




ANKARA	  ASFALTI	  BELKAHVE	  MEVKİİ	  	  NO:3	  	  KEMALPAŞA	  	  ORGANİZE	  	  SANAYİ	  	  BÖLGESİ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ULUCAK	  -‐	  	  İZMİR	  	  /	  TÜRKİYE	  

TELF:	  	  +90	  (232)	  877	  08	  01	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FAKS:	  	  +90	  (232)	  877	  08	  02	  
www.karacalimuhendislik.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  karacali@karacalimuhendislik.com	  

	   	   	  

	  
	  

ÇELİK	  KONSTRÜKSİYON	  İMALAT	  	  ve	  	  MONTAJLARI	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PROJEYE	  GÖRE	  ÖZEL	  İMALATLAR	  

	  	  	  	  	  	  	  SAHA	  	  ve	  YERALTI	  TANKLARI	  	  	  	  	  	  Cr-‐Ni	  (INOX)	  	  TANKLAR	  
	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

MŞB	  İNŞAAT	  AŞ.	  yaptığımız	  ÇELİK	  KONSTRÜKSİYON	  BİNA	  
İmalatı	  ve	  Montajımızdan	  görüntülerimiz	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

75	  GÜNDE	  BİTİRDİĞİMİZ	  	  BİODİZEL	  
Şantiyemizden	  9	  Adet	  Saha	  Tankı	  ve	  Tesisatları	  görüntümüz	  



Temmuz 2011 Yıl: 28 
Sayı: 326

SAHİBİ
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR

SORUMLU MÜDÜR
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

YAYIN İCRA KOMİTESİ
Ender YORGANCILAR
Bayram TALAY
Berkay ESKİNAZİ
Mustafa KALYONCU

YAYIN SORUMLUSU
Mehmet Ali SÜTLÜ

YÖNETİM YERİ
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Cumhuriyet Bulvarı No: 63 İZMİR
Tel: (0232) 455 29 00
Faks: (0232) 425 36 35
Web: www.ebso.org.tr

TASARIM

BASKI

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

Yerel süreli yayın
Baskı tarihi: 25 Temmuz 2011

TEMMUZ GÜNDEMİ





6

61. HÜKÜMET, 25 BAKANLIK 
VE REEL SEKTÖR

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN

Yılın ikinci yarısından itibaren, 61. Hükümet, yeni Bakanlar 
ve bakanlıklar ile birlikte yeni bir döneme girdik. Hükümete ve 
yeni atanan Bakanlarımıza hayırlı olsun temennilerimizi iletiyor, 
başarılar diliyorum.

Yeni kurulan bakanlıklarımızın işlevselliği sağlama ve 
bürokrasiyi azaltma hususunda beklentileri karşılamasını ümit 
ediyorum.

İç siyasetten, dış politikaya, ülke ekonomisinden, 
yurtdışındaki ekonomik gelişmelere ve teröre kadar çok stratejik 
konular Türkiye’nin gündemini oluşturduğu önemli bir sürecin 
içinde bulunmaktayız.

Bu dönemdeki iç meselelerimizi, diyaloğa açık ve sağduyulu 
bir şekilde toplumsal uzlaşma içinde demokrasinin gereklerini 
yerine getirerek çözmek zorundayız.

Reel sektör temsilcileri olarak, bu yoğun gündem içerisinde 
ekonominin önceliği konusunda sıkıntı yaşanmamasını 
ümit ediyoruz. Hükümetin kurulmasının ardından, Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu’nun toplanmış olmasını, bu açıdan 
oldukça önemsiyoruz. Çünkü dışarıdaki olumsuz gelişmelere 
paralel olarak, kırılganlıklarımızın risk seviyesi giderek 
artmaktadır. İşsizliğin tek haneye inmesi, psikolojik sınır 
açısından önemlidir.

Ancak ilk 5 ayda; 70 milyar dolarlık ara malı ithalatı, yüzde 
55’lere düşen ihracatın ithalatı karşılama oranı ve yüzde 121 
artış gösteren cari açık, bizleri endişelendirmektedir.

Yerli üretimi ve istihdamı azaltan bu yapı ile sürdürülebilir 
bir başarının mümkün olmadığı inancındayız. O nedenle de 
her fırsatta bu noktalara vurgu yapmaya çalışıyoruz. Girdi 
maliyetlerimizin yüksekliği, bu yapının değişmesinin önündeki 
en büyük engeldir. Eşit şartlarda rekabet edebilme imkanını 
ortadan kaldıran bu engelin aşılması, hükümetin izleyeceği 
politikalarla mümkün olabilecektir.

Avrupa’da her 5 buzdolabından biri Türkiye’de üretilmesine 
rağmen, buzdolabı için gerekli kompresörü ithal ediyorsak 
sıkıntı açıkça gözümüzün önünde durmaktadır. İşte bizim 
temelde beklentimiz, yerli aramalı üretimi için gerekli koşulların 
sağlanabilmesidir.

Biliyoruz ki, ancak üreterek büyüyecek olan Türkiye, gelecek 
vaat edebilecektir. Mevcut potansiyelimizin bizi taşıyacağı 
yer sınırlıdır. Peki ya sonrası? Bizlerin ilgilendiği süreç sonraya 
ilişkindir. Büyük düşünen, büyük hedefleri olan Türkiye, 
rekabet gücünü kaybeden bir reel sektörle yola devam edemez. 
Hükümetin Programında da belirttiği gibi üretime, istihdama ve 
yatırıma yönelik düzenlemeler hayata geçebilmelidir.

Orta ve uzun dönemli uygulanacak olan özellikle de üretim 
bazlı politikaları bu nedenle önemsiyoruz. Dün olduğu gibi 
bundan sonra da bu politikaların takipçisi olacağımızın altını 
çiziyor, kriz endişelerinin yeniden alevlendiği bugünlerde, 
üretimin sekteye uğramamasını diliyorum.
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Başbakan Tayyip Erdoğan 
“ustalık dönemi” kabinesini 
açıkladı. 26 üyeli yeni kabinede 
6 yeni isim ilk defa yer alırken, 
4 isim liste dışı kaldı, 3 isim de 
yer değiştirdi. Yeni hükümetle 
birlikte 11 devlet bakanlığı 
dönemi de tarihe karışmış oldu. 
Başbakan Tayyip Erdoğan, 

Yeni hükümeti 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’e sunmak için 6 Temmuz 
günü saat 12.00’de Çankaya 
Köşkü’ne çıktı. 1 saat 6 dakika 
içeride kalan Erdoğan, daha 
sonra Köşk’ten ayrılarak, 
açıklama yapacağı yeni 
Başbakanlık binasına geçti. 
Erdoğan konuşmasının başında 
Cumhurbaşkanı Gül’ün yeni 
kabineyi uygun gördüğüne 
ilişkin kararnameyi okudu 
ve yeni listeyi açıkladı. Yeni 
kabinede tek kadın bakan Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, en genç bakan da 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç 
oldu. 

61. Hükümet, TBMM’den 
de güvenoyu aldı. 495 
milletvekilinin katıldığı 
oylamada 322 milletvekili evet 
oyu kullandı. 

61. Hükümet iş başında

Bakanlar Kurulu

Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan Yardımcıları
Ali Babacan, Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ.
Adalet Bakanı: Sadullah Ergin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Şahin
Avrupa Birliği Bakanı: Egemen Bağış
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Nihat Ergün
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Erdoğan Bayraktar
Dışişleri Bakanı: Ahmet Davutoğlu
Ekonomi Bakanı: Zafer Çağlayan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız
Gençlik ve Spor Bakanı: Suat Kılıç
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehdi Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Hayati Yazıcı
İçişleri Bakanı: İdris Naim Şahin
Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı: Ertuğrul Günay
Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
Milli Eğitim Bakanı: Ömer Dinçer
Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ
Ulaştırma Bakanı: Binali Yıldırım

GÜNDEM
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İşte yeni kabinenin 
ayrıntıları
6 yeni isim: Bekir Bozdağ, 

Fatma Şahin, Suat Kılıç, Erdoğan 
Bayraktar, İdris Naim Şahin 
ve İsmet Yılmaz. Erdoğan 
Bayraktar ve İsmet Yılmaz ilk 
kez milletvekili seçilip, bakan 
oldular.

Liste dışı isimler: Vecdi 
Gönül, Faruk Özak, Nimet 
Çubukçu, Mustafa Demir yeni 
kabinede yer almadı. 

24. Dönem’de aday 
olmayanlar: Mehmet Aydın 
kendi isteği ile aday olmazken, 
Selma Aliye Kavaf listede yer 
bulamadı.

Yeri değişenler: Beşir Atalay, 
Faruk Çelik, Ömer Dinçer’in 
bakanlıkları değişti.

Yerinde kalanlar: Bülent 
Arınç, Ali Babacan, Egemen 
Bağış, Taner Yıldız, Binali 
Yıldırım, Ahmet Davutoğlu, 
Recep Akdağ, Mehmet Şimşek, 
Sadullah Ergin, Nihat Ergün, 
Ertuğrul Günay, Veysel Eroğlu, 
Zafer Çağlayan, Mehdi Eker 
ve Hayati Yazıcı’nın 60. 
Hükümet’teki yerleri, 61. 
Hükümet’te değişmedi.

Rekortmen Bakan: Recep 
Akdağ, Cumhuriyet tarihinde 
arka arkaya 4. defa Sağlık 
Bakanlığı’na gelen tek isim oldu. 
4 kez bakan olan isimlerden 
Babacan ve Atalay daha önce 
farklı bakanlıklar da yaptı. Binali 
Yıldırım ise anayasa gereği 
seçim dönemlerinde bakanlık 
görevine 3 ay ara verdi.

2002’den bu yana 
kabinedeki isimler: Beşir 
Atalay, Recep Akdağ, Ali 
Babacan ve Binali Yıldırım 
bakanlıkta 9. yıllarını 
tamamlayıp, 10 yıllarına girdiler.

Tek kadın bakan: 
Fatma Şahin 

En genç bakan: 
Suat Kılıç 

Başkanlar, İzmir’in projeleri için devrede

İzmir Başkanlar Kurulu, kentin öncelikli projelerinin takibi 
ve gerçekleşmesi için tarihi adım atıyor. Başkanlar Kurulu, 12 
Haziran genel seçimlerinin ardından Ankara’nın yolunu tutan 26 
milletvekilini, İzmir’de düzenleyeceği özel toplantıda biraraya 
getirecek. Temmuz ayı ortasında gerçekleşmesi planlanan 
toplantı için Başkanlar Kurulu bünyesinde bir komite oluşturuldu. 
Komite üyeleri önümüzdeki günlerde Ak Parti, CHP ve MHP İl 
Başkanlarını ziyaret ederek, sözkonusu toplantı için davette 
bulunacak.

İzmir Başkanlar Kurulu Temmuz ayı toplantısı, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Levent Marina Sipari 
Restoran’da gerçekleştirildi. Toplantıda 12 Haziran seçimleri ve 
İzmir, seçim döneminde sıklıkla gündeme gelen projeler, EXPO 
2020 konuları görüşüldü.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Vali Cahit 
Kıraç ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
da yer aldığı bir toplantıda İzmir milletvekilleri ile biraraya 
geleceklerini söyledi. İzmir’in birçok sorunu olduğunu, seçim 
öncesinde başta Ak Parti olmak üzere partilerin kent ile ilgili bir 
çok projeyi gündeme getirdiğini ifade eden Yorgancılar, bundan 
sonraki süreçte bu projeleri yakından takip edeceklerini kaydetti. 
İzmir’in ihtiyaçları doğrultusunda öncelik sırasına göre projeleri 
sıralayacaklarını açıklayan Ender Yorgancılar, “Toplantıyı çok 
önemsiyoruz. Bu toplantıyı belirli zamanlarda Ankara’da ve 
İzmir’de tekrarlayarak çalışmaların nasıl gittiğini değerlendirmek 
istiyoruz. İzmir’de sorun çok. Ama seçim öncesi güzel projelerde 
açıklandı. Şimdi projelerin hayata geçirilme zamanı. Eğer 
öncelikler iyi tespit edilirse projeler İzmir’e çok büyük fayda 
sağlar” dedi.

Önceliklendirme toplantısı yapılacak
Öte yandan Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Yılmaz 

Temizocak da yaptığı açıklamada, milletvekillerinin Ankara’da 
kalış sürelerinin kısalığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
yakın bir zamanda tatile gireceğine dikkat çekerek 26 İzmir 
milletvekilinin katılımı ile gerçekleşecek toplantıyı bu ay içinde 
İzmir’de yapma kararı aldıklarını söyledi. Başkanlar Kurulu 
üyelerinin katılımı ile İzmir için hayata geçirilmesi planlanan 
projeler için önceliklendirme toplantısı düzenleyeceklerini 
kaydeden Temizocak, “Müze, kongre merkezi, yen i fuar alanı, 
İZBAN’ın ilçelere uzatılması, EXPO gibi halen devam eden ve 
yeni planlanan projeler var. Bu projeler arasında acil çözüm 
bekleyenleri belirleyecek ve onların takipçisi olacağız” diye 
konuştu.

GÜNDEM
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GÜNDEM

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan   
61. Hükümet’in programına, 
‘işsizlikle mücadele’, ‘ustalık 
eserleri’ ve ‘yoksullara yönelik’ 
projeler damgasını vurdu. 
Programa göre İşsizlikle 
mücadeleye her yıl ortalama 1.5 
milyar lira harcanacak.
5 yılda 1 milyon işsiz eğitimden 
geçirilerek, işe yerleştirilecek. 
61. Hükümet’in önündeki dört 
yıllık dönemde 750 km yeni 
otoyol yapılması planlanırken, 
Kanalİstanbul gibi çılgın projelerin 
de başlatılması öngörüldü. 
Yoksullara ve emeklilere yönelik 
de dev projelerin yer aldığı 
programda, dar gelirliler için aylık 
100 lira taksitle 100 bin konut 
inşa edilmesi, yeni evlenen yoksul 
çiftlere de çeyizi içinde olmak 
üzere 20 yıl geri ödemeli konut 
verilmesi öngörüldü. 

Programda ayrıca 

kamuoyunun gündeminden 
düşmeyen şiddet gören kadınlara 
da stüdyo tipi konut verilmesi yer 
aldı.

Krizi IMF parası 
olmadan yönettik
Başbakan Erdoğan, tarafından 

TBMM Genel Kurulu’nda 
açıklanan toplam 128 sayfalık 
programın yaklaşık 83 sayfası 
ekonomiye ayrıldı. Başbakan 
Erdoğan, AK Parti hükümeti 
döneminde ekonomide 
gerçekleştirilen yapısal 
reformların, ekonomiyi iç ve 
dış şoklara karşı dayanıklı hale 
getirdiğini belirterek, “Küresel kriz 
bu açıdan bir test süreci olmuş 
ve ekonomimiz bu sınavdan 
başarıyla çıkmıştır” dedi.

Türk ekonomisinin gelişmiş 
birçok ülke tarafından örnek 
alındığına dikkat çeken Erdoğan, 
Türkiye’nin küresel krizi IMF’den 
tek kuruş almadan yönettiğini 
vurguladı. Başbakan Erdoğan 
“Tek bir bankamız batmadı. Borç 
faiz sarmalına girmedik, finansal 
piyasalarda çalkantılar yaşamadık” 
diye konuştu.

Ekonomiye sınıf 
atlatacak program

Başbakan Erdoğan, Türkiye ekonomisini dünyada ilk 10’a 
taşıyacak ustalık programını açıkladı. Programa göre 1 milyon 
işsiz iş bulacak, dev projeler yapılacak, yoksullara ucuz konut 
fırsatı sağlanacak.

MAKRO HEDEFLER

Tek haneli rakamlara inmiş 
enflasyon ve faiz kalıcı hale 
getirilecek.

Dalgalı döviz kuru rejimi 
devam edecek.

İhracat odaklı üretim 
stratejisine geçilecek.      
2015 yılı itibariyle ihracat 
200 milyar dolar seviyesine 
çıkacak.

2013 yılından itibaren 
her yıl 400 bin işsiz 
mesleki eğitim, toplum 
yararına çalışma ve staj 
programları gibi aktif piyasa 
programlarına katılacak.



İstanbul 
Sun Plaza
Maslak Mah. Bilim Sk. 
No:5 Şişli Istanbul 
34398
90 (212) 366 60 00

Ankara
Armada İş Merkezi
A Blok Kat:7 No:8
Söğütözü
06510
90 (312) 295 47 00

İzmir
Punta Plaza 1456 Sok.
No:10/1 Kat:12 
Daire: 14 - 15 
Alsancak
90 (232) 464 70 64

www.deloitte.com.tr

DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Bir anlaşma mı yapmaya
çalışıyorsunuz?
Deloitte sizin için iki tarafı
bir araya getirir

Küresel çapta yaygın erişimimiz ile denetim, vergi, danışmanlık ve
kurumsal finansman hizmetlerini bir araya getirerek
müşterilerimize daha fazla değer katıyoruz. 
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Cari açığı dikkatle 
takip ediyoruz
Ekonomi politikalarının etkili 

bir şekilde uygulamaya, dalgalı 
kur rejimine devam edileceğini 
belirten Başbakan Erdoğan, 
ekonominin yumuşak karnı 
olarak nitelendirilen cari işlemler 
açığındaki gelişmelerin ise 
yakından takip edildiğini kaydetti. 
Erdoğan, cari işlemler açığının 
2011 yılı sonunda 130 milyar 
dolara ulaşacağını belirterek, cari 
işlemler açığını düşürmek için 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
artırılması ve ileri teknoloji 
içeren ürünlerin teşvik edilmesini 
amaçladıklarını vurguladı.

10 büyük ekonomi
2023’te dünyanın en büyük 

10 ekonomisi arasına girmeyi 
hedeflediklerini belirten Erdoğan, 
hedeflere ulaşma noktasında 
gelecek 4 yılda, mali disiplin, 
enflasyonla mücadele ve istihdam 
esaslı yüksek ve sürdürülebilir 
büyüme konusundaki kararlılığa 
devam edeceklerini vurguladı. 
Erdoğan, sermaye hareketleri 
ve ticaretin serbest olmasını 
savunmaya devam edeceklerini 
söyledi. Güçlü sosyal politikalarla 
başlattıkları sosyal restorasyon 
sürecine devam edeceklerini 
ifade eden Erdoğan, “Makro 
parasal dengeleri gözününde 
bulundururken, vatandaşlarımızı 
ihtiyaçlarını da dikkate alan 
uygulamaları sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan, eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik ve sosyal yardım 
harcamalarının toplamından 
oluşan sosyal harcamalarda ciddi 

artışlar sağladıklarını belirtti.

Büyüme ve istihdama 
destek
2002 yılı sonunda kamu 

yatırımlarına önemli kaynaklar 
ayırarak önceki dönemlerde 
başlayıp bitirilmeyen yatırımları 
tamamladıklarını ifade eden 
Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bu 
çerçevede, 2002’de ortalama 9 
yılda bitirilen kamu yatırımlarını 
20011’de 4.2 yılda bitirir hale 
geldik. Önümüzdeki dönemde 
kamu harcamalarında kalkınma 
potansiyelimizi destekleyici 
mahiyette altyapı yatırımlarına 
ve sosyal amaçlı alanlara öncelik 
vereceğiz. Para politikamız, 
finansal istikrarı gözetecek ve 
fiyat istikrarını sağlama amacıyla 
çelişmemek kaydıyla büyüme 
ve istihdam politikalarını 
destekleyecek.”

Dalgalı kura devam
Erdoğan, makro politikalara 

dönük şu mesajları verdi: “Tek 
haneli rakamlara inmiş enflasyon 
ve faiz oranlarını kalıcı hale 
getireceğiz, enflasyon hedeflemesi 
para politikası olmaya devam 
edecek. Hükümetimiz ve Merkez 
Bankası tarafından enflasyon 
hedefleri 3 yıllık vadede 
belirlenecek ve kamuoyuna 
duyurulacak. Dalgalı döviz kuru 
rejimi uygulamasını sürdüreceğiz. 
Merkez Bankası, para politikası 
ve kullanacağı araçları bağımsız 
şekilde belirlemeye devam 
edecek.”

Ekonominin 
gelecek 4 yılı
1 milyon kişiye iş
Her yıl 200 bin kişi olmak 

üzere beş yılda toplam 1 milyon 
kişi eğitimden geçirilerek işe 
yerleştirilecek.

2013 yılından itibaren mesleki 
eğitim ve staj programlarından 
her yıl 400 bin işsiz yararlanacak.

Programlar için bütçeden 
ayrılan kaynak üç kat artırılarak 
yıllık 1.5 milyar liraya çıkarılacak.

İŞKUR’a kayıtlı her işsiz için bir 
iş ve meslek danışmanı olacak.

İŞKUR’a 2011 yılında 2 bin 
2012’de 2 bin olmak üzere 
toplam 4 bin yeni uzman 
alınacak.

Kayıtdışı işçi çalıştırmayan, 
sigorta primlerini düzenli ödeyen 
işverenlere ödül verilecek.

Yerli otomobile 
süper teşvik
Teşvik sistemi değiştirilerek 

markalı ürün ve hizmetlere daha 
fazla teşvik sağlanacak.

Türk malı otomobillerin 
üretilmesi için özel teşvikler 
getirilecek.

Milli top, tüfek, tank, 
helikopter, uçak, insansız hava 
araçları, uyduların üretilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılacak.

Türkiye, orta ve yüksek 
teknolojili ürünlerde Avrasya’nın 
üretim üssü haline gelecek.

Et ve süt fiyatlarında 
istikrar
5.8 milyon kişinin geçimini 

sağladığı tarım sektöründeki 
destekler artırılarak devam 
edecek.

Et ve süt ürünleri başta 
olmak üzere gıda fiyatlarındaki 
dalgalanmaları önleyecek 
düzenlemeler yapılacak.

Hallerde büyük düzenleme 
getirecek Hal Yasası uygulamaya 
konulacak.

Doğalgazsız il kalmayacak
Türkiye’nin kurulu elektrik 

üretim kapasitesi 50 bin 
megavattan 62 bin megavata 
çıkarılacak.

Tuz Gölü yer altı gaz deposu 
2015 yılında tamamlanacak.

GÜNDEM
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oranı ise yüzde 30’dan yüzde 45’e 
çıkarılacak.

İntibak Yasası çıkarılacak
Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-

Kur emeklileri arasındaki ücret 
adaletsizliklerinin giderilmesini 
öngören intibak yasası kademeli 
olarak bu dönemde çıkarılacak. 
Eşitlik sağlanacak.

Tüm vatandaşlar sosyal 
güvenlik ve genel sağlık sigortası 
kapsamına alınarak güvenceye 
kavuşacak.

Sosyal güvencesiz 
vatandaşların sağlık giderleri 
devlet tarafından karşılanmaya 
devam edilecek.

Yoksul çiftlere çeyizi 
içinde konut
2015 yılına kadar 65 doların 

altında bir gelirle yaşamak 
zorunda kalan vatandaş 
kalmayacak.Mutlak yoksulluk 
ortadan kalkacak.

Aile sosyal destek uzmanları 
hayata geçirilecek. Uzmanlar, 
yoksul ailelere kişiye özel 
yardımlar yapacaklar.

Yoksul hanelere teslim edilmek 
üzere, aylık 100’er liralık taksitler 
halinde 100 bin konut yapılacak.

Yeni evlenecek yoksul çiftlere 
20 yıl geri ödemeli konut 
verilecek. Konutların içinde de 
eşyaları olacak. Çocukları ile 
birlikte yalnız yaşayan annelere, 
stüdyo evler verilecek.

Yüzyılın projesi olarak bilinen 
Nabucco’nun çalışmalarına 
başlanacak.

Dört yıllık dönemde doğalgaz 
gitmeyen 11 ile de doğalgaz 
götürülecek. Doğalgazsız il 
kalmayacak.

Nükleer santralin yapımına 
başlanacak. Yeni santraller için de 
hazırlıklar yapılacak.

750 kilometre otoyol
9 yılda 6 bin 101 kilometre 

olan çok şeritli karayolu ağı, 
ağustos ayı itibariyle 21 bin 
101 km’ye çıkacak. Dört yıllık 
dönemde ise hedef 26 bin 
kilometreye ulaşmak.

Yine aynı dönemde 750 
kilometre yeni otoyol yapılarak 
toplam otoyol uzunluğu 2 bin 
975 kilometreye ulaşacak.

Ankara-Konya hızlı tren 
hattına ilave olarak, Ankara-Sivas 
hızlı tren hattı yapılacak.

Eskişehir-İstanbul, İstanbul 
Boğaz demiryolu tüp geçişi 
tamamlanacak.

Ankara’ya modern hızlı tren 
garı yapılacak.

Katsayı adaletsizliğine son
Dört yıllık dönemde, çocuklara 

ücretsiz olarak e-kitap dağıtılacak.
Türkiye genelindeki tüm 

okullarda akıllı derslikler 
oluşturulacak.

Dersliklerin sayısı arttırılarak, 
30 kişinin üzerinde sınıf 
olmayacak.

Yüksek öğretim sistemi tüm 
yönleriyle reforme edilecek.

Üniversite sınavındaki katsayı 
adaletsizliği bu dönemde 
kaldırılacak.

Hava ambulans 
geliştirilecek
Bugün 120 bin olan doktor 

sayısı 2015’te 130 bine, 163 bin 
olan ebe hemşire sayısı da 238 
bine çıkarılacak.

Hava ambulans sistemi 
güçlendirilecek. Halen 19 
ambulans helikopter ve 2 
ambulans uçak bulunuyor. 2011 
yılı içinde 3 yeni ambulans uçak 
alınacak.

Aile hekimi sayısı artırılacak, 
banyolu iki yataklı nitelikli yatak 

Çılgın projeler hayat bulacak

Seçimler öncesinde açıklanan çılgın projelerin tamamı hükümet 
programında yer aldı. Programda bulunan İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Diyarbakır ile ilgili bazı dev projeler şöyle:

İSTANBUL
Kanalİstanbul: İstanbul’un batısında Karadeniz ile Marmara   

   Denizi arasında kanal inşaat çalışmaları başlatılacak.
İstanbul’a biri Avrupa’da diğeri Anadolu yakasında iki yeni        

   şehir inşa edilecek.
3. havaalanı ve 3. köprü yapılacak.
Marmaray tamamlanacak.
Taksim’de Topçu Kışlası aslına uygun olarak inşa edilerek, trafik  

   yer altına kaydırılacak.

ANKARA
Ankara merkez olmak üzere 3 otoyol projesi tamamlanacak.
Ankara’ya yeni adalet sarayı, yeni stadyum yapılacak.
Gölbaşı’nda radar ve elektronik harp tasarım merkezi             

   kurulacak.
Savunma sanayinin de başkenti olacak.

İZMİR
Körfez geçişi projesi diğer adıyla İzkaray inşa edilecek.
Mürselpaşa Bulvarı üstündeki trafik yer altına indirilecek.
Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir güzergahında 
583 kilometre uzunluğunda çift hatlı yüksek hızlı tren hattı 
yapılacak. İzmir Bandırma Hızlı tren hattı, Karacabey’de 
Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ile bağlanacak.
İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli geçişinde tünel yapılacak.

DİYARBAKIR
Suriçi’nde 500 mimari yapı aslına uygun olarak yeniden 
inşa edilecek.
Askeri ve sivil havaalanı ayrılacak.
Diyarbakır, yüksek standartlı otoyolla, Habur, Gaziantep, 
Mersin,  Ankara, İstanbul ve Edirne’ye kesintisiz bağlanacak.

GÜNDEM
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Ekonominin patronu 
Babacan: Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, üçüncü kez ekonominin 
dümenine geçti. 2002’de 230.5 
milyar dolar olan GSMH’yi 2010 
yılında 735.8 milyar dolara 
çıkardı. Babacan’ın yönetiminde 
milli gelirin 4 yılda 1 trilyon dolara 
ulaşması hedefleniyor.

Maliye Bakanı Şimşek: 
2007’deki seçimlerin ardından 
Ekonomiden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı görevini yürüten 
Mehmet Şimşek, 2009 yılında da 
Maliye Bakanlığı görevini üstlendi. 
İki yıllık dönemde vergi ve prim 
alacaklarına ödeme kolaylığı 
getirdi, fazla veren güçlü bütçe 
sonuçlarına ulaştı. Şimşek’in 
ajandasında Gelir Vergisi, Vergi 
Usul Kanunu başta olmak üzere 
vergi sistemini basitleştirme 
konuları bulunuyor.

Ulaştırma Bakanı Yıldırım: 
2002 yılından beri Ulaştırma 
Bakanı olan Binali Yıldırım, 8 
yıllık dönemde duble yol, hızlı 
tren gibi önemli projelerle 
başarı sağladı. Yıldırım’ın yeni 
dönemdeki projelerinin başında 
Kanalİstanbul, 3. Küprü, tüp geçit, 
İzmir-İstanbul Otoyolu yeralıyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Ergün: İkinci kez Sanayi 
Bakanlığı’na atanan Nihat Ergün, 
dört yıllık bakanlık döneminde 
KOBİ’lere ve esnaflara yönelik 
projelerle gündem geldi. Ergün, 
yeni ismi Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’yla Silikon Vadisi, yerli 
otomobil üretimi gibi projeleri 
hayata geçirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Yıldız: Nabucco projesi 
ve nükleer santral ihalesinin 
yapılmasını sağlayan Taner 
Yıldız’ın yeni dönemde bu 
projeleri hayata geçirmesi en 
önemli gündem maddesi olacak.

Ekonomi Bakanı Çağlayan: 
Türkiye’nin ihracatının artmasında 
önemli rol oynayan Zafer 
Çağlayan, yeni dönemde de 
Ekonomi Bakanlığı görevini 
üstlendi. Çağlayan’ın gündeminde 
ise cumhuriyetin 100. Yılına 
kadar ihracatı 500 milyar dolara 
çıkarmak var.

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Bayraktar: TOKİ Başkanlığı 
döneminde 500 bin konut yapan 
Erdoğan Bayraktar, yeni kurulan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
patronu oldu. Bayaktar’ın yeni 
hedefi, TOKİ’nin yaptığı konut 

Ekonomiye yön verecek 
bakanların hedefleri büyük

sayısını 1 milyona çıkarmak ve 
şehirlerin altyapısını tamamlamak.

Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Yazıcı: Gümrüklerin 
modernizasyonu konusunda 
önemli projelere imza atan Hayati 
Yazıcı, gümrük işlemlerinin 
basitleştirilmesi konusunda yarım 
kalan projeleri tamamlayacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Eker: Üçüncü kez bu 
görevi üstlenen Mehdi Eker, et 
krizi başta olmak üzere birçok 
sorunun çözümünde önemli rol 
oynadı. Eker’in tarım arazilerinin 
toplulaştırılması, hayvancılığın 
yaygınlaştırılması gibi projeleri 
var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Çelik: İki yıl aradan 
sonra tekrar Çalışma Bakanı 
olan Faruk Çelik, sosyal güvenlik 
kurumlarının tek çatı altında 
toplanmasını sağladı. Sendikalarla 
da iyi ilişkileri olan Çelik, çalışma 
barışının sürmesi konusunda çaba 
harcayacak.

Kalkınma Bakanı Yılmaz: 
DPT’den sorumlu Cevdet Yılmaz, 
yeni kurulan bakanlıkta GAP 
ve DAP başta olmak üzere dev 
projeleri hızlandıracak.

GÜNDEM
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İ. Halil Bağdınlı
YMM, CFE
KPMG Vergi Direktörü
Dokuz Eylül Üniversitesi ve
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi

Vergisiz birleşmeler (Devir)
Ticari yaşamın içinde şirket 

satın almaları kimi zaman 
piyasada daha yüksek Pazar 
payına sahip olma, kimi zaman 
daha güçlü bir yapıya kavuşma 
vb nedenlerle gündeme 
gelebilmektedir. Uygulamada 
bir işletmenin satın alınması, 
şirket hisselerinin devri yada 
şirket varlıklarının devri yolu 
ile olabilmektedir. Satıcılar 
açısından, geniş vergi istisnaları 
dolayısı ile “hisse satışı” genelde 
tercih edilen yöntem olup 
Alıcılar açısından ise, hedef 
şirketin geçmiş vergi risklerinden 
arınmak için “varlık devri” yolu 
ile satın alma yapılması daha 
cazip olabilmektedir.

Şirketlerin çeşitli nedenlerle 
gerçekleşen birleşme veya 
satın alma işlemleri vergi 
kanunlarında vergili ve 
vergisiz olmak üzere iki ayrı 
düzenlemeye tabi tutulmuştur. 
Uygulamada yapılan bazı basit 
hatalar sonucunda, birleşme 
işlemlerinde çok yüksek tutarlı 
kurumlar vergisi ödenmesi 
gündeme gelebilmektedir. 
Bu nedenle bu yazımızda 
birleşme işlemlerinin vergisiz 
gerçekleştirilmesi için dikkate 
alınması gereken hususlar 
detaylı olarak açıklanmaya 
çalışılacak, ayrıca özellik 
arz eden konulara da yer 
verilecektir.

Birleşmenin Şartları
Şirketler arasında 

gerçekleşecek birleşmelerde 
ilk dikkate alınması gereken 
yasa Türk Ticaret Kanunudur 
(TTK). TTK’da birleşmelerle ilgili 
düzenlemeler ise aşağıda yer 
aldığı şekilde özetlenebilir;

• TTK’nın 147. maddesine 
göre birleşme aynı neviden olan 
şirketler arasında mümkündür. 
Bir başka ifade ile Limited 
Şirket ile A.Ş.’ye yi birleştirmek 
mümkün olamayacak, 
A.Ş’nin veya Ltd. Şti.’nin nevi 
değiştirilerek birleşilecek 

şirket türüne dönüştürülmesi 
gerekecektir.

• Birleşecek şirketlerin sermaye 
taahhütleri bulunamaz.

• Birleşecek şirketler, TTK’nın 
3 24. maddesinde tanımlanan 
teknik iflas durumunda 
bulunamazlar. 

Devirlerin vergisel 
boyutu
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

19’uncu maddesinin birinci 
ve ikinci fıkrası, birleşmenin 
özel bir türünü devir olarak 
tanımlamakta, tam mükellef 
kurumlar arasında kayıtlı 
değerler üzerinden ve bütün 
halde devralma suretiyle 
gerçekleştirilen işlemler devir 
olarak nitelendirilmektedir.

