 
aldığını, görev süresinin 
dördüncü ayında 30 
bin lira tutan personel 
maaşlarını ödeyecek 
para bulamadıklarını, oda 
personelinin maaşlarını 
ödemek için İAOSB’den 
borç istemek durumunda 
kaldıklarını söyledi. Murat 
Demirer döneminin 
Yönetim Kurulu’nda 
ise Başkan Vekili 
olduğunu, o dönemde 
Bütçe Komisyonu’nda alınan karar ile 
Atatürk OSB’deki arsa satışlarından 
Oda’ya bağış yapılması yönünde bir 
karar çıkarıldığını ki bu sayede hem 
İAOSB’nin hem de EBSO’nun nefes 
alır hale getirildiğini söyledi.

Ekonomideki etki

Kemal Çolakoğlu, ilerleyen 
süreçte altı yıl TOBB Sanayi Odaları 
Konsey Başkanlığı sonra TOBB Genel 
Kurul Başkanlığı yaptığını ancak hiç 
huzurlu bir süreç yaşamadığını zira 
ilk önce 1999 depremi ile Türkiye 
ekonomisinde büyük tahribat 
oluştuğunu, akabinde siyasi istikrarın 
bozulması ile 2000 yılında başlayıp 
2001 yılında devam eden Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en büyük 
krizinin yaşandığını belirtti.

Ekonomik krizin en zor günleri 
olan 2001 yılı Şubat ayında Sanayi 
Odaları Konseyi’nde 11 sanayi odası 
başkanı toplanarak deklarasyon 
yayınlamaya karar verdiklerini, 
deklarasyonda ekonominin tek elde 
toplanması ve buraya sanayiden 
anlayan bir bakanın gelmesini 
istediklerini açıkladıklarını, en 
uygun ismin de Hüsamettin Özkan 
olduğunda karar kıldıklarını belirtti. 
Çolakoğlu, tam bu sırada Fuat Miras’ın 
kendilerini uyararak hükümetle bir 
kırgınlık yaşanmaması adına hazırlanan 
deklarasyonun önce başbakan ile 

paylaşılması gerektiğini 
söylediğini, bunun üzerine 
Bülent Ecevit’in makamına 
gittiklerini, Ecevit’i 
beklerken Hüsamettin 
Özkan’ın talebi ile 
görüşmek üzere yanına 
gittiğini, Özkan’ın adının 
verilmesini istemediğini, 
gerekçe olarak da isminin 
açıklanmasının hükümetin 
yıkılmasına neden 
olabileceğini söylediğini 
belirtti. Çolakoğlu, 

sebebini bilmeden deklarasyondan 
Özkan’ın adını çıkardıklarını, Ecevit 
ile yaptıkları görüşmenin akabinde 
deklarasyonu o güne kadar hiç 
görmediği kadar çok basın mensubu 
önünde okurken, merdivenleri 
çıkan Kemal Derviş’i gördüklerinde 
Özkan’ın, adının verilmesini 
istememesinin nedenini anladıklarını 
söyledi.

Ender Yorgancılar’ın, EBSO’yu 
hem Ankara’da hem de Türkiye 
genelinde çok iyi temsil ettiğini, 
gerçekleşen başarıların herkesin 
başarısı olduğunu dile getiren 
Çolakoğlu, geçen zaman içerisinde bu 
ülkede siyasi istikrar olmadan hiçbir 
şeyin olmayacağını, siyasi istikrar 
sağlanamadığı sürece ekonomik 
istikrarın sağlanamayacağını çok iyi 
öğrendiklerini belirtti. Türkiye’nin 
1923’den sonra 2023 hedefi 
bulunduğunu, dünyadaki ciddi 
kırılganlığa rağmen Türkiye’nin ayakta 
kalmasının nedeninin bu milletin 
reaktif bir millet olarak, başına gelen 
bir işe tedbir araması olduğunu 
söyleyen Çolakoğlu, Kemal Derviş 
döneminde başlayan ekonomiye 
geçiş programında düzgün hamleler 
yapıldığını, ekonomiyi denetleyen 
kurumsallaşmayı başarabildiklerini, bu 
prensiplere kesinlikle sahip çıkılması 
gerektiğini, zira 2013 yılının 2012’den 
daha zor bir yıl olacağını söyledi.

Çolakoğlu’ndan EBSO vurgusu
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Hüseyin Arıcı
Üniversite ve sanayi
işbirliği önemli
EBSO Meclis Üyesi Hüseyin 

Arıcı, 3 Aralık 2012 tarihinde 
işyerinde yaşanan iş kazası sonucunda 
bir işçisinin hayatını kaybettiğini, 
gerekli incelemelerin yapılmasının 
akabinde işveren olarak emniyete 

götürüldüğünü, bir sonraki gün 
savcının da ifadesini alacağı için geceyi 
emniyette geçirmesi gerektiğinin 
söylendiğini anlatırken, konuyu 
telefonla Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a aktarmasının 

akabinde daha emniyetteki sorgusuna 
geçilmeden Yorgancılar’ın yanısıra 
Yönetim Kurulu Üyesi Talay’ın 
ve bir avukatın yanına geldiğini, 
kefil olmaları neticesinde geceyi 
evinde geçirebildiğini söyledi. Arıcı, 
yaşadığı durum karşısında kendisini 
yalnız bırakmayan Yorgancılar’a ve 
arkadaşlarına teşekkür etti.

EBSO’nun, üniversite-sanayi 
işbirliğini çok önemsendiğini, 
üniversitelerin bir güç olarak 
görülerek ortak çalışmalar 
yapıldığını ancak, bu günlerde YÖK 
Yasası ile Türkiye’nin geleceğinin, 
çocuklarımızın geleceğinin çizilmeye 
çalışıldığını, konuya ilişkin TOBB’un 
görüşünün alınıp, alınmadığını 
bilmediğini, ama konuya mutlaka 
müdahil olunması gerektiğini belirtti.

