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Bizim işimiz matbaacılık
ama asıl işimiz
gelişim ve inovasyon.

Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.
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EBSOHABER, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın aylık kurumsal 
yayın organıdır. EBSOHABER’de 
yayınlanan yazılar kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. 
Yazılar aksi belirtilmedikçe 
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Borçluluk düzeyi ve dışa 
olan bağımlı yapı sürdürülebilirlik adına 
en önemli riski oluşturmaktadır. Biliyoruz 
ki, bugün dünden daha fazla yerli üretime 
yönelmek, kaynakları etkin kullanmak 
ve katma değerli üretimi artırarak marka 
yaratmak zorundayız” dedi.
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birikimini girişim ve inovasyon 
kültürüyle harmanlıyor”
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Üreten firmalarımızın 
başarısı

28 23. EBSO Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik Yarışmasında 
dereceye giren gazeteciler 
ödüllerini aldı

Gökçüoğlu: “Çevre-doğa-
ekonomi dengesinin yeniden 
dizayn edilmesine ihtiyaç var”

Attaroğlu’ndan Meclİs
temennİlerİ

EBSO Yüksek İstişare Kurulu 
KONTAK Yenilikçi Öğrenme 
Merkezi’nde gerçekleştirildi

Yorgancılar, 2021 yılı 
EBSO 100 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesini açıkladı

“Zorlu gündemdeki en değerli 
rehberimiz; 19 Mayıs 1919 ruhu”

Küresel ekonomideki 
gelişmeler

Gökçüoğlu: “Sanayici hem 
buzlu bir zeminde, hem de sisli 
bir yolda ilerlemeye çalışıyor”
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70

Egeli firmaların Nisan ayı 
ihracatı 1,768 milyar dolar oldu

Mart’ta sanayi üretimi 
yıllık yüzde 9,6 arttı

Ekonomik göstergeler

12 Yorgancılar, Finlandiya 
şirketlerini İzmir’de yatırım 
yapmaya davet etti
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Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, büyük bir gururla 
40 yıldır aralıksız Üretimden Satışlarına Göre 100 
Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasını yayınlıyoruz. 
Firmalarımızın beyanlarına ve Kurumlar Vergisi 
Beyannamelerine göre önemli tespitler ve analizler ile 
geleceğe dair yapılması gerekenleri paylaşıyoruz.

2021 yılına ait veriler; Türk sanayisinin, 
sanayicimizin üretme kabiliyetini göstermesi 
açısından son derece önemli ve umut veren sonuçlar 
barındırmaktadır. 

Sıralamaya temel oluşturan üretimden satışlarda 
100 büyük firmanın bir önceki yıla göre cari fiyatlarda 
yüzde 110’luk, sanayi deflatörü ile enflasyondan 
arındırıldığında reel olarak yüzde 50’lik artış 
performansı oldukça önemlidir.

Geçen seneki çalışmada son 10 yılın en düşük satış 
karlılığı gerçekleşmişti. Bu anlamda yüksek oranda 
artan üretim ve ciro ile birlikte firmalarımızın satış 
karlılığı da 2 puanlık bir artışla yüzde 3,3’e çıkmıştır. 
Kuşkusuz ki, bu oran yüksek maliyet ortamında 
oldukça cüzi kalmaktadır.

Diğer yandan, 100 Büyük Firmamızın net ithalatçı 
yapısı, sanayimizin ara malına olan bağımlılığını bir kez 
daha teyit eder niteliktedir. Ülkemizde ihracatımızın 
yüzde 51’i, ithalatımızın yüzde 78’i ara malına ait. 
Dünya ihracatının da yüzde 70’e yakınının sanayi 
ürünlerinden oluştuğunu düşündüğümüzde; yerli 
üretimin stratejik önemi net olarak ortaya çıkmaktadır.

Yıllar itibari ile gerek 500 Büyük, gerekse 100 

Büyük çalışmada öne çıkan bir husus da, firmalarımızın 
finansal kırılganlık yapısıdır. 2021 yılında da, borçların, 
özkaynaklar büyüklüğünün 4 katına ulaşması, hem 
küresel, hem de ulusal piyasalardan borç çevirme 
riskini ve finansman maliyetlerin ciddi şekilde artması 
anlamına gelmektedir. 