Yasa hükmü dikkate 
alındığında, aşağıdaki 
şartlar dahilinde gerçekleşen 
birleşmelerin devir hükmünde 
olduğu bir başka ifade ile 
vergisiz birleşme olduğu 
anlaşılmaktadır:

• Birleşme sonucunda 
infisah eden kurum ile 
birleşilen kurumun kanuni veya 
iş merkezlerinin Türkiye’de 
bulunması,

• Kapanan kurumun devir 
tarihindeki bilanço değerlerinin, 
birleşilen kurum tarafından bir 
bütün halinde devralınması ve 
aynen bilançosuna geçirilmesi.

Yukarıda açıklanan 
şartlar dahilinde gerçekleşen 
birleşmelerde, aşağıdaki şartlarla 
kapanan kurumun sadece 
devir tarihine kadar elde ettiği 
kazançlar vergilendirilecek, 
birleşmeden doğan kârlar ise 
vergilendirilmeyecektir.

• Devre ilişkin müşterek 
imzalı kurumlar vergisi 
beyannamesi, birleşmenin 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
edildiği tarihten itibaren otuz 
gün içinde münfesih kurumun 
bağlı bulunduğu vergi dairesine 

Satıcılar açısından, geniş 

vergi istisnaları dolayısı 

ile “hisse satışı” genelde 

tercih edilen yöntem 

olup Alıcılar açısından 

ise, hedef şirketin 

geçmiş vergi risklerinden 

arınmak için “varlık 

devri” yolu ile satın alma 

yapılması daha cazip 

olabilmektedir.
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UZMAN

verilmelidir.

• Birleşilen kurum, münfesih 
kurumun tahakkuk etmiş 
ve edecek vergi borçlarını 
ödeyeceğini ve diğer ödevlerini 
yerine getireceğini birleşmeye 
dair Kurumlar Vergisi 
beyannamesi ekinde vereceği 
bir taahhütname ile taahhüt 
edecektir.

Yukarıda özetlenen vergisiz 
birleşmelerde aşağıdaki 
şartlarla devir alınan kurumların 
zararları da birleşilen kurumun 
kazancından mahsup 
edilebilecektir;

• Birleşme sonrasında en az 
5 yıl boyunca faaliyete devam 
edilmelidir

• Devir alınan kurum, 
geçmiş 5 yıla ait kurum 
beyanlarını süresinde vermiş 
olmalıdır

• Zarar tutarı devir 
tarihindeki devir alınan kurumun 
öz sermayesini aşmamalıdır. Bir 
başka ifade ile, birleşmelerde 
devir alınan şirketin öz sermaye 
rakamı kadar bir zarar birleşilen 
kuruma devredilecektir. 
Örneğin, devir alınan şirkette 
500.000 TL zarar olmasına 
rağmen, devir alınan bu şirketin 
öz sermaye tutarı 200.000 TL 

ise ancak 200.000 TL zarar 
birleşilen şirkette indirim konusu 
yapılabilecektir.

Devir yoluyla 
birleşmeler ile ilgili 
özellik arz eden 
konular
• Devir esnasında 

devredilen mallar için KDV 
hesaplanmayacaktır.

• Birleşen şirketin devreden 
KDV’leri birleşilen şirketçe 
indirim konusu yapılabilecektir.

• Devirle ilgili işlemler harca 
tabi değildir.

• Devir işlemlerine dair 
düzenlenen kağıtlarda damga 
vergisi istisna bulunmaktadır.

• Geçmiş dönemlere ait 
vergi borçlarından birleşilen 
şirket sorumlu olacaktır.

• Birleşme nedeniyle gerek 
birleşen ve gerekse birleşilen 
kurumlar bir kısım giderler 
yapar ki, bu giderler kurum 
kazancının tespitinde hasılattan 
indirilebilmektedir.

• Birleşilen kurum 
tarafından yapılan birleşme 
giderleri, işin genişletilmesine 
yönelik olması nedeniyle 

ilk tesis ve taazzuv gideri 
niteliğinedir. Bu giderler 
istenirse aktifleştirilerek beş 
yılda amortisman yolu ile itfa 
edilebilir.

• Kurumların devir yoluyla 
birleşmesi halinde infisah eden 
kurumdan, birleşilen kuruma 
geçen ve istisna kapsamındaki 
kıymetlerin iktisap tarihi olarak 
devir alınan şirketteki satın alma 
tarihi dikkate alınır.

• Vergisiz devir işlemi 
vergiden tamamen nötr 
gerçekleştirildiğinden 
birleşmelerde oluşan Şerefiyeler 
için ayrılan söz konusu 
amortisman tutarları veya 
giderler vergi hesabında indirim 
konusu yapılamamaktadır.

• İştirak hisselerinin alımıyla 
ilgili finansman giderleri satın 
alan kurum bünyesinde kurum 
kazancından indirilebilecektir.

• Ancak ilgili finansman 
giderlerinin birleşme yolu ile 
hisseleri iktisap edilen firmaya 
ötelenmesi (debt push down) 
Türk Vergi Hukuku’nda açık 
olmayan ve geçmişte vergi 
incelemeleri kapsamında 
eleştirilen bir konudur.
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Türkiye ekonomisi yılın 
ilk çeyreğinde yüzde 11 ile 
dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomisi oldu. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 
yılı 1. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla sonuçlarını açıkladı. 
TÜİK verilerine göre, Türkiye 
ekonomisi 2011 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 11 büyüdü. 
Sözkonusu dönemde, cari 
fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla 284 milyar 868 milyon 
lira oldu. Türkiye böylece ilk 
çeyrek itibariyle dünyanın 
en hızlı büyüyen ekonomisi 
oldu. Türkiye’yi yüzde 9.9’la 
Arjantin ve yüzde 9.7’yle Çin 
takip etti. Piyasa beklentileri 
büyüme rakamlarının yüzde 
9.6 seviyelerinde olacağı 
yönündeydi.  İlk çeyrekte en hızlı 
büyüyen sektör ise yüzde 21.4 
ile imalat sanayi oldu. Türkiye 
ekonomisi geçtiğimiz yılın son 
çeyreğinde yüzde 9.2, 2010 yılı 
genelinde yüzde 8.9 büyüme 
kaydetmişti.

GSYH’nin dörtte üçü 
iç tüketim kaynaklı
Bu yılın ilk çeyreğinde 

ulaşılan 284,9 milyar liralık Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 
yüzde 76,6’sı iç tüketimden 
kaynaklandı. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerinden 
yapılan derlemeye göre, 2011 
yılı ilk çeyrekte cari fiyatlarla 
yerleşik ve yerleşik olmayan 
hanehalklarının yurtiçi tüketimi 
218 milyar 213,4 milyon lira 
oldu. Söz konusu tutar geçen 
yılın aynı döneminde 186 milyar 
314 milyon lira düzeyindeydi. 
Buna göre iç tüketimdeki artış, 
yüzde 17,1’i buldu. Yerleşik 
hanehalklarının yurtiçi tüketimi 
211,6 milyar lira, yurtdışı 
tüketimi de 1,9 milyar lira 
olarak hesaplandı. Yabancıların 
Türkiye’deki tüketimi de yaklaşık 

6,6 milyar lira oldu.

Ekonomi yüzde 11, 
hanehalkı tüketimi 
116 büyüdü
Ülke ekonomisindeki büyüme 

oranı hesabında, sabit fiyatlar 
(1998 fiyatlarıyla) esas alınıyor. 
Buna göre ülke ekonomisinin 
yüzde 11 büyüme gösterdiği 
ilk çeyrekte, yerleşik ve yerleşik 
olmayan hanehalklarının 
yurtiçi tüketimindeki büyüme 
yüzde 11,6 oldu. Yerleşik hane 
halklarının yurtiçi ve yurtdışı 
tüketim toplamındaki büyüme 
ise yüzde 12,1’e ulaştı. Geçen 
yılın ilk çeyreğinde ekonomi 
yüzde 12 büyümüş, yerleşik ve 
yerleşik olmayan hanenalklarının 
yurtiçi tüketimi yüzde 7,3, 
yerleşik hanehalklarının 
tüketimi ise yüzde 7,5 büyüme 
göstermişti.

Giyim ve ayakkabıda 
yüzde 29 artış
Yerleşik ve yerleşik olmayan 

hanehalklarının 218,2 milyar 
liralık yurtiçi tüketiminin 
dağılımına bakıldığında, ilk 
sırayı 56,6 milyar lira ile gıda, 
içki ve tütün aldı. Bunu 44,4 
milyar lira ile konut, su elektrik, 
gaz ve diğer yakıtlar, 37,9 milyar 
lira ile ulaştırma ve haberleşme, 
20,4 milyar lira ile mobilya, ev 
aletleri ve ev bakım hizmetleri 
izledi. Hanehalkları bu dönemde 
giyim ve ayakkabı için 12,8 
milyar lira, lokanta ve otel 
harcamaları için 10,6 milyar lira, 
eğlence ve kültür için 8,3 milyar 
lira harcadı. Hanehalkları yılın ilk 
çeyreğinde sağlık için 7,8 milyar 
lira eğitim için 3,7 milyar lira 
harcama yaptı. Geçen yılın aynı 
dönemiyle karşılaştırıldığında, 
gıda, içki ve tütün için 7,8 milyar 
lira, ulaştırma ve haberleşme 
için 7,8 milyar lira, konut, su, 
elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 

için 3,2 milyar lira daha fazla 
harcama yapılması dikkati çekti. 
Giyim ve ayakkabıya ayrılan para 
da yaklaşık 2,9 milyar lira (yüzde 
29) artışla 12 milyar 836,9 
milyar liraya ulaştı.

Özel sektörün tüketimi 
yüzde 52 arttı
Söz konusunu dönemde 

yatırım-üretim için ayrılan 
harcamalara bakıldığında, 
2010 yılı ilk çeyrekte 7,4 milyar 
lira olan kamu sektörünün 
harcamaları 8,4 milyar liraya 
çıktı. Bu harcamaların, yaklaşık 8 
milyar lirasını inşaat, 437 milyon 
lirasını da makine ve teçhizat 
oluşturdu. Özel sektörün 
tüketiminde ise daha belirgin 
bir artış gözlendi. Tüketim 
harcaması yaklaşık yüzde 52 
artışla 55,4 milyar liraya ulaştı. 
Makine, teçhizat bunun 37,4 
milyar lirasını, inşaat da 18 
milyar lirasını oluşturdu.

İlk çeyrek büyümesinde 
dünya rekoru

HABER
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Büyüme rekoruna rağmen 
üretimde bir basamak geriledik

TEPAV: Türkiye üretim açısından 45 ülke arasında 9’ncu 
sıradan 10’unculuğa geriledi. İhracat kriz öncesi düzeyini 
henüz yakalayamadı, 2008’in ilk çeyreğindeki değerinin 
yüzde 92.5’ine ulaşabildi.

Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV), 
2011 ilk çeyrek sonuçları 
incelendiğinde Türkiye’nin yüzde 
11’lik büyüme performansına 
rağmen, üretim düzeyinde bir 
basamak gerileyerek 45 ülke 
arasındaki sıralamada 9’uncu 
sıradan 10’uncu sıraya indiğini 
açıkladı.

TEPAV Küresel Kriz İzleme 
Grubu’nun küresel üretimin 
yüzde 91’ini ve küresel ticaretin 
ise yaklaşık yüzde 87’sini 
gerçekleştiren 45 ülkenin 
üretim ve ihracat açısından 
toparlanma performansına 
yönelik olarak gerçekleştirdiği 
izleme çalışmalarının ilk çeyrek 
sonuçları yayımlandı.

TEPAV’dan yapılan yazılı 
açıklamada, TEPAV Ekonomi 
Politikaları Analisti Sarp Kalkan 
ile TEPAV Araştırmacısı Ayşegül 
Dinççağ tarafında hazırlanan 
“Büyüme Rekoruna Rağmen 
Üretimde Bir Basamak Geriledik” 

başlıklı Not’a yer verildi.
2010 yılı sonu itibariyle 

yapılan analizde Türkiye’nin, 
incelenen ülkeler arasında 
kriz öncesi üretim düzeyine 
göre üretimini en fazla 
artıran dokuzuncu ülke 
olarak belirlendiği açıklanan 
Not’ta, “2011 ilk çeyrek 
sonuçları incelendiğinde 
ise Türkiye’nin yüzde 11’lik 
büyüme performansına rağmen 
üretim düzeyinde bir basamak 
gerileyerek 10. sırada yer aldığı 
saptanmıştır. Ancak, bu sonuçla 
bile Türkiye, Polonya ve İsrail’le 
birlikte Avrupa ve Ortadoğu’yu 
içine alan geniş coğrafyada 
en başarılı ülkeler arasında yer 
almıştır” denildi.

Büyümede Avrupa’nın 
en iyisi ama…
TEPAV’ın çalışmasında, 45 

ülkeyi kapsayan değerlendirme 
sonuçlarına göre, 2011’in 
ilk çeyreği itibariyle üretim 
düzeyi açısından 27 ülkenin, 
ihracat düzeyi açısından ise 
21 ülkenin kriz öncesindeki 
üretim ve ihracat miktarını 
aştığı belirlendi. Not’ta şu 
değerlendirmelere yer verildi:

“Türkiye, üretim düzeyi 
açısından kriz öncesi üretim 
düzeyinin yüzde 8,4 üzerine 
çıkmıştır. İhracat ise halen kriz 
öncesi düzeyini yakalayamamış, 
2008’in ikinci çeyreğindeki 
değerinin yüzde 92,5’ine 
ulaşabilmiştir. Türkiye, ihracat 
performansı açısından 45 ülke 
arasında 31. sırada yer alarak 
ihracat performansı açısından 
bazı Avrupa ülkelerinin dahi 
gerisinde kalmıştır. Bir başka 
deyişle krizden toparlanma 
süreci Türkiye açısından 
iç tüketime dayalı olarak 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde 
yüksek büyümeyi ve ihracat 
artışını sağlayabilen Çin, 
Hindistan gibi Doğu Asya 
ülkeleri ve bu ülkelere tedarik 
sağlayan Latin Amerika ülkeleri 
en başarılı ülkeler olarak göze 
çarpmaktadır.       Avrupa 
ülkeleri arasında ise en iyi 
büyüme performansını Türkiye 
göstermiştir. Türkiye, krizde 
en çok küçülen ülkelerden biri 
olmasına rağmen toparlanma 
performansı ile eski üretim 
düzeyini yakalayarak krizden 
etkilenmeyen Polonya’yı bile 
geride bırakmıştır.”

HABER
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Bütçenin son 41 yılın en 
iyi performansını göstererek 
3 milyar liraya yakın bir fazla 
verdiği yılın ilk yarısında, 
bu fazlanın oluşmasında en 
önemli rolü, tüketim vergileri 
oynadı. Bireylerin tüketimleri 
ve buna bağlı olarak KDV ve 
ÖTV gibi dolaylı vergilerin 
tahsilatındaki artış, bütçenin 
fazla vermesinde etkili oldu. 
Ekonomiyi soğutmaya yönelik 
çabalara rağmen artışını 
sürdüren tüketim sayesinde ilk 
yarıda devletin kasasına, toplam 
82.5 milyar lira ile geçen yıla 
göre 16.5 milyar lira daha fazla 
dolaylı vergi geliri girdi.

Maliye Bakanlığı verilerine 
göre, gelir ve servetten alınan 
‘doğrudan’ vergilerde, toplam 
tahsilatın 40 milyar 195.7 
milyon lira olduğu ocak-
haziran döneminden alınan 
KDV ve ÖTV gibi ‘dolaylı 
vergiler’deki toplam tahsilat ise 
yüzde 25 artışla 82 milyar 475 
milyon liraya ulaştı. Doğrudan 
vergilerde geçen geçen yılın 
aynı dönemine göre 8 milyar 
121.7 milyon lira daha fazla 
tahsilat gerçekleştirilen yılın ilk 
yarısında, dolaylı vergilerdeki 
artış ise 16 milyar 490.8 milyon 
liraya ulaştı. Dolaylı vergilerin 
toplam vergi tahsilatı içinde 
geçen yıl ilk yarıda yüzde 66.9 
olan payı bu yıl aynı dönemde 
yüzde 67.2’ye yükseldi.

Gelirler, giderleri aştı
İlk altı ayda toplam vergi 

geliri, geçen yıl aynı dönemine 
göre 24 milyar 106.7 milyon 
lira artarak 122 milyar 728.8 
milyon liraya yükseldi. Büyük 
bölümü vergilerden oluşan 
toplam bütçe geliri de 25 
milyar 6.4 milyon liralık artışla 
146 milyar 71.2 milyon liraya 
ulaştı. Aynı dönemde bütçe 
harcamaları ise sadece 6 milyar 
721 milyon liralık bir artışla 143 
milyar 215.3 milyon lirada kaldı. 
Böylece geçen yıl ilk yarıda 
15 milyar 429.5 milyon lira 

açık veren bütçede, bu yıl aynı 
dönemde ise 2 milyar 855.9 
milyon lira fazla elde edildi.

Dolaylı vergilerde yılın tümü 
için öngörülen hedeflere göre 
gerçekleşme oranı, geçen yılın 
aynı dönemindekinin üzerinde 
gerçekleşti. İlk altı ayda, yılın 
tümünde öngörülen tutarın 
yüzde 53’ü kadar dolaylı vergi 
geliri elde edildi. Geçen yıl 
ilk yarıda yılın 
tümündekinin 
yüzde 46’sı kadar 
dolaylı vergi 
tahsil 

edilmişti. 
Yıllık 
hedefe 
göre 
gerçekleşme 
oranı dahilde

alınan 
KDV’de 
yüzde 56.4, 
ÖTV’de yüzde 
48.7 olurken, dış 
ticaretten alınan 
vergilerde yüzde 
56.9’a ulaştı.

40 milyar KDV
Yılın ilk yarısında 

dolaylı vergi kalemlerinde 
dahilden alınan KDV toplam 
tahsilat geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 23.2 

artışla 15 milyar 122.3 milyon 
lira olurken ithal ürünlerden 
alınan KDV ise yüzde 41.2 
artışla 23 milyar 279.1 milyon 
liraya ulaştı. Gümrük vergisi 
ve diğer vergilerle birlikte ithal 
ürünlere ödenen vergilerin altı 
aylık toplam tutarı 25 milyar 
474.7 milyon lirayı buldu. Özel 
tüketim vergisinde 
(ÖTV) de altı 

Tüketim artışı bütçeye yaradı



21

HABER

Yılın ilk yarısında bütçenin, son 41 yılın en iyi performansını 
göstererek fazla vermesinde, tüketimde devam eden canlılık 
sonucu dolaylı vergi gelirinde yaşanan artışlar etkili oldu. 
Maliye’nin kasasına, geçen yılın aynı dönemine göre 16.5 milyar 
lira daha fazla dolaylı vergi girdi.

aylık
toplam 

tahsilat, 
geçen yılın eş 

dönümüne göre 
yüzde 16 artışla 29 

milyar 751.8 milyon 
liraya ulaştı. Bu 

kapsam da en çok ÖTV 
geliri 15 milyar 489.4 

milyon lira ile akaryakıt ve 
doğalgaz tüketiminden elde 

edildi.
Yüksek vergi oranlarının 

kaçak tüketime yöneltmesi 
nedeniyle sigaradan elde 
edilen ÖTV deki artışta 
düşük kaldı. Altı ayda 
sigara ve diğer tütün 
mahsullerinden tahsil 

edilen ÖTV yüzde 8.8’lik 
bir artışla 7 milyar 389.9 
milyon lira oldu. Anılan 
dönemde motorlu taşıt 
satışları üzerinden tahsil 
edilen ÖTV ise yüzde 

77’lik rekor artışla 3 milyar 
973.3 milyon liraya ulaştı. 

Ayrıca alkollü içkilerden 
alınan ÖTV yüzde 7.5 artışla 

94.8 milyon lira oldu. Dayanıklı 
tüketimle diğer mallardan elde 
edilen toplam ÖTV geliri yüzde 
38.8 artışla 1 milyar 834.9 
milyon liraya ulaşırken, ayrıca 
kamu alacaklarına yeniden 
yapılandırma olanağı getiren 
6111 sayılı yasa kapsamında da 
925 bin TL’lik bir ÖTV tahsilatı 
da gerçekleştirildi.

Diğer dolaylı vergilerden, cep 
telefonu konuşmaları üzerinden 
alınan özel iletişim vergisinde 
altı aylık tahsilat ise yüzde 
11.7 artarak 2 milyar 180.5 
milyon liraya yükseldi. Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisi’nde 
de tahsilat yüzde 11.5 artışla 
2 milyar 6 milyon, şans 
oyunlarından alınan vergilerde 
yüzde 23.6 artışla 276.7 milyon 
lira oldu.
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Türkiye’de işsizlik Nisan’da 
geçen yılın aynı ayına kıyasla 
2.1 puan azalarak yüzde 9.9 
seviyesine indi. Böylece işsizlik, 
32 ay sonra yeniden kriz 
öncesindeki seviyelere döndü. 
2011 Nisan döneminde istihdam 
edilenlerin sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 1 milyon 
454 bin kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Hanehalkı İşgücü 
Araştırması, “2011 Nisan 
Dönemi Sonuçlarına (Mart, 
Nisan, Mayıs 2011)” göre, 
Türkiye’de kurumsal olmayan 
nüfus geçen yılın aynı dönemine 
göre 944 bin kişilik artış ile 72 
milyon 117 bin kişiye, kurumsal 
olmayan çalışma çağındaki 
nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı 
yaştaki nüfus) 982 bin kişi 
artarak, 53 milyon 342 bin kişiye 
ulaştı.

Katılım 1.1 puan arttı
2011 yılının Nisan 

döneminde, Türkiye genelinde 
işgücüne katılma oranı, geçen 
yılın aynı dönemine göre 1.1 

puanlık artışla yüzde 49.9 olarak 
gerçekleşti.

Aynı dönemler için 
kıyaslamalara göre erkeklerde 
işgücüne katılma oranı 0.8 
puanlık artışla yüzde 71.6, 
kadınlarda 1.2 puanlık artışla 
yüzde 28.9 oldu. Toplam 
işgücünün yüzde 16.5’ini 15-24 
yaş grubundakiler oluşturdu.

Lise altı eğitimlilerde 
işgücüne katılma oranı erkekler 
için yüzde 69.8, kadınlar için 
yüzde 25.3 oldu.

Yükseköğretim mezunu 
erkeklerde yüzde 85.2 olan 
işgücüne katılma oranı, 
kadınlarda yüzde 71.3 
düzeyinde gerçekleşti.

Sektörel durum
2010 yılı Nisan döneminde 

22 milyon 501 bin kişi istihdam 
edilirken, bu yıl aynı dönemde 
sayı 23 milyon 955 bin kişiye 
çıktı.

İstihdamın sektörel 
kompozisyonuna bakıldığında, 
tarım sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payının 0.2 

İşsizlik 32 ay sonra 
kriz öncesine döndü

puan, sanayi sektörünün payının 
0.7 puan, inşaat sektörünün 
payının 0.4 puan arttığı, 
hizmetler sektörünün payının ise 
1.4 puan azaldığı gözlendi.

Tarım sektöründe çalışan 
sayısı 411 bin kişi, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı da 1 
milyon 43 bin kişi arttı. Nisan 
2011 döneminde istihdam 
edilenlerin yüzde 25.2’si tarım, 
yüzde 20.2’si sanayi, yüzde 
6.7’si inşaat, yüzde 47.9’u ise 
hizmetler sektöründe yer aldı.

2011 Nisan döneminde 
Türkiye genelinde işsiz sayısı 
geçen yılın aynı dönemine göre 
434 bin kişi azalarak, 2 milyon 
637 bin kişiye geriledi.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 
2.3 puanlık gerilemeyle yüzde 
11.9, kırsal yerlerde ise 1.5 
puanlık düşüşle yüzde 6.1 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı, 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 3.3 puanlık azalışla, yüzde 
17.9’a geriledi.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 
30.4’ü eş-dost aracılığıyla iş 
aradılar.

HABER
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Türkiye’nin cari İşlemler 
hesabı açığı, yılın ilk 5 ayında, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 121,3 artarak, 37 milyar 
274 milyon dolar oldu. Merkez 
Bankası tarafından açıklanan 
2011 yılı Mayıs ayına ilişkin 
ödemeler dengesi verilerine 
göre, cari açık 2011 yılı Ocak-
Mayıs döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 20 
milyar 435 milyon dolar artış 
gösterdi. Bu gelişmede, dış 
ticaret açığının 20 milyar 501 
milyon dolar tutarında artarak, 
37 milyar 95 milyon dolara 
ulaşması etkili oldu. Geçen yılın 
ilk 5 ayında, cari açık 16 milyar 
839 milyon dolar düzeyindeydi.

Geçen yıl Mayıs’ta 2 milyar 
944 milyon dolar açık veren 
cari işlemler hesabında, bu yılın 
aynı ayında 7 milyar 753 milyon 
dolar açık meydana geldi.

Bankacılık ve turizm 
sektörü
Bankacılık sektörünün net 

kredi kullanımı, Ocak-Mayıs 
döneminde 7 milyar 24 milyon 
dolar oldu. Geçen yılın aynı 
döneminde net kredi kullanımı 
2 milyar 716 milyon dolar 
düzeyindeydi. Diğer sektörler ise 
bir önceki yılın aynı döneminde 
3 milyar 287 milyon dolar net 
kredi ödeyicisi konumunda 
iken, bu yılın aynı döneminde 
3 milyar 480 milyon dolar 
tutarında net kredi kullanıcısı 
oldu.

Bankaların 2011 Ocak-
Mayıs dönemindeki net kredi 
kullanımının, 2 milyar 188 
milyon doları uzun, 4 milyar 
836 milyon doları kısa vadeden 
oluştu. Bankaların yabancı para 
ve Türk Lirası cinsinden efektif 
ve mevduat varlıkları, bu yılın ilk 
beş ayında 1 milyar 346 milyon 
dolar tutarında azalış gösterdi. 
Bu azalışta Türk Lirasında 998 
milyon dolarlık artışa rağmen, 
yabancı paradaki 2 milyar 344 
milyon dolar azalış etkili oldu.

Yurtdışı bankaların yurtiçi 
bankalar nezdinde tuttukları 
yabancı para mevduatları söz 
konusu dönemde 2 milyar 44 
milyon dolar arttı, Türk Lirası 
mevduatları ise 5 milyar 616 
milyon dolar azalış kaydetti. 
Finans hesaplarının son kalemi 
olan rezerv varlıkların içinde 
bulunan resmi rezervler, Mayıs 
ayında 3 milyar 33 milyon dolar 
artarak ilk beş aylık dönemde 8 
milyar 169 milyon dolara ulaştı. 
Mayıs ayındaki artışın temel 
nedeni, bankaların Merkez 
Bankası nezdinde tutmak 
zorunda oldukları yabancı para 
mevduat hesaplarındaki artış 
oldu.

Hizmetler Dengesi kalemi 
altındaki turizm gelirleri, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 21,3 artışla 6 milyar 135 
milyon dolara ulaştı. Turizm 
giderleri de yüzde 17,3 artarak, 
2 milyar 34 milyon dolara 
yükseldi. Bu dönemde yatırım 
geliri dengesinin altında yer alan 
‘’doğrudan yatırımlar’’, ‘’portföy 
yatırımları’’ ile faizlerden oluşan 
‘’diğer yatırımlarda’’ gerçekleşen 
toplam net çıkış, ilk beş ayda 
3 milyar 905 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 2010’un aynı 
döneminde tutar, 2 milyar 850 
milyon dolar düzeyindeydi.

Sermaye ve finans 
hesapları
Sermaye ve Finans Hesapları 

kapsamında, portföy yatırımları 
2010’nun ilk 5 aylık dönemine 
kıyasla 7 milyar 518 milyon 
dolardan 14 milyar 836 milyon 
dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 
yurt içinde yaptıkları net 
yatırımlar, ilk beş aylık dönemde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 3 milyar 35 milyon dolar 
artarak, 5 milyar 613 milyon 
dolara yükseldi. Bu dönemde 
yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde 
gerçekleştirdiği net gayrimenkul 
yatırımları, 1 milyar 86 milyon 
dolara ulaştı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, 
yurt dışında yaptıkları net 
yatırımlar da bu dönemde 
net 1 milyar 204 milyon dolar 
tutarında gerçekleşti. Yurt 
dışında yerleşik kişiler, hisse 
senedi piyasasında Mayıs ayında 
193 milyon dolar tutarında 
satımla birlikte ilk beş ayda 649 
milyon dolar net satım yaptı.

Yurt dışında gerçekleştirilen 
tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak 
bankacılık sektörü, Mayıs 
ayında yapılan 500 milyon 
dolar tutarındaki menkul 
kıymet ihracıyla birlikte yılın ilk 
beş ayında toplam 2,3 milyar 
dolar yurt dışında tahvil ihracı 
gerçekleştirdi.

Yurt dışı yerleşiklerce Mayıs 
ayında 1 milyar 107 milyon 
doları tutarında devlet iç 
borçlanma senetleri (DİBS) 
satımı gerçekleştirildi. Buna 
rağmen, ilk beş ayda toplam 
9 milyar 424 milyon doları 
tutarında DİBS alımı yapıldı. 
Geçen yılın Ocak-Mayıs 
döneminde bu tutar, 4 milyar 
991 milyon dolar düzeyindeydi.

Öte yandan, bankacılık 
sektörünün yurt içi menkul 
kıymet ihraçlarıyla ilgili olarak, 
yurt dışı yerleşikler ilk beş ayda 
77 milyon dolar tutarında net 
alım yaptı.

Cari açık 37 milyar dolar 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, cari açık sorununun, 
ithal edilen aramalların girdi 
tedarik stratejisiyle Türkiye’de 
üretilmesi sağlanarak ortadan 
kalkabileceğini savundu. İtalya 
ile Çin arasında Türkiye’den 
başka güçlü üretime sahip ülke 
bulunmadığına dikkat çeken 
Yorgancılar, bu konumun 
sürdürülebilmesi için devletin 
sanayiciye dünyadaki rakipleriyle 
eşit olanaklar sunmasını istedi.

Karşıyaka Rotary Kulübü’nün 
toplantısına katılan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
ekonomiyi değerlendirdi. 2010 
yılının Ocak-Mayıs döneminde 
45 milyar 174 milyon dolarlık 
ihracatın bu yıl aynı dönemde 
yüzde 20.1 artışla 54 milyar 
263 milyon dolara yükseldiğine 
dikkat çeken Yorgancılar, yine 
aynı dönemlerdeki ithalatın 68 
milyar 165 milyon dolardan 
yüzde 43.8 artışla 98 milyar 17 
milyon dolara çıktığını anlattı. 
Ender Yorgancılar, 2010 yılının 
ilk 5 aylık döneminde ihracatın 
ithalatı karşılama oranının yüzde 
66.3’ten 55.4’e gerilediğini 
belirtirken, ara malı ithalatındaki 
yükselişe işaret etti. 2010 yılının 
Ocak-Mayıs dönemindeki 49 
milyar 428 milyon dolarlık ara 
malı ithalatının bu yılın aynı 
döneminde yüzde 41.3 artışla 
69 milyar 890 milyon dolara 
fırladığını söyleyen Yorgancılar, 
“2010 yılındaki 131 milyar dolarlık 
ara malı ithalatının 38.4 milyar 
doları enerjiden kaynaklanıyor. 
İhracatımızdaki durgunluk 
aşılmaya çalışılırken ithalata 

olan bağımlılığımız dış ticaret 
açığını artırmış ve yeniden ara 
malı üretiminin önemini ortaya 
çıkarmıştır. Girdi fiyatlarının 
yüksek olması sebebiyle 
sanayimizin ara malı ithalatına 
yoğunlaşması bu dönemde de 
devam etmiştir. Ara malı ithalatı 
ve sanayi üretimi arasında yüzde 
86 düzeyinde anlamlı bir ilişki 
vardır. Bu da üretime dayalı bir 
sanayi politikasının zorunluluğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. Cari 
açığı Girdi Tedarik Stratejisiyle 
durdurabiliriz. Türkiye ekonomik 
potansiyeli yüksek bir ülke 
olmasının avantajlarını, AB 

ülkelerinin finansman sorunu ve 
coğrafyasındaki siyasi belirsizlik 
devam ederken en etkin şekilde 
kullanmak zorundadır. Belli 
sektörlerde başlayan Girdi 
Tedarik Stratejisi çalışmaları 
ile yerli üretimin korunması, 
yurtdışından ithal edilen ürünlerin 
Türkiye’de yapılabilmesi en büyük 
dileğimizdir” dedi.

Hammadde, Ar-Ge 
ve inovasyon
Sunumunda sektörel 

örnekler de veren Yorgancılar, 
Avrupa’daki her 5 buzdolabından 
birinin Türkiye’de üretilmesiyle 
övünüldüğünü, ancak 
buzdolabının hayati parçası 
kompresörün ithal edildiğini 
anlattı. Yorgancılar, ev tipi 
soğutucularda kullanılan 
kompresörlerin ana parçalarının 
bakır ve demirden üretildiğini, 

Yorgancılar: Cari açığın 
çözümü üretim

Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Pınar 
Şengezken toplantı anısına EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a kulübün 
flaması ile teşekkür belgesi verdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: “Ara malı 
ithalatı ve sanayi üretimi arasında yüzde 86 düzeyinde 
anlamlı bir ilişki vardır. Bu da, üretime dayalı bir sanayi 
politikasının, ithal edilen malların ülkemizde üretilmesi 
zorunluluğunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.
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Çin’in geride kalan 5 yılda 
bakır ve demir cevherlerinin 
bulunduğu ülkelerdeki madencilik 
yatırımlarını artırdığını örnek 
verdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 1990’lı yıllara 
kadar Türkiye’nin ihracatının 
yüzde 90’ını tarım ürünleri 
oluştururken bugün yüzde 90 
sanayi ürünü ihraç eder hale 
gelindiğini vurguladı. Türk 
sanayicisinin verimliliği, maliyet 
kontrolünü öğrendiğini, inovatif 
ürünlere yöneldiğini ifade 
eden Ender Yorgancılar, Ar-Ge 
desteklerinden yararlanmak 
için Ar-Ge bölümünde en az 50 
eleman istihdam edilmesi şartının 
gözden geçirilmesini, bu sayının 
indirilmesini istediklerini bildirdi.