Hüseyin Arıcı, 1964 yıllarında 
Almanlar’ın Türkiye’de bir inceleme 
yaparak tekstil sektörünün 
mühendis ihtiyacını belirleyerek, 
akabinde EBSO ile ortaklaşa bir 
okul kurulduğunu, o dönemlerde 
yapılan bu uygulamanın günümüzde 
de yapılarak sektöre göre ihtiyaç 
belirlenip bölüm açılması, YÖK 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi sanayiciler, 2012 yılının 
son meclis toplantısında yine 

ekonomideki gelişmelere dikkat 
çekerken, sektörel konuları ve çözüm 
önerilerini gündeme getirdi. Üniversite 
ve sanayi işbirliğinin önemini vurgulayan 
sanayiciler, YÖK Yasası’na EBSO’nun 
mutlaka müdahil olmasını istedi. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’nun 2013 yılında 
işletmelere önemli yükler getireceğini 
belirten sanayiciler, çalışma barışını 
bozacak uygulamalardan kaçınılması 
gerektiğini söyledi. EBSO Meclis Üyesi 
sanayiciler, özellikle yabancı sermayeli 
büyük zincir mağazaların tedarikçileri 
olan KOBİ’lere ödemelerini aksatmasının 
yanısıra değişik isimler altında yeni 
mali yükümlülükler altına soktuğunu 
vurgularken, Hipermarketler Yasası’nın 
bir an önce çıkarılmasını istedi. Sanayiciler 
ayrıca Su Yasası’nın gıda sanayicilerine 
etkilerine dikkat çekerek bunun olumsuz 
etkilerinin giderilmesini, haksız rekabete 
dur denilmesini savundu. 2012 yılındaki 
olumlu gelişmelere rağmen ekonomideki 
yavaşlamayı da gündeme taşıyan 
sanayiciler, 2013 yılının iddia edildiği gibi 
kolay geçmeyeceğini ileri sürerken, büyük 
sanayicilerin bile üretimi bırakarak hizmet 
sektörüne yönelmesini örnek gösterdi.

Sanayicinin gündemi 
sektörler ve ekonomi
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çalışmalarına bu konunun da dahil 
edilmesi gerektiğini söyledi.

Arıcı, 30 Haziran 2012 tarihinde 
yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun yeni yılla 
birlikte uygulamaya geçmesiyle 50 
kişi üstünde çalışanı olan bir işyerinin 
avukatı, doktoru, hemşiresi, enerji 
kontrolcüsü ile yaklaşık 10 kişiyi 
daha istihdam etmesi gerekeceğini 
hatırlattı. Bu durum karşısında 
KOBİ’lerin yüzde 80’lik kısmının 
perişan halde olduğunu, bir çıkış yolu 
aradığını ifadeyle, konuyla ilgili olarak 
Yönetim Kurulu’nca her hangi bir 
girişimde bulunulup, bulunulmadığını 
sordu.

Mesut Kürüm
Kimya sektörünün
kapasite raporları sıkıntılı

EBSO Meclis Üyesi Mesut Kürüm, 
Ekim ayı Meclis Toplantısı’nda da dile 
getirdiği üzere, kimya sanayicileri 
olarak TOBB’da kapasite raporlarının 
tahsis türü tespitlerinde yapılan 
değişiklik sonrasında hesaplama 
farklılığının ortaya çıkması nedeniyle 
yaşadıkları sıkıntıyı Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’a aktardıklarını, 
Yorgancılar’ın da  konuyla ilgili 
TOBB’daki sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesinin kendisi olduğunu belirterek, 
yapılacak detaylı çalışmanın 
kendisine getirilmesini istediğini, 
gerekirse TOBB’da da toplantı 

yapabileceklerini söylediğini belirtti. 
Kürüm, konu TOBB’a aktarıldıktan 
sonra bir yanıt gelmeyince TOBB’a 
gittiklerini, ancak ilgili kişi ile 
görüşemediklerini, sonrasında 
müracaatlarının sumen altı edildiğini 
öğrendiklerini dile getirerek, maaşını 
odaların ödediği aidatlardan alan ilgili 
kişinin yaptığı davranışın kendilerine 
yapılan bir hakaret olduğunu söyledi.

Kürüm, yine Ekim ayı Meclis 
Toplantısı’nda sözünü ettiği 
konu için TOBB’a gittiklerinde 
abartılmış güvenlik önlemleriyle 
karşılaştıklarından da söz ettiğini fakat 
yanlış anlaşıldığını, güvenlik sistemine 
karşı olmadığını, ancak uygulanan 
sistemi abartılı bulduğunu vurgulamak 
istediğini belirtti. 

TOBB Kimya Sektör Meclisi’nde 
görev almak üzere talepte 
bulunmasını Yorgancılar’ın cevap 
bölümünde sanki bir kusur gibi 
ifade ettiğini, oysa sektörünü 
temsilen görev talep etmenin 
kusur sayılamayacağını söyleyen 
Kürüm, Sektör Meclisleri’nin 
Hisarcıklıoğlu’nun iki dudağının 
arasında olmasından sanayi 
konseylerinin, ticaret konseylerinin 
borsa konseylerinin, ticaret ve sanayi 
odaları konseylerinin kenara itildiği 
görüşünün çıktığını belirtti.

Mesut Kürüm bu konuşmalarla 
ilgili olarak Yorgancılar’dan cevap 
istemediğini, zira polemiğin sonu 
olmadığını, ancak şikayetlerini meclis 
kürsüsünden dile getirmeye devam 
edeceklerini söyledi. 

Nedim Kalpaklıoğlu
Zincir mağazalar tedarikçi
KOBİ’lere haksızlık
yapıyor
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Kalpaklıoğlu, gıda sektörü mensubu 
olarak, tarıma dayalı gıda sanayinde 
üretim gerçekleştirdiklerini, 
hem yurtiçine hem yurtdışına 
satış yaptıklarını, yurtiçinde en 

büyük müşterilerinin ne yazık ki 
çalışma şartları nedeniyle büyük 
zincir mağazalar olduğunu, ki bu 
mağazaların Türkiye pazarının 
yüzde 70’ni oluşturduğunu, büyük 
mağazalarla çalışılmadığı takdirde 
istenen satışın yapılamadığını söyledi. 
Kalpaklıoğlu, büyük zincir mağazaların 
üretici firmaları etüt ettikten sonra 
satış konusunda anlaşma yaptığını, 
ilk başta her şey çok güzelken 
ilerleyen süreçte üreticilerin sıkıntılar 
yaşamaya başladığını, Hipermarketler 
Kanunu çıkmadığı için bu zincir 
mağazaları denetleyen veya haklarını 
arayabilecekleri bir kurumun da 
olmadığını dile getirdi.