Kriz zamanlarında her zaman proaktif davranmayı 
başaran, dinamik ve esnek yapısı ile güç koşullarda da 
üretme becerisini fazlasıyla kanıtlayan sanayicilerimiz; 
baz etkisi, talebin öne çekilmesi, stok ihtiyacı, 
komşudan al yaklaşımı etkisi ile 2021 yılında üretimini, 
cirosunu, karlılığını, ihracatını artırmayı başarmışlardır.

Bununla birlikte, borçluluk düzeyi ve dışa olan 
bağımlı yapı sürdürülebilirlik adına en önemli riski 
oluşturmaktadır. Biliyoruz ki, bugün dünden daha fazla 
yerli üretime yönelmek, kaynakları etkin kullanmak 
ve katma değerli üretimi artırarak marka yaratmak 
zorundayız. 

Yarının dünyasında var olabilmek için, dünün 
dünyasından daha akıllı ve proaktif hedeflerle yol 
almalıyız.

Bugün sanayide doğalgaz tüketim maliyetimiz 
yüzde 500’ü, hammadde maliyetimiz yüzde 200’ü 
aşarken, ekonomimiz de “faiz-enflasyon-kur” sarmalı 
içerisinde sıkışıp kalmıştır. 

Böylesi bir süreçte, rakipleri ile eşit rekabet 
şartlarına sahip olmamasına rağmen; üreterek, ülke 
ekonomisine katkı koyan firmalarımızı gönülden tebrik 
ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

ÜRETEN FİRMALARIMIZIN BAŞARISI
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GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 2021 

Yılı Üretimden Satışlara 
Göre 100 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nu açıkladı. 

2021 yılında 
makroekonomik verilerin 
olumlu bir seyir izlediğini 
belirten Yorgancılar, “Bu 
dönemde sanayi üretim 
endeksinin yüzde 19,6; 
ihracatın ise 32,8 artış 
gösterdiğini izledik. Bugüne 
baktığımızda ise, yılın ikinci 
yarısına doğru küresel arz 
şoku ile karşı karşıyayız. 
Küresel tedarik zincirlerinde 
yeniden kırılma ve bozulma 
ihtimali; enerji, hammadde, 
navlun ve değerli metallerin 
fiyatlarında yaşanan artış 
eğilimi, ABD ve AB’de 
parasal genişlemenin 
sona ermesinin getireceği yeni 
riskler, yüksek enflasyon sürecinin 
dengeleri bozuyor olması, enerji 
ve gıdada arz güvenliğine ilişkin 
belirsizlikler ve jeopolitik konular 
sanayicimizin karşı karşıya 
bulunduğu riskler arasında yer 
alıyor. Türkiye ekonomisindeki 
yapısal sorunlar ve politika 
tercih hatalarına, tüm öncelikleri 
değiştiren pandemi ile küresel 
dengeleri bozan Ukrayna-Rusya 

savaşı eklenince ekonomi çok 
yüksek enflasyon, yüksek kur ve faiz 
çıkmazının içine girmiştir” dedi.

“Nitelikli sıçrama”
Bütün bu koşullar altında 

sanayicinin küresel rekabette 
geriye düşmemesi için “nitelikli bir 
sıçramaya” ihtiyacı bulunduğunu 
ifade eden Başkan Yorgancılar, 
bunun için atılması gereken 
adımları “Hukukun üstünlüğü, 
yargı bağımsızlığı, kurumların 

bağımsızlığı, liyakatin esas 
alınması, nitelikli eğitim, 
demokrasi kültürünün 
yerleşmesi, inşaat yerine 
tarım ve sanayi odaklı bir 
ekonomi ile dış politikada 
stratejik ve barışçıl diplomasi 
adımları” olarak sıraladı.

Genel
görünüm
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası’nın 100 Büyük 
Sanayi Kuruluşu anket 
çalışmasını 40 yıldır aralıksız 
sürdürdüğünü vurgulayan 
Yorgancılar, “Bu çalışmada 
üretimi ve merkezi İzmir’de 
olan firmaların Türkiye 
genelindeki üretim rakamları 
değerlendirmeye alındı. 
Üretimi İzmir dışında olan 
üyelerimiz çalışmaya dahil 
edilmedi. İzmir’de üretimi 

olup, merkezi farklı şehirlerde olan 
firmaların sadece İzmir rakamları 
alındı. Bir önceki yıla göre 100 
büyük firmanın üretimden satışları 
yüzde 110, net satışları yüzde 111 
ve diğer satışları ise yüzde 121 
arttı. Bu firmalarımızın üretimden 
gerçekleştirdiği satışların net 
satışları içindeki payı da yüzde 91,5 
olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 
ortaya çıkarken üretici fiyatları 
endeksinin yüzde 80’lerde 
seyrettiği gerçeğinin de dikkate 