Türkiye’nin bulunduğu 
coğrafyada önemli bir konuma 
geldiğini anlatan Yorgancılar, 
şöyle konuştu: “Dünyanın yaşadığı 
krizlerden sonra büyümede 
önemli bir noktaya geldik. 
Sanayide Avrupa’da bile söz 
sahibiyiz. İtalya’dan Çin’e kadar 
olan bölgede bizim kapasitemizde 
ve kalitemizde üretim yapan 
kimse yok. Enerji fiyatlarımız 
yükseliyor, döviz kurları artmıyor, 
yine de 130 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştiriyoruz. 
2023 yılını beklemeden 500 
milyar dolarlık ihracat hedefini 
yakalayabiliriz. Ancak biz 
sanayiciler kullandığımız enerji 
başta olmak üzere üretim 
girdileri ve istihdam üzerindeki 
yükler açısından yurt dışındaki 
rakiplerimizle eşit şartlarda üretim 
yapabilmek istiyoruz. Bundan 
sonraki süreçte, yürütülecek 
politikalarda üretimin esas 
alınması, beklenen reformların bir 
an evvel çıkarılması ve Türkiye’nin 
hedeflerine ulaşması yönünde 
adımlar atılması sağlanmalıdır.”

Borcu borçla 
kapatmaya çalışıyoruz
Büyümenin kaynağının 

özel sektör olduğunu, imalat 
sanayinin 2011’in ilk çeyreğinde 
yüzde 12’lik büyüme kaydettiğini 
belirten Yorgancılar, borçlanma 
ve istihdamda aynı iyimser 
rakamların yakalanamadığını 

vurguladı. Yorgancılar, “2010 
yılında yüzde 9, bu yılın ilk 
çeyreğinde de yüzde 11’lik 
büyüme rakamlarına ulaşan 
Türkiye’de şirketlerin para 
kazanıyor olması lazım ama 
borç azalmıyor, işsizlik oranı da 
düşmüyor. Şirketlerimiz üretim 
ve ihracat yapmasına rağmen 
döviz kurları artmadı, iç piyasada 
üretim maliyetlerimiz yükseldi. 
Özel sektörün özellikle son 1 yılda 
kısa vadeli dış borcundaki artış 
borçlanmada sağlıklı olmayan 
yapıyı bir kez daha gözler önüne 
serdi. Odamızın üretimden 
satışlar kriterine göre yaptığı 
büyük sanayi kuruluşları anket 
çalışmasında ilk 100’de yeralan 
firmaların borç ve özsermaye 
oranı yüzde 88’den 108’e fırladı. 
Borç ve aktif oranı da yüzde 
48’den 52’ye çıkarak risk sınırını 
aştı. Ülkemizde tasarruf alışkanlığı 
da yok. Borcu borçla kapatmaya 
çalışıyoruz” diye konuştu.

Yabancı, yatırım 
için gelsin
Ender Yorgancılar, yabancı 

sermayenin doğrudan 
yatırımlardan elde ettiği gelirin 
kar transferinin 2010 yılında 
yeniden artışa geçtiğini, 2011 
yılının ilk 4 ayında yüzde 81’lik 
artışla 1 milyar 829 milyon dolara 
ulaştığını bildirdi. 

2002 yılından bu yana kar 
transferi toplamının 16 milyar 
doları bulduğuna işaret eden 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “Yabancı gelmiş 
borsada, ticarette kazanmış, vergi 
ödemeden yurtdışına götürmüş. 
Turizme gelen paranın sadece 
yüzde 2’si yatırımda, otelleri 
sezonluk anlaşmalarla ucuza 
kapatıyorlar. Yabancı sermayenin 
çok özel teşviklerle yatırım 
yaparak, istihdam yaratarak 
ülkemizde kalmasını sağlayacak 
modelin zaman kaybedilmeden 
uygulanması gerekiyor” dedi.

İzmir’in rakamları iyimser

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, ekonomik durum 
değerlendirmesi sunumunda İzmir için iyimser rakamlar ortaya 
koydu. Enerji tüketiminde İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yılın ilk 5 ayında; aylık olarak 40 milyon kw/h’den 
yüzde 8.9 artışla 47 milyon kw/h’ye, Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde ise 19 milyon kw/h’den yüzde 9.2 artışla 24 milyon 
kw/h’ye yükselmesini örnek gösteren Yorgancılar, şu bilgileri 
verdi:

“Liman kenti olan İzmir’de ihracatla birlikte ithalattaki artış 
piyasalarda başlayan hareketliliğin göstergesidir. Bu yılın ilk 
5 ayında toplam 3.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilerek 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44, ithalatta ise yine 5 
ayda toplam 4.4 milyar dolarla yüzde 26’lık artış kaydedildi. 
İhracattaki yüksek, ithalattaki düşük artış rakamlarının Türkiye’ye 
yansımasını diliyoruz. İhraç edilen malların yüzde 95’inin sanayi 
ürünlerinden oluşması ve 2008 yılında Türkiye’nin ihracat 
rekoru kırması üyelerimizin rakamlarına da yansıdı. 100 büyük 
firmamızın Ar-Ge harcaması yüzde 28 oranında arttı. İzmirli 
sanayicilerimizin küresel piyasalarda rekabet etme gücünü 
artıran katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelmesi, 
Ar-Ge giderinin yükseliyor olması gelecek adına umut veriyor. 
Devletin bu yönde özellikle KOBİ’lerimize Kore, Almanya, 
Japonya, ABD örneklerinde olduğu gibi gereken desteği 
sağlamasıyla birlikte bu oranların gelişmiş ülkeler seviyesine 
ulaşmasını ümit ediyoruz.”

Ender Yorgancılar, önümüzdeki süreçte İzmir’in büyük bir 
değişimin içinde olacağını, EXPO 2020 hedefiyle birlikte kentsel 
dönüşümü de başlatarak yatırım yapılmadığı ve geri kaldığı 
yönündeki söylemleri de gündemden kaldıracağını sözlerine 
ekledi.
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Cari açığı azaltmak için 
mevduat ve tüketici kredilerinin 
karşılıklarını artıran Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme 
kurumu (BDDK) ile Merkez 
Bankası’nın aldığı kararları 
“ağrı kesici” olarak nitelendiren 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
sorunu teşvikle çözeceklerini 
belirtti. Cari açığın panik 
gerektirmeyen ciddi bir sorun 
olduğunu belirten Çağlayan, “En 
büyük ithalat kalemi ara malı. 
Yerli malı kullanımını sağlayacak 
teşvik sistemi oluşturuyoruz. 

İthalatı azaltacak önlem 
alacağız” dedi.

“Amiral bakanlık” olarak 
nitelediği Ekonomi Bakanlığı’nın 
en önemli görevinin üretim, 
büyüme, istihdam ve ihracat 
olduğunu dile getiren Çağlayan, 
görevi, Türkiye’ye daha fazla 
döviz kazandırmak, daha fazla 
yatırım çekmek, bu sayede hem 
istihdamı artırmak hem de cari 
açıkla mücadele etmek olarak 
açıkladı.

Cari açık konusunda herkesin 
endişesini dile getirdiğini 

anımsatan Çağlayan, şunları 
söyledi:

“Cari açık Türkiye’de ilk 
kez olmuyor, geçmişten beri 
devam eden bir sorundur. 
Bizim Hükümet olarak artık yeni 
dönemdeki fonksiyonumuz cari 
açıktaki problemleri ertelemeye 
yönelik olmayacak, sorunu 
kesin çözecek anlayış içinde 
olacağız. Bu, sadece Türkiye’nin 
başının belası değil. 128 ülke 
bu sorunu yaşıyor. Sadece 55 
ülke cari fazla veriyor. Biz cari 
açığı kesin çözeceğiz, sorun 

Cari açığı azaltmak için 
yerli ürüne teşvik geliyor

Tedbirlerin yan etkisi ağır oldu

Merkez Bankası ile BDDK’nın aldığı önlemlerin yan etkisinin 
ağır olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Çağlayan, “Türk 
Lirası’nın değerli olması ithalatı patlatmıştır. Merkez Bankası’nı 
asla hedef almak istemiyorum ama Para Politikası Kurulu’nun 
hatalı politikalarının cezasını çekiyoruz. Kredi karşılıklarının 
artırılması, enerji yatırımı ve özelleştirmeye talip sermayenin 
kredi kullanmasını frenleyici etki yapmıştır. Cari açığın en büyük 
nedeni enerjidir. 38,5 milyar dolar enerji ithal ettik. Enerjide her 
10 dolarlık fiyat artışı 4 milyar dolarlık açık getirir, negatif etki 
yaratır. Ayrıca alınan tedbirlerle talep de öne çıktığı için cari açık 
da artmıştır” diye konuştu. 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, cari açıkla mücadele kapsamında 
yeni bir teşvik sistemi üzerinde çalışmaya başladıklarını 
belirterek, “Uluslararası anlaşmalara bağlı kalarak bazı sektörlerin 
ithalata bağımlılığını azaltacağız. Yerli ürün kullanımını teşvik 
edeceğiz” dedi.
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olmaktan çıkaracak bir çalışmaya 
başlamış bulunuyoruz. Cari açık 
Türkiye için bir tehdit unsuru 
oluşturmamaktadır.”

Zafer Çağlayan, bakanlık 
olarak ihracata dönük 
üretim stratejisi çerçevesinde 
yapacakları çalışmalardan 
örnekler verirken, bu çerçevede 
yatırımı teşvik edeceklerini, 
yabancı sermaye ve yurtdışı 
yatırımların tesis edilmesinde 
sanayinin önceliklerini göz 
önünde bulunduracaklarını, 
döviz kazandırıcı hizmet 
faaliyetlerini genişleteceklerini 
belirterek, en önemli konunun 
ise ithalat bağımlığını azaltmak 
olduğunu belirtti.

İlk etapta 6 sektör 
belirlediklerini ifade eden 
Çağlayan, “Makine, demir-
çelik, otomotiv, kimya, tekstil, 
tarım-gıda ithalatın en yoğun 
olduğu sektörler. Sadece hurda 
demir için ödenen bedel 10 
milyar dolar. Bu sektörlerin 
ithal ettiği ürünlerin Türkiye’de 
üretilmesini sağlamanın yollarını 
arıyoruz. Yerli ürün kullanımını 

artırmak için hazırladığımız 
teşvik politikamızı yakında 
açıklayacağız. Haksız rekabete 
yol açan ithalatı azaltmak için 
uluslararası anlaşmalara uygun 
kurallar koyacağız” dedi.

Türkiye’nin ithalatını analiz 
eden Girdi Tedarik Stratejisi 
çalışmasını anımsatan Çağlayan, 
şöyle konuştu:

“İthalatı ikiye ayırdık. İlki fiziki 

olarak imkansızlık nedeniyle 
ithalat ettiğimiz petrol, enerji 
gibi ürünler. Diğeri ise çeşitli 
sebeplerle ithal ettiğimiz ürünler. 
Bunların arasında hammaddesi 
Türkiye’de olup, üretim imkanı 
için teşvik gerekenlere uygun 
programları hayata geçireceğiz. 
Yerli ve yabancı yatırımcıların bu 
maddeleri üretmek için yatırım 
yapmalarını teşvik edeceğiz.”
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Merkez Bankası Danışmanı 
Zafer Yükseler’in hazırladığı 
çalışmada, son dönemde 
yükselen cari açığı, hızlı 
büyümeye bağlamanın gerçekçi 
olmadığı belirtildi ve büyümenin 
de temeline oluşturan tüketimin 
etkisine dikkat çekildi.

Çalışmada, “2005–2010 
döneminde, Türkiye’de cari 
işlemler açığının yükselmesinin 
temel nedeni tasarruf oranındaki 
düşüş. Bu durum, yurtiçi talep 
ağırlıklı büyüme stratejisi 
uygulayan Yunanistan, İspanya, 
İtalya ve ABD gibi ülkelerde 
de açıkça görülmektedir” 
değerlendirmesine yer verildi.

Dış dengede 2010’da 
gözlenen bozulmanın süreceği 
tahmin edilen çalışmada, “Böyle 
bir durumun, halen cari açık 
konusunda 15 ülkeden farklı 
konumda bulunan Türkiye’nin 
uluslararası piyasalardaki 
pozisyonunu zayıflatacağı ve 
ülke açısından risk oluşturacağı 
düşünülmektedir” tespiti yapıldı.

Merkez Bankası Danışmanı 

Yükseler’in “Türkiye’nin 
Karşılaştırmalı Cari İşlemler 
Dengesi ve Rekabet Gücü 
Performansı (1997–2010 
dönemi)” konulu çalışması, 
bankanın internet sitesinde 
yayımlandı.

Çalışmada, 1997–2010 
döneminde Türkiye’nin 
dış ticaret ve cari işlemler 
dengesindeki gelişmeler ve 
etkileyen faktörler irdelendi. Cari 
işlemler dengesi performansını 
değerlendirebilmek amacıyla da 
ülkenin dış ticareti içinde önemli 
payı bulunan ve uluslararası 
piyasalarda rakip konumdaki 
15 ülkenin performansıyla 
karşılaştırma yapıldı. Bu ülkeler, 
Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, 
İngiltere, Yunanistan, Japonya, 
Rusya, Polonya, Çin, Güney 
Kore, Tayland, Malezya, Brezilya 
ve ABD olarak belirlendi. 15 ülke 
geneline ilişkin verilen oran ve 
değerler, bu ülkelerin ilgili yılda 
Türkiye ile yaptıkları toplam dış 
ticaret hacmi içindeki payları 
dikkate alınarak hesaplandı.

Cari açık 2005-2010 
döneminde yükseldi
Çalışmaya göre, 1997-

2010 döneminde cari işlemler 
dengesi, mal ticareti dengesine 
bağlı hareket etti ve Türkiye 
bu dönemde kronik olarak 
cari işlemler açığı verdi. Bu 
dönemde, cari açık, GSYH’nin 
ortalama yüzde 2,9’u oranında 
seyretti.

Uluslararası piyasalarda, 
başta enerji olmak üzere, temel 
mal fiyatlarındaki yükselme, 
ekonomideki canlanma, 
rekabet gücündeki zayıflama ve 
uluslararası likidite bolluğunun 
finansman imkanlarını artırması, 
2005’ten itibaren Türkiye’de 
cari açığın yükselmesine neden 
oldu. 1997–2004 döneminde 
GSYH’nin yüzde 1,1’i kadar olan 
cari işlemler açığı, 2005–2010 
döneminde yüzde 5,2’ye çıktı.

Türkiye’nin performansı 
söz konusu 15 ülkeyle 
karşılaştırıldığında, bu ülkelerin 
1997-2010 döneminde ortalama 
yüzde 1 cari işlemler fazlası 

Cari açık tüketime dayanıyor
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verdiği görüldü.
Türkiye’de cari açığın yüzde 

5,2’ye yükseldiği 2005-2010 
döneminde, 15 ülke genelinde 
cari işlemler dengesi fazla 
vermeye devam etti ve fazlanın 
GSYH’ye oranı yüzde 1,6’ya 
çıktı.

Söz konusu dönemde, 
Çin, Almanya, Malezya ve 
Japonya’nın cari işlemler 
dengesi fazlası/GSYH oranı 
yükseldi. Rusya, Tayland ve 
Güney Kore’nin cari işlem 
fazlalarının GSYH’ye oranında 
ise sınırlı bir azalış gözlendi.

Türkiye gibi cari işlemler 
açığı/GSYH oranı hızla artan 
ülkeler arasında, Yunanistan 
(yüzde 11,5), İspanya (yüzde 
7,7) ve ABD (yüzde 4,6) ilk 
sıralarda yer aldı.

Büyüme zayıfladı, cari 
açıkta bozulma sürdü
Büyüme ile cari işlemler 

dengesi arasındaki bağın 
irdelendiği çalışmaya göre, 
1997–2010 döneminde, yıllık 
ortalama GSYH büyüme hızı 15 
ülkede yüzde 3,5, Türkiye’de 
ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. 
Bu dönemde, Türkiye’de 
büyüme açısından üç farklı 
eğilim gözlendi. 1997–2001 
döneminde, Asya-Rusya krizleri, 
Marmara depremi ve Şubat 
krizi nedeniyle Türkiye’de 
istikrarsız bir büyüme süreci 
yaşandı ve ortalama yıllık GSYH 
büyüme hızı yüzde 1 civarında 
kaldı. 2002–2006 döneminde, 
ortalama yıllık GSYH büyüme 
hızı yüzde 7,5’e yükseldi, 2007–
2010 döneminde ise bu oran 
yüzde 2,3’e geriledi.

Aynı dönemlerde, 15 ülke 
genelinde ortalama büyüme hızı 
ise sırasıyla, yüzde 2,7, yüzde 
4,0 ve yüzde 3,7 oldu.

Cari işlemler dengesi açığının 
GSYH’ye oranı, bu dönemlerde, 
Türkiye’de sürekli yükseldi ve 
sırasıyla, yüzde 0,5, yüzde 3,4 
ve yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemlerde, 15 ülke 
genelinde cari işlemler dengesi 
fazla verdi ve fazlanın GSYH’ye 
oranı sırasıyla, yüzde 0,3, yüzde 
1,2 ve yüzde 1,5 oldu.

2007–2010 döneminde, 
ekonominin büyüme 
performansı zayıflarken, 
Türkiye’de cari işlemler 
dengesindeki bozulmanın 
sürdüğü, 15 ülke genelinde 
ise cari işlemler dengesi 
performansının daha da 
iyileştiği gözlendi.

Türkiye kısmen 
ayrışmaya başladı
Türkiye’de cari işlemler 

açığına ilişkin veriler, büyüme 
hızındaki artışın cari işlemler 
açığını yükselttiği, ekonomik 
daralma dönemlerinde ise 
ithalatla birlikte cari işlemler 
açığının azaldığına işaret ediyor. 
Bu eğilim, gerek ekonomi 
çevrelerinde gerek toplumda, 
“cari açığın hızlı büyümenin 
bir sonucu olduğu” kanısını 
yerleştirdi.

15 ülke verisi incelendiğinde, 
sadece büyümenin değil, 
büyümenin kaynağının da cari 
açık açısından önemli olduğu 
görülüyor. Nitekim genelde 
dış talebe dayalı büyümenin 

ağırlıklı olduğu Çin, Güney Kore, 
Malezya, Tayland ve Almanya 
gibi ülkelerde yüksek büyüme 
hızlarının, cari işlemler açığına 
yol açması söz konusu değil. 
Ancak, genelde yurtiçi talebe 
dayalı büyümeyi benimseyen, 
Yunanistan, İspanya, İtalya ve 
ABD gibi ülkelerde, büyüme 
hızındaki yükseliş cari açıktaki 
yükselişi de beraberinde 
getiriyor.

1997-2010 döneminde 
Türkiye’nin büyüme ve cari açık 
performansı incelendiğinde, 
Türkiye’de yurtiçi talebe dayalı 
büyüyen ülkelerin özelliklerinin 
hakim olduğu görülüyor. Ancak, 
2006 yılı sonrasında ortalama 
büyüme hızı düşerken, cari 
işlemler açığı/GSYH oranının 
yüksek seviyede kalması, 
Türkiye’nin bu ikinci gruptan da 
kısmen ayrışmaya başladığına 
işaret ediyor.

Çalışmada, “Türkiye’nin 
gerek ortalama yıllık GSYH 
büyüme hızı gerek göreli 
büyüme performans endeksinin 
eğilimi dikkate alındığında, 

Merkez Bankası Danışmanı Yükseler araştırdı: Türkiye’nin 
cari işlemler dengesindeki bozulmayı hızlı büyümeye 
bağlamak gerçekçi görünmüyor. 2005-2010 döneminde 
Türkiye’de cari işlemler açığının yükselmesinin temel 
nedeni tasarruf oranındaki düşüş. Bu durum, yurt içi 
talep ağırlıklı büyüme stratejisi uygulayan Yunanistan, 
İspanya, İtalya ve ABD gibi ülkelerde de açıkça görülüyor.
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cari işlemler dengesindeki 
bozulmanın kaynağı olarak, 
Türkiye’nin 15 ülkeye göre daha 
hızlı büyüdüğünü ifade etmek 
gerçekçi görülmemektedir2 
tespitine yer verildi.

Tasarruf açığı 
tüketimden 
kaynaklanıyor
Cari işlemler performansında 

önemli faktörlerden yatırım ve 
tasarruf oranlarına bakıldığında 
da Türkiye’deki tasarruf açığı 
dikkati çekti.

Çalışmaya göre, 1997–2010 
döneminde, 15 ülke genelinde 
yatırımların GSYH’ye oranı, 
ortalama yüzde 21,7 iken, 
Türkiye’de oran yüzde 19,6 
oldu. Sözkonusu dönemde, 
tasarrufların GSYH’ye oranı da 
15 ülke genelinde yüzde 22,7, 
Türkiye’de yüzde 17,8 olarak 
hesaplandı.

Alt dönemler itibariyle, 
yatırım ve tasarruf oranları 
incelendiğinde, 2005–2010 
döneminde, 15 ülke genelinde 
tasarruf fazlasının arttığı, 
Türkiye’de ise tersi bir eğilim 
yaşandığı ve önemli bir tasarruf 
açığının ortaya çıktığı görüldü. 
Tasarruf açığı, yatırım oranının 
yükselmesinden çok tasarruf 
oranının gerilemesinden 

kaynaklandı.
2005–2010 döneminde, 15 

ülke içinde tasarruf oranındaki 
gerileme dolayısıyla tasarruf/
cari işlemler dengesi açığı artan 
ülkeler, sırasıyla, Yunanistan, 
İspanya, Fransa, İtalya ve ABD 
oldu.

Türkiye’de hanehalkı ve 
firmaların tasarruf etme 
eğilim ve olanaklarının, 
son yıllarda, önemli ölçüde 
zayıfladığı gözleniyor. Hane 
halkı borçluluğundaki artış 
ve firmaların işletme artığı 
(işletme faaliyetlerinden elde 
edilen gayrisafi gelir) elde etme 
kapasitelerinin zaman içinde 
azalması, ekonomi genelinde 
tasarruf oranlarının yetersiz 
kalmasına neden oluyor.

2003 yılında hane halkı 
borcunun GSYH’ye oranı yüzde 
3 iken, 2010’da yüzde 17,3’e 
yükseldi. Sanayi ve hizmetler 
sektörü genelinde, 2002 yılında 
işletme artığının ciroya oranı 
yüzde 23,4 düzeyindeydi, oran, 
2008’de yüzde 15,3’e geriledi.

Çalışmada konuya ilişkin 
şu tespitlere yer verildi: 
“Türkiye’de, yüksek büyüme için 
tasarrufların yetersiz olduğu, 
bu nedenle yüksek büyüme 
dönemlerinde cari işlemler açığı 
verilmesinin normal olduğu 

görüşü hakim bulunmaktadır. 
Ancak, bu görüşün arka 
planında, yüksek büyüme 
dönemlerinde yatırım oranının 
arttığı, tasarruf düzeyinin ise 
bu yatırımları karşılamakta 
yetersiz kaldığı inancı yer 
almaktadır. Sadece yıllık 
verilere bakıldığında, bu görüşü 
desteklemek söz konusu olabilir. 
Ancak, 1997–2010 dönemi 
yatırım ve tasarruf oranları 
incelendiğinde, cari işlemler 
dengesindeki bozulmanın 
arka planında, büyük ölçüde 
tasarruf oranındaki gerilemenin 
etkili olduğu görülmektedir. 
Nitekim bu durum, 2005–2010 
döneminde Türkiye’de ve yurtiçi 
talep ağırlıklı büyüme stratejisi 
uygulayan Yunanistan, İspanya, 
İtalya ve ABD gibi ülkelerde de 
açıkça görülmektedir.”

Temel neden 
tasarruftaki düşüş
Çalışmaya göre 1997–2010 

döneminde, 15 ülke ile 
Türkiye’nin cari işlemler dengesi 
performansı karşılaştırıldığında 
şu iki nokta ön plana çıkıyor:

“Birincisi, Türkiye’nin 
tasarruf oranının düşük 
olması ve son yıllarda bu 
oranın gerilemesidir. Özellikle, 
2005–2010 döneminde, 
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15 ülke genelinin aksine, 
Türkiye’de cari işlemler açığının 
yükselmesinin temel nedeni 
tasarruf oranındaki düşüştür. 
Finansman imkanlarındaki 
artış ve tüketicilerin finansman 
kaynaklarına erişiminin 
kolaylaşması, tüketici kredilerini 
ve hanehalkı borçluluğunu 
artırmış ve kişilerin tasarruf 
eğilimlerini zayıflatmıştır.

İkinci husus, incelenen 
dönemde Türkiye 15 ülkeye, 
özellikle yükselen piyasa 
ekonomilerine, karşı rekabet 
gücü kaybetmiştir. Bu durum, 
yükselen enerji ithal faturasına 
ek olarak, enerji-dışı ithalatta 
da artışa yol açmış, 15 ülke 
piyasalarına yönelik ihracatımızı 
ise olumsuz etkilemiştir.”

İthalat artışını 
yavaşlatmak güç
Dış dengede 2010’da 

gözlenen bozulmanın, 2011 
başlarında güçlenerek devam 
ettiği kaydedilen çalışmada, şu 
değerlendirmeler yapıldı:

“Mevcut iç ve dış ekonomik 
konjonktür ile firmaların yatırım 
tercihleri dikkate alındığında, dış 
dengedeki bozulmayı tetikleyen 
ithalat artışının yavaşlatılmasının 
oldukça güç olduğu 
görülmektedir. Ekonominin 
rekabet gücü kaybı nedeniyle 
yerli ve yabancı firmaların döviz 
kazandırıcı alanlara yatırım 
yapmaktan kaçındıkları, genelde 
dış ticarete konu olmayan 
konut, gayrimenkul, alış veriş 
merkezi, ofis binası, iletişim 
ve enerji gibi yatırım alanlarını 
tercih ettikleri 
görülmektedir. Bu 
yatırım tercihleri ve 
tüketicilerin yüksek 
teknolojili tüketim 
ürünleri satın alma 
eğilimleri birlikte 
dikkate alındığında, 
önümüzdeki dönemde 
de dış dengedeki 
bozulmanın süreceği 
tahmin edilmektedir. Böyle 
bir durumun, halen cari açık 
konusunda 15 ülkeden farklı bir 
konumda bulunan Türkiye’nin 
uluslararası piyasalardaki 

pozisyonunu zayıflatacağı ve 
ülke açısından risk oluşturacağı 
düşünülmektedir.”

2011 başından bu 
yana cari açığın seyri
Ödemeler Dengesi 

verilerinden yapılan derlemeye 
göre, 2009 sonunda yaklaşık 14 
milyar dolar olan cari açık, 2010 
yılı sonunda 47,6 milyar dolara 
çıktı. 2011 yılı itibariyle cari 
açıkta artış hızının sürmesi 
nedeniyle ekonomi 
yönetimi soğutma 
tedbirlerini hayata 
geçirmeye başladı. 
Cari açığın yılın son 
çeyreğinden itibaren 
baz etkisi nedeniyle 
iyileşme sürecine 
girmesi bekleniyor ancak 
yılsonu beklentisi, açığın 
60 milyar 
doları 
aşacağı 
yönünde.

Cari açık, 
Ocak-Mayıs 
döneminde 
37 milyar 274 
milyon dolara 
ulaştı. Aylar itibariyle 
açığın seyri; Ocak’ta 6 
milyar 79 milyon dolar, 
Şubat’ta 6 milyar 138 
milyon dolar, Mart’ta 9 milyar 
745 milyon 
dolar, Nisan’da 
7 milyar 680 
milyon dolar, 
Mayıs’ta ise 7 
milyar 753 milyon 

dolar oldu.
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Yılın ilk 6 ayında ihracatını    
1 milyar doların üzerine 
çıkararak şampiyon olan 9 ilin 
toplam ihracatı 55 milyar 686.2 
milyon dolar oldu. Toplam 
ihracatın 55 milyar 686.2 milyon 
dolarla yüzde 88’ini oluşturan   
9 ilin içinde İstanbul liste 
başında yer aldı. İstanbul’un 
ihracatı ise toplam ihracatın 
yüzde 45’ini oluşturdu.

Türkiye İhracatçı Birlikleri 
(TİM) verilerinden yapılan 
hesaplamalara göre; geçen yıl 
7 ilin 6 aylık ihracatı 1 milyar 
doları geçerken, bu yılın Ocak-
Haziran döneminde 9 ilin 
ihracatı 1 milyar doları geçti. 
Böylece “ihracat şampiyonu 
iller” unvanını alan 9 ilin 
toplam 55 milyar 686.2 milyon 
dolarlık ihracatı 65 milyar 703 
milyon dolarlık genel ihracatın 
yüzde 88’ini oluşturdu. İhracat 
şampiyonu 9 il; İstanbul, 
Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, 
Gaziantep, Manisa, Denizli, 

İhracatı 9 il sırtladı
Hatay oldu.

İstanbul tek başına 
yüzde 45
Ocak-Haziran döneminde 

29 milyar 226.8 milyon dolarlık 
ihracat yapan İstanbul’un 
ihracatı toplam ihracatın yüzde 
45’ini oluşturdu. İstanbul’un 6 
aylık ihracatı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 21.5 artış 
gösterdi. İstanbul’u ihracatın 
yüzde 10.3’ünü oluşturan 
Kocaeli takip etti. Kocaeli’nin 
6 aylık ihracatı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 48.7 
artarak 6 milyar 741.3 milyon 
dolara çıkı. 

Hatay listeye girdi
Yılın ilk 6 ayında Bursa 6 

milyar 510 milyon dolar, İzmir 
3 milyar 9224 milyon dolar, 
Ankara 2 milyar 769 milyon 
dolar, Gaziantep 2 milyar 
270 milyon dolar, Manisa 

1 milyar 794 milyon dolar, 
Denizli 1 milyar 367 milyon 
dolarlık ihracat yaptı. 6 aylık 
toplam ihracatını 1 milyar 
doların üzerine çıkaran Hatay 
şampiyonlar listesine Haziran 
ayında giriş yaptı. Hayat’ın söz 
konusu dönemdeki ihracatı 1 
milyar 81 milyon dolar oldu.

İhracatı milyar doları 
geçen iller

Ocak-Haziran (2011) (bin dolar)

İl İhracat
İstanbul 29.226.817
Kocaeli 6.741.385
Bursa 6.510.586
İzmir 3.924.033
Ankara 2.769.587
Gaziantep 2.270.130
Manisa 1.794.421
Denizli 1.367.397
Hatay 1.081.852
Toplam 55.686.208
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Proje çıksa DTM 400 bin dolar 
destek verecek

DTM İhracat Genel 
Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme 
Destekleri Dairesi Başkanı 
Bünyamin Kutlu, özellikle proje 
bazlı destek oranında yüzde 75 
oranında yardım yaptıklarını ve 
bunun bugüne kadar verilen 
en yüksek oran olduğunu 
vurguladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmirli sanayicilere yeni 
ihracat kapıları açmak ve bu 
yönde verilen desteklerden 
yararlanmalarını sağlamak 
amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı 
işbirliğinde “İhracatta Yeni 
Devlet Yardımları” semineri 
gerçekleştirdi.

EBSO Meclis Salonu’nda 
İzmirli sanayici ve ihracatçıların 
büyük ilgi gösterdiği 
bilgilendirme toplantısında 
sunum yapan DTM İhracat 
Genel Müdürlüğü KOBİ ve 
Kümelenme Destekleri Dairesi 
Başkanı Kutlu, uluslararası 
rekabetçiliğin geliştirilmesinin 
desteklenmesindeki hedeflerinin 
ihracat seferberliğini başlatmak 
olduğunu kaydetti.

400 bin dolarlık 
proje beklentisi
Destek sistemlerinin 

temelinde kümelenme ve 

proje bazlı desteklemenin 
bulunduğunu aktaran 
Kutlu, rekabet gücünün 
artırılması oranında ihracatın 
gelişebileceğine dikkat çekti. 
Bünyamin Kutlu, sanayi 
odaları gibi işbirliği yaptıkları 
kuruluşların üyelerinden 
proje teklifi aldıklarını, 
projelerle İhracatı Geliştirme 
Etüt Merkezi’ne (İGEME) 
başvurulduğunu belirterek, 
proje onaylandıktan sonra 
tüm harcamaları işbirliği 
kuruluşunun yaptığını, 
şirketlerin bu süreçte bütün 
bürokratik aşamalardan muaf 

tutulduğunu anlattı.
Yeni teşviklerin çıkmasıyla 58 

proje başvurusunun yapıldığını, 
48’ini onayladıklarını kaydeden 
Kutlu, ‘’Projelerde destek 
oranımız yüzde 75. Bu, bugüne 
kadar verilen en yüksek oran. 
İhracatçıya 400 bin dolara 
kadar destek olabiliyoruz ancak 
şu ana kadar 400 bin dolarını 
kullanabilen proje henüz 
çıkmadı” bilgisini verdi. 

Kutlu, ihtiyaç analizi, eğitim 
ve danışmanlık hizmetleri, 
yurtdışı ve pazarlama alım 
heyeti harcamaları şeklindeki 
harcamalar yapıldıktan 
sonra ertesi gün başvuru 
yapılabildiğini, bu harcamaların 
yüzde 75’inin en fazla 3 ay 
içinde geri ödendiğini de 
sözlerine ekledi.

Bünyamin Kutlu, Pazar 
Araştırması ve Pazara 
Giriş Desteği, Uluslararası 
Rekabetçiliğin  Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi, Yırtdışı 
Birim Marka ve Tanıtım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
ile İhracata Yönelik Devlet 
Yardımları Kapsamında Çevre 
Maliyetlerinin Desteklenmesi 
tebliğleri hakkında ayrıntılı 
açıklamalarda bulunurken, 
İzmirli sanayicilerin sorularını da 
cevaplandırdı.
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Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın hükümet programını 
açıklarken cari açığın en önemli 
nedeni olarak enerjiyi sayması 
üzerine harekete geçildi. Enerji 
yönetimi cari açığı azaltmak 
için formül arıyor. Türkiye’nin 
2023 yılında 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşması için 
de bunu sağlayabilecek üretimi 
gerçekleştirebilmesi amacıyla 
enerji yatırımları büyük önem 
taşıyor. 

Petrolde yüzde 92, 
doğalgazda yüzde 98 oranında 
dışa bağımlı olan Türkiye’de 
ham petrol fiyatlarının 1 dolar 
artması, enerji ithalatı faturasını 
yılda 180- 200 milyon dolar 
yükseltiyor. Elektrik üretiminin 
neredeyse yüzde 50’si doğrudan 
ithal edilen doğalgazdan 
kaynaklanıyor. 