Nedim Kalpaklıoğlu, büyük 
mağazalar ile yapılan anlaşmayla 
ilk malın tesliminden sonra 
paralarını alırken, sonrasında 
verilen ürünlerin parasını 15-20 gün 
içinde alabilecekleri söylense de 
40- 45 günden önce alamadıklarını, 
müracaat ettiklerinde de gecikmeler 
olduğu, iki ay sonra paranın 
alınabileceğinin söylediğini ifade 
etti. Ancak yapılan sözleşme gereği, 
ürün vermeye devam etmeleri 
gerektiğini, vermedikleri takdirde 
ceza müeyyidesi uygulandığını, 
verdiklerinde ise paralarını 
alamadıklarını vurguladı. Bunun 
yanında zincir mağaza tarafından 
iade faturası gönderildiğini ancak ne 
irsaliyenin ne de iade edilen malın 
kendilerine ulaşmadığını söyleyen 

MECLİS
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Kalpaklıoğlu, yaşadıkları durum 
karşısında maalesef müracaatta 
bulunabilecekleri bir kurum 
olmadığını, yaklaşık sekiz senedir 
yaşadıkları sıkıntıları dile getirseler de 
henüz Zincir Mağazalar Kanunu’nun 
çıkarılmadığını belirterek, Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’dan 
konunun bir kez daha ilgili mercilere 
iletilmesi hususunda desteğini istedi.

İhracatta bürokrasi ağır

Firmalar tarafından yapılan 
ihracatlar, markalı ürünlerle 
gerçekleştiriliyorsa devletin 
üreticisine çok güzel destekleri 
bulunduğunu, ancak bu desteği 
para olarak değil, SGK primi, Gelir 
Vergisi gibi ödeneklere mahsup 
ettiğini, bunun için ihracat yaptıktan 
sonra İhracatçılar Birliği’ne beyanda 
bulunulması gerektiğini, burada 
yapılan incelemeden sonra beyanın 
yeniden incelenmek üzere Ekonomi 
Bakanlığı’na gönderildiğini, daha sonra 
Merkez Bankası’nın ilgili şehirdeki 
şubesine ödeme çıkartıldığını söyledi. 
Kalpaklıoğlu, bu süreç içerisinde 
SSK ve diğer vergi ödemelerinin 
bekletildiğini, ödeme süreleri geçtiği 
için cezalar geldiğini ve gecikmeden 
kaynaklanan faizle birlikte devlete 
yapılacak ödemelerin arttığını 
vurguladı. Konuyu Sanayi Konsey 
Toplantısı’nda Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan’a ifade ettiğini maalesef bir 
gelişme yaşanmadığını belirtti.

Nedim Anbar
EBSO’nun Su Yasası’ndaki
katkıları önemli
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, son dönemlerde özellikle 
gençlerimizin bozuk şekilde 
kullandığını örneklerle anlatırken, 
bu bozukluğun farkına varmadan 
Bakanlarımızın konuşmalarına kadar 
yayıldığına dikkat çekmek istediğini 
söyledi.

Anbar, Kasım ayında Gaziantep’de 
gerçekleştirdikleri toplantıda 

Gaziantep Sanayi Odası Meclisi’nin 
işleyiş tarzını gördüklerini, özellikle 
biri konuşurken izin alınmadan 
lafının kesilmesi karşısında şaşırdığı 
ifadeyle, EBSO Meclisi’nin ve Meclis 
Başkanı’nın kıymetinin bilinmesi 
gerektiğini dile getirerek, 4 yıllık 
görev süresinde göstermiş olduğu 
adil ve zarif yönetim için Tiryaki’ye 
teşekkür etti.

Anbar, Su Yasası ile ilgili taslak 
çalışmanın bitmek üzere olduğunu, 
ilgili daire başkanlarının Odamız’a 
davet edilerek, sanayiciler için 
bilgilendirme toplantısı yapıldığını ve 
konuyla ilgili sanayicilerin sıkıntılarının 
aktarılarak çözüm arayışına gidildiğini 
ifade ederek, katkılarından ve 
öngörülerinden dolayı Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar ile 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Çevre Komitesi Başkanı Çiçekçi’ye 
teşekkür etmek istediğini söyledi.

Anbar, üçüncü teşekkürünü ise 
EBSO Meclis üyelerini güzel bir 
yılbaşı balosunda bir araya toplayarak, 
keyif almalarını saylayanlara ve emeği 
geçenlere iletmek istediğini söyledi.

Kürşad Yuvgun
Su Yasası gıda sanayicisini
olumsuz etkileyecek
EBSO Meclis Üyesi Kürşad 

Yuvgun, Nedim Anbar’ın dile 
getirdiği Su Yasası ile ilgili olarak 
Odamız’ca düzenlenen bilgilendirme 

toplantısının, firmaların Genel 
Müdürleri ve Yönetim Kurulu 
Başkanları düzeyindeki katılımla 
gerçekleştirildiğini, çok da faydalı 
bir toplantı olduğunu dile getirirken, 
katkılarından dolayı Yönetim 
Kurulu’na teşekkür etti.

Söz konusu yeni yasa ve ilgili 
yönetmeliğe göre 25 Şubat 2013 
tarihinden itibaren yer altı su 
kuyularına tahsisli ve ön ödemeli 
sayaçlar takılması gerektiğini, 
muhtarlar vasıtasıyla kuyu sahiplerine 
gerekli bilgilendirmelerin yapılmaya 
başlandığını dile getiren Yuvgun, 
kuyulara takılması istenen sayaçların 
hanelerdeki su sayaçlarından çok 
daha büyük inch’e sahip, GPRS’le 
yönetilecek saatler olduğunu, ki 
şu anda piyasada böyle bir saat 
bulunmadığı için uygulamanın 
ertelenmesinin gündemde olduğunu 
belirtti.

Kürşad Yuvgun, küçücük bir 
salça imalathanesinin saniyede                    
50 litre civarında suya ihtiyacı 
olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında, 
konserve, turşu, salça gibi çok 
suya ihtiyaç duyan sektörlerin, su 
kuyuları açabilmek için OSB’lerin 
dışında tesisler açtıklarını ifade 
etti. Sanayiciler olarak rekabetten 
korkmadıklarını ama haksız rekabet 
ile mücadele edilemeyeceğini, şu 
anda ruhsatlı kuyuların 8-10 katı 
ruhsatsız kuyunun varlığından 
söz edildiğini, bu kuyular 

MECLİS



73

ruhsatlandırılmadığı müddetçe 
adil rekabetin sağlanamayacağını 
vurguladı. Yuvgun, Su Yasası ile ilgili 
uygulama için İzmir’in pilot bölge 
olması hususu dile getirilirse buna 
karşı çıkılmasını da istedi.