Yorgancılar, 2021 yılı EBSO 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini açıkladı

“Üretim yoksa kalkınmak hayaldir 
ilkesi, gerçekliğini koruyor”

EBSO’nun 40 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiği “Üretimden Satışlara Göre 100 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” listesinin 2021 yılı sonucunu açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, geçtiğimiz 
yıl makroekonomik verilerin olumlu seyrettiğini belirterek “100 büyük firmamızın üretimden satışları 
yüzde 110 arttı. Bu tablonun ortaya çıkmasında 2020 yılında pandemi sonucu yaşanan kötü 
performansın yarattığı olumlu baz etkisi, maliyetler ve kur nedeniyle taleplerin öne çekilmesi ve stok 

yapma ihtiyacı gibi noktalar etkili oldu” dedi.
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alınması gerekiyor” diye 
konuştu.

100 büyük firmanın 
ihracatının üretimden 
satışlar içindeki payının 
ise yüzde 28 olduğunu 
dile getiren Yorgancılar, 
“Bu tablo karşısında, 
firmalarımız net ithalatçı 
görünümünü artırarak 
korumaktadır. 100 
büyük firmamız, 2020 
yılında yüzde 15 azalan 
ihracatlarını 2021 yılında 
pandemide artan talep 
etkisi ile yüzde 40 
artırmayı başarmıştır. 
Yüzde 158 oranında 
artan ithalat, ihracatın 
ithalata bağımlılığını çok 
net bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Türkiye’nin 
GSYH’sı içinde Ar-Ge 
harcamalarının payı 
binde 28 iken, en büyük 
üreticilerimizin de Ar-Ge 
harcamalarının net satışlar 
içindeki payı binde 36’dan 
binde 21’e gerilemiştir. 
Ar-Ge harcaması da 
yüzde 22 oranında 
artarak 550 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. 
Bu rakamlar karşısında, 
ne yazık ki katma değerli 
üretim hedefimizden 
oldukça uzak olduğumuz 
söylenebilir” ifadesini 
kullandı.

Yorgancılar, firmaların 
borçlarının özkaynak 
büyüklüklerinin dört 
katına ulaştığını vurguladı 
ve bu durumun gerek 
küresel, gerekse ulusal 
piyasalardan borç çevirme 
riskini ve finansman 
maliyetlerini ciddi şekilde 
arttıracağının altını çizdi. 
Yorgancılar, “Son 10 yılın 
en yüksek verisi olan bu 
parametre, EBSO 100 
Büyük Firma’da yüzde 
455’e kadar çıkmıştır. Kur 
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artışlarının sebep 
olduğu maliyet 
artışları ve bilanço 
zararı ile yükselen 
faizler bu oranı 
tetiklemektedir. 2020 
yılında, İSO 500’de bu 
oran yüzde 216 idi” 
dedi.

Mali kırılganlık
Firmaların toplam 

aktifleri içinde borç 
ve özkaynak payının 
kaynak yapısındaki 
dengeyi göstermesi 
açısından önemli 
olduğunu hatırlatan 
Yorgancılar, “EBSO 
100 Büyük Firma’da 
aktifler içinde 
özkaynakların payı 
son 11 yılın en düşük 
düzeyine, yani yüzde 
18’e kadar geriledi. 
Bu oran, 2020 
İSO 500’de yüzde 
32’dir. Firmalarımız 
özkaynak yaratmada 
zorlanmaktadır. 
Kaynak yapısı 
içerisinde borçların 
oranının her yıl 
yükselerek yüzde 
82’ye ulaşması, 
çarpıklığı göstermesi 
açısından da 
önemlidir. Yüksek 
oranda artan kur, 
artan maliyetler 
ve istikrarsız talep 
gelişmeleri mali 
açıdan kırılganlığı 
artırırken, borçlanmayı 
beslemektedir. Yıllar 
itibari ile artan bir şekilde faaliyetler 
borçla sürdürülmektedir. Diğer 
yandan, Reel sektörün dış borcu 
da 169 milyar dolar seviyesindedir. 
Bu koşullarda firmalar daha 
büyük bir enerji ve zamanı, üretim 
ve pazarlamaya değil, finansal 
yönetime ayırmak zorunda 
kalmaktadır” diye konuştu.