Barajlardan 
2.5 milyar dolar
Enerji yönetimi hidroelektrik 

santrallerindeki (HES) üretim 
payını çıkararak Türkiye’yi 
doğalgaz bağımlılığından 
kurtarmayı planlıyor. Son 3 
yılda HES’lerdeki üretim payı 
yüzde 10’larda yüzde 34’lere 
yükselerek ilk defa doğalgaz 

Enerjik çözüm

santrallerinin üretimini yakaladı. 
İlk 6 ayda barajlara 108 milyar 
metreküp su geldi. Bu suyla 
38.5 milyar kilovat elektrik 
üretildi. Doğalgazla üretilmesi 
durumunda ise bu rakamın 
karşılığı 9 milyar metreküp. Bu 
sebeple de ilk 6 ayda üretilen 
elektrik yaklaşık 4 milyar dolarlık 
doğalgaz tasarrufuna denk geldi. 
Son 3 yılda devreye giren büyük 
barajlarda cari açıktan 2.5 milyar 
dolar azaltılmış oldu. EPDK da 
motorine yüzde 3 oranında yerli 
üründen oluşacak biyodizel şartı 
getirerek cari açığı 500 milyon 
dolar azaltmayı planlıyor.

Yerli kaynak artacak
Başbakan Erdoğan’ın 

açıkladığı hükümet programı 
ile önümüzdeki 5 yılda 10 bin 
megavat kömür, rüzgâr ve 
güneş santrali yapılması böylece 
ithalatın azaltılması hedefleniyor. 
Yaklaşık 20 milyar euroyu 
bulacak yenilenebilir enerji 
ekipman ithalatını önlemeye 
karşı ise ilave teşviklerle yerli 
üretim desteği veriliyor. Beş 
yılda 2 bin 900 megavat 
hidroelektrik santral ile bin 
386 megavat rüzgar enerjisi 
kabulü yapıldı. Ayrıca DSİ, Ilısu, 
Deriner gibi Türkiye’nin en büyük 
barajlarını tamamlamak için 
büyük yatırımlara imza atmaya 
hazırlanıyor.

Su bereketi
Gelen yağışlar nedeniyle 

hidroelektrik santrallerinin 
doluluk oranlarının maksimum 
seviyelerde olduğunu aktaran 
Enerji Bakanlığı yetkilileri, 
“Barajlar sayesinde tüketimin 
tavan yaptığı Temmuz Ağustos 
aylarında kriz yaşamayacağız” 
bilgisini verdi.

Başbakan “Cari açık yerli enerjiyle çözülür” deyince enerji 
yönetimi harekete geçti. Elektrik üretiminde suya ağırlık 
verilecek. Motorine biyodizel şartı getirilecek. İki önlemin 
cari açığı 3 milyar dolar azaltması bekleniyor.

2015’e kadar 15 
milyar dolar

Kamu ve özel sektör eliyle 
toplam 5 bin 500 megavatlık 
ilave hidroelektrik gücü.

Yerli kömür ve rüzgâr 
enerjisi ile 4 bin 800 megavat 
güce sahip yeni santraller.

Hedefi gerçekleştirmek için 
yaklaşık 15 milyar dolarlık 
yeni yatırım.

ENERJİ





ENERJİ

17 yıllık 
petrolümüz kaldı

Yeni keşifler yapılmadığı takdirde, bugünkü 
üretim seviyesi ile Türkiye’de 17,3 yıllık ham 
petrol rezervi, 8,6 yıllık doğalgaz rezervi kaldı. 
Dünyada ise 49,2 yıl yetecek petrol, 59,5 yıl 
yetecek kadar doğalgaz rezervi bulunuyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
tarafından hazırlanan “2010 Yılı Hampetrol 
ve Doğal Gaz Sektör Raporu”ndan derlenen 
bilgilere göre, küresel ekonomik krizin ardından 
2010 yılında dünya enerji talebi 2009 yılına göre 
yüzde 2 arttı. Geçen yıl dünya enerji ihtiyacının 
yüzde 35’ini ham petrol, yüzde 23’ünü ise doğal 
gaz karşıladı.

Hedefler
Öte yandan, 

2013 sonuna kadar 
Türkiye’deki arama-
üretim yatırımlarının her 
yıl yüzde 10, ham petrol 
üretiminin yüzde 1, doğal 
gaz üretiminin yüzde 
5 artırılması için uygun 
koşulların sağlanması 
hedefleniyor.

2012 yılı sonuna kadar 
sektör temsilcilerinin 
katılımıyla kamuya 
herhangi bir yük 
getirmeden güçlü bir stok 
teşkilatı oluşturulması da 
öngörülüyor.
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Dünya petrol tüketimi geçen 
yıl, önceki yıla göre günde 1,3 
milyon varil artarak 85,4 milyon 
varile ulaştı. Dünya petrol üretimi 
de yüzde 2,25’ik artışla günde 
81,75 milyon varil oldu. Avrupa 
ve Avrasya üretimi yüzde 2 
azalırken, Orta ve Güney Amerika 
ile Afrika’da yüzde 4’lük üretim 
artışları gerçekleşti.

Yeni bulunan sahalar 
sayesinde dünya petrol rezervi 
ise yüzde 10 artarak 1,46 trilyon 
varil oldu. Buna göre 45,7 yıl 
olan dünya petrol rezervi ömrü, 
geçen yıl yüzde 7,7 arttı ve 49,2 
yıl olarak hesaplandı.

Küresel ekonomik krizin 
etkilerinin azalması ile doğalgaz 
ticaretinde de artış gözlendi. 
Doğalgaz talebi geçen yıl tüm 
dünyada yüzde 7’lik artış ile 
3,1 trilyon metreküp olarak 
gerçekleşti. Doğalgaz üretimi 
de 2010 yılında yüzde 6 artarak 
3,1 trilyon metreküpe yükseldi. 
Krizin etkilerinin azalması ile 
talep arttı ve doğal gaz rezerv 
ömrü yüzde 5,3 azalarak 59,5 
yıl olarak hesaplandı. Doğalgaz 
rezerv miktarı ise 188,3 trilyon 
metreküp olarak tespit edildi.

Ortadoğu’da yaşanan 
olaylar ve Japonya’da yaşanan 
deprem ve tsunaminin etkisiyle 
beklentinin daha da aşağıya 
çekilmesi düşünülürken, nükleer 
tehdidin enerji üretiminde petrol 
ve doğalgaza yönelime neden 
olması da mümkün görünüyor.

Kuyularımızın yarısı 
dolu çıktı
Son 10 yılda Türkiye’deki 

petrol üretiminde yüzde 3,2 
oranında düşüş gözlenirken yeni 
petrol sahalarının keşfedilmesi 
ve ikincil üretim yöntemlerinin 
geliştirilmesi ile üretim düşüşü 
kısmen engellendi.

Türkiye’de geçen yıl açılan 
205 kuyunun yarıya yakınında, 
petrol ve gaz bulundu. 57 
kuyudan petrol, 44 kuyudan gaz 
ve 1 kuyudan da hem petrol, 
hem gaz çıkarıldı. 2010 yılında 
Türkiye’deki petrol hakkı sahibi 
şirketler tarafından 93 arama, 
51 tespit, 61 üretim kuyusu 
sondajı olmak üzere, toplam 

205 sondaj gerçekleştirilirken, 
bu kuyularda 323 bin 55 metre 
sondaj yapıldı. Geçen yıl açılan 
toplam 205 kuyunun 57’sinde 
petrol, 44’ünde gaz, birinde ise 
hem petrol, hem gaz bulundu. 
74 kuyu kuru kuyu olarak 
tamamlanırken, 29 kuyudaki 
çalışmalar ise bu yıl devam 
edecek.

2010 yılında 128 petrol 
sahasından 17 milyon 316 
bin varil (2.497.022 ton) ham 
petrol üretimi, 65 doğal gaz 
sahasından ise 725 milyon 984.6 
bin metreküp doğal gaz üretimi 
gerçekleştirildi.

Geçen yıl devlet hissesi 
olarak, 228,8 milyon lirası ham 
petrolden, 36.5 milyon lirası 
doğal gazdan olmak üzere 
toplam 265,3 milyon lira, devlet 
hakkı olarak ise 11,3 bin lira 
tahakkuk edildi.

47 şirket aradı
Türkiye’de geçen yıl 25 yerli, 

22 yabancı olmak üzere toplam 
47 şirket arama ve üretim 
faaliyetinde bulundu. 2010 yılı 
sonunda toplam 387 adet arama 
ruhsatı, 76 adet işletme ruhsatı 
ve 5 adet jeolojik keşif izni verildi.

Yıl içinde toplam 169 adet 
arama ruhsat müracaatında 
bulunuldu. 2010 yılı içinde 
57 adet petrol arama ruhsatı 
verildi. Bununla birlikte 59 
adet petrol arama ruhsatının 
temdidi (uzatma) yapıldı. 85 
adet arama ruhsatı ise terk 
veya fesih edildi ya da 
süresi sona erdi. 68 
adet arama ruhsat 
başvurusu red 
edildi. 3 yerli, 2 
yabancı olmak 
üzere, 5 şirket 
petrol hakkı 
sahibi olarak 
arama faaliyetlerine 
başladı.

Bu arada, yıl sonu 
itibariyle Türkiye’de 76 

adet işletme ruhsatı mevcut 
bulunuyor.

2010 yılında alınan devlet 
harcının toplamı ise 401,7 bin 
lira oldu.

Yeni kaynaklar lazım
Türkiye’de üretilebilir petrol 

rezervi 291,5 milyon varil 
(43,14 milyon ton), doğal gaz 
rezervi ise 6,2 milyar metreküp 
olarak hesaplandı. Yeni keşifler 
yapılmadığı takdirde, bugünkü 
üretim seviyesi ile Türkiye’de 17,3 
yıllık ham petrol rezervi, 8,6 yıllık 
doğalgaz rezervi kaldı.

Rapora göre, West Texas 
Intermediate (WTI) petrolünün 
varil fiyatı, 2011 yılında 
ortalama 105 dolar olarak 
tahmin ediliyor. İran ve Suudi 
Arabistan’da yaşanabilecek siyasi 
istikrarsızlıklar, 2011’de petrol 
fiyatını artırıcı etki yapabilecek. 
Japonya’da yaşanan deprem 
ve tsunaminin etkisi ile 2011 
yılında dünya genelindeki petrol 
tüketimi, 2010 yılına oranla 
daha az artacak. Japonya’daki 
deprem ve tsunami felaketinin 
ardından dünyada nükleer 
enerji üretiminin sorgulanmaya 
başlandığının belirtildiği raporda, 
bu nedenle uzun dönemde 
elektrik üretiminde doğalgazın 
önem kazanabileceğine işaret 
edildi.

Türkiye’de üretilebilir petrol rezervi 291,5 milyon 
varil (43,14 milyon ton), doğalgaz rezervi ise 
6,2 milyar metreküp olarak hesaplandı.
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Büyüme danışmanlığı ve 
araştırma kuruluşlarından Frost 
& Sullivan’ın küresel çapta 
gerçekleştirdiği araştırmaya 
göre, önümüzdeki 10 yıl 
içinde yenilenebilir enerji 
pazarında hızlı bir büyüme 
bekleniyor. Hidroelektrik dışında 
rüzgar, güneş, biyokütle ve 
jeotermal gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarının 2010 yılında 
yüzde 3,6 olan küresel payının 
2020 yılında yüzde 7,7’ye, 
2030 yılında ise yüzde 12,6’ya 
yükselmesi öngörülüyor.

Avrupa, Kuzey Amerika, 
Çin, Hindistan ve Türkiye’de 
rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, 
hidroelektrik, biyokütle ve 
jeotermal enerji pazarlarının 
önümüzdeki 10 yılını analiz 
eden Frost & Sullivan, çeşitli 
sonuçlara ulaştı.

Frost & Sullivan’ın küresel 
çapta gerçekleştirdiği 
araştırmaya göre; önümüzdeki 
10 yıl içinde yenilenebilir enerji 
pazarında hızlı bir büyüme 
bekleniyor. Araştırmaya göre, 
fosil yakıtların emisyonunu 
azaltmaya kararlı hükümet 
politikaları, uluslararası 
anlaşmaların getirdiği 
zorunluluklar ve yeşil ekonomiye 
dayalı yeni endüstrilere destek 
olma eğiliminin güçlenmesi gibi 
nedenlerden dolayı yenilenebilir 
enerjiye olan yatırımlar 
önümüzdeki dönemde ivme 
kazanacak.

Frost & Sullivan’a göre 
hidroelektrik dışında rüzgar, 
güneş, biyokütle ve jeotermal 
gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının 2010 yılında 

yüzde 3,6 olan küresel payının 
2020 yılında yüzde 7,7’ye, 
2030 yılında ise yüzde 12,6’ya 
yükselmesi öngörülüyor.

Araştırmanın Türkiye 
sorumlusu Özge Özeke, 
Türkiye’de enerji üreticilerinin 
büyük ölçüde doğalgaz 
ithalatına bağlı bulunduğunu 
ve enerji ihtiyacının 
neredeyse yarısının bu yoldan 
karşılandığına dikkati çekerken, 
bu durumun büyük yatırımcıları 
alternatif üretim yollarına 
yönelttiği, nitekim Türkiye’de 
rüzgar, güneş, biyokütle ve 
jeotermal gibi tüm yenilenebilir 
enerji alanlarına büyük bir ilgi 
gösterildiğini kaydetti.

Araştırmaya göre, Türkiye’de 
yenilenebilir enerji pazarının kısa 
sayılabilecek geçmişine rağmen, 
2023 yılı itibariyle pazarda gözle 
görülür bir artış kaydedilecek. 
Gelecek yıllarda Türkiye’de 
enerji ihtiyacının yüzde 6 ile 8 
arası artış göstermesine paralel 
olarak, siyasetçilerin ülkenin 
kendi kaynaklarından elde 
edebilecekleri büyük potansiyele 
kayıtsız kalmayacakları 
vurgulandı.

Türkiye güneş 
enerjisinde yeni 
ülkeler arasında

Frost & Sullivan’a göre, 
Türkiye güneş enerjisi 
alanında ise yeni ülkeler 
arasında gösteriliyor. 
Düzenlemelerle ilgili eksiklerin 
yıl içinde tamamlanması ve 
prosedürlerle teknik detayların 
da bitirilmesiyle birlikte güneş 
enerjisi yatırımlarının hız 

Yenilenebilir enerjinin 
gelecek 10 yılı

Frost & Sullivan’ın küresel çapta gerçekleştirdiği 
araştırmaya göre, hidroelektrik dışında rüzgar, 
güneş, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarının küresel payının 2020’de yüzde 
7.7’ye, 2030 yılında ise yüzde 12.6’ya yükselmesi 
öngörülüyor.
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kazanacağına kesin gözüyle 
bakılırken, bu alanda Türkiye’nin 
sahip olduğu büyük potansiyel 
pazarı her açıdan cazip kıldığı 
ifade ediliyor.

Araştırmada, Türkiye’de 
diğer yenilenebilir kaynaklara 
kıyasla rüzgar enerjisi pazarının 
2010 yılı itibariyle 1266 
MW’lık kapasiteye sahip 
olmasının, pazarın gelişmiş 
bir düzeyde olduğunu işaret 
ettiği vurgulanırken, bu 
alanda endüstrinin karşılaştığı 
temel zorluğun, uzun süren 
lisanslandırma süresi ve buna 
bağlı olarak uygulamadaki 
projelerde yapılan değişiklikler 
olarak gösterildi.

2023 yılını hedefleyen 
stratejik çalışmaya göre 
Türkiye’de rüzgar enerjisinde 
20 bin MW’lık kapasiteye 
ulaşılması arzusunun, bürokratik 
çevrelerde oldukça iyimser bir 
hedef olarak değerlendirildiği 
belirtilen araştırmada, şunlar 
kaydedildi:

“Öte yandan, jeotermal 
enerjide 600 MW’lık elektrik 
üretim potansiyeli olan Türkiye, 
bu alanda AB ülkeleri arasında 
birinci, dünya ülkeleri arasında 
yedinci sırada bulunuyor. 2010 
yılında yenilenebilir enerjiler 
için açıklanan tarifelerdeki 
dönüşle son kanunun çıkmasıyla 
birlikte, jeotermal enerjinin 
parlak bir gelecek vaat ettiği 
ileri sürülüyor. Sürekli bir 

güç üretim türü olmasından 
dolayı talebin sadece yüksek 
maliyet ve kaynağın küçüklüğü 
yüzünden zorluk yaşayabileceği 
tahmin ediliyor. 2023 yılı 
itibariyle devletin hedefi ise 
Türkiye’nin tüm jeotermal enerji 
potansiyelini tam kapasiteyle 
değerlendirmeye almaya 
odaklanıyor.”

Rüzgar enerjisi 
yatırımı gelişme 
gösterecek

Araştırmada, rüzgar 
enerjisine yatırımın dünya 
genelinde önemli gelişme 
göstereceğine işaret edilirken, 
Frost & Sullivan’ın öngörüsüne 
göre bu yükseliş yalnızca Çin’in 
10 yıl içinde kurulu rüzgar 
enerjisi gücünü neredeyse üç 
katına çıkarmasından değil, 
Hindistan ve Avrupa’daki altyapı 
yatırımlarının katkısıyla da 
sağlanacak.

Kuzey Amerika pazarının 
ise düzenlemelerle ilgili canlılık 
yaşasa da kriz döngüsünü 
aşamayacağı, Avrupa’daki 
rüzgar enerjisi üreticilerinin 
ise Asya’dan gelecek rekabetçi 
baskıyı hissedeceği ve sektörün 
yapısının önümüzdeki beş yılda 
şirket birleşmeleriyle önemli bir 
değişim geçireceği ifade edildi.

ENERJİ

39



40

Frost & Sullivan’a göre 
sermaye ve ekipman maliyetleri 
2009 ve 2010 yıllarında düşmüş 
olsa da projelerin karmaşık 
yapısından dolayı maliyetler 
yine de yüksek olmaya devam 
edecek. 

Güneş enerjisi pazarının 
ise uzun dönemde iyi bir 
büyüme yakaladığı ancak Batılı 
üreticiler için temel sorunun 
Avrupa ve Kuzey Amerika 
pazarını hedefleyen Çinli 
üreticilerin artan egemenliği 
olarak gösterildiği anımsatılan 
araştırmada, silikon bazlı 
güneş enerjisi teknolojisinin 
artık standart bir teknoloji 
olarak görüldüğü ve yatırım 
marjlarının sürekli düştüğü, 
maliyet açısından geleneksel 
enerji teknolojileri ile güneş 
enerjisi arasındaki mesafe hızla 
kapandığı ifade edildi.

Halihazırda Çin’de 200’den 
fazla güneş enerjisi ekipmanı 
üreten firma bulunduğu, 
önümüzdeki 10 yılda Çinli 
üreticilerin Avrupa ve Kuzey 
Amerika pazarlarını da 
hedefleyeceğinin tahmin edildiği 

belirtilen araştırmada, “Nitekim 
Çin firmaları bugün dünya 
çapında satılan modüllerin 
neredeyse yarısına sahip 
bulunuyor ve gözlerini denizaşırı 
bölgelere çevirmiş durumdalar” 
denildi.

Hidroelektrik 
santraller çekiciliğini 
yitiriyor
Frost & Sullivan’ın 

araştırmasında, hidroelektrik 
santrallerin sermaye yoğun 
olmaları ve geri ödeme süresinin 
uzunluğu nedeniyle yatırım 
açısından çekici olmadıklarının 
altı çizilirken, şunlar ifade edildi:

“Daha çok kamu 
teşekküllerinin yatırım planlarına 
giren hidroelektrik santraller, 
kimi zaman kamu açısından 
da çekiciliğini yitiriyor. Çünkü 
özellikle Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da söz konusu 
teşekküllerin hissedarlarının 
yoğun baskısıyla karşı karşıya 
kalıyorlar. Önümüzdeki 10 
yıl içinde bu alanda gelişim 
görece düşük olacak. Bunun en 

Türkiye’de yenilenebilir enerji pazarında 2023 
yılı itibariyle gözle görülür artış kaydedilmesi 
bekleniyor.

önemli nedenlerinden biri de 
en verimli kullanım alanlarının 
zaten hizmette olmasından 
kaynaklanıyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
birçok hidroelektrik santrali 
kullanım ömrünün sonuna 
gelmiş bulunuyor. Yeniden 
yapılandırılmadıkları takdirde 
kapatılmak zorunda kalacaklar. 
Pek çok santralin ise gelişimi, 
kapasite artırımı ve çevresel 
etkilerinin en aza indirilmesi 
için elden geçirilip seviyeleri 
yükseltilmiş durumda. Büyük 
hidroelektrik santraller sebep 
oldukları büyük zararlar 
yüzünden çevreci kuruluşların 
tepkileriyle karşılaşmaya devam 
ediyor. Önümüzdeki 10 yılda 
çevreci muhalefetin artarak 
sürmesine ve çevreci bilincin 
küresel çapta daha da yaygınlık 
kazanmasına kesin gözüyle 
bakılıyor.”

Hidroelektrik santrallerin 
su tutma ve elektrik üretme 
kapasitelerinin doğa şartlarına 
bağlı olması, ancak bol yağış 
alınan dönemlerde verimli 
çalışmaları da bir başka 
handikapı teşkil ediyor. Enerji 
talebi, üretimde dalgalanmayı 
istemiyor.

Hidroelektrik alanında Çin’in 
kurulu düzeninin 10 yılda 
ikiye katlanacağı ve pazara 
Çin ekipman üreticileri hakim 
olacağı belirtilirken, Avrupa’da 
ise Portekiz ve Avusturya’nın 
yeni hidroelektrik santraller için 
en iyi fırsatları sunacağı, yeniden 
yapılandırma alanında Fransa 
ve Norveç’in öne çıkarken, bu 
ülkeleri İsveç ve Avusturya takip 
edeceği bildirildi.

Araştırmaya göre biyokütle 
projeler sermaye yoğun yapıları 
nedeniyle 2009 ve 2010 yıllarını 
zorlu geçirirken, az sayıda 
fondan yararlanabildi. 

Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
2012 ve 2013 yıllarında işlemeye 
başlayacak santrallerin sayısının 
az olacağı, ancak bu pazarın 
temellerinin sağlam olduğunu, 
sağlanan teşvikler gözönüne 
alındığında pazarın 2011 
yılından itibaren gelişmeye 
başlayacağı ifade edildi.

Türkiye’nin güneş enerjisi haritası
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Türkiye’de tüketicilerin 
elektrikli araçlara Avrupalı 
tüketicilere oranla çok daha fazla 
ilgi gösterdiği bildirildi.

Deloitte tarafından 
Türkiye’deki tüketicilerin elektrikli 
araçlardan beklentilerini anlamak 
üzere gerçekleştirilen anket 
çalışmasının sonuçlarını ortaya 
koyan ‘’Elektrikli Araçlar Yolda... 
Dönüşüme Hazır mısınız?’’ 
başlıklı rapor yayımlandı.

Türkiye, Almanya, Belçika, 
Fransa, İngiltere, İspanya 
ve İtalya’da yapılan online 
araştırmaya dayanan rapora 
göre, Türkiye’deki katılımcılar 
elektrikli araçlara Avrupalı 
tüketicilere oranla daha fazla ilgi 
gösteriyor. Türk tüketicilerin bu 
araçlar hakkındaki farkındalığı 
her geçen gün artmasına 
rağmen henüz bilgi seviyelerini 
düşük olarak nitelendirmeleri 
ve elektrikli araçlardan 
beklentilerinin en üst seviyede 
olması da dikkati çekiyor.

Tüketicilerin elektrikli araç 
satın alma kararı vermesini, içten 
yanmalı motorlu araçlardan da 

beklenen güvenilirlik, emniyet ve 
toplam kalite faktörlerinin yanı 
sıra sürüş menzili ve şarj süresi 
gibi performans faktörleri ile 
satın alma fiyatı, enerji tüketimi, 
bakım ve tamir gibi toplam 
kullanım maliyetleri ve çevresel 
faktörlerin etkilediği görülüyor. 

Rapora göre, tüketicilerin 
elektrikli araçlardan beklentileri 
“Sürüş Menzili”, “Şarj Süresi ve 
Altyapısı” ile “Fiyat ve Toplam 
Maliyet” başlıkları altında 
özetlendi.

Sürüş menziliyle ilgili 
Türkiye’deki tüketicilerin 
haftaiçi ve haftasonu günlük 

sürüş dinamikleri dikkate 
alındığında elektrikli araçların 
neredeyse tamamının sunduğu 
120 kilometrelik sürüş menzili 
tüketicilerin kullanım ihtiyaçları 
açısından yeterli olmasına 
rağmen, tüketicilerin yüzde 80’i 
tarafından elektrikli araç satın 
almayı değerlendirmek için 120 
kilometre ve altındaki sürüş 
menzili yeterli bulunmuyor.

Şarj süresi ve altyapısında 
ise hızlı şarj, Avrupalı 
tüketiciler tarafından kritik 
olarak görülmesine karşın, 
Türkiye’deki tüketiciler uzun 
süreli şarj opsiyonuna daha sıcak 
yaklaşıyor.

Fiyat ve toplam maliyette 
Türkiye’deki tüketiciler, Avrupa 
ortalamalarına paralel olarak 
elektrikli araçlara, içten yanmalı 
motorlu araçlara oranla 
daha fazla ücret ödemek 
istemediklerini ifade ediyor. 
Benzin fiyatlarının trendi ve içten 
yanmalı motorların yakıt tüketim 
verimliliği de elektrikli araçların 
yaygınlaşması için belirleyici 
faktörler olarak öne çıkıyor.

Elektrikli araçlara ilgi de 
beklenti de yüksek
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İzmir’de endüstriyel 
havalandırma, iklimlendirme 
ve soğutma sektöründe 
ihracatın artırılması, kümelenme 
modeliyle ortak girişim ve 
stratejilerle rekabet gücünün 
yükseltilmesi projesi start aldı.

Ege Soğutma Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği (ESSİAD) 
ve proje ortakları Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Ege İhracatçı 
Birlikleri, İzmir Kalkınma 
Ajansı, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası tarafından İhracatı 
Geliştirme Etüd Merkezi’ne 
(İGEME) sunulan “Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Sektörüne Yönelik 
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin 
Geliştirilmesi Projesi”ne 
1 milyon 450 bin dolarlık 
destek verildi. Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından 3 yıl 
süreyle desteklenecek projenin 
ortaklarından İZKA yurt dışı 
heyet organizasyonları, EBSO 
ile Ege İhracatçı Birlikleri ise 
eğitim ve danışmanlık projeleri 
konusunda destek verecek.

Endüstriyel havalandırma, 
iklimlendirme ve soğutma 
sanayicilerini uluslararası alanda 
söz sahibi yapacak projenin 
tanıtımı, ESSİAD Başkanı 
Hüseyin Vatansever, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar ve 
İZKA Genel Sekreteri Ergüder 
Can tarafından EBSO Sanayiciler 
Kulübü’nde düzenlenen 
toplantıyla yapıldı.

Vatansever: Hedef 
2023’te 5 milyar dolar
İhracatı Geliştirme Etüt 

Merkezi’ne sunulan “Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Sektörüne Yönelik 
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin 
Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili 
bilgi veren ESSİAD Başkanı 

Vatansever, sektörün İzmir’de 
önemli bir ağırlığa sahip 
olduğunu, dernek üyesi 
şirketlerin çoğunun ihracat 
odaklı çalıştığını söyledi.

Ege Bölgesi’nde bu sektörde 
faaliyet gösteren 278 firmanın 
bulunduğunu, bu firmaların 
ihracatlarının yaklaşık 175 
milyon dolar olduğunu, 
sektörün ithalattan fazla ihracat 
yaptığını ifade eden Vatansever, 
şu bilgileri verdi:

“Ülke çapında ısıtma, 
soğutma ve havalandırma 
sektörünün 2023 hedefi 25 
milyar dolar olarak belirlendi. 
Şu anda ülke ihracatının yüzde 
17’sini Ege Bölgesi’ndeki 

Endüstriyel iklimlendirmecilerin
dış ticaret projesine destek

İzmir’de öne çıkan 5 sektör arasına giren endüstriyel 
havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektörü, DTM 
desteğiyle ihracat için 1 milyon 450 bin dolarlık eğitim  
ve tanıtım projesi başlattı.

Proje kapsamında 
ne yapılacak?

Üretim ve pazarlamanın 
geliştirilmesi için eğitim 
programları düzenlenecek

Soğutma sektörü 
kümelenecek

Pazar araştırmaları 
yapılacak

Uluslararası işbirliği 
imkanları artırılacak

Alım ve ticaret heyetleri 
düzenlenecek

Ortak yurtdışı tanıtım 
çalışmaları yapılacak

Hedef pazarlara ticari heyet 
organize edilecek
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firmaların yaptığı dikkate 
alınırsa 2023 yılı için yaklaşık 
5 milyar dolarlık bir ihracat 
hedefimiz olduğu görülecektir. 
Bu hedefi yakalayabilmek için 
firmalarımızdaki dış ticaret 
personelinin eğitimi ve yeni 
pazarlara ulaşım konusundaki 
tanıtım çalışmaları konusunda 
bir proje hazırladık. 3 yılda 
tamamlanacak olan projeye 
İzmir Kalkınma Ajansı 1 milyon 
450 bin dolar destek verdi.”

Bu proje ile soğutma 
sanayicilerinin yurtdışına 
gideceklerini, yurtdışından 
da alım heyetlerinin İzmir’e 
geleceğini belirten Vatansever, 
“Mevcut üretim ve pazarlama 
süreçlerinin iyileştirilmesi 
için eğitim programları ve 
teknik destek mekanizması 
oluşturulacak. Pazar 
araştırmaları yaparak hedef 
pazarlar belirleyeceğiz ve 
bu pazarlara yönelik tanıtım 
organizasyonları düzenleyeceğiz. 
Kümelenme yaklaşımı 
çerçevesinde katılımcı firmalar 
ortak girişim ve stratejiler 
belirleyerek rekabet güçlerini 
artıracak” diye konuştu.

Öne çıkan sektör
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, İzmir Kalkınma 
Ajansı’nın yaptığı saha çalışması 
sonucu İzmir’in öne çıkan 5 
sektörü arasına endüstriyel 
havalandırma, iklimlendirme 
ve soğutma sanayinin de 
girdiğini, bu projeyle sektörün 

yeni pazar bulma ve ihracatla 
ilgili becerisinin artırılacağını 
ifade etti. Ender Yorgancılar, 
“Soğutma sanayi önemli 
noktaya geldi. Başarılı çalışmalar 
yapılıyor. Sektör öyle büyümüş 
ki bir çatı altında toplanması 
gerektirecek boyuta varmış. İşte 
burada çatı ESSİAD. Soğutma 
sanayicilerin yeni pazarlar 
bulması, daha fazla ihracat 
yapması için de bu proje ortaya 
çıktı. Sektörün kümelenmesi 
gerekiyor. Ama bu kümelenmeyi 
ilçe bazlı, il bazlı, bölge bazlı ve 
ülke bazlı yapmalıyız” dedi.

İZKA Genel Sekreteri 

Ergüder Can ise, kümelenme 
konusunda Türkiye’de yıllardır 
teorik anlamda çalışmaların 
yürütüldüğünü ancak somut 
mesafe alınamadığına dikkat 
çekerek, “Bu projeyle ilk 
defa somut olarak, sahada 
bir sektörün kümelenmesini 
uygulamış ve göstermiş 
olacağız. Yıllardır konuşulan 
kümelenme konusunda 
bir modeli hayata geçirmiş 
olacağız” diye konuştu.

Can, bu noktada en önemli 
adımın sektörün kümelenme 
modeline sahip çıkması 
olacağını vurguladı.

Yorgancılar İZKA’ya sahip çıktı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, son dönemde İzmir Kalkınma Ajansı’na 
(İZKA) yönelik eleştirilere karşı kuruma sahip çıktı. Aynı zamanda 
İZKA’nın Yönetim Kurulu Üyesi olan Yorgancılar,  “Bugüne kadar 
yapılan tüm çalışmalar, ilgili bakanlığımızın bize talimat olarak 
vermiş olduğu kitapçıkta tanımlanan kanunlar çerçevesinde 
gerçekleşmiştir. Bu açıdan içimiz rahat” dedi.

Türkiye’de bulunan tüm kalkınma ajanslarının ilgili bakanlık 
tarafından açıklanan yönetmeliklerle yönetildiğine dikkat çeken 
Yorgancılar, “Projelerin kabul edilmeleri, kabul edilme saati dahi 
bir kitapçıkla tanımlanmış. Biz projeleri 17.00’ye kadar kabul 
ediyoruz. 17.00’yi bir dakika geçen projeyi kabul etme yetkimiz 
yok. Ne benim ne İZKA Genel Sekreteri’nin hatta ve hatta 
İZKA Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Valimizin dahi yetkisi 
yok. Bunların hepsi net şekilde tanımlanmış. Tüm kalkınma 
ajansları aynı kriterlerle çalışıyor. kitapçıkta tanımlanan kanunlar 
çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu açıdan bizim içimiz rahat” diye 
konuştu.

Kalkınma ajanslarının çalışma kriterlerinde bazı değişimlere 
ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yorgancılar, yapılacak bir 
değişikliğin de tüm kalkınma ajansları için geçerli olacağına 
dikkat çekti.
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Zeytinyağında ithalat tepkisi

Egeli zeytinyağı üreticileri, 
zeytin ve zeytinyağı ülkesi 
olan Türkiye’ye zeytinyağı 
ithal edilmesine tepki 
gösterdi. Türk zeytinyağının 
iç piyasada tüketilemediğini 
ve ihraç edilemeyip depolarda 
bekletildiğini belirten üreticiler, 
zeytinyağı ithal edilerek iç 
piyasada zaten düşük olan 
fiyatın daha da düşürülmesinin 
amaçlandığını ileri sürdü. 
Düşük fiyattan toplanacak 
zeytinyağının İtalya ve 
İspanya’ya ihraç edildiğine 
dikkat çeken üreticiler, bu 
ülkelerin de Türk zeytinyağını 
kendi markalarıyla dünya 
piyasasına süreceği iddia etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yağ Sanayi Meslek 
Komitesi, Milas yöresindeki 
zeytinyağı fabrikalarının 
sorunlarını saptamak amacıyla 
Milas Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda (MİTSO) toplantı 
düzenledi. MİTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Enver Tuna’nın 
yönettiği toplantıya EBSO 
Yağ Sanayi Meslek Komitesi 

Başkanı Günizi Belevi, Başkan 
Yardımcısı Recai Gümüşkesen, 
komite üyeleri Nejat Özduran, 
Mustafa Işıl Özyurt, Şükrü 
Akkan ile EBSO Sektör İzleme 
ve Meslek Komiteleri memuru 
Başak Karaöz’ün yanı sıra Milas 
Tarım İlçe Müdürü Ali Akay, 
Milas Ziraat Odası Başkanı 
İsmail Atıcı ve çok sayıda Milaslı 
zeytinyağı fabrikası sahibi veya 
temsilcisi katıldılar.  Zeytinyağı 
sektörünün sorunlarının dile 
getirildiği toplantıda üreticiler, 
zeytinyağı ithalatına tepki 
gösterdi.