Kendisinden önce söz alan Nedim 
Kalpaklıoğlu’nun ifade ettiği zincir 
mağazaların uygulamaları ile ilgili şu 
anda yapılabilecek tek şeyin TTK’nın 
1530. Maddesi doğrultusunda dava 
açmak olduğunu belirten Kürşad 
Yuvgun, Zincir Mağazalar Kanunu’nun 
en kısa zamanda yürürlüğe girmesi 
hususunda gayret sarf edilmesi ve 
hakkımızın iyi savunulması gerektiğini 
söyledi.

Kürşad Yuvgun, AB’ye olan 
ihracatın düşmesi ve yeni pazarlara 
girilmesi amacıyla gıda sektörü için 
önem teşkil eden Dubai’deki Gulfood 
Gıda, Gıda Sanayi ve Ambalajları 
Fuarı’na katılmak istediklerini, ancak 
fuarın katılımcı firmalarla tamamen 
dolu olması, fuar alanının darlığı ve 
genişletilememesi nedeniyle bir türlü 
katılım sağlayamadıklarını, fuarlara 
katılamadıkları takdirde ihracatlarını 
da çeşitlendiremeyeceklerini 
belirterek, konunun Ekonomi Bakanı 
Çağlayan nezdinde tekrar dile 
getirilmesini talep etti 

Salih Esen
2013 kolay geçmeyecek
EBSO Meclis Üyesi Salih Esen, 

geçmiş dönem Meclis Başkanı 
Kemal Çolakoğlu’nun geçmişi güzel 
ifadelerle hatırlattığını, gerçekten 
paylaştıkları çok anı olduğunu, çok 
sıkıntılı günlerin de yaşandığını, 
dolayısıyla bugün gelinen noktada 
sahip olunanların kıymetini bilmek 
gerektiğini söyledi.

Esen, Meclis’çe kabul gören 
2013 yılı bütçesinin hayırlı olmasını 
dileyerek, Odamız’ın, ülkemize ve 
bölgemize yapacağı etkili çalışmalar 
ile yön verici özelliğinin bundan 
sonraki dönemde de devam etmesini 
ümit ettiğini dile getirdi.

Kanaat önderlerinin basında 
yer alan “2012 güzel geçti, 2013 
daha da iyi olacak” açıklamalarının 
kendisine çok garip geldiğini, çünkü 
aynı düşüncede olmadığını söyleyen 
Esen, 2012 yılında olumlu gelişmeler 
yaşandığını, bardağın dolu tarafından 
bakıldığında; not artışı geldiği için 
Türkiye’nin yatırım yapılabilir 
seviye ulaştığının açıklandığını, 
enflasyonun gerçek anlamda 
düşürüldüğünün söylendiğini, cari 
açığın dizginlendiğini, dövizin belli 
bir istikrarı yakaladığını, faizlerin 
düştüğünü, borsanın rekor kırdığını, 
ancak sanayiciler olarak bardağın bir 
de boş tarafına bakmaları gerektiğini, 
en azından gelecek planlarını 
yaparken bunu göz ardı etmemeleri 
gerektiğini söyledi.

Esen, 2011 yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 12.1 olan büyüme rakamının 
2012 yılının üçüncü çeyreğinde 
yüzde 2.6 olarak gerçekleştiğini, 
karşılıksız çek sayılarında patlama 
yaşandığını, protestolu senet 
sayısında geçen seneye oranla iki 
katı artış görüldüğünü, tüketici 
kredisi ve kredi kartı borçlularının 
sayısına artık bakmadıklarını, çünkü 
borcunu ödeyememeleri nedeniyle 
haciz işlemi uygulananların sayısının 
2 milyonlara yaklaştığını, ki bu 
rakamın 2009 kriz yılındaki rakamın 
da üstünde gerçekleşen bir rakam 
olduğunu belirtti. Güven endeksinde 
Orta Doğu krizi nedeniyle inanılmaz 

bir düşüş yaşandığını, komşularımız 
ile oldukça sıkıntılı süreç geçirildiğini, 
terörün son zamanlarda hızını 
arttırarak devam ettiğini dile 
getiren Esen, tüm bu yaşananlara 
rağmen halen daha ekonominin 
ülke gündeminde yer almadığını, 
Merkez Bankası’nın kararlarının 
ekonomiyi idare edecek unsur olarak 
göründüğünü ve faiz indiriminden 
medet umularak küçülmenin son 
bulacağının ifade edildiğini vurguladı.

Büyük sanayiciler bile
üretmeyi bırakıyor

Salih Esen, Türkiye’nin, sadece 
Merkez Bankası’nın kararları ile 
yapılan söylemlere değil, hükümetin 
ekonominin durumunu gündemine 
alarak yapacağı söylemlere ihtiyacı 
bulunduğunu, ekonomik gidişat 
adına tedbirler alınmadığı takdirde 
2013 Ocak, Şubat, Mart aylarının 
sanayiciler adına kötü geçirileceğini 
söyledi. Gündemden takip edildiği 
üzere artık büyük sanayicilerin 
bile üretmeyi bırakarak yavaş 
yavaş hizmet sektörüne kaymaya 
başladığını, çünkü üreten sektöre 
eskisi kadar önem verilmediğini, 
Türkiye’nin de bu dönüşümü aslında 
gerçekleştirmiş gibi göründüğünü 
zira imalat sektörü bir yılda yüzde 
6 seviyesinde küçülürken işsizlikte 
herhangi bir artış yaşanmadığını, 
bunun nedeninin de hizmet 
sektörünün daha aktif olmasından 
kaynaklandığını belirtti.