Karlılık ve 
finansmana erişim
Pandemi döneminde artan dış 

talebin karlılığa olumlu yansıdığını 
dile getiren Yorgancılar, “Ancak 
bu düzeyde bir karlılık oranı ile 
sermaye biriminin artması olası 
görünmemektedir. Finansman 
yükü, KOBİ’lerimizde olduğu gibi 
100 Büyük Firma için de en önemli 

sorundur.
Küresel ekonomideki olumsuz 

gelişmelere, ülke özelindeki 
belirsizlikler ve kırılganlıklar da
eklenince yük artmaktadır. 2021 
yılında firma beyanlarına göre; 
faiz gideri yüzde 61, borçlar ise 
yüzde 73 oranında artarken, 
ana faaliyetlerinden elde edilen 
karın yüzde 73’ünün finansman 
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giderlerine ayrılıyor olması 
önemli bir sorundur. Bu veriler 
de gelecek yıllar için bir ön uyarı 
niteliğindedir” ifadesini kullandı.

“KDV konusu 
acil çözüm bekliyor”
EBSO’nun 2021 Yılı Üretimden 

Satışlara Göre 100 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesine giren firmaların 
devreden KDV’leri konusunun bir 
an evvel çözüme kavuşturulması 
gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, 
“100 büyük firmamızın devreden 
KDV miktarı bir önceki yıla göre 
yüzde 96 oranında artmıştır. 
Firmalar, bir yandan borçlarını 
artırırken, diğer yandan devreden 
KDV ile devlete borç vermeye 
devam etmektedir. Bu konu acilen 
çözülmelidir” dedi.

Mevcut tabloyu 
oluşturan etkenler
2021 yılında 100 büyük firmaya 

ilişkin reel ve finansal temel 
göstergelerin 2020 yılına göre 
daha olumlu gelişmesinin birkaç 
ana sebebi olduğunu belirten 

Yorgancılar, “Pandeminin karanlık 
yüzünü gösterdiği 2020 yılındaki 
kötü performanstan dolayı olumlu 
baz etkisinin ortaya çıkması, bir 
başka deyişle referans yıl olarak 
2020’nin oldukça kötü geçmesi; 
artan hammadde fiyatları ile 
lojistik maliyetleri ve ayrıca 
kur dalgalanmalarının getirdiği 
belirsizlik nedeniyle gerek üretim 
gerekse tüketim sürecinde 
talebin öne çekilmesi, bir başka 
deyişle yarının talebinin bugüne 
kaydırılması ve hammadde 
temininde yaşanan tıkanıklıklar 
nedeniyle, ileriye dönük stok 
yapma ihtiyacı, bu durumun ortaya 
çıkmasına yol açan etkenler olarak 
sıralanabilir. Üretim ve ihracat 
artarken, ithalatın çok daha fazla 
artmaya devam ediyor olması 
cari açık ve ödemeler bilançosu 
krizi ihtimalini artırmaktadır. 
Yüksek oranlı kur artışına rağmen, 
bu durumun devam etmesi 
ekonomide yapısal değişim 
zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 
Dışarıya olan bağımlılığımızı her 
alanda azaltmak zorundayız. Her 

geçen yıl daha da belirginleşen 
kaynak yapısındaki bozulma ve 
özkaynaklardan daha yüksek 
oranda artan borçluluk, firmaların 
önünde risk oluşturmaya devam 
ediyor. Adeta günü kurtarmak için 
yarınları feda eder durumdayız. 
Üzerinde durduğumuz tablonun 
geneline baktığımızda, yıllardır 
dile getirdiğimiz ‘Üretim yoksa 
kalkınmak hayaldir’ ilkemizin 
gerçekliğini koruduğunu ve 
korumaya devam edeceğini 
söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Umudumuzu 
kaybetmeyelim”
Mevcut koşullarda motivasyonu 

yüksek tutmanın büyük önem 
taşıdığının altını çizen Başkan 
Yorgancılar, “Hepimiz geleceğe 
güvenle yürümek için elimizden 
geleni yapmalıyız. Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü 
vardır, ‘Umutsuz durumlar yoktur,
umutsuz insanlar vardır; ben hiçbir 
zaman umudumu yitirmedim’ der. 
Bu şiarla durmadan çalışmamız 
gerekiyor” ifadesini kullandı.
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EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 2021 YILI ÜRETİMDEN 
SATIŞLARINA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