Sızma zeytinyağını 
bile alan yok
EBSO Yağ Sanayi Meslek 

Komitesi Başkan Yardımcısı 
Recai Gümüşkesen ile 
MİTSO’nun girişimi ve 

katkılarıyla gerçekleştirilen 
toplantıda ilk konuşmayı 
yapan EBSO Yağ Sanayi Meslek 
Komitesi Üyesi Nejat Özduran, 
zeytinyağı piyasasındaki 
durgunluğa dikkat çekerek, 
“Bugün piyasada zeytinyağı 
alıcısı yok. Çünkü ithal yağ 
geldi. Kristal ve Komili’den 
başka zeytinyağı alan firma da 
kalmadı. Oysa bu mevsim, tam 
da zeytinyağının alınıp satılacağı 
zaman. Sızma zeytinyağını bile 
alan yok” diye konuştu.

Ortak akılla 
çözüm bulalım
İthal zeytinyağı konusu başta 

olmak üzere sektördeki diğer 
sorunların da belirlenerek en 
kısa yoldan Ankara’daki yetkili 
makamlara iletilmesi gerektiğini 
anlatan Nejat Özduran “Biz 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yağ Sanayi Meslek 
Komitesi, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
yöredeki zeytinyağı fabrikaları yöneticileriyle bir 
toplantı yaparak sektördeki sorunları tartıştı.
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çok gecikmeden EBSO’da bir 
toplantı yapalım. Ortak akıl 
üretelim. Ankara’da bu işin 
sorumlusu kimse ona gidelim, 
görüşelim. Bu işler yazarak, 
dilekçe vererek de çözülmüyor” 
dedi.

Piyasada çok miktarda sahte 
veya kötü kalite zeytinyağı 
bulunduğuna dikkat çeken Nejat 
Özduran şunları söyledi:

“Bugün tüketici de 
kandırılıyor. ‘sızma yağ’ 
diye yüzde yüz kanola yağı 
satılıyor. ‘İzmir’de bir yerde 
güzel bir ambalaj içinde sızma 
yağ satılıyor’ dediler, hem de 
çok ucuz fiyata. Alınıp tahlil 
edildi, yüzde yüz  kanola yağı 
çıktı. Tabi marka da sahte, 
adres de sahte. Bu durumda 
üretici gibi görünen firma 
cezalandırılamazsa satan 
cezalandırılıyor. Hem de 
çok yüksek cezalar veriliyor, 
İzmir’de birkaç tane böyle örnek 
yaşandı. Bu konuda hepimizin 
bir zeytinyağı müfettişi gibi 
çalışmamız lazım. Nerede böyle 
ucuz fiyatlı yağ gördüysek 
hemen Alo 174 hattını 
arayalım, haber verelim. Bu 
gibi kötü ürünler zeytinyağına, 
zeytinyağının pazarına çok zarar 
veriyor. İthal zeytinyağlarının 
mutlaka gıda 

laboratuvarlarından 
denetlenmesi 
lazım.”

Milaslı zeytin 
ve zeytinyağı üreticisi 
Ali Osman Menteşe de, 
zeytinyağı ithalatının 
arkasında iç piyasadaki 
zeytinyağı fiyatının 
daha da düşürülmesi 
olduğunu belirterek, 
“Düşük fiyatla 
piyasadan zeytinyağını 
toplayarak İtalyanlara, 
İspanyollara ucuz 
fiyata satmayı 
amaçlıyorlar.  
İtalyanlar ve 
İspanyollar da 
bu yağları 
kendi 

EBSO Yağ Sanayi Meslek Komitesi üyeleri, son dönemde 
Türkiye’ye zeytinyağı ithal edildiğini belirterek zeytinyağı 
ithalatına karşı çıktılar. Zeytinyağcılar, ithal zeytinyağı 
ile iç piyasadaki zaten düşük olan fiyatın daha da 
düşürülmesinin amaçlandığını ileri sürdüler. 
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markalarıyla yüksek fiyattan 
dünyaya satıyor. Son yıllarda 
zeytin ağaçlarındaki çiçeğe 
bakarak çok erken rekolte 
tahminleri yapılarak da fiyatların 
aşağı çekilmesi amaçlanıyor” 
dedi. 

Zeytinyağının tanıtımı için 
de bir çaba gösterilmediğini 
savunan Menteşe, kısa 
bir süre önce yayınlanan 
reklamlarla da ithal zeytinyağı 
tüketiminin özendirildiğini 
ileri sürdü. Menteşe, Türk 
zeytinyağının kurtuluşunun 
mutlaka iç tüketimi ve 
ihracatı arttırmaktan geçtiğini 
kaydederek, “Türkiye’de iç 
piyasada zeytinyağı tüketimi 
2 kilo, bu çok düşük bir 
rakam. Bunu mutlaka en 
az 3 kiloya çıkarmamız 
gerekiyor. İhracatın da mutlaka 
arttırılması lazım. Bu da iyi 
kalite zeytinyağı üretmekten ve 
Türk zeytinyağının uluslararası 
düzeyde tanıtımından geçiyor” 
diye konuştu.

Kalite artıyor
EBSO Yağ Sanayi Meslek 

Komitesi Başkanı Günizi 
Belevi ise, yeni gıda kodeksine 
göre 2 asitin üstündeki 
yağların rafinelik olarak 
değerlendirileceğini söyledi. 
Eskiden 3.3 asite kadar olan 
yağların yemeklik zeytinyağı 
olarak kabul gördüğünü 
hatırlatan Belevi, artık 2 asitin 
üstündeki yağların rafinajlık 
yağ olarak değerlendirileceğini 
ifade etti. Belevi, üreticinin, 
sızma zeytinyağlarına verilen 
yüksek fiyat nedeniyle yavaş 
yavaş günlük zeytinyağı sıkmaya 

Piyasadaki ucuz “sızma” zeytinyağları ile ithal 
zeytinyağlarına karşı herkesin bir zeytinyağı müfettişi 
gibi davranmasını savunan EBSO Yağ Sanayi Meslek 
Komitesi, bu yağların mutlaka tahlil edilmesi gerektiğini 
belirtirken, “Alo 174” hattına ihbarda bulunulmasını 
istedi.

yönelmeye başladığını ve kaliteyi 
artıracak toplama çalışmalarına 
ağırlık verildiğini dile getirdi.

Halkalı lekeyle 
mücadele çağrısı
Milas İlçe Tarım Müdürü 

Ali Akay, fabrikaların 
karasu sorununa değindiği 
konuşmasında zeytinyağı 
üreticilerinin işledikleri zeytin 
miktarına göre karasu havuzları 
yaptırmalarının kaçılmaz 
olduğunu söyledi. Milas 
yöresindeki zeytin ağaçlarında 
halkalı leke hastalığının çok 
yaygın olduğuna dikkat çeken 
Akay, zeytinliklere ilaçlama 
yapılması gerektiğini ancak 
üreticinin buna yanaşmadığını 
dile getirdi. Akay, zeytin 
yetiştiricileri birliği kurarak 
halkalı lekeye karşı topyekun 
bir mücadele başlatılması 
gerektiğini kaydederek, en az 
iki, üç yıl topyekun bir ilaçlama 
yapılması gerektiğini söyledi.

Zeytinyağı fiyatının 
düşük olduğu yönündeki 
eleştirilere karşı ise Akay, “Hep 
zeytinyağının fiyatının düşük 
olduğundan yakınılıyor. Fakat 
TARİŞ kaliteli yağı 6-6.5 liradan, 
5 asit yağı da 3-3.5 liradan aldı. 

Demek ki, iyi, kaliteli zeytinyağı 
üretmeliyiz” yanıtını verdi.

Toplantıya katılan sanayici 
Hamdi Kavaklı ise halkalı leke 
hastalığı ile mücadele etmek 
için devletin ilgili kurumlarının 
daha etkili olarak çalışmasını 
istediklerini ifade etti.

İthalat Milas’ta 
zeytinciliği bitirir
Toplantıyı yöneten MİTSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Enver 
Tuna da, Milas’ta böyle bir 
toplantının düzenlenmesi 
için çaba gösteren Recai 
Gümüşkesen ile toplantı için 
Milas’a gelen EBSO Yağ Sanayi 
Meslek Komitesi Yönetimine 
teşekkür etti. İthal zeytinyağının 
özellikle Milas ekonomisi 
için çok büyük bir tehlike 
oluşturduğuna anlatan Enver 
Tuna,  “İthal yağ da gelirse 
Milas’ta zeytincilik biter. 
Milas’ta tütün bitti, hayvancılık 
bitti, pamuk bitti, zeytincilik de 
biter. Bu nedenle herkesin çok 
dikkatli olması gerekiyor. Biz 
bu konunun yetkili makamlara 
taşınması ve gerekli önlemlerin 
alınması konusunda üzerimize 
düşeni yapmaya hazırız” dedi.
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İzmir Deri Serbest Bölge 
Kurucu ve İşleticisi Anonim 
Şirketi (İDESBAŞ), Kurumsal 
Kimlik yenileme çalışmaları 
sonucunda şirket ismini İzmir 
Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi 
A.Ş. (İZBAŞ) olarak değiştirdi.

İZBAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sevimli, bölgenin 
Deri Serbest Bölge olmaktan 
çıkıp farklı sektörlerin de 
bünyelerinde yer almaya 
başlaması ve yapılan kurumsal 
kimlik yenileme çalışmaları 
sonucunda bu değişikliğe 
gidildiğini söyledi. İZBAŞ olarak 
profesyonel kadro, iletişim ve 
hizmet alanlarında kendilerini 
geliştirdiklerini söyleyen Sevimli, 
tanıtım projelerinde hem yurtiçi, 
hem yurtdışını hedeflediklerini 
belirtti.

Menemen Deri Serbest 
Bölgesi olarak anılan bölgenin 
Bakanlar Kurulu kararı ile 
İzmir Serbest Bölgesi olarak 
değiştiğine dikkat çeken Sevimli, 
İZBAŞ’ın tüm sektörlere hizmet 
verebilecek kapasitede olup 
bölgeye başta kimya, gıda gibi, 
farklı sektörleri beklediklerini 
dile getirdi.

İZBAŞ olarak bu yeni 
dönemde isim değişikliği ile 
beraber yeni atılımlar içine 
girildiğini söyleyen Sevimli, 
2011 ilk yarısında bölgeye 5 
yeni ruhsatlandırma yapıldığını 
belirtti.

Aynı zamanda Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevini de sürdüren 
Sevimli, Ocak- Nisan 2011 
döneminde bölgenin ticaret 
hacminin yüzde 17, yurtdışına 
ihracatının ise yüzde 63 
arttığını, bölgede ilgili dönem 
içinde üretilen ürünlerin 

İDESBAŞ artık İZBAŞ
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neredeyse tamamının yurtdışına 
ihraç edildiğini söyledi.

İZBAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Sevimli, öncelikle, ilk 
adımları atılan Çandarlı Liman 
Projesi olmak üzere yörenin 
artan gelişim fırsatlarını 
yakalayarak ilerlediklerini ve 
sahip oldukları potansiyeli iyi 
değerlendirmek üzere adımlar 
attıklarını belirtti. İZBAŞ’ta 
yapılan Kurumsal Kimlik 
yenilenmesi ile beraber İzmir 
Serbest Bölgesi’nde yerelden 
ziyade bölgesel yeni atılımlar 
gerçekleşeceğini söyleyen Eyüp 
Sevimli, deri dışında çalışan 
farklı sektörlerin de katılması 
ile beraber bölgenin çehresinin 
değişmeye başladığını bildirdi.

Farklı sektörlere 
de açılan İzmir 
Menemen Deri 
Serbest Bölgesi 
(İDESBAŞ), kurumsal 
kimlik yenileme 
çalışmaları 
çerçevesinde 
Bakanlar Kurulu 
Kararıyla ismini de 
İzmir Serbest Bölgesi 
(İZBAŞ) olarak 
değiştirdi.

SEKTÖR
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Vestel, Kipa AVM, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi eğitim ve 
yurt binaları, Menderes Tekstil 
ile Abalıoğlu fabrikaları başta 
olmak üzere Ege Bölgesi’nde 
birçok sanayi tesisi, depo, 
eğitim kurumu ve köprü yapan 
İzmirli 21 yıllık inşaatçı ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 
Dönmez, turizm yatırımlarını 
sevdi. Alaçatı’da Casaoliva 
Otel 2011’i 4 milyon dolarlık 
yatırımla kurarak kısa bir süre 
önce hizmete açan Dönmez, 
Dalyanköy’de de Çeşme’nin ilk 
rezidans projesine Eylül ayında 
başlayacak. Bu proje içinde 11 
milyon dolara yakın yatırım 
yapacak olan Dönmez, inşaat 
sektöründen sonra turizmde 
de iyi bir noktaya gelmeyi 
planlıyor. Menderes’te 90 bin 
metrekareye yakın lojistik depo 
inşaatını sürdüren Dönmez, 
İzmir’in lojistik üssü hedefine 
de katkı sağlamak istiyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu, Temmuz 
ayındaki bir toplantısını 
Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 

Dönmez’in ev sahipliğinde 
Alaçatı’daki Casaoliva Otel 
2011’de gerçekleştirdi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile Yönetim Kurulu 
üyeleri, turizm sektörüne adım 
atan Dönmez’i yatırımlarından 
dolayı kutlarken, başarı 
dileklerini iletti.

Geleneksel mimari
İnşaat sektöründe Kuryap, 

Depaş firmalarının sahibi, 
prefabrikte öncü firmalardan 
Betoya A.Ş’nin de ortağı 

olan Muhsin Dönmez, inşaat 
sektörü ile birlikte turizm 
sektöründe de çalışmaya 
başladığını söyledi. Turizm 
sektöründe ilk yatırım olarak 
Alaçatı’da 22 oda 50 yatak 
kapasiteli çok özel Casaoliva 
Otel 2011’i hizmete açtıklarını 
dile getiren Dönmez, “Bu 
otel turizm sektöründe ilk 
yatırımımız oldu. Alaçatı 
merkeze yürüyüş mesafesinde 
olan otel, dünyaca ünlü sörf 
merkezi ve Alaçatı Port’a 
da 2 km mesafede. İki taş 

Dönmez’den turizme yatırım

PANO
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binadan oluşan otelimiz, 
geniş bir bahçe ve havuza 
sahip. Alaçatı’nın geleneksel 
mimarisine sahip olan otel 
her türlü konforu da sunuyor. 
Otel için 4 milyon dolarlık bir 
yatırım gerçekleştirdik. Bu 
yatırımla Çeşme ve Alaçatı 
turizmine önemli bir katkı 
sağlayacağımızı düşünüyoruz” 
dedi. 

24 ayda bitecek
Çeşme Dalyanköy’de de 

çok özel bir koyda rezidans 
ve apart otel projesini hayata 
geçireceklerini açıklayan 
Dönmez, Eylül ayında inşaatına 
başlamayı planladıklarını ve 
3 blok apart otel, 3 blokta 
rezidans inşa edeceklerini 
vurguladı. Projede 42 rezidans 
dairesi ile 72 adet apart 
otel odası olacağını ifade 
eden Dönmez, proje için 11 
milyon dolara yakın yatırım 
gerçekleştireceklerini vurguladı. 
Çeşme’nin ilk rezidans 

Alaçatı’da 4 milyon dolarlık bir yatırımla Casaoliva Otel 
2011’i hizmete açan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 
Dönmez, Eylül’de de Dalyanköy’de 11 milyon dolara mal 
olacak rezidans projesine başlayacak.

Lojistik üssü İzmir’e 85 bin metrekare depo

Muhsin Dönmez, lojistik sektöründe faaliyet göstermek 
için kurulan İZDEP firmasının Menderes’te iki ayrı proje olarak 
inşa ettiği toplam 85 bin metrekarelik depoları da kendilerinin 
gerçekleştirdiğini belirtti. 12 metre yükseklikteki depoların 
İzmir’de tek olduğunu ve firmalar için çok iyi bir lojistik 
imkan sağlayacağına işaret eden Dönmez, “Adnan Menderes 
Havalimanı’nın karşısında olan depolar, şehir merkezine çok 
yakın olması nedeniyle büyük talep görüyor. Yatırımımızla 
birlikte bu bölgedeki arazi fiyatları da yüzde 30-40 oranında 
arttı” dedi.

yatırımını yapacaklarını ifade 
eden Dönmez, “Proje 22 bin 
metrekare alanda yapılacak. 
12 bin metrekare inşaat alanı 
olacak. Eylül’de başlayıp 24 
ay içinde tamamlayacağız. 
Projede termal kür merkezi 
olacak, rezidans sahipleri 
dairelerini kendileri 
kullanmadıkları dönemlerde 
kiralaya vererek gelir de elde 
edebilecek. Özel iskeleye 
yatlar demirleyebilecek” diye 
konuştu. 

PANO
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Kroma devler liginde
Kroma Baskı Öncesi Hazırlık 

Sistemleri A.Ş., ABD’li 150 
yıllık marka çözümleri devi 
Matthews International ile 
yaptığı evlilikle Türkiye’de 
olmayan know-how transferini 
gerçekleştiriyor. Türkiye’de 
sektörünün lider firmalardan 
Kroma A.Ş., bu birleşme ile 
öncülüğünü şimdi de sigara 
sektöründe devam ettirecek. 
Rekabet Kurulu’ndan gerekli 
izinleri alarak hisselerinin yüzde 
70’ini Matthews International’a 
devreden Kroma’nın bu birleşme 
ile organizasyon yapısında bir 
değişiklik olmayacak.

Uluslararası güçbirliğini 
kamuoyu ile paylaşan Kroma 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Moiz Eskinazi, Kroma adını 
baskı öncesi hazırlık sistemleri 
konusunda dünyada bilinir 
küresel bir marka haline 
getirme idealine bir adım 
daha yaklaştıklarını söyledi. 
Eskinazi, dünyaın dev sanayi 
kuruluşlarından Matthews 
International ile yapılan 
birleşme ile Sauerressig gibi 
güçlü bir teknik partneri de 
yanlarına alarak önemli bir 
adım gerçekleştirdiklerini 
bildirdi. Bu atılımın sektör için 
olduğu kadar, içinde bulunulan 
ekonomik koşullar açısından 
da bir sosyal sorumluluk 
hizmeti olduğunu vurgulayan 
Moiz Eskinazi, Türkiye’nin 
son açıklanan TÜİK verilerine 
göre ilk çeyrekte yüzde 11’lik 
büyüme kaydettiğini ancak dış 
ticaret açığının bu büyümeyi 
gölgelediğini hatırlattı.

Cari açığın kapanmasının en 
önemli argümanının ara mamül 
tedariğinde dışa bağımlılığın 
azaltılması ve doğrudan yabancı 
yatırım olduğunu belirten 
Eskinazi, Matthews International 
ile gerçekleştirdikleri birleşme 
ile Türkiye’de olmayan bir 
teknolojiye, yatırıma ve 
yeni istihdam olanaklarına 
Kroma olarak imza atmanın 
mutluluğunu paylaştıklarını 

söyledi. Moiz Eskinazi yeni 
hedeflerini de şöyle anlattı:

“Kroma, bu yeni 
yapılanmasını takiben, 
Türkiye’de özellikle sigara 
sektöründe ilk defa yapılacak 
olan yatırımları hayata 
geçirecektir. Yeni dönemde 
özellikle sigara ambalajı silindiri 
ve embossing silindiri üretimi 
için yapılacak olan yatırımların 
ardından müşterilerine çok daha 
geniş bir perspektifte hizmet 
sunmaya devam edecektir ve 
küresel rekabette söz sahibi 
olacaktır.”

Nasdaq Menkul Değerler 
Borsası’nda 1994 yılından beri 
halka açık şirket olarak hisseleri 
işlem gören ve 16 ülkede 
faaliyet gösteren Matthews 
International Grup Başkanı Brian 
Dunn ise, bu birleşme ile 17’nci 
ülkede faaliyete geçtiklerini 
bildirmekten mutluluk 
duyduklarını belirtti. 

 Dunn, bir marka çözümleri 
tasarımcısı, imalatçısı, 
pazarlayıcısı ve anma ürünleri 
hizmetlerinin tedarikçisi olarak, 
bu birleşme ile Türkiye, Güney 
Avrupa ve çevre coğrafyalarda 
Kroma’nın daha kısa teslim 
süreleri ve gelişmiş baskı 

kalitesiyle hizmet verilen 
ürün segmentine ek değer 
sağlayacağını vurguladı. 
Türkiye’nin canlı bir piyasaya 
sahip olduğunu söyleyen Dunn, 
grup şirketleri Saeurressig’in 
ileri teknolojik altyapısının 
Kroma’ya entegre edileceğini, 
böylelikle Türkiye’de önemli bir 
faaliyet alanı olan küresel tütün 
alanında Kroma’ya önderlik 
edeceğini anlattı.

Matthews Avrupa Müdürü 
ve Saeuressig Grup Genel 
Müdürü Tomas Sterkenburgh 
ise, “Kroma, eğitimli çalışanları 
ve tabii ki ileri görüşlü hissedar 
grubu ile yüksek derecede 
saygın bir aktördür. Kroma 
pekçok fırsatlar sunmakta ve 
dünya çapında hedeflerimize 
ulaşmada büyük bir destektir.”

Bu birleşme ile yaratıcı 
bir tasarım fikri ile başlayıp 
o tasarımın paket üzerine 
uygulanmasından sonra 
tüketicinin ürünleri satın almaya 
karar verdiği perakendeci 
rafında nihai zafer noktasına 
ulaşan süreçte, Matthews marka 
çözümleri ve Kroma, uzun yıllar 
boyunca piyasaya zengin değere 
sahip çözümler sunmayı taahhüt 
ediyor.

Baskı öncesi hazırlık sistemlerinde Türkiye’nin önde gelen 
firmalarından Kroma A.Ş., ABD’li Matthews International ile 
birleşerek sigara ambalajında ithalatın önüne geçiyor.
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Bakanlıkların yeniden 
yapılandırılması ile kamuda 
çalışanlar hakkında yeni 
düzenlemeler için 6 ay süreyle 
KHK çıkartma yetkisi veren 
06.04.2011 tarih ve 6223 
sayılı kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak 10.07.2011 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
646 sayılı KHK ile vergi denetimi, 
kurumsal ve içerik olarak 
yeniden yapılandırıldı. 

Maliye Bakanlığı, Gelir 
İdaresi Başkanlığı ve illerdeki 
Vergi Dairesi Başkanlıkları 
(henüz Vergi Dairesi Başkanlığı 
kurulmayan küçük illerdeki 
Defterdarlıklar) bünyesinde 
bulunan 4 ayrı denetim 
biriminde farklı unvan ve 
yetkilerle görev yapan denetim 
elemanlarının tamamı tek bir 
kurulda toplandı. 

Konunun teknik detaylarını 
ve teknik değerlendirmelerimizi 
başka platformlara bırakarak, 
işadamlarımızın ve EBSO Haber 
okurlarının anlayacağı sadelikte, 
vergi denetiminde 646 sayılı 
KHK ile oluşan yeni durumu 
bilgilendirme amaçlı olarak ana 
hatlarıyla aşağıda özetledik.

• Vergi denetiminde 100 

Adnan Yıldırım
adnan.yildirim@ebso.org.tr 

Vergi denetimi tek kurulda toplandı
“Vergi Müfettişliği” dönemi başladı

yılı aşkın ya da onlarca yıldır 
doğrudan Maliye Bakanı’na 
bağlı olarak görev yapan 
Maliye Teftiş Kurulu ve Hesap 
Uzmanları Kurulu ile Gelir 
İdaresi Başkanına bağlı Gelirler 
Kontrolörleri Kurulu ve illerde 
Vergi Dairesi Başkanlıkları yada 
Defterdarlıklara bağlı olarak 
görev yapan Vergi Denetmenleri 
Başkanlıkları kaldırıldı. Bu 
denetim/teftiş birimlerinde 
çalışan vergi denetimi ya da 
idari teftiş yapan denetim 
elemanlarının tamamı doğrudan 
Maliye Bakanı’na bağlı çalışacak 
tek bir kurulda “Vergi Denetimi 
Kurulu Başkanlığı”nda (VDKB)

toplandı.
• Yeni ve tek vergi 

denetim birimi olarak 
kurulan VDKB’ndaki denetim 
elemanlarının tamamının yeni 
unvanı “Vergi Müfettişi” olarak 
belirlenmiştir. Vergi Müfettişleri, 
işteki kıdemlerine bağlı olarak, 
Vergi Müfettiş Yardımcısı, 
Vergi Müfettişi ve Vergi Baş 
Müfettişi unvanlarıyla görev 
yapacaklardır.

• VDKB bünyesinde, 
mükelleflerin büyüklükleri 
ile denetimin tekniği gereği 
aşağıdaki Grup Başkanlıkları 
kurulabilecektir:

Küçük ve Orta Ölçekli 

Hükümet programına giren İzmir projeleri

61. Hükümet Programı’nın “Şehircilik ve Çevre” ile ilgili 
bölümünde, bölgemizi ve bölgemiz üretimini ilgilendiren diğer 
önemli bir konu da 12 Haziran seçimi öncesinde vaat edilen 
projelerden aşağıda belirtilenlerinin de yer almış olmasıdır. 

Bu projeler:
İZKARAY olarak adlandırılan Körfez Geçiş Projesi,
İki etap halinde 583 km uzunluğunda İzmir-Ankara 
Hızlı Tren Hattı,
İzmir-Ankara Otoyolu,
İzmir-İstanbul Otoyolu,
İzmir içinde ve çevre illerle bağlantılı 4 (yeni) metro hattı olarak 

belirlenmiştir. 
Bu ve diğer projelerin seçim öncesi vaat edilen sürelerine 

uygun olarak, olabilen en kısa takvimde tamamlanmasını 
bölgemiz ekonomisinin gelişimi bakımından önemsiyor ve 
başta EBSO yönetimi olmak üzere ilgili sivil kuruluşlarının 
tamamı tarafından yakından izlenmesi ve hızlandırılmasına çaba 
gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde, Ankara’dan 
aldığımızın 4 katını vermeye razı olduğumuz ve mevcut durumun 
devamından memnun olduğumuz gibi yanlış bir algının 
pekişmesine neden olabiliriz.

Maliye Bakanlığı, vergi denetimi ya da idari teftiş yapan 
denetim elemanlarının tamamını doğrudan Bakana bağlı 
çalışacak Vergi Denetimi Kurulu Başkanlığı’nda topladı. 
Kaldırılan 4 ayrı denetim birimi yerine yeni denetim 
kurulunda 4 ayrı grup başkanlığı oluşturularak büyük 
mükelleflerin 3 ayrı denetim grubunca, diğer vergi 
mükelleflerinin ise 4 ayrı denetim grup başkanlığınca vergi 
incelemesine muhatap olabilecekleri bir yapı oluşturuldu.
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Mükellefler Grup Başkanlığı,
Büyük Ölçekli Mükellefler 

Grup Başkanlığı,
Organize Vergi Kaçakçılığı ile 

Mücadele Grup Başkanlığı,
Örtülü Sermaye, Transfer 

Fiyatlandırması ve Yurtdışı 
Kazançlar Grup Başkanlığı.

 • Vergi Müfettişleri, vergi 
denetimi yanında Maliye 
Bakanı tarafından verilen 
teftiş, inceleme, denetim, 
soruşturma ve diğer görevleri de 
yapacaklardır.

• Gelir İdaresi Başkanlığı 
ile illerdeki Vergi Dairesi 
Başkanlıklarına (VDB 
kurulmamış illerde 
Defterdarlıklar) bağlı vergi 
denetim birimi kalmamıştır. 
İllerdeki Vergi Müfettişleri de 
doğrudan merkezi Ankara’da 
bulunan Vergi Denetim Kurulu 
Başkanlığı’na bağlı olarak 
çalışacaklardır.

•Vergi Müfettiş 
Yardımcılığına giriş sınavlarına, 
35 yaşını doldurmamış hukuk, 
siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 
iktisadi ve idari bilimler 
mezunları ya da bu bölümlere 
denkliği YÖK tarafından kabul 
edilmiş bölümlerden mezun 
olanlar katılabilecek, yapılacak 
özel yarışma sınavında başarılı 
olanlar Maliye Bakanı’nın onayı 
ile Vergi Müfettiş Yardımcısı 
olarak atanacaklardır. 
Mesleğe giriş sonrasında 3 
yıl sonra Vergi Müfettişliğine 
ve 10 yılı doldurunca Vergi 
Başmüfettişliğine yapılacak 
atamalar yeterlik sınavındaki 
başarıya ve performans 
değerlendirmelerinde alınacak 
puanlara bağlanmıştır. Vergi 
Müfettişlerinin performansının 
ölçülmesinde, bulunan matrah 
ve vergi farkları yerine, bulunan 
farklarda isabet sağlanması 
ile yargı sürecinde verilen 
onaylama ve terkin kararlarının 
dikkate alınmasının daha doğru 
ve yerinde olacağının önemine 
vurgu yapmak istiyoruz. 

• Vergi denetiminde 
ortaya çıkan bu yeni durum, 
Maliye Bakanlığı tarafından 
646 sayılı KHK’nin Resmi 
Gazete’de yayımlandığı gün 

Bakanlığın internet sitesinde 
yayınlanan basın açıklamasının 
ikinci paragrafında “Maliye 
Bakanlığı’ndaki vergi denetim 
birimlerinin birleştirilmesi 
ihtiyacı ve talebi uzun yıllardır 
siyasetin gündeminde yer almış, 
ancak, bugüne kadar bu amaç 
gerçekleştirilememiştir. Yapılan 
düzenleme bu bakımdan tarihi 
öneme sahip olup, yapısal 
reform niteliği taşımaktadır. 
Bugün hayata geçirdiğimiz 
değişimin arkasında yatan temel 
unsur kararlı ve güçlü siyasi 
iradedir.” değerlendirilmesiyle 
duyurulmuştur.

Yeni durumu kısaca 
değerlendirmek gerekirse, 4 
ayrı denetim birimi ortadan 
kaldırılmış ancak yeni denetim 
kurulunda 4 ayrı denetim 
grup başkanlığı oluşturularak 
büyük mükelleflerin 3 ayrı 
denetim grubunca, diğer 
vergi mükelleflerinin ise 4 ayrı 
denetim grup başkanlığınca 

vergi incelemesine muhatap 
olabilecekleri bir yapı 
oluşturulmuştur. 

Ayrıca, yeni oluşturulan 
kurulda birbirinden farklı 4 ayrı 
denetim biriminin bir araya 
getirilmiş olmasının getireceği 
karmaşa, sürtüşmeler ve sorunlu 
ilişkileri asgariye indirebilecek 
iyi bir VDKB yönetiminin ehil 
kişilerden oluşturulmasının 
geçiş sürecinin en kritik konusu 
olduğunu belirtmek istiyoruz. 

Yeni Kurul yönetiminin, 
kaldırılan kurulların yetiştirdiği 
nitelikli insan gücüyle kamuda 
ve özel sektörde verdikleri 
özverili, örnek ve başarılı 
çalışmaları ile uzun yıllarda 
oluşturulmuş haklı şöhreti, 
denetimde ve yönetimdeki 
performansları, sahip oldukları 
güvenilir üst düzey kimliklerinin 
oluşturduğu büyük bir mirasın 
devamını sağlamak gibi ağır bir 
yükümlülüğü de bulunmaktadır.

61. Hükümet Programı’nda yurt içi üretim 
ve cari açık vurgusu

12 Haziran seçimleri sonrasında yeni oluşturulan 61. 
Hükümetin, Sayın Başbakan tarafından 08.07.2011 tarihinde 
TBMM’de okunan programının “Ekonomi Politikaları” 
bölümünde sanayicilerimiz için anlamlı bulduğumuz bir 
cümlenin bu dönemde daha anlamlı olduğunu ve cari açığın 
azaltılmasındaki yerinin öneminin altının çizilmesi gerektiğini 
belirtmek istiyoruz.

 Hükümet programında, “Üretim ve ihracatın, ithalata olan 
bağımlılığını azaltmak amacıyla, ara malı ve yatırım mallarında 
yurtiçi üretim kapasitesini artırıcı politikaları sürdüreceğiz.” 
cümlesinin bu dönemde belirlenecek başta teşvik politikaları 
olmak üzere yurtiçi üretimi etkileyebilecek her alanda yapılacak 
düzenlemelerde ülkemiz ve bölgemiz sanayicisi ve üretim 
tesislerinin geleceği bakımından öncelikli bir konu olarak 
gözetilmesini diliyoruz.  

Cari açığın azaltılmasında, aynı bölümde başta makine 
ve otomotiv olmak üzere, demir-çelik, tekstil, hazır giyim ve 
konfeksiyon, elektrik ve elektronik ile kimyevi maddelerin 
önümüzdeki dönem ihracat stratejisinde lokomotif sektörler 
olarak görülmeye devam edileceğini, ayrıca enerji sektöründeki 
yatırımlarla birlikte yeni rafineri inşası, elektrikli otomobil imalatı, 
ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları ve parçalarının imalatı 
konularının teşvik edilecek öncelikli alanlar olduğu açıkça 
belirtilmiştir. Hükümet programını, Hükümetin acil eylem planı 
olarak ifade eden Sayın Başbakanın bu yaklaşımı da dikkate 
alındığında, programda belirtilen alanlarda faaliyette bulunan ya 
da yeni yatırım düşüncesinde olan sanayicilerimiz tarafından göz 
önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz.



54

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yönetim Kurulu 
toplantısına katılan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, bütün kurum 
ve kuruluşlarla ilişkileri 
güçlendirerek sorunları 
algılamaya, birlikte çözmeye 
ve kenti birlikte yönetmeye 
çalıştıklarını söyledi. EBSO 
Başkanı Ender Yorgancılar 
ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 
birlikte yaptıkları toplantı öncesi 
bir değerlendirmede bulunan 
Başkan Kocaoğlu, öncelikle 
İnciraltı ve EXPO konusundaki 
gelişmelere değindi. İnciraltı 
bölgesinin EXPO’da ilk 
alternatifleri olduğunu dile 
getiren Başkan Kocaoğlu “Sayın 
Bakan’ın başka yer aranması 
konusundaki duruşu sadece 
‘B Planı’nın hazır olmasını 
amaçlamaktadır. İnciraltı’nın 
planlanması sadece EXPO için 
değil İzmir’in planlanması için 
de önemlidir” diye konuştu.