Yaşananlar karşısında işsizliğin 
artması gibi bir kaygı bulunmazken 
üretmeyen bir ülkenin en ufak 
bir krizden nedenli etkilendiğini 
Yunanistan örneğinde çok iyi 
görüldüğünü dile getiren Esen, 
Odamız ödül törenine katılacak 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a 
içinde bulunulan durumun Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar tarafından 
bir kez daha dile getirilmesini talep 
etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
2013 yılı bütçesi, Oda’nın mali 
yapısı ve önceki yıllar uygulama 

sonuçları da analiz edilerek 10 
milyon 500 bin lira olarak belirlendi. 
Bütçe, oybirliği ile kabul edildi. EBSO 
bütçesi hazırlanılırken 5174 sayılı 
TOBB Yasası ve ilgili yönetmelikler 
gözönünde bulundurulurken, ülke 
ekonomisindeki değişimler de dikkate 
alınarak titizlikle hazırlandı. Bütçe 
kaynakları, Yönetim Kurulu faaliyet 
programı ile kurumsal yapının, hizmet 
standartlarının gelişim ve ilerlemesine, 
üyelerin gelişimine hizmet edecek 
şekilde dağıtıldı.

EBSO Meclis Üyesi Kani Aydoğdu, 
Yönetim Kurulu’nca çok güzel bir 
bütçe hazırlandığını düşündüğünü, 
tasarruf tedbirlerinin özellikle fazla 
olmasının dikkat çektiğini, rakamların 
yerinde belirlenip kalemlerin net bir 
şekilde ifade edildiğini söyledi.

Bütçenin Yönetim Kurulu’nun 
ve Meclis’in anayasası olduğunu 
belirten Aydoğdu, bütçedeki 
rakamların yerine oturtulması 
konusunda Genel Sekreter Mustafa 

Kalyoncu ile Genel Sekreter 
Yardımcısı Galip Kokulu’nun emek 
ve tecrübelerinin yadsınamayacağını 
ifade etti. Aydoğdu, den Aydoğdu, 
asli görevlerden olan Eğitim ve Fuar 
giderleri için belirlenen 340 bin liralık 
kalemin yeterli olup olmayacağı 
konusundan ziyade bu maddenin tam 
olarak işletilmesi gerektiğini, Komite 
Üyeleri’nin fuarlara katılımlarının 
çok önemli olduğunu söyleyerek, bu 
konuda Yönetim Kurulu’ndan destek 
talep etti. 

EBSO Meclis Üyesi Mustafa 
Dirin, meslek liseleri mezunlarının 
işe başladıklarında yeterince uyum 
sağlayamadıklarını, bekleneni 
veremediklerini, bunun okullardaki 
yetersiz meslek eğitiminden 
kaynaklandığını dile getirirken, 
EBSO’nun 1980 öncesi, meslek 
eğitimi almamış çıraklıktan yetişmiş 
kişilere kurslar düzenleyerek eğitimde 
üstlendiği görevi misyon edinerek 
meslek lisesi mezunlarını üretime 
kazandıracak uygulamaları yeniden 
Oda faaliyetleri arasına almasını istedi.

EBSO Meclis Üyesi Hüseyin 
Şairoğlu da, EBSO Meslek Lisesi 

projesinin hayata geçirilmesi 
gerektiğini savundu.

Doğru bütçe

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Kani Aydoğdu ve Atıl 
Akkan’ın yönetim kurulu başkanlıkları 
döneminde Muhasip Üye olarak 
görev yaptığını hatırlatırken, aldığı 
görevlerin sorumluğunu bilerek, 
bütçe sözkonusu olduğunda çok titiz 
davrandığını vurguladı. 2012 yılındaki 
bütçe uygulama sonuçlarının bütçenin 
ne kadar doğru yapıldığını gösterdiğini 
belirten Yorgancılar, 2013 bütçesini 
de aynı titizlikle hazırladıklarına dikkat 
çekti.

Ender Yorgancılar, yönetime 
geldiklerinde EBSO’nun Tire OSB’ye 
5 milyon dolara yakın kefalet borcu 
bulunduğunu, bu borcun ödenerek 
kapandığını, şimdi Tire OSB’den 
gelecek para bulunduğunu, bunu 
Aydın Binası’nın satışından elde 
edilecek para ile birleştirerek, 
gerekirse üstünü tamamlayarak bir 
meslek lisesi oluşturma projeleri 
bulunduğunu ifade etti. 

EBSO’nun 2013 bütçesi
10 milyon 500 bin TL
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Öğrencilere destek için
sahnede fark yaratacaklar

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı 
Bayanlar Birliği, öğrenci burslarına 
katkı sağlamak amacıyla sahnede 

fark yaratacak. EBSOV Bayanlar Birliği, 
2012-2013 çalışma programında önceki 
yıllara göre daha fazla ses getirecek 
farklı bir konser ve tiyatro projesini 
sahneye koymak için çalışmalara 
şimdiden başladı.

EBSO Vakfı Bayanlar Birliği Başkanı 
Hülya Kuloğlu, öğrenci burslarına katkı 
amacıyla uzun yıllardır sürdürdükleri 
sanatsal etkinliklere bu sezon 
birbirinden ilginç projelerle devam 
edeceklerini bildirdi. Yenilikçi ve fark 
yaratacak çalışmalara start verdiklerini 
belirten Kuloğlu, “Bu yılki konserimizde 
önceki yıllardan farklı olarak çok sesli 
batı müziğinin tanınmış eserlerinin 
yanısıra Türkçe pop klasikleri ve Türk 
müzik kültürümüzde önemli yer tutan 
eserleri çok sesli müzik anlayışı ile 
yorumlayacağız” dedi.

Etkili ve eğlenceli

EBSO Vakfı Bayanlar Birliği 
Üyeleri ve gönüllüleri tarafından 

gerçekleştirilecek konsere Dokuz Eylül 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Opera Anasanat Dalı Öğretim 
Görevlisi Altan Akatay denetiminde 
hazırlandıklarını belirten Kuloğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışmalar öncesinde konser 
etkinliğine katılacak olan üyelerimiz 
ve gönüllülerimiz Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim 
Dalı bünyesinde yer alan Foniatri 
biriminde, Prof. Dr. M. Fatih Öğüt 
denetiminde ses sağlığı kontrolünden 
geçirildiler. Amaç daha sağlıklı ve 
bilinçli ses denetimini sağlamak ve 
ses kalitesini arttırmak. Üyelerimiz ve 
gönüllülerimizle, müzikallerden opera 
aryalarına, napolitenlerden hafif müzik 
parçalarına kadar geniş bir yelpazede 
dinleyicilerimize etkili ve eğlenceli bir 
konser vermeyi amaçlıyoruz.”