STAR RAFİNERİ A.Ş. ALİAĞA ŞB.
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. İZMİR RAF. MÜD. (KONS.)
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
ABALIOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. TORBALI ŞB.
ABALIOĞLU LEZİTA GIDA SANAYİ A.Ş. ENTEGRE TESİSİ ŞB. (KONS.)
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
KOCAER ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. ALİAĞA ŞB.
ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
BMC OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. İZMİR PINARBAŞI ŞB.
X
POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş.
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. ALİAĞA ŞB. (KONS.)
MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SAN. A.Ş.
ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ALİAĞA FAB. ŞB.
DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
X
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SAN. A.Ş.
AKDENİZ CHEMSON KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
ATEŞ ÇELİK İNŞAAT TAAH. PROJE MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
HUGO BOSS TEKSTİL SANAYİ LTD. ŞTİ.
KANSAI ALTAN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
X
HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. ESBAŞ (KONS.)
ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
E.R. YEM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ALİAĞA FAB. ŞB.
X
SUN CHEMICAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
TYH ULUSLARARASI TEKSTİL PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
FELDA IFFCO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
STACKPOLE INTERNATIONAL OTOMOTİV ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.
AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş.
CEVHER JANT SANAYİİ A.Ş.
ROTEKS TEKSTİL İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.
BAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
TUKAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ESEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
NORM SOMUN SAN. VE TİC. A.Ş.
FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. 
AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.

55.305.744
44.047.766
19.494.419
9.612.049

XX
5.680.983
4.078.690
4.071.961
4.064.129
3.935.963
3.197.181
3.085.646
2.906.863
2.856.006
2.820.208
2.696.185
2.277.720
2.197.338

XX
XX

1.846.774
1.724.887
1.683.506
1.683.290

XX
1.470.699
1.337.429

XX
1.243.212

XX
1.238.861
1.208.315
1.179.350

XX
1.156.460
1.144.882
1.131.868
1.082.263
1.039.378
1.034.776

XX
1.029.141
1.024.763
980.096
949.099
939.931
927.949

XX
898.938
864.501

55.305.744
136.793.346
19.494.419
9.612.049

XX
5.680.983
4.270.901
4.071.961
4.064.129
3.935.963
3.197.181
3.085.646
2.906.863
2.856.006
2.943.850
2.696.185
2.277.720
2.197.338