İnciraltı’nda EXPO için her 
türlü koşulun uygun olduğunu 
belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, konunun 
uzlaşı çerçevesinde bir çözüme 
bağlanacağına inandığını 
söyledi. Büyükşehir Belediyesi 
olarak 7 yıldır ellerinden gelen 
desteği verdiklerini kaydeden 

Başkan Kocaoğlu, “Böyle 
bir alanın çok kısa sürede 
planlanması söz konusu olamaz. 
Mutlaka bir sürecin yaşanması 
lazım. Göreve geldiğim 
günden beri henüz İzmir’in 
gündeminde EXPO yokken, 
İnciraltı’nın planlanması için 
çaba harcamaya başladık ve bir 
noktaya geldik” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocaoğlu, kamulaştırma 
sorunu olmaması nedeniyle 
EXPO için Urla’nın gündeme 
getirilmesinin hatırlatılması 
üzerine de şöyle konuştu:

“Urla ya da başka herhangi 
bir yer de olabilir. Oturup 
burada aklıselim ile ve bilimin 
rehberliğinde değerlendirme 
yapmak gerekiyor. ‘Kamu arazisi 
olsun, kamu zarar etmesin’ 
demek ayrı bir görüştür, 
ama İnciraltı’nda zaten 
kamu para harcamayacaktır. 

EXPO’da ilk seçenek İnciraltı

Kamulaştırmaya para 
vermeyecektir. Düzenleme 
ortaklık payıyla planlamadan 
alınan arazi, EXPO yapmak için 
yeterlidir. 

Bunu 2015 EXPO’suna 
hazırlanırken, şu anki 
Cumhurbaşkanımız, o dönemin 
Dışişleri Bakanı Sayın Gül’e, 
Ankara’da yapılan toplantıda 
anlattım. Kamulaştırma 
sözleri konuşulurken, Sayın 
Dışişleri Bakanımıza “bir 
kuruş harcama yapılmadan 
planlama yapılabilir” şeklinde 
bilgi sundum. Kültür ve 
Turizm Bakanımızın da bu 
konuyu bilmesi gerekir. Eğer 
İnciraltı’nda kamulaştırmayı 
düşünüyorsa, bu belki 
bir unutkanlık ya da bilgi 
eksikliğinden kaynaklanıyor 
olabilir. İnciraltı’nda imar çıktığı 
an, EXPO yapılabilecek bir alan 
kamuya kalmaktadır.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
EBSO Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek 
sanayicilerle kentin gündemindeki konuları 
değerlendirdi. EXPO için ilk seçeneğin İnciraltı 
bölgesi olduğunu dile getiren Başkan Kocaoğlu, 
Turizm Bakanlığı’nın alternatif yer arayışını ise “B 
Planı’nın belirlenmesi çabaları” olarak nitelendirdi.

KENT
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DTM’de tek çare 
1997 öncesi 
planlara dönmek
Dünya Ticaret Merkezi’nde 

sorununun çözümü konusunda 
büyük çaba harcadıklarını da 
açıklayan Başkan Aziz Kocaoğlu, 
şöyle devam etti: 

“Kimseyi üzmeden, kimseyi 
kırmadan, kimseyi mağdur 
etmeden, hem Belediye’nin 
hem yatırımcının, hem de 
İzmir kentinin ortak noktada 
buluşacağı bir çözüm var. 
O da 1997 öncesi planlara 
dönmektir. Bunun hiçbir zararı 
yoktur. Bugünkü yapılmak 
istenen işlevlerin hepsi bu 
planla da yapılmaktadır. 
Belirli bir yükseklikten bir yolla 
fuar alanına bağlanması söz 
konusudur. Bir sene önce 
Güçbirliği ve EGS yöneticilerine, 
bunun çaresinin 1997 öncesi 
planlarına dönmek, yani dava 
konusu yapan kişilerin planlarına 
dönmek olduğunu aktarmıştık. 
Önerilen kamulaştırma fikri 
belki belediyenin problemini 
çözecektir, ama buraya para 
yatıran 13 yıldır mağduriyet 
yaşayan yatırımcı şirketin 
sorununu çözmeyecektir. 
Bu sorunu ben yaratmadım 
ama aklıselim ile herkesin 
menfaatini koruyarak çözmeye 
çalışıyorum.”

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Yeni Kent Merkezi’nde de 
planlama süreçlerinin bittiğini 
belirterek birçok önemli 
projenin gerçekleştirilmesini 
beklediklerini ifade etti. 
Son yıllarda dünyada ve 
Türkiye’de gayrimenkulün aynı 
zamanda bir yatırım işi olarak 
değerlendirildiğine dikkat 
çeken Başkan Kocaoğlu, “Yeni 
Kent Merkezi için çok değişik 
özelliklere sahip projeler geliyor. 
Bu çok sevindirici bir durum” 
diye konuştu.

Yorgancılar: 
İzmir’in önü açılsın
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar ise, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kocaoğlu’na bugüne kadar 
sergilediği yakın diyalog, işbirliği 
her türlü yardımlar için teşekkür 
ederken, EXPO sürecini İzmir’in 
iyi yönetmesi gerektiğini söyledi.

İzmir’e yabancı yatırımcı 
gelmemesinden şikayetçi 
olduklarını, bu ortamda Dünya 
Ticaret Merkezi arazisinin 
doldurularak kamulaştırılması 
talebinin kendilerini çok 
üzdüğünü kaydeden 

Yorgancılar, “O kadar masrafı 
yapılmış, temelleri atılmış 
bir yer doldurulup ne için 
kullanılacak?” dedi. 

Ender Yorgancılar, SİT 
ile ilgili konuların özel bir 
kanunla aşılarak projelerin 
mahkeme sürecine takılmadan 
gerçekleşmesi için çalışma 
yapılması halinde kentte inşaat 
sektörünün canlanacağını da 
sözlerine ekledi.

KENT
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İzmir’e ABD’den yatırımcı çağrısı
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
İzmir’de daha çok Amerikan 
yatırımcısı görmek istediklerini 
söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri 
Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, 
EBSO Meclis Başkanı Tiryaki’yi 
ziyaret etti. İzmir’i çok 
önemsediklerini vurgulayan 
Büyükelçi Ricciardone, “İkili 
ilişkileri daha çok artırmak 
istiyoruz” dedi.

ABD Enerji Bakanlığı’nın 
Türkiye’de ilk kez uyguladığı 
“Sıfıra Yakın Bölge” projesinde 
pilot bölge olarak İzmir’in 
seçildiğini hatırlatan Büyükelçi 
Ricciardone, “İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
projeyle katılımcı işletmeler 
enerjiyi daha verimli olarak 
kullanarak maliyetlerini 
azaltacakları gibi rekabet avantajı 
elde edecekler. Yatırım açısından 
önemli bu proje ayrıca çevrenin 
korunmasına da katkı sağlayacak” 
diye konuştu.

EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki de, ABD’li havacılık devi 
Pratt Whitney’in Kale Grubu 
ortaklığında uçak motoru 
parçaları fabrikası ile otomotiv 
devi Cummins’in filtre ve 
jeneratör fabrikalarının yatırımları 
için teşekkür etti. Girişimcilik 
gücünün de en az yatırım ve 
sermaye kadar önemli olduğuna 
dikkat çeken Tiryaki, TOBB ile ABD 

Büyükelçiliği arasında imzalanan 
“Küresel Girişimcilik Programı”nın 
bu anlamda büyük katkı 
sağlayacağına inandığını belirtti.

Mehmet Tiryaki, ABD ile 
Türkiye’nin iki dost ve müttefik 
ülke olmasına rağmen ticaret 
hacminin düşük kaldığını ifade 
ederken şöyle konuştu:

“İzmir-İstanbul Otoyolu 
inşaatı başladı. Bundan sonra 
Marmara’daki yatırımlar İzmir’e 
doğru kayacak. Hava, kara, deniz 
ve demiryolu ulaşımı ile lojistik 
açısından şanslı konumdayız. 
Türkiye’deki büyük limanlardan 
birine sahip olmamızın yanısıra 
tamamlandığında dünyanın ilk 

10’u arasına girecek Çandarlı 
Limanı’nın temeli atıldı. İzmir 
milletvekilimiz Ulaştırma Bakanı 
oldu. Hayata geçecek birçok proje 
var. 9 üniversitemiz sayesinde 
eğitimli iş gücüne sahibiz. Bütün 
bunlar yatırımcılar için büyük 
avantaj. ABD’den daha çok 
yatırımcıyı kentimizde görmek 
istiyoruz.”

ABD Büyükelçisi 
Ricciardone’nin EBSO ziyaretinde, 
ABD Büyükelçiliği Ticaret 
Müsteşarı Michael Lally, ABD 
Ticaret Ataşe Yardımcısı Berrin 
Ertürk ve İzmir Konsolosluk 
Temsilcisi Güliz Balsarı da hazır 
bulundu.

Efes kültür mirası olsun

İzmir Valisi Cahit Kıraç’ı ziyaretinden sonra EBSO programına 
Konak’tan yürüyerek gelen ABD Türkiye Büyükelçisi Ricciardone 
ile Mehmet Tiryaki’nin görüşmesinde sadece ekonomi değil 
kültür de konuşuldu. EBSO Meclis Başkanı Tiryaki, “Bölgemizin 
ve İzmir’in önemli bir kültürel yapısı var. Efes antik kenti, dünya 
kültürel mirasında değil. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası 
listesine Efes’in de alınması için yardımınızı istiyoruz” dedi.

ABD Büyükelçisi Ricciardone, İzmir’in çok güzel bir kent 
olduğunu dile getirirken, “Efes, benim de ailemle birlikte ziyaret 
ettiğim ve çok sevdiğim bir yer. Tekrar gelmeyi, yeni çıkan tarihi 
eserleri görmek istiyorum. Efes’in UNESCO’nun Dünya Kültür 
Mirası listesinde yeralması gerektiğini düşünüyorum, destek 
olmayı istiyoruz” diye konuştu.

ULUSLARARASI
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“Ben, Alman ve İzmirli…”

ULUSLARARASI

İzmir’deki görev süresi dolan 
Almanya Başkonsolosu Stefan 
Schneider, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a veda 
ziyaretinde bulundu. Kendini 
İzmirli gibi gören Schneider, 
kenti ve görev yaptığı zamanı 
unutamayacağını söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın kabul 
ettiği Schneider, Almanya’da 
Dışişleri Bakanlığı’ndaki yeni 
görevine atandığını, İzmir’de 
birlikte çalıştığı kurumlara veda 
ziyaretlerinde bulunduğunu 
söyledi. İzmir’i ve Türkiye’yi çok 
sevdiğini belirten Schneider, 
İzmir’de güzel günler geçirdiğini, 
aynı zamanda önemli 
başarılar kaydettiğini, Dışişleri 
Bakanlığı’na atanmasında bu 
başarıların da etkili olduğunu 
ifade etti.

Stefan Schneider, “Buradan 
gitmemin aslında suçlusu 
sizsiniz. Odanız sayesinde 
Almanya Başkonsolosu olarak 
gerekli raporlarımı en iyi şekilde 
yaptım. Ülkem de bu nedenle 
beni ödüllendirdi ve Dışişlerine 
atadı. Uluslararası kuruluşlar ve 
akademik değişim programları 
gibi çalışmaları takip edeceğim. 

İzmir’i çok seviyorum. Türkiye 
ile de işbirliği programları 
planlıyorum. Türkiye’nin yeri her 
zaman ayrıdır. Bundan sonra da 
size desteğim her zaman devam 
edecektir. Ben, Alman ve İzmirli” 
dedi.

Kendisinden sonra 
gelecek Başkonsolosa bilgi 
ve deneyimlerini aktaracağını 
ifade eden Schneider, “EBSO 
ile ilişkilerle İzmir’de yatırım 
imkanlarını da anlatacağım. 
Buradaki güncel ekonomik 
ilişkileri ve cömertliği avantaja 

dönüştürmek gerekiyor. Ayrıca 
Çandarlı Limanı ihalesini İzmir’de 
yeni açılan Bremen Ofisi ve 
Türk-Alman Ticaret Odası takip 
edeceklerdir” diye konuştu.

Almanya Başkonsolosu 
Schneider, İzmir’e EXPO 2020 
yarışında da başarı diledi.

Gerçek dost
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar da, Schneider’in 
kendisini çok etkilediğini, 
İzmir’de bugüne dek birlikte 
görev yaptığı tüm konsoloslar 
arasında Schneider’in çok özel 
bir yerinin olduğunu belirtti. 
Schneider’e “Türkiye her zaman 
sizin ikinci eviniz oldu” diyen 
Ender Yorgancılar, şunları 
söyledi:

“İzmir aşığı olan böyle bir 
Alman dost gerçekten zor 
bulunur. Bizim de size her 
zaman desteğimiz devam 
edecek. Almanya, Türkiye’nin 
en önemli ortağıdır. Türkiye 
ile Almanya et ve tırnak gibi 
olmuştur. İzmir de bu anlamda 
büyük önem taşıyor.”

Yorgancılar, hükümetin 
EXPO 2020 için İzmir’i 
desteklemelerinin çok önemli 
olduğunu ve yarışın en iyi şekilde 
sonuçlanacağına inandığını da 
sözlerine ekledi.
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Slovenya ve Portekiz 
büyükelçileri, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret ederek İzmir 
iş dünyası ile ülkeleri arasında 
yeni işbirliklerinin temelini 
attı. Büyükelçilere ev sahipliği 
yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi için her türlü çabayı 
göstereceklerini ifade etti.

Slovenya’nın Ankara 
Büyükelçisi Milan Jazbec, göreve 
başlamasından sonra ilk kez 
geldiği İzmir ile Slovenya’nın 
benzerliklerinin sanayi ve ticaretin 
gelişmesine katkıda bulunacağını 
belirtti.

Slovenya ile Türkiye arasındaki 
ortak iş yapılabilecek alanlar 
hakkında da bilgi veren Zazbec, 
“Türkiye ile Slovenya arasında 
sadece tarihi değil kültürel 
benzerliklerimiz de var. Bu 
ikili ilişkilerin geliştirilmesinde 
önemli katkıları olacağına 
inanıyorum. Geçtiğimiz Mart 
ayında Başbakanımız Borut 
Pahor’un Türkiye ziyaretinde 

Slovenya ve Portekiz ile 
yeni ufuklar

ülkelerimiz arasında ortaklık 
anlaşması imzalandı. Slovenya 
ile Türkiye arasında lojistik, 
enformasyon, çevre, tekstil ve 
gıda gibi sektörlerde çalışmalar 
var. Sağlık turizmi, temiz su 
arıtma ve yenilenebilir enerji 
sektörlerinde de ortaklıklar 
kurulabilir. Üniversite öğrencileri 
arasında değişim programları 
gerçekleştirilebilir. Slovenya 
Türkiye ile ilişkilerine önem 
veriyor. İzmir dışında Antalya, 
İstanbul ve Gaziantep’te fahri 
konsoloslarımız görev yapmakta” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
Slovenya ile 356 milyon dolar 
ihracat, 291 milyon dolar 
ithalat olmak üzere yaklaşık 
650 milyon dolarlık dengeli bir 
ticaret hacmimiz bulunduğunu 
belirtti. İzmir’in Slovenya ile 
olan ticaret hacminin ise 42 
milyon dolarlık ithalat, 42 milyon 
dolarlık ihracat olmak üzere 
toplam 84 milyon dolar olduğunu 
belirten Gökçüoğlu, ekonomik 

ilişkilerin güçlenmesi için öncelikli 
sektörler belirlenmesini, vize 
işlemlerinin kolaylaştırılmasını, 
Slovenya İzmir Fahri Konsolosu 
Mazhar İzmiroğlu’nun da 
katkılarıyla gerçekleştirilecek 
ticari organizasyonlarla sonuç 
alınmasını önerdi. 

Portekiz işbirliği 
yapılacak sektörler 
arıyor
Portekiz’in Ankara Büyükelçisi 

Luisa Bastos de Almedia, 
Büyükelçinin eşi Keith Sangway, 
Portekiz Büyükelçiliği Ticaret 
Ataşesi João Mota Pinto, Portekiz 
İzmir Fahri Konsolosu Fahri 
Gökyayla Ege Bölgesi Sanayi 
Odasını ziyaret etti.

Büyükelçi Almedia, Portekiz’in 
yeni hükümetinin küresel 
finansal kriz nedeniyle daha 
büyük pazarlara açılma ihtiyacı 
duyduğunu ve bu anlamda 
işadamlarını desteklediğini 
bildirdi. Siyasi ilişkiler gelişmiş 
olmasına rağmen ticari 
ilişkilerin yeterince gelişmediğini 
gördüğünü belirten Büyükelçi 
Almedia, görev süresi boyunca 
bunu güçlendirmek ve sorunları 
çözmek için çalışacağını anlattı. 

Türkiye’nin bulunduğu 
bölgede İzmir’in önemli bir 
noktada olduğunu vurgulayan 
Almeda, Türk işadamlarını 
ülkesinde yatırıma davet etti. 
Portekiz’in 10.5 milyon nüfuslu 
bir ülke olduğunu, ancak başta 
Brezilya olmak üzere Angola 
ve Mozambik gibi Portekizce 
konuşan 250 milyonluk bir 
pazara açılan kapı olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini 
söyledi.

Büyükelçi Almeda, ilk 
etapta sanayi alanında işbirliği 
yapılabilecek 3 alanın belirlenmesi 
gerektiğini ifade etti. Almeda, 
“Potansiyel taşıyan alanların 
yenilenebilir enerji, elektrikle Portekiz Büyükelçisi ülkesini anlattı
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çalışan arabalar, fuarcılık, turizm, 
hizmetler ve mimarlık sektörü 
olabileceğini düşünüyorum” diye 
konuştu.

Büyükelçi Almeda, vize 
sorununun çözülmesine özel 
bir önem verileceğini, bunun 
Türk ve Portekizli işadamlarının 
birbirleriyle ülke pazarlarını daha 
yakından tanıyarak karşılıklı 
olarak yatırımların artmasını 
sağlayacağını anlattı.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığını 
desteklediklerini açıklayan 
Almeda, “Portekiz, 1998 
yılında EXPO’yu Lizbon’da 
gerçekleştirildi. EXPO vesilesiyle 
gerekli olan hizmetler ve mimarlık 
alanlarında deneyimliyiz. 
Sizde inşaat sektörü güçlü, 
biz tasarım yapıyoruz. EXPO 
yapılan alan kenti değiştiriyor. 
Biz de şehrin o bölümünü bu 
şekilde yaptık ve yeni bir alan 
kazandık. Deneyimlerimizi sizinle 
paylaşabiliriz” dedi.

İzmir farkı
Portekiz heyetine ev sahipliği 

yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu da, iki ülke arasında 
dış ticaret hacminin 1 milyar dolar 
düzeyinde olduğunu belirterek bu 
rakamın yetersiz olduğunu, daha 
da geliştirilebileceğini vurguladı. 
Sanayi alanında 3 sektörle 
başlangıç yapma fikrinin çok iyi 
olduğunu vurgulayan Gökçüoğlu, 
İzmir’in tekstil, gıda, demir 
çelik, kimya, makine, inşaat, 
otomotiv ve yan sanayi kağıt 
başta olmak üzere 67 değişik 
sektöre ev sahipliği yaptığını, 
16 OSB ve 2 serbest bölgenin 
bulunduğunu anlattı. İbrahim 
Gökçüoğlu, “Sektörlerinde 
dünyaca ün yapmış, markalaşmış 
firmalarımız var. İzmir, 9 
üniversitesi ve iyi eğitimli genç 
nüfusu ile işbirliğinde önem 
verilmesi gereken bir şehirdir. 
Vize konusunun çözüme 
kavuşturulması ve belirlenen 
sektörlere odaklanmış karşılıklı 
ticari heyet organizasyonları 
ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesinde daha kesin 
sonuçlar verecektir” diye konuştu.

Gambiya İzmirli sanayicileri bekliyor

Afrika’nın 
küçük ülkesi 
Gambiya, kalkınma 
hamlesi için İzmirli 
sanayicileri yatırıma 
bekliyor.

Gambiya 
Cumhuriyeti Türkiye 
Büyükelçisi Gibril 
Joof ve Büyükelçilik 
Müsteşarı Yakuba 
Drammeh Ege 
Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret 
etti. Büyükelçi 
Joof, tarım, hayvancılık ve turizme bağlı Gambiya ekonomisinin 
yılda yüzde 6 büyüdüğünü belirterek, “Yatırımlara ve ticari ilişkilere 
açığız. Gambiya’da çok fazla büyük sanayi kuruluşu yok. Küçük 
ve orta ölçekli sanayi kuruluşları yaygın. Bu anlamda Türkiye ile 
ekonomik ilişkilerimin geliştirilmesi, yatırımların artırılması için 
neler yapabileceğimizi değerlendirmek istiyoruz” dedi. Gambiya 
Büyükelçisi Joof, iş dünyası temsilcilerinin de karşılıklı ziyaretlerde 
bulunmalarını istedi.

EBSO Genel Sekreter Yardımcısı Akın Kınıklı da, Oda’nın İzmir’de 
67 farklı sektörde faaliyet gösteren 4 bin 500 üyesi bulunduğunu 
ve her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti. İzmir’deki önde gelen 
sektörlere otomotiv, makine, inşaat, tekstil ve gıda sektörünü örnek 
gösteren Kınıklı, yeni yatırımların yenilenebilir enerji sektöründe 
yapılması gerektiğini vurguladı. Akın Kınıklı, Gambiya Büyükelçisi 
Joof’un ziyaretinin bir başlangıç olacağını, sektörel bazda ayrıntılı 
bilgi edinildikten sonra görüşmelerin devam etmesini arzuladıklarını 
ifade etti.

Slovenya Büyükelçisi benzerlikleri ortaya koydu
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TOBB İzmir İl Kadın 
Girişimciler Kurulu, kadınları 
ekonomiye kazandırmak 
için büyük bir projeyi hayata 
geçiriyor. TOBB İzmir İl Kadın 
Girişimciler Kurulu önderliğinde 
gerçekleştirilen “Fırsatlar ve 
Güçlü Yönlerimiz ile Ege Bölgesi 
Kadın Girişimciliği” çalıştayı, 
Ege’deki tüm girişimci kadınların 
ürünlerini pazarlayabilecekleri 
bir e-ticaret projesi 
geliştirilmesine önderlik etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
koordinasyonunda TOBB İzmir 
İl Kadın Girişimciler Kurulu, 
Manisa, Aydın, Muğla, Uşak, 
Afyon, Balıkesir, Çanakkale 
İl Kadın Girişimciler Kurulları 
işbirliği, Gitti Gidiyor Bilgi 
Teknolojileri A.Ş. ve TOSYÖV 
destekleri ile Ege Bölgesi’ndeki 
kadın girişimciler için hazırlanan 
proje ile, Ege’nin dört bir 
yanındaki kadın girişimciler 
el emeği göz nuru ürünlerini 
www.gittigidiyor.com web 
sitesinden Ağustos ayından 
itibaren dünya ile buluşturacak.

İlk etapta 80 ürün
Geçtiğimiz günlerde takı, 

hediyelik eşya, organik gıda, 

tekstil, ev tekstili, aksesuar, 
el işi ürünler, yöresel ürünler 
gibi ürün gruplarında üretim 
yapan ve ürünleri ile projede yer 
almak isteyen kadın girişimcileri 
bir araya getirerek ürünlerini 
seçen kurul, ilk aşamada 80 
ürünün sitede yer almasını 
öngörüyor. Projede yer almak 
isteyen kadınlar, ürünlerinin 
fotoğraflarını ve açıklamasını 
benyaptim@izmirkadingirisimci.
com e-posta adresine ileti 
göndererek başvurabilecek.

Büyük fırsat
Ürünlerini Kurul’a getirerek 

paylaşan kadınlar arasında 
şimdiye kadar ürünlerini hiç 
pazarlamayan, evde kendi 
kısıtlı imkanlarıyla çalışan 
kadınların yanı sıra, pazarlama 
ağını genişletmeyi hedefleyen 
girişimci kadınlarda bulunuyor.

TOBB İzmir İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı 

Kadınların el emeği
göz nuru e-ticarette

Seza Yorulmaz, “Proje;  
evinde, köyünde el emeği ile 
üretim yapan tüm kadınlara 
açık. Gıda ürünleri dışında 
her türlü ürünün satışını 
gerçekleştireceğiz. Bir şeyler 
üreten, ürettiğinin farklı 
olduğuna inanan kadınlarımız 
için bu büyük bir fırsattır” dedi.

Kadın yaratıcılığının 
sınırsızlığı
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu üyesi Berkay 
Eskinazi ise, kadınlarının 
vizyonlarının genişleyerek, sanal 
ortamda hareket edebilme 
kabiliyetlerinin artacağını 
vurgulayarak, “Bu projeden yeni 
şirketler, yeni girişimci kadınların 
ekonomiye kazandırılmasını 
hedefliyoruz. Çok değişik 
ürünleri olan kadınlarımız 
var. Kadının yaratıcılığının 
sınırsızlığını herkes görecek,” 
diye konuştu.

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu, EBSO 
koordinasyonunda gerçekleştirdiği projeyle 
kadınların el emeklerini e-ticaret ile dünyaya 
pazarlayacak. Projeye katılan kadınlara eğitim 
verilecek, ürünleri EBSO’da sergilenecek.

GİRİŞİM
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Yaz sıcakları kimilerinde 
tatil rüzgarları estirse de, 
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu durmaksızın çalışıyor. 
Hatırlayacağınız gibi odamız 
koordinatörlüğünde TOBB İzmir 
İl Kadın Girişimciler Kurulu, 
önderliğinde gerçekleştirilen 
“Fırsatlar ve Güçlü Yönlerimiz ile 
Ege Bölgesi Kadın Girişimciliği” 
çalıştayı, Ege Bölgesi’ndeki 
tüm girişimci kadınların sinerji 
yaratmasına sebep oldu. Bu 
çalıştay sonrası hem aramızdaki 
iletişim, hem de yeni projeler 
gelişti. Kadınları ekonomiye 
kazandırmak için üretilen 
projeler, bir e-ticaret portalı fikrini 
yarattı ki, bu fikir bölgemizdeki 
girişimci kadınlara şimdiye kadar 
sunulmamış yeni bir ufuk açıyor: 
Sanal ticaret!.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
koordinasyonunda TOBB İzmir İl 
Kadın Girişimciler Kurulu, Manisa, 
Aydın, Muğla, Uşak, Afyon, 
Balıkesir, Çanakkale İl Kadın 
Girişimciler Kurulları işbirliği, Gitti 
Gidiyor Bilgi Teknolojileri A.Ş ve 
TOSYÖV destekleri ile kadınların 
sanal ticarete adım atmalarını 
sağlayacağız. Söz konusu proje ile 
Ege Bölgesinin dört bir yanından 
kadın girişimciler belirlenerek, 
bu kadınların ürettikleri yüzlerce 

ürün www.gittigidiyor.com web 
sitesinden satışa sunulacak.

Geçtiğimiz günlerde takı, 
hediyelik eşya, tekstil, ev tekstili, 
aksesuar, el işi ürünler, yöresel 
ürünler…vb. ürün gruplarında 
üretim yapan ve ürünleri ile 
projede yer almak isteyen kadın 
girişimcileri bir araya getirerek 
internet sitesinde yer alacak 
ürünleri seçtik.  Eminim EBSO’nun 
hiçbir toplantı odası bu kadar 
renkli, bu kadar güzel eşyalarla 
dolu olmamıştır. Odamız sanki 
bir toplantıdan çok, bir fuar alanı 
gibiydi. Üstelik bu birbirinden 
güzel ürünleri, birbirinden güzel 
hanımlar üretmişti.

Ürünlerini kurula getirerek 
paylaşan kadınlar arasında 
şimdiye kadar ürünlerini hiç 
pazarlamayan, evde kendi kısıtlı 
imkanlarıyla çalışan kadınların 
yanı sıra, pazarlama ağını 
genişletmeyi hedefleyen girişimci 
kadınlarda bulunuyordu. Ama hiç 
kuşkusuz beni en çok etkileyen 
evinde üretim yapan, şimdiye 
kadar yakın çevresi dışında hiç 
kimseyle ürünlerini paylaşma 
imkanı dahi bulamayan kadınların 
heyecanıydı. Bu kadınların içinde 
şimdiye kadar hiç çalışmamış 
kadınlar da var. Ama en önemlisi 
yıllar bu evde oturan kadınların 
hayallerini, beklentilerini, özellikle 
de yaratıcılıklarını törpülememiş. 
Tam tersine zaman içlerindeki 
kıvılcımı büyük bir ateşe çevirmiş. 
Şimdi biz de bu ateşi tüm Türkiye 
ile paylaşarak ülkemizin girişimci 
kadınları için dev bir aydınlık 
yaratmak istiyoruz.  

Yaratıcı fikirler
Bu proje ile kadınların 

vizyonları genişleyerek, sanal 
ortamda hareket edebilme 
kabiliyetleri artacak. Hedefimiz, 
ileride bu projeden yeni 
şirketler, yeni girişimci kadınlar 
doğması. Çok değişik ürünleri 
olan kadınlarımız var. Kadının 
yaratıcılığının sınırsızlığını herkes 
görecek. Örneğin, bir mutfak 
önlüğünün hem temizlik amaçlı, 
hem de bu kadar şık olabileceğini 
hiç düşünmezdim. Ya da ebrulinin 
doğaltaş üzerinde işlenerek, 
bu kadar eşsiz güzellikte bir 
hediyelik eşya olabileceğini… 
Özgün tasarımlarıyla takılar, iğne 
oyalarından farklı tasarımlar, 
el örgüsü bebekler, çantalar, 
erkeklerin bile ilgisini çekebilecek 
bir çok değişik ürün seçtik. 
Bundan sonraki aşamada seçilen 
kadınlara gerekli eğitimler hızlı 
bir şekilde verildikten sonra, 
uygulamaya geçilecek. Bu projeye 
katılan ürünleri EBSO giriş katında 
camekanda da sergileyerek, 
kadınların başarılı olabilmeleri için 
her türlü desteği vereceğiz.

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu olarak hepimiz çok 
heyecanlıyız. Başkanımız Seza 
Yorulmaz başta olmak üzere 
tüm kurul üyeleri çalışıyoruz. Bu 
konuda bize destek veren TOSYÖV 
ve gittigidiyor.com yetkililerine 
de çok teşekkür ediyoruz. En kısa 
sürede sizlerle bu anlamlı projenin 
hayata geçtiğini paylaşmak 
dileğiyle…

Kadınların sanal girişimcilik atağı

Berkay Eskinazi
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi

GÖRÜŞ



62

fakat ölümlerin çoğunluğu üst 
katlarda gerçekleşmiştir.

Şekil 1 MGM Grand Hotel 
Yangınında Ölümlerin Meydana 
Geldiği Katlar 

Genelde toplumun bilgi 
eksikliği yangının nasıl ve 
ne kadar hızlı geliştiği ve 
de ne kadar duman ürettiği 
hususundadır. Özellikle 
tesisat sektöründe çalışan 
mühendisler tarafından bu 
bilgilerin önemsenmemesi 
sonucu hazırlanan projeler, 
yangın anında dumanın etkili 
bir şekilde dışarı atılamamasını 
sağlamakta ve insanların güvenli 
kaçışını engelleyerek ölümlerin 
artmasına sebep olabilmektedir.

Dumanın diğer bölümlere 
yayılmasını önlemek, can ve 
mal güvenliğini sağlamak için 
duman yönetimi geliştirilmiştir. 
Duman hareketleri bir 
veya daha fazla önlemle 
kontrol edilebilir. Bunlarda 
yapıyı bölümlere ayırmak, 
hava akışı, basınçlandırma, 

seyreltme şeklinde belirtilebilir. 
Basınçlandırma da fanlar 
kullanılarak kontrollü duman 
atışı sağlanır (NFPA 92A). 
Kapalı merdivenlerin 
basınçlandırması, asansör 
kuyusunun basınçlandırması 
ve duman kontrollü bölgenin 
basınçlandırması da birer 
duman kontrol sistemleridir.

Duman havalandırması da 
uzun zamandan beri dünyada 
uygulanan özellikle sinema ve 
tiyatro yangınlarında insanların 
can güvenliğini sağlama da çok 
etkin bir yöntemdir. İstanbul 
da G Mall Sinema yangının da 
yapının çatısında ki camların 
ısınma sonucu kırılması da doğal 
olarak duman havalandırmasını 
sağlamıştır.

Isıtma, havalandırma ve 
iklimlendirme sistemlerinde 
kullanılan kanallı sistemlerde 
duman sık sık diğer bölümlere 
kanallar tarafından taşınır. 
Yangının olmadığı bölümlere 
de böylelikle duman dolar. 
Yangının algılama sistemleri 
ile öğrenilmesi sonucu merkezi 
havalandırma sistemleri özel 
duman kontrol çalışma şekline 
geçmelidir. Bu binanın yapısına 
bağlı olarak değişmekte ve 
karmaşık bir hal almaktadır. 
Son yıllarda uygulanan yöntem 
yangının olduğu bölüme taze 

EĞİTİM

Yangın esnasında insanların 
yaşamını kaybetmesinin asıl 
sebebi dumandır. Duman, 
yangın esnasında yapının diğer 
kısımlarına çok kolay geçer ve 
yangının olmadığı bölümlerde 
bulunan insanların yangından 
etkilenmesine sebep olur. 
Merdivenler ve asansör şaftları 
dumandan bloke edilir ve 
insanların güvenli bir şekilde 
kaçması, kurtarma ekiplerinin 
ve itfaiyenin yangına etkili 
müdahale etmesi engellenir.

Ülkemizde yakın zaman 
da G Mall Sinema yangınında 
insanların zarar görmeleri 
ve Bornova Kafeterya 
yangınındaki ölümler de duman 
probleminden kaynaklanmıştır.

1980 yılında MGM Otel 
yangını duman nedeniyle 
ölümlerin olduğu büyük 
bir yangındır. MGM Otel 
yangınında zemin katta 
başlayan ve yine zemin 
katta söndürülen yangının 
dumanından etkilenerek 85 kişi 
ölmüştür. Ölümlerin yüzde 76’sı, 
17...24’ncü katlarda olmuştur 
(Şekil 1). Benzeri örnekleri 
artırmak mümkündür. Bu tür 
yangınlarda yangın zemin veya 
birinci katta meydana gelmiş 

Sabahattin Bozbey
sbozbey@hotmail.com

Yüksek bina yangınlarında
duman yönetimi  
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hava gelişini önlemek ve dumanı 
dışarı atmak, diğer bölümlere 
ise (çevresi ve alt-üst katı hariç) 
taze hava vermektir. Normal 
koşullarda HVAC sistemi 
çalışmaya devam ederse duman 
diğer mahallere taşınacaktır. 
Sistem durdurulsa dahi duman 
diğer bölümlere zarar verecektir. 
Bunu önlemek için mahaller 
arası geçişlerde duman geçişini 
önleyici yangın/duman damperi 
kullanılmalıdır.