Aziz Nesin’in öyküleri

EBSO Vakfı tarafından lise ve 
üniversite öğrencilerine verilen burslara 
katkı sağlamak amacıyla bu yıl bir 
de tiyatro oyunu sahneleyeceklerini 

söyleyen Hülya Kuloğlu, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sahne Sanatları Bölümü Anasanat Dalı 
Öğretim Görevlisi Kerim Dündar ile 
birlikte sürdürdükleri projede EBSOV 
Bayanlar Birliği üyeleri ile gönüllülerin 
rol alacağını ifade etti. Kuloğlu, Aziz 
Nesin’in öykülerinden derlenen bir 
oyunu sahneleyeceklerini bildirirken, 
“Oyunumuzda, mizahımızın usta 
yazarı Aziz Nesin’in ustaca yaptığı hiciv 
ve taşlamaları seyircimizle keyifli bir 
biçimde paylaşmak istiyoruz. Amacımız 
izleyicimizi kahkahalarla güldürürken, 
günlük olaylara ve yaşantımızdaki 
aksaklıklara keyifli ve gülümseten bir 
ışık tutabilmek” diye konuştu.

Hülya Kuloğlu, EBSO Vakfı 
Bayanlar Birliği üyeleri, gönüllü dostları, 
çalışmalarda kendilerine destek 
olan profesyonel ve akademisyen 
eğitmenlerle projelerine yeni aktiviteler 
ekleyeceklerini vurgularken, “Eğitime 
ve geleceğimizi teminatı çocuklarımıza 
verdiğimiz desteği unutmadan, İzmir’in 
sanat ve kültür yaşamında yer almaya, 
öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Bayanlar Birliği, öğrenci burslarına katkı 
amacıyla bu yıl farklı bir konser ve tiyatro projesine imza atacak.
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Egeli sanayiciler 
yeni yıl 
coşkusunu 

yaşadı. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) 
yeni yıl kutlamasını 
görkemli bir gece 
ile Çeşme’de 
gerçekleştirdi, 
EBSO Yönetim 
Kurulu’nun “Hayata 
iz bırakın” sloganıyla 
düzenlediği yeni yıla 
merhaba gecesinde, 
Popstar Alaturka 
yarışmasıyla ünlenen 
Armağan Uzun ile 
ünlü sanatçı Gülay 
Eralp, EBSO Meclis 
üyeleri ve davetlilere 
güzel bir gece 
yaşattı. Sanayiciler 
gecede 2012 yılının 
stresini atarken, yeni yıl için de enerji 
depoladılar.

Alıncak çok yol var

EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki konukların yeni yıllarını 
kutlayarak, yarınlara dönük umutlarını 
canlı tutmalarını istedi. Dünyadaki 
ekonomik sıkıntılara rağmen 
sanayicilerin bir yıl boyunca işlerini 
özverili çalışmalarla daha da ileriye 
götürme ve büyütme gayretleri içinde 
olduğunu belirten Tiryaki, “2013 
yılında yurt dışı kaynaklı ekonomik 
daralma beklentileri morallerinizi 
bozmasın. Türkiye’nin dünya 
ekonomik pastasından aldığı pay 
henüz çok düşük. Dolayısıyla gidilecek 
çok yol ve bu pastadan alınabilecek 
çok pay var” dedi. 

Çözüm odaklı çalışma

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, ise sanayicilerin 
yeni yıllarını kutlayarak, sağlıklı, 
huzurlu ve bol kazançlı bir 2013 diledi. 

EBSO Yönetim Kurulu olarak üye ve 
çözüm odaklı, şeffaf, hesap verebilir, 
değişime ve gelişime açık hizmet 
anlayışıyla sanayicilerimize hizmet 
ettiklerini dile getiren Yorgancılar, 
görev yaptıkların süre boyunca yakın 
ilişki içerisinde olduğumuz bürokratlar 
ve paydaşları ile uyum içerisinde 
çalıştıklarını söyledi.

Üyelerinin ulusal ve uluslararası 
düzeyde rekabet gücünü arttıracak 
çözümler üretmek ve hizmetler 
sunmak misyonuyla faaliyetlerine 
yön verdiklerini belirten Yorgancılar, 
“Sanayi tarihimizde tartışılmaz önemli 
bir yeri olan, köklü kuruluşumuz 
EBSO’nun gücünü her platformda 
hissettik, hissettirtidik. Bu gücün 
sürekliliğini sağlamak, bayrağı bir 
adım öteye taşıyabilmek için özveriyle 
çalıştık. Şüphesiz ki, değerlerimiz 
ışığında, üyelerinin ve bölge sanayiinin 
her türlü konusunu gündeme 
getirmek suretiyle yürüttüğümüz 
faaliyetlerimiz, çözüm ve sonuç 
odaklılığımız, ulusal çıkarları her türlü 
menfaatten önde tutarak, bir an bile 

göz ardı etmeden, ülke ekonomisinin, 
Ege’nin ve İzmir’in çıkarlarını 
gözeten anlayışımız, dün olduğu gibi 
inanıyorum ki yeni dönemlerde de 
korunacaktır. Ben bütün çalışma 
arkadaşlarıma fedakarca çalışmaları 
için teşekkür ediyorum” dedi.

Huzur, sağlık bol kazanç

Üzüntüleriyle, acılarıyla ve 
sevinçleriyle bir yılı daha geride 
bıraktıklarını ifade eden Yorgancılar, 
iş dünyası olarak 2012 yılında 
sanayicilerin beklentilerimizin peşinde 
koştuklarını kaydetti. 

Ender Yorgancılar, refah 
düzeylerini arttırmak için girişimcinin 
önünün açılması, özendirilmesi ve 
teşvik edilmesi için uğraştıklarını 
vurgularken, “Terör belasıyla 
öfkelendik, içimiz yandı. Her duyguda 
hepimizin kalbi birlikte attı. Ama yeni 
yılın ülkemize ve tüm dünyaya once 
sağlık olmak üzere, birlik beraberlik, 
kardeşlik, şans, refah, bol kazanç, 
huzur ve aydınlık günler getirmesini 
diliyorum” diye konuştu.

EBSO’dan 2013’e coşkulu karşılama
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ENFLASYON

2012 yılı Aralık ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de yüzde 
6,16, ÜFE’de yüzde 2,45 

oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki 
aya göre TÜFE’de yüzde 0,38 artış 
gözlenirken; ÜFE’de ise yüzde 0,12 
oranında düşüş yaşanmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayına 
göre TÜFE’de en yüksek artış; 
yüzde 11,37 ile konut grubunda 
gerçekleşmiştir. Lokanta ve oteller 
(yüzde 9,31), çeşitli mal ve hizmetler 
(yüzde 8,66), giyim ve ayakkabı 
(yüzde 8,17) artışın yüksek olduğu 
diğer harcama gruplarıdır.