XX
XX

1.846.774
1.724.887
1.683.506
1.683.290

XX
3.450.993
1.337.429

XX
1.243.212

XX
1.238.861
1.208.315
1.179.350

XX
1.156.460
1.144.882
1.131.868
1.082.263
1.039.378
1.034.776

XX
1.029.141
1.024.763
980.096
949.099
939.931
927.949

XX
898.938
864.501

55.948.713
-

29.402.842
9.992.551

XX
5.727.863

-
4.088.299
4.266.726
4.218.540
3.339.272
3.120.588
2.924.584
2.857.750

-
2.700.866
2.282.173
2.292.410

XX
XX

2.687.989
1.786.685

XX
1.689.883

XX
-

2.890.250
1.752.464
1.354.536

XX
1.263.384
1.254.675
1.194.454
1.229.764
1.242.133
2.953.055
1.133.330
1.145.167
1.045.376
1.078.550

XX
1.071.623
1.049.023
1.060.142
961.885
954.700
948.030

XX
956.440
920.817

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
15
16
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21
22
23
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27
28
29
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(BİN TL)
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VE-GE HASSAS KAĞIT VE YAPIŞTIRICI BANT SAN. VE TİC. A.Ş.
ATİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
HEPER METAL DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
OPET FUCHS MADENİ YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
T.T.L.TÜTÜN SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. TORBALI ŞB.
ALKİM KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
EGE FREN SAN. VE TİC. A.Ş.
ELTAŞ TRANSFORMATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
EKOTEN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
YÜKSEL TEZCAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. KOYUNDERE ŞB.
X
BAĞ YAĞLARI SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş.
MAYTEKS ÖRME SAN. VE TİC. A.Ş.
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
KALE PRATT&WHITNEY UÇAK MOTOR SANAYİ A.Ş.
BAMBİ MOBİLYA VE YATAK SANAYİ A.Ş.
BAREKS POLİETİLEN FİLM EKSTRÜZYON SAN. VE TİC. A.Ş.
GROUPE ATLANTIC İZMİR RADYATÖR SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
UYSAL MAKİNA SANAYİ İTH. İHR. VE TİC. A.Ş.
X
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Sİ.ME.CO ISI EKİPMANLARI VE KALIP SANAYİ A.Ş. ESBAŞ
LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
X
GEMA ELEKTRO PLASTİK VE ELEKTRONİK SAN. DIŞ TİC. A.Ş.
X
İZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
SUNEL TİCARET TÜRK A.Ş.
ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
SAFE SPICE GIDA STERİLİZASYON SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
SPOT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
RENKLER MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
KORSİNİ-SAF AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
DÖNMEZ DEBRİYAJ SAN. VE TİC. A.Ş. BAYOSB ŞB.
ÇAĞATAY EVCİL HAYVAN MAMALARI VE YEM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
HATSAN SİLAH MAKİNA KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
GİMAS GİRGİN MAKİNA İMALAT MONTAJ VE MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
BATIBETON SANAYİ A.Ş.
DİRİNLER DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
GÜRMEN PVC PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
MC CORMICK KÜTAŞ GIDA SAN. DIŞ TİC. A.Ş.
KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.
GÜLERMAK ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜNLÜSOY YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İZMİR TORBALI ŞB.

XX
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XX
764.832

XX
734.420
717.648
696.549
685.493
671.692
668.229
647.602
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633.656
616.323
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588.776
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571.391

XX
536.360
523.767

XX
XX

496.434
XX
XX

456.931
XX
XX
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777.280
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-
650.011
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XX
XX

496.434
XX
XX
XX
XX
XX
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Kons: Konsolide firma olup, Merkezi İzmir dışında ama İzmir’de de üretim yapan üye firmalarımız.
Üretimden Satışlar: Konsolide firmaların sadece İzmir, Merkezi İzmir’de olan firmaların Türkiye geneli üretimden satış rakamını kapsar. 
Türkiye Üretimden Satışlar: Firmaların Türkiye genelindeki üretimden satış rakamlarını içerir.
Net Satışlar: Firmaların tüm satışlarını kapsamakta olup, sıralamayı üretimden satışlar oluşturmaktadır.
X: Firma Ünvanının yayınlanmasını istemeyen firmalar
XX: Rakamlarının yayınlanmasını istemeyen firmalar
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, sanayicilerin İzmir 

ve Finlandiya arasında karşılıklı 
yatırımların artması için gereken 
ne varsa yapmaya hazır olduğunu 
söyledi.

Finlandiya’nın Ankara 
Büyükelçisi Ari Maki ve 
beraberindeki heyet, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
ziyaret etti. Görüşmede Finlandiya 
ve İzmir arasındaki ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda 
değerlendirmelerde bulunuldu.

İzmir’in yatırım ortamı
İzmir’den Finlandiya’ya 

gerçekleşen ihracatın pandemi 
döneminden önce önemli 
bir ivme kazanmış olduğunu 
hatırlatan Başkan Yorgancılar, “Bu 
ivmenin sürdürülebilir olması için 
sanayicilerimiz azimle çalışıyor. 
Finlandiya ile mevcut ticaret 
hacmimizin gerçek potansiyeli 
yansıtmadığı bir gerçek. İzmir 
olarak Finlandiya’ya ağırlıkla 
makine ve demir çelik ürünleri 
ihraç ediyoruz. Karşılıklı yatırımların 
artması için sanayiciler olarak 
üzerimize düşen ne varsa 
yapmaya hazır olduğumuzu 
belirtmek isterim. Bu anlamda 
üyelerimizi bilgilendirmeye yönelik 
faaliyetlerde bulunabileceğimiz 
gibi Finlandiya firmalarının 
İzmir’i bir yatırım merkezi olarak 
tanımalarını sağlamak isteriz. İzmir, 
ülkemizde yatırım ortamının en 
uygun olduğu şehirlerin başında 
geliyor. Fin şirketlerini İzmir’de 
yatırım yapmaya davet ediyorum. 
Odamız üyesi Finlandiya sermayeli 
firma sayısının artması bizi mutlu 
edecektir” dedi.