Duman yönetimi terimi 
yangın esnasında binada 
bulunan insanların kaçışı ve 
en az etkilenmeleri, itfaiye 
personelinin daha kolay 
çalışmasını sağlamak ve de 
dumanın binaya daha az zarar 
vermesini sağlamak için yapılan 
bütün çalışmaları kapsar. 
Duman yönetiminde duman 
engelleri, duman şaftları ve 
duman atma aspiratörleri 
duman yönetimin geleneksel 
metotlarıdır. Gelişen teknoloji 
ve araştırmalar sonucunda 
vantilatörler ile basınçlandırma, 
bölümlere ayırma, dumanın 
dışarı atılması, hava akışı ve 
bunların beraber kullanımı 
yangın esnasında duman 
yönetiminin yeni metotları 
olmuşlardır.

Sonuç ve öneriler 
Dumanın can ve mal 

güvenliğine zarar vermesini 
engellemek ve de en aza 
indirgemek için 26 Temmuz 
2002 tarihinde yürürlüğe giren 
Binaların Yangından Korunması 
Yönetmeliği’nde;

Yapı üretiminde yer alan mal 
sahipleri, işveren temsilcileri, 
tasarım ekibi, mimar ve 
mühendisler, yapı denetim 
kuruluşları, müteahhitler, 
imalatçılar ve danışmanlar, 
yönetmelik hükümlerine 
uyulmaması nedeniyle oluşan 
yangın hasarlarından kusurları 
oranında

sorumludurlar.
Modern mimaride, galeri 

ve endüstri yapılarında duman 
bacaları kapalı çarşı dizaynında 
kullanılan atrium, mall gibi 
yapılarda en üst noktaya duman 

tahliye sistemi yapılmalıdır.
Duman tahliye sistemi bina 

yangın alarmı sistemi tarafından 
otomatik olarak aktive 
olmalıdır. İlave olarak, uzaktan 
el ile kumanda için çalıştırma 
durdurma imkanı bulunmalıdır.

Duman Yönetim Sistemleri, 
Basınçlandırma Sistemleri, 
Kompartımanlara Ayırma, 

Acil durum Asansör Kuyu 
Basınçlandırması, Atrium, 
Endüstriyel Tesis Çatı Duman 
Tahliyeleri, Yüksek Binalarda 
Sandwich Sistemi gibi 
sistemlerin bütünüdür. Bu 
sistemlerin yapılması yangın 
esnasında insanların can 
güvenliğini sağlamaya yardımcı 
olacaktır. 

Kaynaklar:
Recknagel-Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD yayını 
Principles of Smoke Management, 2nd Edition John H. Klote and 

James A. Milke,2002 SFPE Yayını
Isısan Çalışmaları No: 158 Klima  ve Havalandırma Tesisatı
SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd Edition

Ege Bölgesi Sanayi Odası Mekanik Tesisat 
Sanayi Meslek Komitesi üyelerine yüksek bina 
yangınlarında duman yönetimi hakkında teknik 
bilgiler veren Dr. Sabahattin Bozbey, yasal ve 
idari düzenlemeleri de anlattı.
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HABER

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Srebrenitsa’da insanlık suçu 
işleyenlerin adalet önünde hesap 
vermeleriyle vicdanların bir nebze 
de olsa rahatlayacağını ifade etti.

Bosna Hersek’in Srebrenitsa 
kentinde 1995 yılında Sırplar 
tarafından gerçekleştirilen 
soykırımın 16’ncı yıldönümünde 
bu insanlık suçunun 
unutulmaması için katliama 
kurban giden 8 bin 372 
kişi anısına bir çift ayakkabı 
bağışlama projesi gerçekleştiren 
Genç Boşnaklar Derneği ile 
İzmir Bosna Sancak Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki’yi ziyaret 
etti.  EBSO Meclis Üyesi Mustafa 
Egi’nin eşlik ettiği, İzmir Bosna 
Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Abdullah Gül, 
Gençlik Kolları Başkanı Mustafa 

Yeğin, Genç Boşnaklar Derneği 
İzmir Temsilcisi Vasviya Safiç 
ile Nur Açık’tan oluşan heyet, 
8372 projesi hakkında bilgi 
verdikleri ziyarette, Tiryaki’den 
ayakkabılarını da istedi. 
İzmir’den bin ayakkabı toplamayı 
hedeflediklerini belirten Vasviya 
Safiç, “Sivil toplum kuruluşları 
ve yerel yönetimlerin desteğiyle 
amacımıza ulaştık. EBSO Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki’nin de 
projemize katılması bizim için ayrı 
bir gurur kaynağıdır. Soykırımda 
öldürülenler anısına toplanan 
ayakkabılar, 9-10 Temmuz 
günlerinde Taksim Meydanı’ndaki 
Srebrenitsa Soykırımı Anma 
Günü etkinliğinde sergilenecek 
ve daha sonra ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılacak” diye konuştu.

EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki de, 11 Temmuz 1995’te 
Sırpların silahsız Boşnaklara 
yönelik katliamının 16’ncı 

yıldönümünde ölenleri saygıyla 
andıklarını belirtti. Tiryaki, 
“Bu menfur katliama seyirci 
kalan BM Barış Gücü’nü ve 
Avrupalı komutanını bir kez 
daha kınıyoruz. Genç Boşnaklar 
Derneği’nin 8372 projesini, 
bu katliamın unutulmaması 
adına destekliyoruz. Umuyoruz 
ki, bu insanlık suçunu 
gerçekleştirenlerin adalet önünde 
hesap vermeleri, vicdanları bir 
nebze de olsa rahatlatacaktır” 
dedi.

16 yıl önce…
Bosnalı Sırpların komutanı 

Ratko Mladiç emrindeki birlikler, 
Temmuz 1995’te Birleşmiş 
Milletler tarafından “güvenli 
bölge” ilan edilen Srebrenitsa 
kentini işgal etmiş, burada görev 
yapan Hollandalı birliklere sığınan 
sivil halktan 14 yaş üstü 8 binden 
fazla erkeği katletmişti.

Adalet için bir adım
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Tiryaki: Seçimden sonraki
en önemli ödev anayasa değişikliği

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
açılış ve başkanlık sunuşlarında 
Gazi Üniversitesi İİBF Maliye 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nevzat Saygılıoğlu başta olmak 
üzere katılımcı ve EBSO Meclis 
Üyelerine hoşgeldiniz derken, 
Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kurulu (OSBÜK) Yönetim 
Kurulu Üyeliğine yeniden seçilen 
Attaroğlu’nu tebrik ederek, 
görevinde başarılar diledi.

Geçmiş dönem Meclis 
Başkanlarımızdan Kemal 
Çolakoğlu’nun annesinin vefat 
etmesi nedeniyle merhumeye 
Allah’tan rahmet, Çolakoğlu 
ailesine başsağlığı diledi.

Tiryaki, Meclis Üyemiz 
Mehmet Güran’ı, firmasının 
Tüketici Akademisi Avrupa Kalite 
Ödülü’nü alması nedeniyle 

kutlayarak, başarılarının 
devamını diledi. Yönetim 
Kurulu Üyemiz Muhsin 
Dönmez’i, Çeşme Alaçatı’da 
açtığı Casaoliva Oteli nedeniyle 
tebrik ederek, hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni etti.

Tiryaki, geçen ay İstanbul 
Sanayi Odası’nın Meclis Üyeleri 
ile gerçekleştirilen Meclis 
toplantımızın, ortak konuların 
paylaşılması, ifade edilmesi 
açısından oldukça verimli 
geçtiğini, kamuoyu tarafından 
da olumlu yansımalarını 
izledikleri ortak toplantıları, 
Meclisten gelecek istekler 
doğrultusunda bundan 
sonra da devam ettirmeyi 
arzuladıklarını, bu nedenle 
herkese katılımlarından dolayı 
teşekkürlerini sundu.

Projeleri takip 
edeceğiz
Aylardır beklenen genel 

seçimlerin 12 Haziran günü 
oldukça yüksek bir katılım 
oranı ile gerçekleştirildiğini 
belirten Tiryaki, başta İzmir 
milletvekilleri olmak üzere 
seçilen tüm milletvekillerini 
kutlayarak, çalışmalarında 
başarılar diledi. Üçüncü kez tek 
başına iktidara gelen Adalet 
ve Kalkınma Partisi’ni ve Genel 
Başkanı’nı kutladığını, ülke 
genelinde aldıkları yüzde 50’lik 
oy oranının, Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin, verdikleri sözleri 
yerine getirme, açıkladıkları 
politikaları sırasıyla hayata 
geçirme konusunda büyük bir 
sorumluluk altına girmesine 
neden olduğunu belirtti.
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İzmirli sanayiciler olarak 
özellikle İzmir ile ilgili 
açıklanan projeleri yakından 
takip ederek,  İzmir’e ve 
ülkemize yapılacak her türlü 
yatırımın yanında ve takipçisi 
olacaklarını ifade eden Tiryaki, 
önümüzdeki dönemde yerel 
seçimler ve cumhurbaşkanlığı 
seçimleri düşünüldüğünde, bu 
kadar kısa aralıklı seçimlerin 
ülkemizi yoracağını belirtti.

12 Haziran seçimlerinin 
olumlu ve olumsuz taraflarına 
bakıldığında, olumlu 
tarafların; her partinin seçime 
proje ağırlıklı, teknolojinin 
her türlü imkanlarını 
olabildiğince kullanarak 
hazırlanması, liderlerin 
sert ve aşırı söylemlerine 
rağmen seçim sürecinin 
gayet olgun ve olaysız 
geçmesi, olumsuz taraflarının 
ise; ne yazık ki liderlerin kabul 
edilebilir ve makul ölçülerin 
dışında birbirlerine ağır 
ithamlarda bulunması, batı 
demokrasilerinde gelenek 
olduğu gibi liderlerin bir araya 
gelerek kamuoyu önünde 
projelerini tartışma zeminini 
yaratamamaları olduğunu 
belirtti.

Tiryaki, seçimin geride 
kalması ile ülkemizin en önemli 
ödevinin anayasa olduğunu, 
tüm siyasi partilerinin seçimler 
öncesindeki söylemleri 
doğrultusunda, mutabakatla 
yeni anayasanın mümkün olan 
en kısa zamanda bitirilmesini 
temenni ettiklerini, seçim 

öncesi dönemden bugüne 
güncel bir konu olan anayasa 
değişikliği konusunda yeni 
hükümet döneminde toplumun 
tüm katmanlarından oluşan 
geniş bir katılımla, ortak akıl ile 
oluşturulacak bir anayasanın 
Türkiye’nin geleceğine ve 
2023 hedeflerine büyük katkısı 
olacağını ifade ile devletin ve 
yasal düzenin en önemli aktörü 
olan anayasanın hazırlanma 
sürecinde halk, akademisyenler, 
hukukçular ve sivil toplum ile 
konsensüs sağlanması, halkın 
iktidarı olan demokrasinin 
gerekliliklerinin bu anlamda 
yerine getirilmesi gerektiğini, 
böylece asıl gündemde 
olması gereken ekonominin 

konuşulmaya başlanacağını, 
ülkemizin geleceğine yatırım 
yapmak isteyen gerek yerli ve 
gerekse yabancı yatırımcıların 
önünün açılacağını belirtti.

Tiryaki bir kez daha seçim 
sonuçlarının ülkemize ve 
İzmir’imize hayırlı olmasını 
dileyerek, barışa, istikrara, güçlü 
bir ekonomiye olan ihtiyaçlarını 
yinelerken; bu anlamda 
sürdürdükleri çalışmalarda ve 
yaptıkları girişimlerde kendileri 
ile omuz omuza çalışan 
başta Başbakan olmak üzere, 
tüm bakanlara teşekkürleri 
sunduğunu, yeni hükümet 
döneminde görevi devralacak 
yeni bakanlara da şimdiden 
başarılar dilediğini ifade etti.
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Yorgancılar: Üretim, enerji 
ve ihracat desteklenmeli

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, öncelikle EBSOV 
bursiyeri Gökhan Çıldır’ı 
göstermiş olduğu üstün 
başarısı için tebrik ettiğini, 
yurt dışında ülkemizi en iyi 
şekilde temsil edeceğine, 
bundan sonra Singapur’daki 
yeni yaşamında da başarılarının 
devam edeceğine inandığını, 
kendilerinin vermiş oldukları 
desteklerin karşılığında bu 
tür başarı örneklerini görüyor 
olmalarından dolayı büyük 
memnuniyet duyduklarını, 
temennilerinin daha fazla 
öğrenciye ulaşmak olduğunu 
belirtti. Meclis’in konuğu Prof. 
Dr. Nevzat Saygılıoğlu’nun 
fikirlerinin büyük bir kısmına 
katıldığını, birçok Meclis 
üyesinin de kürsüden bu 

konuları sürekli olarak dile 
getirdiklerini ifade etti. 
Yorgancılar, ne yazık ki 
sabaha karşı Van’da İzmirli 
bir başçavuşun şehit olduğu 
haberini aldıklarını, Başçavuş 
Erkan Durukan’ın ailesine bir 
kez daha baş sağlığı dilediğini, 
terörü her ortamda olduğu 
gibi bir kez daha lanetle 
kınadığını ifade ile en büyük 
temennilerinin yaşanan terör 
olaylarının bir an önce son 
bulması olduğunu söyledi.

Cari açığın
kaynağı enerji
Ender Yorgancılar, 40-42 

milyar dolar civarındaki cari 
açığın, sanayide kullanılan 
enerjinin oluşturduğunu, 
yenilenebilir enerji 

kaynaklarının, nükleer enerjinin, 
hidroelektrik santrallerinin, 
rüzgar enerjilerinin, jeotermal 
enerjilerinin, mutlaka ülkede 
sayılarının artması gerektiğini, 
bu konuyla ilgili gecikmelerin 
sanayimize vurulacak birer 
darbe olacağını, yıllar önce 
yaşanan elektrik kesintileri ile 
karşı karşıya kalınacağını dile 
getirdiklerini, ikinci olarak 
işsizlik oranının yüksek olması 
ve işçinin üzerindeki ağır vergi 
yüklerini dile getirdiklerini, 
OECD ülkelerinden daha fazla 
vergi verildiğini, hala bu konuya 
çözüm getirilmediğini, buna 
rağmen Türk müteşebbislerinin 
büyük başarılara imza attığını, 
üreten kesim olarak gerek enerji 
fiyatları, gerekse işçilere ödenen 
primler konusunda diğer 
ülkelerle eşit şartlarda rekabet 
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edebilir ortamın yaratılmasını 
arzu ettiklerini ifade etti.

İhracatı artırmalıyız
Artıları ve eksileri ile hesap 

yaptıklarında şayet ithalat 
daha cazip ise, o zaman “yap-
sat” değil, “al-sat” modelinin 
uygulandığını, ancak bunun 
doğru bir yöntem olmadığını, 
bunun istihdam üzerinde 
büyük sıkıntı yaratacağını, 
işsizlik oranlarında İzmir’in, 
TÜİK’in açıklamış olduğu yüzde 
15’lik seviyelere yükselmiş 
olmasının sebebinin ise yatırımın 
ortamı olduğunu, yeni yatırım 
ortamlarının yaratılmaması, 
yeni fabrikaların açılmaması 
durumunda ne yazık ki 
istihdamın artırılamayacağının 
altını çizdi.

Yorgancılar, ekonomiyi 
soğutmanın veya aynı sistemde 
devam etmesinin hepsinin bir 
takım artıları ve eksilerinin 
olacağını, ekonominin içeride 
soğutulduğu zaman üretilen 
malın ne olacağı, ihracat ile 
sistemin çevrilemeyeceğini, 
o nedenle mutlaka alternatif 
ihracat kaynaklarının, 
desteklerinin devreye sokulması 
gerektiğini, ihracat ile ilgili 
hiçbir teşviğin bulunmadığını, 
Eximbank’tan kredi almanın çok 
zor olduğunu, alternatif olarak 
yurt dışındaki ihraç kaynaklarını, 
alternatif kaynakları teşvik 
ile destekleyerek ilave bir 
takım navlun primleri vererek 
ihracatçının önünün açılmasının 
yeni kurulacak hükümetin 
görevleri arasında olmasını ümit 
ettiklerini belirtti.

Hükümetin takipçisiyiz
Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin üst üste üçüncü kez 
büyük oy çoğunluğu ile iktidara 
gelmesinin bir ilk olduğunu, 
bunun tebrik edilmesi gereken 
bir konu olduğu, bu dönemin 
öncelikle hayırlı uğurlu olmasını 
dilediğini, İzmir’den iki tane 
icracı bakanın seçilmiş olması, 
gerek Binali Yıldırım, gerekse 
Ertuğrul Günay’ın Odamız’ı 
ziyaretleri sırasında İzmir ile 
ilgili aktif olacaklarını dile 

getirmelerinden ötürü büyük 
memnuniyet duyduklarını ifade 
etti.

Yorgancılar, yeni kurulacak 
hükümete son derece önemli ve 
büyük sorumluluklar düşeceğini, 
özellikle seçim sürecinde 
verilmiş, konuşulmuş olan 
vaatlerin, gerek ülke bazında, 
gerekse bölgemiz ve İzmir 
ile ilgili yapılacak çalışmalar 
ve programların takipçisi 
olacaklarını belirtti.

2023’te ilk 10’da 
oluruz
Ülkemizin önünde 

çok önemli bir sürecin 
bulunduğunu, gelişmekte 
olan ülkeler bazında 2-3 sınıf 
atlayabileceğimizi, 2023 yılı 
için, ilk 10 ülke içine girebilmek 
açısından son derece avantajlı 
olduğumuz bir sürecin 
olduğunu, bunun iyi bir şekilde 
yönetilerek, istikrarın sağlanması 
gerektiğini, “ben” değil, 
“biz” mantığının ön planda 
olması, sen-ben kavgalarının 
mutlaka bitmesi gerektiğini, 
demokrasinin meclis çatısı 
altında mutlaka çözümlenmesi, 
birinci derece toplumun tüm 
kesimleri tarafından kabul 
edilen, uzlaşılan bir anayasanın 
öncelikler arasında olması 
gerektiğini ifade etti.

Yargı sürecinde olan, seçim 
sonrasında mahkeme kararı ile 
TBMM’ne giremeyecek kişilerin, 
seçim öncesinde taleplerinin 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
zamanında ret edilmiş olsaydı 
bugün yaşanılan kaos ortamının 
yaşanmayacağını belirten 
Yorgancılar, yargı sürecinde 
olması nedeniyle konu ile ilgili 
başka bir şey söylemenin doğru 
olmayacağını söyledi.

Gerek Kuzey Afrika’daki, 
gerek Suriye’deki, gerekse 
son olarak Yunanistan’daki 
gelişmelerin sebebinin altında 
üretimsizlik ve sanayisizliğin 
yattığını, ülke olarak bizim bu 
hale düşmememiz, işsiz bir genç 
nüfus ile karşı karşıya kalmamak 
için, vazgeçilmez tek gerçeğin 
üretimi artıracak önlemlerin 
alınması olduğunu ifade etti.

İzmir ve Türkiye’nin 
öncelikli konuları
Yorgancılar, yılın ilk 6 

ayına ilişkin üyelerimize 
yönelik düzenlenen ekonomik 
değerlendirme anketinde, “İzmir 
için hükümetin hazırladığı 
35 proje arasından öncelikli 
üç konu hangisi olmalıdır?” 
sorusuna hızlı tren hatları, 
otoban, metro, tüp geçit gibi 
cevaplarla ulaşımın birinci 
sırada yer aldığını, altyapı 
yatırımlarının tamamlanması, 
limanla ilgili konuların çözülmesi 
konularının ise ilk üç sırayı 
aldığını, kentsel dönüşümün 
sağlanması, EXPO’nun alınması, 
turizmin geliştirilmesi, bilişim 
ve Ar-Ge şehri olmasının 
diğer konular arasında yer 
aldığını belirtti. İkinci olarak, 
“Türkiye’nin önündeki en 
önemli riskler” sorulduğunda 
ise; çoğunluğun cari açığın 
artmasını en önemli risk olarak 
gördüğünü, daha sonra yüzde 
18 ile ülkemizin bulunduğu 
coğrafi bölge olarak siyasi kaos 
ortamının sürmesi ve bunun 
etkileri, AB borç krizinin devam 
etmesi, Yunanistan’daki krizin 
diğer ülkelere yayılabilme 
olasılığının yer aldığını söyledi.

“Ekonomide acil çözüm 
bekleyen öncelikli konular” 
sorusuna ise; yüzde 35’lik 
kısmın ithalatın ihracattan hızlı 
artışı, cari açık ve üçüncü olarak 
işsizlik olarak cevap verildiğini, 
bu üç sorunun yıllardan beri 
süre gelen sorunlar arasında yer 
aldığını, tek çözümün ise üretim 
olduğunun altını çizdi.

“Kurulacak Bakanlar 
Kurulu’nun ele alması 
gereken öncelikli konular 
nedir?” sorusuna ise; ankete 
katılan üyelerimizin yüzde 
30’unun işsizlik, yüzde 26’ının 
Güneydoğu sorunu, yüzde 
25.8’inin ise yeni anayasanın 
yapılması şeklinde yanıt 
verdiğini, “Ekonomik olarak 
yılın 6 ayı firmanız açısından 
nasıl geçti?” sorusuna; yüzde 
41’inin herhangi bir değişiklik 
olmadığını, yüzde 30’unun 
yavaşlama seyrinin devam 
ettiğini, yüzde 29’unun ise canlı 
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bir piyasa ortamının hakim 
olduğunu dile getirdiğini, bu 
gelen cevapların sektör bazlı 
değerlendirilmesi gerektiğini, 
ancak ankete katılımın fazla 
olmaması sebebiyle tam 
anlamıyla sektörlerdeki 
iş hareketliliğini tespit 
edemediklerini belirtti.

“Askıya aldığınız projeleriniz 
varsa yılın ikinci yarısında 
gerçekleştirmeyi düşünüyor 
musunuz?” sorusuna; yüzde 
60’ın hayır, yüzde 40’ın ise 
evet şeklinde cevap verdiğini, 
yani hala sanayicide bir 
belirsizliğin, güvensizliğin ne 
yazık ki sürdüğünü, böyle 
bir sonuçta yatırımların 
gerçekleşemediğini, dolayısı 
ile en önemli sorunlarımızdan 
biri olan işsizliğe de çözüm 
getirilemeyeceğini, yüzde 15 
göç alan şehrimizde ne yazık 
ki aynı oranda iş ortamının 
yaratılamamasının buna en iyi 
örnek olduğunu belirtti.

“Sanayici olarak hükümetten 
üretimi, istihdamı ve yatırımı 
artırmaya yönelik öncelikli 
beklentiler” sorulduğunda 
birçok muhtelif yanıtların 
geldiğini, ancak genel olarak 
kapasite kullanımı fazla olan 
sektörlerin dondurulması, asgari 
ücretin vergi dışı kalması, eğitim 
sisteminin gözden geçirilmesi, 
sektör bazlı tarım ve hayvancılık 
sektörlerine destek verilmesi, 
SGK primlerinin indirilmesi 
gibi sanayilerin sürekli dile 
getirmiş olduğu konuların işaret 
edildiğini söyledi.

100 büyükte durum
Ender Yorgancılar, Ege 

Bölgesi’nin üretimden 
satışlara göre 100 büyük 
sanayi kuruluşunun 
değerlendirilmesinde bu sene 
20 milyon TL’yi baz aldıklarını, 
gelen cevaplar neticesinde 100 
büyük firmanın sıralanarak, 
kamuoyu ile paylaştıklarını, 16 
Meclis üyemizin de yer aldığı 
100 firmayı tebrik ederek, bu 
sayının her geçen yıl daha da 
artmasını, sadece İzmir’de 
değil İstanbul Sanayi Odası’nın 
yapmış olduğu 500 büyük firma 

listesi içerisine İzmirli firma 
sayısının artmasını temenni 
ettiğini belirtti.

Yine 100 büyük firmanın 
beyanları, bilançoları 
doğrultusunda yapılan 
değerlendirmede; 2009 yılına 
göre 2010 yılında firmaların 
kârlarını yüzde 11, ihracatlarını 
yüzde 5, Ar-Ge giderlerini 
yüzde 28 oranında arttırdığını, 
üretimden satışların yüzde 
21, istihdamın ise yüzde 7.8, 
borçların da yüzde 26 artış 
gösterdiğini, zararların yüzde 
44 düştüğünü, bir önceki yıla 
göre ithalatlarının yüzde 15 
düştüğünü, kredi faizlerinin 
düşük kullanılmasından 
dolayı faiz harcamalarında 
yüzde 34’lük bir tasarrufun 
sağlandığının tespit edildiğini, 
100 büyük firmanın içerisinde 
Ar-Ge çalışması olan 42, yabancı 
sermayeli 20, zarar bildiren 
15, kâr bildiren 85 firmanın 
bulunduğunu, sektörel olarak 
bakıldığında; kimya, petrol, 
lastik ve plastik sektörlerinde 
18, gıda, içki, tütün grubunda 
27, metal ana sektörde 6, taşıt 
araçlarında 12, taşıt ve toprağa 
dayalı 9, dokuma, giyim, deri, 
ayakkabı 9, madencilik ve taş 
ocakçılığı 3, metal eşya, makine 
sektörlerinde 6, kağıt ve basım 
6, elektrik elektronik ve diğer 
imalatta birer ve mobilya 
sektöründe 2 firmanın yer 
aldığını, 2009 yılı ile 2010 yılı 
toplam cirolar kıyaslandığında 
27.678’den 32.641 TL bir artış 
olmasına karşın, hala 2007 
yılı cirolarına ulaşılamadığını, 
satış tutarlarının çok az da olsa 
üstünde olduğu,  üretimden 
satışlarda 2008-2009 yılları 
ile 2008-2010 yılları arasında 

düşüşün olduğunu, ancak 2009 
ile 2010 yılı karşılaştırıldığında 
bir artışın olduğunu, kısacası 
iki ileri, bir geri şeklinde bir 
yıllık büyümenin, iki yıllık 
kaybı beraberinde getirdiğinin 
gözlemlendiğini belirtti.

Kâr zarar durumlarında 
firmaların bilanço kârlarına 
bakıldığında 2009 ile 2010 
yılı arasında yüzde 11’lik bir 
artışın söz konusu olmasına 
karşılık, 2007 yılında 3.03 
olan kârlılık toplamının 2010 
yılında 2.698’e düştüğünü, 
dolayısı ile herkesin şikayette 
bulunduğu üzere üretime, satışa 
rağmen para kazanılamadığını, 
kâr elde edemediklerini, 
bunun en büyük nedeninin 
ise ihracat yaptıklarında 
kur fiyatlarının aynı olması, 
enflasyona bağlı olarak döviz 
kurlarının artmaması, yurt 
içinde almış oldukları tüm 
hammadde fiyatlarının, asgari 
ücretin, SGK primlerinin, 
işçilik ücretlerinin, elektrik, 
doğalgaz gibi genel giderlerin, 
maliyetlerin artmasına karşın 
sattıkları ürünlere zam 
yapamamaları olduğunu, bunun 
ise sanayicilerin borçlarını 
ödeyemez, tasarruf edemez hale 
getirdiğini belirtti.

Yorgancılar, konu ile 
ilgili detayların Odamız web 
sayfasında yer aldığını, 100 
büyük firmanın bilançosu 
değerlendirildiğinde özetle 
firmaların borçlanma yapılarının 
bozulduğunu, krizler yüzünden 
sermayelerinin eridiğini, üreten 
kesimin moralinin bozulduğunu, 
ancak buna rağmen genç 
nüfusa üretim sağlamak 
adına yollarına devam etmek 
zorunda olduklarını, başka 
alternatiflerinin bulunmadığını, 
ülkemizin refahı, üretimin 
artması için tek çözümün eşit 
şartlarda rekabet edebilme 
ortamının sağlanması olduğunu 
tekrarladı.

Yorgancılar üyeleri 
cevaplandırdı
Meclis üyelerinin gündeme 

getirdiği konuları değerlendiren 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Cari açığın içindeki 
enerji faturası 40 milyar 
dolar civarında. Enerji 
kaynakları ve santralleri 
artırılmalı. İthalatı ve 
işsizliği azaltmak için 
üretim desteklenmeli, 
yeni fabrikalar kurulmalı, 
ihracat artırılmalı.
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Yorgancılar, söz alan herkese 
katkıları için teşekkür ettiğini, 
konuları not ettiğini gereklerinin 
yapılacağını, Yılmaz Şahin’in 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili 
konusunu da takip edeceğini, 
ayrıca sanayi parselleri 
konusunda söylediklerine 
katıldığını, inşaat sanayi meslek 
komitesinin kentsel dönüşümle 
ilgili Büyükşehir Belediyesi 
ile yaptıkları toplantıda, 
belediyenin henüz kamuoyu 
ile paylaşmadığı gerek konut 
gerekse sanayi parselleri 
konusunda çok güzel projeleri 
olduğunu, gerçekleşmesini 
ümit ettiklerini, konu ile 
ilgili Odamız’ın önerilerinin 
belediyeye iletildiğini, Şahin’in 
de bahsettiği üzere birçok 
sanayicinin istihdamı artıracak 
yatırımlarını, sanayi imarlı arsa 
bulamaması, ruhsat alamaması 
nedeniyle gerçekleştiremediğini 
belirtti.

Yönetim Kurulu’nun 
görevlendirmesiyle, Ankara’da 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
Koruma Kontrol Genel 
Müdürlüğü’ne yaptığı ziyaretin 
başarılı geçmesi sebebiyle Nejat 
Özduran’a teşekkür etti.

Metin Akdaş’ın bahsetmiş 
olduğu, enerjinin verimli 
kullanılması hususunun en 
önemli konularımızın başında 
olması gerektiğinin altını 
çizen Yorgancılar, Almanya’da 
kapatılan nükleer enerji 
tesislerinin kapatılmasının eski 
olmasından kaynaklandığını, 
dışarıya bağlı kalmamak için 
uygun nükleer santrallerin 
kurulması gerektiğine 
inandığını, bundan kaçmanın 
çözüm olmayacağını, zira 
komşu ülkelerimizde meydana 
gelebilecek sızıntı ya da 
patlamadan da ülke olarak 
aynı şekilde zarar göreceğimizi, 
o nedenle uygun teknolojik 
sistemde yapılacak projenin 
uygulanabileceğini ifade 
etti. Yorgancılar, Hakkı 
Attaroğlu’nu OSBÜK Yönetim 
Kurulu’na seçilmesinden dolayı 
tebrik ettiğini, kendisine her 
türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını belirtti.

EBSO Vakfı’nın burs onuru

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı’nın öğrenci bursları hedefine 
ulaşıyor. EBSO Vakfı’ndan 3 yıl burs alan Gökhan Çıldır, İYTE 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü yüksek onur derecesi 
ile bitirirken, Almanya’da araştırma öğrencisi olarak çalıştı, 
Singapur hükümetinden de biyoteknoloji ve mühendislik alanında 
saygınlığı olan SINGA ödülü aldı. Gökhan Çıldır, kariyerine meme 
kanseri alanında yapacağı araştırmalarla devam edecek.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı’na konuk olan 
Gökhan Çıldır, 2006 yılında Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü kazandığını, 2009’dan bu yana 3 
yıldır da EBSO Vakfı’ndan burs aldığını anlattı.

Üniversite öğrenimi sırasında pek çok öğrenci gibi ailesinden 
uzak, kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını söyleyen Çıldır, 
“Severek okuduğum ve Yüksek Onur derecesi ile bitirmenin 
sevincini yaşadığım bölümümde elde ettiğim başarılarda, EBSO 
ve EBSO Vakfı’nın da payı olduğu gerçeğini hiçbir zaman gözardı 
edemem” dedi.

Gökhan Çıldır, İYTE’deki öğrencilik hayatı sırasında birincilikle 
kazandığı Erasmus bursu ile 2010 yılında Almanya’nın en prestijli 
tıp kuruluşu Robert Koch Institute’de araştırma öğrencisi olarak 
çalışmalarını yürüttüğünü de hatırlatırken, şöyle konuştu:

“Ayrıca, Singapur hükümetince uluslararası başarıya sahip 
öğrencilerin doktora çalışmalarını yapmaları için biyoteknoloji 
ve mühendislik alanında saygın bir ödül olan Singapore 
International Graduate Award (SINGA) ödülünü almaya hak 
kazandım. Bu ödül sayesinde kariyerime Singapur’da bulunan 
ve Nobel ödüllü bilim insanlarının da araştırmalarını yürüttüğü 
moleküler biyoloji ve genetik alanında dünyanın en saygın 
araştırma merkezlerinden Biopolis’te çağımızın en önemli 
hastalıklarından meme kanseri alanındaki araştırmalarla devam 
edeceğim. Bu ödülün kazanılmasında maddi ve manevi desteğini 
esirgemeyen EBSO Vakfı’nın siz değerli üyelerine sadece şahsım 
adına değil üniversitede okuyan, ülkemizde tüm zorluklara 
rağmen üniversiteyi bitirmeye çalışan tüm öğrencilerim adına da 
teşekkür ederim.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki 
ile Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Vakfı’nın 
bursiyeri Gökhan Çıldır’a plaket verirken başarılarının devamını 
diledi. Mehmet Tiryaki, “Siz değerli sanayicilerimizin katkılarıyla 
Vakfımızın ne kadar yararlı işler yaptığı sevgili Gökhan ile bir 
kez daha ispatlandı. Vakfımıza destek veren bütün üyelerimize 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Maliye 
Bölümü Öğretim Üyesi, Gümrük 
eski Müsteşarlarından Prof. Dr. 
Nevzat Saygılıoğlu, 30 yıllık 
bürokrasi hayatında, gerek 
kamu, gerekse özel sektörde 
çalışmış olması neticesinde, 
olayları farklı boyutlarıyla 
görebilme, değerlendirebilme 
imkanına sahip olduğunu dile 
getirdi.

EBSO Meclis Toplantısı’na 
konuk olan Saygılıoğlu, 
herkesin ifade ettiği cari açık 
konusunda iki temel sorunun 
bulunduğunu, bunlardan bir 
tanesinin boyutlarının büyük 
olması, diğerinin, sürdürülebilir 
olup olmadığı, finanse edilip 
edilemeyeceği olduğunu 
belirtti. 2010 yılında cari açık 
48 milyar dolar iken, 2011 yılı 4 
aylık dönemde 30 milyar dolar 
olduğunu, bu gidişle 2011 yılı 
ile ilgili cari açığın minimum 80 
milyar dolar civarında olmasının 
beklendiğini ki, cari açığın 

önemli bir kısmını doğrudan 
doğruya yaratan unsurlardan 
birisinin petrol ithalatı olduğunu 
belirtti.