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda, İzmir’de TÜFE, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 6,03 ve 12 
aylık ortalamalara göre yüzde 8,83 
oranında artış gerçekleşmiştir.

Aralık ayı ÜFE alt kalemleri 
bazında, sanayinin üç sektöründen 
imalat sanayi sektöründe yüzde 0,01 
artış gözlenirken; madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,33, 
elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 
0,46 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

Sanayinin alt sektörleri bazında 
ÜFE değerlendirildiğinde, en yüksek 
aylık artış yüzde 7,54 ile diğer ulaşım 
araçları sektöründe gerçekleşirken, 
onu yüzde 3,4 ile büro makineleri 
imalatı, yüzde 1,26 ile giyim eşyası 
imalatı izlemiştir. Aralık ayı itibariyle 

791 maddeden, 325 maddenin 
ortalama fiyatında artış, 283 
maddenin ise ortalama fiyatlarında 
düşüş gerçekleşirken; 183 maddenin 
ortalama fiyatında ise değişim 
gerçekleşmemiştir.

Yüzde                                  TÜFE                              ÜFE

Aralık                       2011           2012          2011           2012

Yıllık 10,45 6,16 13,33 2,45

Yıllık Ort. 6,47 8,89 11,09 6,09

Aylık 1,73 0,38 1,00 -0,12
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Reel Kesim Güven Endeksi; Aralık ayında, 97,9 seviyesine 
gerileyerek, 2012 yılını tamamlamıştır. Bir önceki yılın 
aynı ayına göre 0,7 puan düşen endeks, mevsimsellikten 

arındırılmış haliyle 107,7 seviyesindedir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 3 puan ve bir önceki aya 
göre 0,2 puan düşen Tüketici Güven Endeksi 89,0 seviyesine 
gerilemiştir.

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

GÜVEN ENDEKSLERİ Aylar Reel Kesim 
Güven Endeksi

Tüketici Güven 
Endeksi

2011

Aralık 97,2 92,0

2012

Ocak 101,8 92,2

Şubat 107,3 93,2

Mart 112,9 93,9

Nisan 116,0 91,1

Mayıs 113,8 92,1

Haziran 108,1 91,8

Temmuz 107,3 92,8

Ağustos 104,5 91,1

Eylül 103,1 88,8

Ekim 102,4 85,7

Kasım 101,0 89,2

Aralık 97,9 89,0

GÖSTERGELER
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Sanayi Üretim Endeksi, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
Kasım ayında yüzde 11,3 

oranında artmıştır. Mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış 
endeksteki azalış yüzde -2,6’dır.

Sanayi Üretim Endeksi’ni 
sektörel bazda değerlendirecek 
olursak; 

Bir önceki yılın aynı ayına 
göre; madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 7,5, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 13,3 
oranında artarken; elektrik,gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi de -yüzde 2,0 oranında daralmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayına göre imalat sanayinin alt 
dallarından; ağaç ürünleri yüzde 50,7, tütün ürünleri yüzde 
41,7, diğer imalatlar yüzde 28, makine ve ekipmanları 
yüzde 27 oranında artmıştır. Bilgisayar, elektronik ve optik 

ürünlerin imalatı yüzde 25,5, diğer ulaşım araçları yüzde 
13,1 ve elektrikli teçhizat imalatı yüzde 4,4 oranında 
daralmıştır.

2012 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
aramalı imalatı 14,3, dayanıksız tüketim malı imalatı 
yüzde 14,5, dayanıklı tüketim malları imalatı yüzde 
12,2,  sermaye malı imalatı yüzde 9,2 ve enerji yüzde 0,4 
oranında artmıştır.

Aralık ayında 
Kapasite 
Kullanım Oranı 

yeniden yüzde 73,6 
seviyesine gerilemiştir.

Makine ve 
ekipmanların kurulumu 
ve onarımı yüzde 

81,1, ana metal sanayi 
yüzde 79,3, tekstil 
sektörü yüzde 79,0, 
kağıt ürünleri ve giyim 
eşyaları sektörleri ise 
yüzde 78,0 ile 2012 yılını 
en yüksek kapasite ile 
kapatan sektörlerdir. 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Kasım 2012
(2005=100) 

Arındırılmamış Takvim Etkisinden 
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden Arındırılmış

Endeks Değişim 
(Yıllık) Endeks Değişim 

(Yıllık) Endeks Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 141,0 11,3 137,7 3,1 131,7 1,5

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

144,0 7,5 141,8 -0,8 136,9 2,6

İmalat Sanayi 141,3 13,3 137,7 4,3 130,2 1,8

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

137,8 -2,0 137,8 -2,0 146,3 2,9

 

126,7

141,3

120,2
118,5

131,4

125,4

134,7

132,6

132,8

117,2

135,5
130,7

141,0

133,3
138,0

117,7
114,5

128,4

126,9

135,1

130,1

133,0

121,0

135,6
137,6

137,7

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

145,0

SUE-Toplam Sanayi Endeksi SUE-Takvim Etkilerinden Arındırılmış Toplam Sanayi Endeksi
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2012 yılı Ekim ayında işsizlik oranı, bir önceki 
senenin aynı ayına ve bir önceki aya göre değişim 
göstermeyerek, yüzde 9,1 oranında gerçekleşmiştir. 

Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,4 olarak kaydedilmiştir. 
İşsiz sayısı 87 bin kişi artarken, istihdam edilen kişi sayısı 1 
milyon 23 bin kişi artmıştır.