Tarihsel bağlar
Finlandiya’nın Ankara 

Büyükelçisi Ari Maki de nazik 
konukseverliği için Başkan 
Yorgancılar’a teşekkür etti. Coğrafi 
olarak uzak iki ülke olan Finlandiya 
ve Türkiye arasında tarihsel sürece 
dayanan bir sempati bulunduğunu 
vurgulayan Büyükelçi Maki, bu güzel 

duygu ve düşüncelerin karşılıklı 
yatırımların artması için olumlu 
motivasyon sağlayacağını ifade etti.

Başkan Yorgancılar, ayrıca 
ziyarete katılan ve Finlandiya’nın 
İzmir Fahri Konsolosluğu’na atanan 
Haluk Özyavuz’a hayırlı olsun 
dileğinde bulunarak plaket takdim 
etti.

Yorgancılar, Finlandiya şirketlerini 
İzmir’de yatırım yapmaya davet etti
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Türkiye ve İzmir ile 

Kuzey Makedonya arasında çok iyi 
noktada bulunan siyasi ilişkilerin ve 
tarihsel dostluk bağlarının, ekonomik 
ve ticari ilişkilere de yansıtılması ge-
rektiğini söyledi. Çiğli Belediyesi’nin 
koordinasyonunda, Kuzey Make-
donya Festivali kapsamında İzmir’e 
gelen Kuzey Makedonya Devlet 
Sekreteri Rozmen Cekicduravic, 
Milletvekili Esad Rahic ve iş insanları, 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku 
Gümrükçü’nün de katıldığı ziyarette 
iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği 
konuları hakkında değerlendirmeler-
de bulunuldu.

Ortak potansiyel
İzmir’de çok sayıda Makedonya 

asıllı vatandaşın yaşadığını belirten 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “Bağımsızlığını 
kazandıktan sonra Makedonya’yı 
ilk tanıyan ve Üsküp’te büyükelçilik 
makamını ilk açan ülke Türkiye 
olmuştur. Şahsen gitme ve görme 
şansına sahip olduğum Üsküp, 
gerçekten çok güzel bir şehir. 
Keza Makedonya’nın tamamı da 
öyle. Ülkelerimiz arasında çok iyi 
noktada bulunan siyasi ilişkileri ve 
tarihsel dostluk bağlarını, ekonomik 
ve ticari ilişkilere de yansıtmamız 
gerekiyor. İzmir, sahip olduğu 
organize sanayi bölgeleri, limanları, 
ulaştırma ve lojistik altyapısı, Ar-
Ge süreçlerinde avantaj sağlayan 
akademik kurumları, insan kaynağı 
ve sayısız sektöre dağılmış geniş 
üretim yelpazesi ile ülkemizde 
yatırım cazibesi en yüksek şehirlerin 
başında geliyor. Türkiye, İzmir ve 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 

olarak sahip olduğumuz bu ortak 
potansiyeli, karşılıklı yatırımlara 
dönüştürmememiz için hiçbir sebep 
yoktur” dedi.

“Türkiye hep yanımızdaydı”
Yorgancılar’a teşekkür eden 

Kuzey Makedonya Devlet Sekreteri 
Rozmen Cekicduravic de Türkiye’nin 
kendileri için çok özel ve çok önemli 
bir ülke olduğunu söyledi. Cekicdu-
ravic, “Sizin de ifade ettiğiniz üzere, 
bağımsızlığımızı kazanmamızdan 
bu yana her davamızda Türkiye’yi 
yanımızda ve arkamızda gördük. 
Bugün bu birlikteliğin daha sıkı ticari 
ilişkiler şeklinde nasıl daha iyi bir 
noktaya gelebileceğini görmek için 
buradayız. Ziyaretimizin başından 

itibaren yanımızda olan Çiğli Bele-
diye Başkanı Sayın Gümrükçü’ye de 
sizin yanınızda bir kez daha teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku 
Gümrükçü ise “Ülkemiz ve İzmir’imiz 
ile Kuzey Makedonya arasındaki 
bağların kuvvetlendirilmesi adına 
elimizden gelen ne varsa yapıyoruz 
ve yapmayı sürdüreceğiz. Çanakkale 
Boğazı’nı birleştiren ve açılışı yapılan 
yeni köprü ile İzmir ile Üsküp arası 
karayoluyla neredeyse sekiz saate 
indi. Ayrıca bir havayolu şirketimiz 
de İzmir-Üsküp uçuşlarını başla-
tacak. Bu gibi etkenlerle mevcut 
potansiyelin çok daha derin ilişki-
lere dönüşmesi mümkün” ifadesini 
kullandı.