ABD Merkez Bankası (FED) 
Başkanı Ben Bernanke’nin 
“Faizlerin arttırılmayacağı 
ama ekonominin gidişinin çok 
da iyi olmadığı” şeklindeki 
açıklaması sonrasında, piyasaya 
6 ayda 750 milyar dolar para 
enjekte edilerek, insanlara 
satın alma gücü verildiğini, 
böylece piyasaya hareket 
getirilmeye çalışıldığını, ancak 
Amerikan halkının olumlu 
beklentisi olmadığı için alışveriş 
yapmadığını, dolayısıyla 
içerideki likiditenin aynen yurt 
dışına gittiğini ki bu adreslerden 
birinin de Türkiye olduğunu 
söyledi. Saygılıoğlu, İzmir 
coğrafi olarak işin uzağında 
olsa da Lübnan, Suriye, Irak, 
İran’dan, Orta Asya ve Orta 
Doğu ülkelerinden Türkiye’ye 
gelen paralar bulunduğunu, 
şu anda konjonktür olarak 

ihracatta, turizmde ve yurt 
dışı müteahhitliğinde dünyada 
ikinci sırayı almış bir ülke haline 
geldiğimizi, dünya ölçeğinde 
iş yapan 32 tane Türk firması 
bulunduğunu söyledi.

Türkiye olumsuz 
etkilenir
Prof. Dr. Saygılıoğlu, 

Avrupa’nın Yunanistan ile 
İrlanda’yla meşgul olduğunu, 
akabinde İtalya’ya, İspanya’ya 
ne olacak sıkıntısını yaşadığını, 
ülkemizin ise likidite devam 
ettiği sürece cari açığını finanse 
edilebilmesinde geçici olarak 
bir sorun yaşanmayacağını 
ama rüzgar ters estiği takdirde 
çok ciddi sıkıntıların bizi 
bekleyeceğini ifade etti. İmalat 
sanayimizin üretim endeksinde 
duraksama yaşandığını, tüketici 
güven endeksinde gerileme 
olduğunu, enflasyon yaşanır mı 
konusunda hükümetin beklentisi 
bulunmadığını, Merkez Bankası 
ve TÜİK’in yaptığı ankete göre; 

Prof. Dr. Saygılıoğlu: Cari açık 
sıcak parayla finanse ediliyor
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hizmet sektöründe son üç aylık 
talepte düşüş yaşandığını ki, 
gelecek üç aylık talepte de 
düşüş olmasının öngörüldüğünü 
ve yine gelecek üç ayda stok 
miktarında artış yaşanacağını, 
yani satışların az olacağını 
vurguladı.

Dünyada likidite daralması 
yaşanacağı yönünde söylemler 
bulunduğunu, ancak bunun 
sebebi yönünde açıklama 
yapılmadığını söyleyen 
Saygılıoğlu, özellikle batı 
dünyası tarafından Türk dış 
politikasındaki gelişmelerin 
eksen kayması mı değil mi diye 
dikkatle izlendiğini belirtti. 
Çevre ülkelerdeki konjonktürün 
başta Suriye olmak üzere 
Türkiye’ye olumsuz etkilerinin 
kesinlikle kaçınılmaz olduğunu, 
büyükelçilerimizin AB ile ilişkiler 
konusunda olumsuz olduğu 
yönünde görüş belirttiklerini 
ifade ederek, Türkiye içindeki 
gelişmelere bakıldığında ise 
haziran ayında gerçekleştirilen 
genel seçimlerin akabinde yeni 
hükümetin oluşumunda ister 
istemez beklentilerin olduğunu, 
her ne kadar ana yapının çok 
fazla beklentisi bulunmasa da 
İzmir’in ciddi şansı olacağını, 
zira hem Binali Yıldırım’ın, hem 
de Ertuğrul Günay’ın İzmir 
milletvekili olarak TBMM’ne 
girdiğini, her ikisinin de bakan, 
başbakan yardımcısı konumuna 
gelebilecek kişiler olması 
vesilesiyle İzmir’in şu anda bir 
şansı bulunduğunu ve bunu 
fırsata çevirmesini ümit ettiğini 
söyledi. 

Çözüm reel sektörde
Saygılıoğlu, ekonomik 

çevrelerce, ekonominin en 
kısa sürede soğutulması 
öngörülse de küçük ve orta 
boy işletmelerce, ekonominin 
soğutulmasına gerek 
olmadığının, seyrettiği şekilde 
bırakılmasının öngörüldüğünü 
ifade ederek, cari açığa 
çözümün tedrici olacağına 
inandığını, ekonomide ani 
bir soğutma olmayacağını 
düşündüğünü, çünkü reel 
sektörün acı reçeteye karşı 

olduğunu söyledi. Bankaların 
kârlılığının sermayesine göre son 
2-3 yılda dolar bazında yüzde 
19 oranında gerçekleştiğini, 
dolayısıyla tüketicilere yönelik 
bazı tedbirlerin alınacağı 
beklense de parasal sorunun 
çözümünün aslında reel 
sektörde olduğunu ifade etti.

Cari açığın çözümünde temel 
sorunun, girdi fiyatlarının dünya 
ile rekabet edilebilir haline 
getirilmesine bağlı olduğunu, 
OECD ülkeleri arasında sosyal 
güvenlik ve ücretlerdeki yüzde 
42’lik vergi yükü ile birinci 
sırada olduğumuzu, istihdam 
sektörünün tamamen kayıtlı 
çalıştırılması durumunda 
sanayicimizin rekabet etmesinin 
mümkün olamayacağını, bugün 
Doğu Bloku ülkelerinde gelir 
üzerinden alınan vergilerdeki 
oran yüzde 10-16 seviyelerinde 
seyrederken, bizde vergiler bir 
kenara, cari işleri sürdürebilmek 
için katlanılan yüklerin rekabet 
şansımızı elimizden aldığını, 
bu durumda para varken, 
faizler de yüksek olduğu için 
ithalata yönelindiğini, bunun 
da ekonomik realite olduğunu 
belirtti. Ekonomi tamamen 
işletmelerin, firmaların, kişilerin 
doğrudan doğruya bireysel 
fayda ve kâr maksimasyonuna 
dayandığı için, nerede kâr varsa 
oraya gidildiğini, dolayısıyla cari 
açığın çözümünün reel sektörün 
girdi fiyat ve maliyetlerinin 
indirilmesinden geçtiğini ki 
bunun da orta vadeli bir çözüm 
olduğunu söyledi.

Hukuk ve idari 
reform şart
Prof. Dr. Saygılıoğlu, şu anda 

Türkiye’nin ıskaladığı iki tane 
temel sorun bulunduğunu, 
birinin hukuk reformu, diğerinin 
idari reform olduğunu, iki 
konuyu da netleştiremeyen 
iktidarın ekonomik çözüme 
ulaşmasının mümkün 
olmadığını, yabancı sermayenin 
ülkemizi tercih etmemesinin 
en büyük nedeninin hukuk 
düzenlemelerimizin tabiri caizse 
yol üstünde yapılmasından 
kaynaklandığını, ancak 

hükümetlerin, ısrarla bozuk 
temel üstüne bina yapmaya 
çalıştığını dile getirerek, 
tüm sivil toplum örgütleri 
tek sesle Ankara’ya çağrı 
yapmadığı takdirde çözüme 
ulaşılamayacağını vurguladı.

Yunanistan’da 
yatırım yapın
İzmirli sanayicilere 

Yunanistan ile iş yapmaları 
konusunda öneride bulunan 
Saygılıoğlu, turizmde, tarım 
işletmelerinde, enerjide ciddi 
anlamda özelleştirmeler 
yapılacağını, konum itibariyle 
yakın mesafelerde olmasının 
da bir fırsat olduğunu söyledi. 
Saygılıoğlu, önümüzdeki 
sürecin çok fazla ekonomi 
endeksli olmayacağını, çünkü 
anayasa değişikliği konusundaki 
çalışmaların bütçe dönemi 
de düşünüldüğünde 2012 yılı 
Nisan, Mayıs aylarına kadar 
süreceğini, akabindeki yerel 
seçimler ile cumhurbaşkanlığı 
seçimi de düşünüldüğünde 
gündemin ekonomiden ziyade 
siyasete kayacağını dile getirdi.

EBSO Meclis Üyesi 
sanayicilerin sorularına da yanıt 
veren Saygılıoğlu, Yunanistan’a 
mutlak yatırım yapılması 
gerektiği konusunda ısrarcı 
olduğunu, elbette zorlukları 
bulunduğunu ancak, Japonların 
dediği gibi “en iyi yatırımın 
kriz dönemlerinde yapılan 
yatırım” olduğunu dile getirdi. 
Türkiye’de şu anda yıl bazında 
enerji tüketiminin 2700-3000 
Kw/h olduğunu, bu oranın 
Amerika’da 12.000, AB’de 
9000 Kw/h olduğunu, mutlaka 
alternatif yerli yenilenebilir enerji 
üretimi yaratılması gerektiğini, 
zira alternatifler oluşturulduğu 
takdirde yurt dışına ödemelerin 
azaltılabileceğini belirtti. 

Saygılıoğlu, şu anda 
Türkiye’de büyüme modelinin 
tüketime dayalı olduğunu 
ama bunun sonu olmadığı 
için üretime dayalı büyüme 
modelinin uygulanmak 
istendiğini, bunun tüm 
dünyanın sorunu olduğunu 
ifade etti.
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Türkiye, 12 
Haziran’daki genel 
seçimlerin ardından 
seçim sonuçlarını 
tartışmaya devam edip 
yeni hükümeti, yeni 
anayasa hazırlıklarını 
ve TBMM’deki yemin 
krizini konuşurken İzmirli 
sanayicilerin gündemi 
yine ekonomi oldu. 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Üyesi 
sanayiciler Türkiye’nin 
yeni anayasa ihtiyacına 
dikkat çekerken ağırlıklı 
olarak sektörel konularla 
çözüm önerilerini 
tartıştı. İzmir’de yeni 
sanayi parsellerinin 
oluşturulması, istihdama 
yönelik teşvikler, gıda 
sektörünü yakından 
ilgilendiren ve zeytinyağı 
fabrikalarında sorumlu 
müdürlerin iş sezonunda 
istihdam edilmesi, 
cari açığın en önemli 
nedenlerinden olan 
enerjinin verimli 
kullanılması gündeme 
gelen konu başlıklarından 
bazıları oldu.

Yılmaz Şahin
İhracat teşvikleri 
zamanında ödensin

EBSO Meclis Üyesi 
Yılmaz Şahin, firmasının 
toprak sanayiinde üretim 
ve ihracat yaptığını, 2001 
yılında fabrikasının 10 yıl 
üreteceği malı İngiltere’deki 
bir firmaya pazarladığını, 
2008 yılında ekonomik krizde 
İngiltere’deki distribütörünün 
işini tasfiye ettiğini, o 
zamana kadar döviz kurları 
nedeniyle kârlılıklarının hep 
düşük olması nedeniyle 2008 
yılından sonra distribütörün 
kazanmış olduğu kâr marjını 
da elde etmek üzere Hazine 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 
teşviklerden yararlanmak üzere 
başvurduklarını belirtti. Kendi 
markaları ile İngiltere’de depo 
açarak, yüksek katma değerli 

ürün satmayı taahhüt ederek, 
üç yıl boyunca depo, reklam, 
pazarlama ve demirbaşlar 
dahil masraflarının yüzde 
50’sini hibe olarak teşvik 
aldıklarını, teşvik kapsamındaki 
hususları uyguladıklarını, 
2010 yılının Ocak ayında 
depolarını açtıklarını, aşağı 
yukarı 18 aydır çalıştıklarını, 
İngiltere’nin Türkiye’deki 
iç piyasa gibi olmadığını, 
krizin etkilerinin yavaş yavaş 
geçtiğini, bu nedenle ancak 
2008 yılı rakamlarının henüz 
yüzde 60’ına ulaşabildiklerini, 
ama buna rağmen daha önce 
ülkemize kazandırdıkları 
dövizin yüzde 50 fazlasını 
elde etmeye başardıklarını, 
yüksek katma değer yaratarak 
oradaki distribütörün kârını 
elde eder hale geldiklerini, 
rekabet şanslarının arttığını, 
devletin vermiş olduğu 
yüzde 50 sübvanse ile 
oradaki fiyat avantajını 
da kullanarak, rakiplerine 
üstünlük sağladıklarını, oradaki 
iki fabrikanın firmaları ile 
rekabet edememesi yüzünden 
kapandığını belirtti.

Şahin, tüm bu güzel 
gelişmelere rağmen, 18 
aydır Hazine Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’ndan alacakları 

Sanayicinin gündemi 
sektörler ve ekonomi
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paranın ne yazık ki yüzde 90’nını 
tahsil edemediklerini, yetkililer 
ile yaptıkları görüşmelerde 
ülkemizin önden giden marka 
yaratan firmalarının dahi 3 sene 
beklediğini, henüz dosyalarının 
incelemeye girmediğini, 
beklemeleri gerektiği cevabını 
aldığını söyledi. Müsteşarlıktan 
gelecek para ile SGK primleri, 
muhtasar ve Kurumlar Vergisi’ni 
ödemeyi düşünürken 5 aydır 
ödeme yapamadıklarını, ödeme 
yapmadıkları süre içerisinde 
devlete yıllık yüzde 16 faiz 
ödeyeceklerini, ancak devletin 
vereceği teşvikleri zamanında 
ödememesi halinde herhangi 
bir faiz uygulamadığını, dolayısı 
ile planlarının tutmadığını, 
kendisinin bir an önce teşvik 
kapsamında firmasına verilecek 
parayı beklediğini, bu konuda 
Yönetim Kurulu Başkanı’ndan 
destek beklediğini belirtti.

İzmir’de yeni sanayi 
parselleri üretilmeli
İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nce 2007 yılında 
Sağlıklı Kentler Platformu 
kapsamında oluşturulan 
sanayi ve istihdam kurulunda 
Odamız’ı Yönetim Kurulu’nun 
görevlendirmesiyle Enver 
Olgunsoy ile birlikte temsil 
ettiğini, yaklaşık iki aydan bu 
yana sanayi ve istihdam üzerine 
bir kitap hazırlığı içerisinde 
olduklarını, kitapta İzmir 
sanayisini 2013 yılına kadar 
nerelere taşıyabilecekleri, ne 
gibi yatırımların yapılabileceği, 
istihdamın nasıl arttırılacağı 
konularında çalışma yaptıklarını, 
stratejik plan hazırladıklarını, 
kendisinin kaynak olarak 
başta Odamız ve İZTO’nun 
stratejik plan kitapçıklarından 
yararlandığını, aynı kurulun 
2007 yılında hazırladığı 
kitapçığı incelediğinde ne 
yazık ki, kitapta yapılması 
öngörülenlerin birçoğunun 
gerçekleştirilemediğini tespit 
ettiğini, Ağustos ayında 
çıkartılması planlanan kitap için 
üniversitelerden profesörlerin, 
doçentlerin birçok öğretim 
görevlililerinin, İZTO, Mimarlar 

Odası gibi sivil toplum 
örgütlerinden temsilcilerin 
bulunduğunu, herkesin 
yoğun bir şekilde çalıştığını 
belirtti. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 1/25.000’lik, 
1/100.000’lik nazım imar 
planları oluşturduğunu, 
ancak bu çalışmalar sırasında 
ne yazık ki İzmir’de büyük 
yatırımları çekecek büyük sanayi 
parsellerinin oluşturulmadığını 
tespit ettiğini belirtti.

Şahin, kendi fabrikasının 
ana yola cepheli 160 bin metre 
kare bir alanda olduğunu, 
yerinin kıymetli olması ve başka 
bir şekilde değerlendirmeyi 
planlaması sebebiyle, fabrikasını 
başka bir alana taşımak 
istediğini, ancak OSB’ler de 
dahil istediği büyüklükte bir arsa 
bulamadığını ya da çok değerli 
olduğunu belirtti. Sadece şahsı 
için değil, gerek yabancı gerek 
yerli yatırımcılar için ucuz arsa 
temini ya da bazı teşvikler ile 
arsanın bir kısmının sübvanse 
edilmesi ile İzmir’e yatırımcıların 
çekilebileceğini, bu konuda 
çalışma yapılması gerektiğini 
düşündüğünü, İBB’nin 25 
yıl boyunca bu planların 
değişmeyeceğini bildirdiğini, 25 
yılın uzun bir süre oluğunu, yeni 
imar planlarının oluşturulması, 
yeni sanayi parsellerinin 
oluşturulması adına İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile 
görüşülmesinde fayda olacağını 
ifade etti.

Şahin, Tamer Taşkın’ın EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
döneminde İzmir Torbalı’da 
Alman Üniversitesi kurmak 
üzere heyetlerin geldiğini, 
10.000 öğrenci, 2000 kişilik 
istihdam sağlaması açısından 
çok faydalı olacak bu yatırım 
fırsatının değerlendirilemediğini, 
ne yazık ki yatırımın İstanbul’da 
yapıldığını, kendisine 
göre yatırımın İstanbul’da 
yapılmasının en büyük 
nedeninin yeterli büyüklükte 
arsa bulunamaması ya da İzmir’i 
temsil eden milletvekillerinin 
yeterli baskıyı kuramaması 
olduğunu belirtti.

Şahin, kendisinden güzel 

bir haber vermek istediğini 
söyleyerek, dünyaca ünlü 
futbolcu David Beckham’ın 
evinin çatısı ile İngiliz Kraliçesi 
Elizabeth’in yeğeninin 
şatosunun kiremitlerinin firması 
Şahtaş’ın ürünleri olduğunu 
belirtti.

Murat Kurtalan
İstihdam teşvikleri 
yürürlükte

EBSO Meclis Üyesi Murat 
Kurtalan, 25.02.2011 tarihli 
ve 27850 mükerrer sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
6111 Sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanununun yayımlanarak 
yürürlüğe girdiğini söyledi. 
31.12.2015 tarihine kadar işe 
alınan her bir sigortalı için 
geçerli olmak üzere bu Kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren 
özel sektör işverenlerince işe 
alınan, fiilen çalıştırılan ve 
işe alındıktan tarihten önceki 
6 aya ilişkin Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na verilen prim ve 
hizmet belgelerinde kayıtlı 
sigorta dışında olmaları ve 
aynı dönemde işe alındıklarını 
bildiren yeni istihdam olacak 
çalışanlarda prim ve hizmet 
belgelerindeki sigortalı 
sayılarının ilave olmaları ve 
bu madde de belirtilen diğer 
koşulları sağlamak kaydı 
ile 5510 sayılı Kanunun 81. 
maddesi sayılan ve 82. maddesi 
uyarınca belirtilen prim esas 
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üzerinden hesaplanan sigorta 
primlerinin işveren hisselerine 
ait tutarı, işe alındığı tarihten 
itibaren işsizlik sigortası 
fonundan karşılandığını belirtti.

Kurtalan, bu ayın başında 
çıkan 07.06.2011 tarihinde 
uygulamaya giren yeni 
değişikliğe göre; 18 yaşından 
büyük, 29 yaşından küçük erkek 
işçiler ile 18 yaşından büyük 
bayan işçiler arasında mesleki 
yeterlilik belgeleri var ise 48 ay 
süre, mesleki ve teknik eğitim 
veren orta ve yükseköğretim 
kurumlarınca veya Türk İş 
Kurumu’nca düzenlenen iş gücü 
yetiştirme kurslarını bitiren 
kalfalık belgesi alan işçilerin 36 
ay süre ile, söz konusu belge 
ve niteliklere sahip olmayan 
işçilerin 24 ay süre ile, Türkiye 
İş Kurumu’na kayıtlı işsizler 
arasından işe alınan işçilerin 
ise 6 ay süre ile, 5510 sayılı 
Kanunun 4.maddesine göre 
çalışmakta iken mesleki yeterlilik 
belgesi alanlarla, bu tarihten 
sonra mesleki teknik eğitim 
veren kurumlardan orta veya 
yüksek öğretimi bitiren işçilerin 
12 ay süre ile sigorta işveren 
primlerinin devlet tarafından 
ödendiğini belirtti.

Kurtalan, söz konusu 
Kanunun 2015 yılına kadar 
geçerli olacağını, 2015 yılından 
sonra Bakanlar Kurulu’nun 
alacağı karar ile beş yıl daha 
uzatılabileceğini ifade ile, 
teşvikler için de birkaç kriterin 
bulunduğunu, asgari ücrete 
kadar olan ücretler ile ilgili 
brüt 790,50 TL için oranın 
yüzde 19.5, olduğunu, asgari 
ücretin üstündeki rakamlar 
için önce yüzde 5 oranının 
düşürüldüğünü, daha sonra 
kalan kısma yüzde 14,5 daha 
düşürüldüğünü, dolayısı ile 
daha fazla avantaj sağlandığını, 
üyelerimizin de faydalanması 
açısından konunun tüm üyelere 
duyurulmasını önerdi.

Kurtalan, asgari ücret 
konusunda bir şeyin 
atlanıldığını, asgari ücretin 573 
TL olduğunu ancak bekârlarda 
59, evli ve çocuklularda 80 TL’yi 
bulan asgari geçim indirimin de 

asgari ücret ile birleştirilerek, 
sanki asgari ücretin 656 TL 
olarak özellikle lanse edildiğini, 
oysa bu indirimin maaş ile bir 
ilintisinin bulunmadığını, bunun 
kavram kargaşasına neden 
olduğunu belirtti.

Nejat Özduran
Sorumlu yöneticiler 
sezonda çalıştırılacak

EBSO Meclis Üyesi 
Nejat Özduran, Mayıs ayı 
meclis toplantısında 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesiyle zeytinyağı 
fabrikalarında ziraat ve gıda 
mühendisi bulundurulması 
gerektiğinden, Tarım 
Bakanlığı’nın, Gıda Mühendisleri 
ve Ziraat Mühendisleri 
Odaları’nın zeytinyağı 
fabrikalarını baskı altına almaya 
başladıklarını ifade ettiğini, bu 
konuşmasının üzerine Yönetim 
Kurulu’nun kendisini konu ile 
ilgili görevlendirdiğini belirtti. 
Özduran, Ankara’da Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığı Koruma 
Kontrol Genel Müdürü Doç. Dr. 
Muzaffer Aydemir ile yapmış 
olduğu görüşme neticesinde; 
zeytinyağı fabrikalarında 
sorumlu yöneticilerin yılda 
12 ay değil zeytinyağı üretim 
mevsimini kapsayacak şekilde 
istihdam edilmesini sağlayacak 
düzenlemenin yeni çıkacak 
yönetmelikte yapılacağı sözünü 
aldığını, yine daha önceden 
ziraat mühendislerine de 
verilmiş olan sorumlu yöneticilik 
yetkisinin, Aralık 2011’de 

yayımlanacak bir tebliğ ile 
zeytinyağı üretim sezonunda 
gıda mühendislerinin yanı 
sıra ziraat mühendislerinin 
de sorumlu yönetici olarak 
istihdamının sağlanmış olacağını 
söyleyerek, sektörleri adına 
kendisine bu fırsatı vermeleri 
nedeniyle Yönetim Kurulu’na 
teşekkürlerini sundu.

Özduran ayrıca, marketlerde 
açıkta satılan sebze ve 
meyvelerin sağlık açısından 
hiç kimsenin eli değmeden 
ambalajlı şekilde satılması 
veyahut bunları seçerken 
tüketicilerin eldiven giyerek 
satın almaları hususunda gerekli 
tedbirin alınması hususunu dile 
getirdi.

Metin Akdaş
Enerjiyi verimli 
kullanalım

EBSO Meclis Üyesi Metin 
Akdaş, Prof. Dr. Saygılıoğlu’nun 
2011 yılı ile ilgili cari 
açığın, minimum 80 milyar 
dolar civarında olmasının 
beklendiğini, bunun ise en 
önemli kısmının enerjiden 
kaynaklandığını ifade etmesi 
üzerine Kaptanoğlu’nun 
söz alarak, konunun çeşitli 
kesimler tarafından da sürekli 
dillendirildiğini, enerji olmadan 
Türkiye’yi idare etmenin 
mümkün olamayacağını 
söylediğini, kendisinin de bu 
konuşmanın üzerine söz aldığını 
belirtti.

Metin Akdaş, dünyada enerji 
konusu gündeme geldiğinde, 
enerji yoğunluğu diye tabir 
edilen, gayri safi milli hasıla 
üretimi için tüketilen enerji 
miktarının düşüklüğüne 
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kaynaklarından sağlayacağını, 
Baltık ülkelerinin söz konusu 
hedefe 2014 yılında ulaşacağını, 
2020 için yüzde 30’u 
hedeflediklerinin bilgisini verdi.

Cevat Kırkpınar
Yeni anayasa yapılmalı

EBSO Meclis Üyesi Cevat 
Kırkpınar, genel seçimlerin, 
seçim öncesinde parti 
liderlerinin birbirine çok ağır 
ithamlarda bulunmasına karşın 
kavgasız, gürültüsüz demokratik 
bir şekilde geçtiğini, bunun Türk 
Milleti’nin artık demokrasiyi 
benimsemiş olduğunu 
göstermesi açısından sevindirici 
olduğunu ifade etti.

Kırkpınar, kamuoyunu 
meşgul eden tutuklu 
milletvekilleri konusunda 
düşüncelerini aktarmak 
istediğini, ne yazık ki Türkiye’de 
hukukun üstünlüğü, siyasetin 
üstünlüğünün altında kaldığını, 
tutuklu olan milletvekillerinin 
serbest bırakılması hususunun 
bir pazarlık haline getirileceğine 
inandığını belirtti. 1982 
Anayasası’nın bir darbe 
anayasası olduğunu, sivil bir 
anayasa olmadığını, o günkü 
koşullarda millet olarak uymak 
zorunda kaldıklarını, o nedenle 
sivil toplum örgütlerinden, 
üniversitelere kadar tüm 
kesimlerin görüşü alınarak, 
toplumun tüm kesimlerini 
kucaklayacak, Türk milletine 
ait bir anayasanın çıkmasını 
herkesin benimsediğini, böyle 
bir anayasa çıkmadan Türk 
Milleti’nin rahat edemeyeceğini 
ifade etti.

yüksekliğine göre o ülkelerin 
enerjideki verimliliğinin 
değerlendirildiğini, bu rakam ne 
kadar düşük olursa üretiminin 
içindeki enerji tüketiminin o 
oranda düşük ve verimli bir 
tüketimin söz konusu olduğunu 
gösterdiğini belirtti. Türkiye’nin 
2008 yılı verilerinin binde 38, 
OECD’nin ortalama rakamının 
binde 19, Japonya’nın ortalama 
rakamının ise binde 9 olduğunu, 
bunun ise Japonya’da üretilen 
sanayi ürününün üretimi 
sırasında tüketilen enerjinin 
Türkiye’ye göre 4 kat daha 
verimli kullandığını, dolayısı ile 
ülkemizin esas ulaşması gereken 
önemli noktalardan bir tanesinin 

enerji verimliliği olduğunu, 
enerjiyi verimli kullanma 
tekniklerine yönelinmesi, 
mutlaka düşük enerji tüketimine 
sahip makine ve ekipmanların 
seçilmesi gerektiğini belirtti. 
İkinci olarak özellikle nükleer 
santrallerde yaşanan olaylardan 
sonra tüm Avrupa’da, eski 
teknoloji ile donatılmış nükleer 
santrallerinin kapatılmaya 
başlandığını söyledi.

Akdaş, Avrupa Birliği 
Komisyonu’nun 2020 yılına 
kadar yüzde 20 elektrik 
tasarrufuna ulaşmayı 
hedeflediğini, 2020 yılında AB 
enerji tüketiminin yüzde 20’sini 
yeni ve yenilenebilir enerji 
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TÇBM’nin yeni başkanı Güçlü

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi ve Çimentaş Topluluğu 
Genel İlişkiler Koordinatörü 
Mustafa Güçlü, Türkiye Çimento 
Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
oybirliğiyle seçildi. 2001 yılından 
itibaren TÇMB Yönetim Kurulu 
üyesi ve  2004-2008 yılları arasında 
başkan yardımcısı ve 2008 yılından 
bugüne de başkan vekili olan 
Güçlü, görevini 2001 yılından beri 
TÇBM Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürüten Adnan İğnebekçili’den 
devraldı.

TÇMB’nin 19.’ncu Başkanı olan ve halen Çimentaş 
Topluluğu’nda Genel İlişkiler Koordinatörlüğünü yürüten Güçlü, 
TÇMB’de 2001 yılından beri yönetim kurulu üyesi. 2004 yılında 
TÇMB Başkan Yardımcısı olan Güçlü, 28 Şubat 2008 tarihinden 
beri de başkan vekili olarak görev yapıyordu. Güçlü, 2005 
yılından bu yana EBSO’da Meclis Üyeliği görevinde bulunuyor.

Adnan İğnebekçili, Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürüttüğü SET Çimento San. ve Tic. A.Ş’nin bağlı bulunduğu 
fabrikalarıyla birlikte LİMAK San. ve Tic. A.Ş’ye satış sürecinin 
tamamlanmasının ardından 16 Mayıs 2011 tarihinde TÇMB 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığındanistifa etmişti.

1948 İzmir doğumlu olan Mustafa Güçlü, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. 1972-1984 
yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı olarak görev 
yapan Güçlü, 1985 yılından itibaren Yaşar Dış Ticaret A.Ş.’de 
çalımaya başladı, Başkan Yardımcılığına kadar yükseldi. 1991 
ylında Tekel Genel Müdürlüğü de yaptı.

2000 yılı Mayıs ayında Çimentaş Topluluğu’na katılarak 
Genel Koordinatörlük ve İcra Komitesi Başkanlığı’nı üstlenen 
Mustafa Güçlü, halen Çimentaş Topluluğu’nun Genel İlişkiler 
Koordinatörlüğü’nü yürütmektedir. Güçlü, evli ve bir çocuk 
babası olup İngilizce biliyor.
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İzmir’deki organize sanayi 
bölgelerinden 7’sinin de içinde 
bulunduğu ve Türkiye’deki 
toplam 264 OSB’yi temsil eden 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu’nun (OSBÜK) seçimli 
genel kurulunda yeni yönetim 
belirlendi. Ankara Sanayi Odası 
ve TOBB Sanayi Odaları Konsey 
Başkanı Nurettin Özdebir’in 
liderliğindeki liste ile gidilen 
seçimlerde Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Üyesi Hakkı 
Attaroğlu da Yönetim Kurulu 
Üyesi oldu. Aynı zamanda 
Torbalı OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı da olan Attaroğlu, 
“İzmir sanayisinin en iyi şekilde 
temsil edilmesi için bütün 
gücümüzü kullanacağız” mesajı 
verdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Toplantısı’nda da bir 
teşekkür konuşması yapan 
Attaroğlu, bundan önceki 
dönemlerde yedek üyelikten 
OSBÜK Yönetimine girdiğini 
hatırlatırken, “Bu dönem asil 
listede yeralıp yönetim kurulu 
üyeliğini Odamız adına almış 
bulunmaktayız. Verdikleri 
desteklerden dolayı Oda 
Başkanımız Ender Yorgancılar, 
EBSO Yönetimi’ne ve 
OSB’lerimize teşekkür ediyorum. 
OSB’lerimizin sözcüsü olmayı, 
sorunlarını Ankara’daki bu 
platforma taşıyıp çözüm için 
takipçisi olmayı hedefliyorum” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar da, 
Attaroğlu’na yeni görevinde 
başarılar dilerken, Oda Yönetimi 
olarak Ankara’ya gönderdikleri 
her üyenin mutlaka gittikleri 
yerlerin yönetimleri içinde 
olmasını hedef koyduklarını 
bildirdi. OSBÜK’le ilgili de 
gerekli kararlılığı gösterdiklerini 
belirten Yorgancılar, “Geçmişte 
Kemalpaşa OSB’de de başkanlık 
yapan Hakkı Attaroğlu’nun 
konunun içinde olması bizim 
için son derece önemli. İzmir’de 
EBSO öncülüğünde kurulan 

faal veya gelişip büyüyecek 
OSB’leri temsil edecek Hakkı 
Attaroğlu’na her türlü desteği 
vereceğiz” diye konuştu.

TOBB Sosyal Tesisleri’nde 
yapılan OSBÜK 9. Olağan Genel 
Kurulu’nda, Nurettin Özdebir 
başkanlığındaki yönetimde; 
İlhan Parseker (Bursa), Cahit 
Nakıboğlu (Gaziantep), İsmail 
Kadıoğlu (Eskişehir), Tahir 
Büyükhelvacıgil (Konya), Ahmet 
Hasyüncü (Kayseri), Bekir Sütçü 
(Adana), Mustafa Yağlı (Çorum) 
da yeraldı.

Kentsel dönüşümde 
önemli adım
Hakkı Attaroğlu, EBSO 

Çok Amaçlı Bina İnşaat ile 
İkamet Amaçlı Bina İnşaat 
Meslek Komitelerinin 
ortaklaşa düzenlediği ve 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 

Attaroğlu OSBÜK yönetiminde

katılımıyla gerçekleştirilen 
kentsel dönüşüm toplantısını 
da yönetti. EBSO’daki inşaatla 
ilgili meslek komitelerinin 
Şubat ayında yaptığı toplantıda 
deprem bölgelerinde yapılması 
gereken çalışmaların ele 
alındığını hatırlatan Attaroğlu, 
“Özellikle İstanbul ve İzmir’de 
güçlendirme çalışmalarının 
artırılması, tüm özel ve resmi 
binaların depreme dayanıklılık 
testlerinin yapılması, raporlarla 
yıkılması veya güçlendirilmesi 
gereken binalarında öncelik 
sırasına göre uygulamaya 
geçilmesi konusunda girişimde 
bulunulması kararı alındı. 
Bu konu, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ender Yorgancılar 
tarafından da defalarca dile 
getirildi. Yine şehir merkezindeki 
eski yapıların yıkılarak yeniden 
yapılması aşamasında yeni 
yönetmeliklerin yapının eski 
inşaat alanını kısıtlamasının 
bu yapıların yenilenmesini 
engellediği hususları Büyükşehir 
Belediyemize aktarıldı” diye 
konuştu.

Attaroğlu, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin de Kentsel 
Dönüşüm Daire Başkanlığı 
kurarak çok önemli çalışmalara 
imza attığını sözlerine ekledi.

EBSO Meclis Üyesi 
Hakkı Attaroğlu, 
Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst 
Kuruluşu’nun yönetim 
kurulu üyeliğine 
seçildi.