Ekim 2012 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 

24,8’i tarım, yüzde 18,6’sı sanayi, yüzde  7,4’ü inşaat,  
yüzde  49,3’ü ise hizmetler sektöründedir. Önceki 
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmetler 
sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,3 puan, 
inşaat sektörünün payının ise 0,2 puan artarken, tarım 
sektörünün payının 0,9 puan, sanayi sektörünün payının 
0,4 puan azaldığı görülmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

(1
) 1

5-
24

 y
aş
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ru

bu
nd

ak
i n

üf
us

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

EYLÜL

TÜRKİYE KENT KIR

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Kurumsal olmayan 
nüfus (000)

72.724 73.871 49.731 50.527 22.994 23.344

15 yaş ve üstü nüfus 
(000)

53.928 55.001 37.156 37.764 16.772 17.237

İşgücü (000) 26.939 28.051 17.688 18.606 9.252 9.444

    İstihdam (000) 24.486 25.509 15.722 16.530 8.764 8.980

    İşsiz (000) 2.454 2.541 1.966 2.077 488 465

İşgücüne katılma 
oranı (%)

50,0 51,0 47,6 49,3 55,2 54,8

İstihdam oranı (%) 45,4 46,4 42,3 43,8 52,3 52,1

İşsizlik oranı (%) 9,1 9,1 11,1 11,2 5,3 4,9

    Tarım dışı işsizlik 
oranı (%)

11,6 11,4 11,5 11,5 11,8 11,2

    Genç nüfusta 
işsizlik oranı(1)(%)

17,4 18,1 20,3 21,5 11,8 11,3

İşgücüne dahil 
olmayanlar (000)

26.989 26.950 19.469 19.157 7.520 7.793

Ka
yn

ak
: T

Ü
İK

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

2011

Ekim 4.657 6.292 1.775 11.762 24.486

2012

Ekim 4.732 6.322 1.886 12.568 25.509
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2012 yılı Kasım ayında, 2011 
yılının aynı ayına göre ihracat 
yüzde 24,8 artarak 13,8 milyar 

dolar, ithalat da yüzde 12,5 oranında 
artarak 20,9 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış 
ticaret açığı yüzde 5,5 oranında 
azalarak, 7,1 milyar dolar seviyesine 
gerilemiştir. Takvim etkilerinden 
arındırılmış verilere göre, 2012 
yılı Kasım ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre ihracat yüzde 13,1 
oranında artarken, ithalat yüzde 0,3 
oranında azalmıştır.

2011 yılı Kasım ayında yüzde 
44,6 olan Avrupa Birliği’nin (AB) 
ihracattaki payı, 2012 Ekim ayında 
yüzde 42,1’e gerilemiş; AB’ye yapılan 

ihracat yüzde 17,8 oranında artarak 
5,8 milyar dolar olarak gerçeklemiştir.

2012 yılı Kasım ayında fasıllar 
düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 
“motorlu kara taşıtları ve aksam 
parçaları” (1.354 milyon dolar) 
olurken; bu fasılı “kıymetli taşlar, 
kıymetli ve metaller” (1.201 milyon 
dolar); “kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler; bunların aksam 
ve parçaları” (1.140 milyon dolar), 
“elektrikli makine ve cihazlar” (887 
milyon dolar) izlemiştir. “Mineral 
yakıtlar ve yağlar” (5.330 milyon 
dolar), “kazanlar, makina ve cihazlar, 
aletler; bunların aksam ve parçaları” 
(2.469 milyon dolar), “elektrikli 
makine ve cihazlar” (1.700 milyon 

dolar) ve “demir ve çelik” (1.540 
milyon dolar) ise en yüksek ithalat 
yapılan fasıllar olmuştur.

2012 yılı Kasım ayında, İzmir’in 
ihracatı 2011 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 23,5 ve bir önceki aya 
göre de yüzde 10,2 oranında artış 
ile 784 milyon dolar, ithalatı ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 13,6 oranında düşüş ile 923 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı Ekim ayında, Ege 
Bölgesi’nin ihracatı 2011 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 11,6 oranında 
artarak 1.582 milyon dolar, ithalatı 
ise yüzde 5,1 oranında artarak 1.442 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

DIŞ TİCARET (Milyon ABD $)

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

Dış Ticaret
Dengesi

İhracatın 
İthalvatı 

Karşılama 
Oranı (%)

Aylar Yıl Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%) Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%)

Ocak-
Kasım

2011 122.429 220.248 158.807 -97.818 55,6

 2012 139.983 14,3 216.750 -1,6 160.918 1,3 -76.767 -21,5 64,6

Kasım 2011 11.079 18.649 13.628 -7.571 59,4
 2012 13.829 24,8 20.986 12,5 15.200 11,5 -7.158 -5,5 65,9

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

GSYH (Milyon $) 648.754 742.094 616.703 731.608 772.298 209.248

Büyüme Oranı (%) 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,5 1,6

ENFLASYON (yüzde ) 2007 2008 2009 2010 2011 Aralık 12

ÜFE (yıllık) 5,94 8,11 5,93 8,87 13,33 2,45

TÜFE (yıllık) 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 6,16

DIŞ TİCARET (Milyon $) 2007 2008 2009 2010 2011 Oc-Kas.12

İhracat 107.272 132.027 102.143 113.883 134.972 139.983

İthalat 170.063 201.964 140.928 185.544 240.834 216.750

Dış Ticaret Dengesi -62.791 -69.936 -38.786 -71.661 -105.863 -76.767

Cari İşlemler Dengesi -38.434 -41.959 -13.991 -47.099 -77.089 -45.242

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

Toplam Sanayi 6,9 -0,6 -9,9 13,1 8,9 11,3

Takvim Etkisinden Arındırılmış - -0,8 -10,1 13,9 8,2 3,1

KAPASİTE KULLANIMI (%) 2007 2008 2009 2010 2011 Ara.12

Kapasite Kullanım Oranı 79,2 64,9 67,7 75,6 75,5 73,6

GÜVEN ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 Ara.12

Reel Kesim Güven Endeksi 111.4 90,1 87,4 110,4 110,5 97,9

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

SANAYİ CİRO VE SİPARİŞ ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 Kasım 12

Sanayi Ciro Endeksi 138,2 158,4 138,2 162,7 208,4 242,9

Sanayi Sipariş Endeksi 146,6 159,4 130,4 155,4 200,2 236,5

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2007 2008 2009 2010 2011 Ekim 12

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 25.509

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.376 2.611 3.471 3.046 2.615 2.541

İşsizlik Oranı (%) 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8 9,1

BORSA VE DÖVİZ 2007 2008 2009 2010 2011 Aralık 12

İMKB 100 Endeksi 52.786 47.905 49.066 79.226 82.809 78.208

Euro/$ 1,4589 1,3978 1,4316 1,3377 1,2945 1,3114

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

Bütçe Dengesi -13.708 -17.432 -52.761 -40.081 -17.439 -13.335

Ödemeler Dengesi, Bütçe ve Dış Ticaret verileri kümülatiftir.
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