Kuzey Makedonya Devlet Sekreteri Cekicduravic, Yorgancılar’ı ziyaret etti

“Türkiye, İzmir ve Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti, ortak bir potansiyele sahip”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir’in tarihten 

miras aldığı liman kenti kimliği ile 
girişimcilik ve inovasyon kültürlerini 
harmanladığını, böylece Türkiye’nin 
yatırım cazibesi en yüksek şehirlerin-
den biri olduğunu söyledi.

Portekiz’in Ankara Büyükelçisi 
Jaime Van Zeller Leitao, Ekonomi 
ve Ticaret Müşaviri Celeste Mota 
ile Portekiz İzmir Fahri Konsolosu 
Ahmet Yiğitbaşı, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti.

İzmir ve Portekiz arasındaki 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
konularının değerlendirildiği görüş-
mede, EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ürün de 
hazır bulundu.

Görüşmede İzmir’in Türkiye’de 
yatırım yapmak için en uygun 
şehirler arasında bulunduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, “İzmir 
olarak iki serbest bölgemiz var, bir 
üçüncüsünün kuruluş çalışmaları 
da devam ediyor. Organize sanayi 

bölgelerimizde çok farklı sektörlerde 
ve çok çeşitli bir ürün gamında 
üretim gerçekleştiriyoruz. Bu 
çeşitliliğin yanında gelişmiş bir 
işgücüne sahibiz. Üniversitelerimiz ve 
Ege Bölgesi Sanayi Odası ile birlikte 
iş dünyamızın uyum içinde attığı 
adımlar, İzmir’in yatırım ortamını 
daha da iyileştirmeye hizmet ediyor. 
Bu adımların en önemlilerinden 
biri olarak, kısaca İzQ dediğimiz, 
İzmir Girişimcilik ve İnovasyon 
Merkezi’ni sayabiliriz. Bu anlayışla 
İzmir, alın terinden akıl terine yönelik 
dönüşümün Türkiye’deki lokomotif 
şehirleri arasındadır” dedi.

İzQ’da İzmir’in nitelikli insan 
kaynağının ortaya koyduğu zekayı 
kentin potansiyeli ile birleştirmek 
adına çalışmalar yapıldığını ifade 
eden Yorgancılar, “İzmir bir liman 
şehri. Bu kentin tabiatında liman 
olma özelliği var. Yani kentimizin 
coğrafyası, bu toprakların liman ol-
ması sonucunu doğurmuş. Bu durum 
da İzmir’i yüzyıllar boyunca ticaret 
ile uğraşan, dünyaya açık, pozitif bir 
şehir haline getirmiş durumda. Bu 
miras, sahip olduğumuz en önemli 

değerlerin başında geliyor. Bu değer 
sayesinde İzmir bugün tarihiyle 
ve kültürüyle turizmde, sağlıkta, 
eğitimde öne çıkabiliyor. Yüzyıllar 
boyunca bir liman şehri olmasının 
soncu olarak bugün Çeşme, Nemrut, 
Alsancak ve Dikili limanlarına sahibiz. 
Ayrıca inşaatı süren ve bittiğinde 
dünyanın en büyük limanları arasın-
da yer alacak olan Çandarlı limanı 
da lojistik avantajımızı, dolayısıyla 
yatırım cazibemizi daha da artıracak. 
Bu yapımızla Portekizli firmaları ken-
timizde yatırım yapmaya çağırdığımı 
belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Portekiz’in Ankara Büyükelçisi 
Leitao ise İzmir’e ikinci kez geldiğini 
belirterek karşılıklı yatırımlar konusu-
nun gündemlerinin sürekli en üst sı-
rasında bulunduğunu söyledi. Büyü-
kelçi Leitao, “Benim birinci görevim 
elbette Portekiz’e yatırım çekmek; 
ancak bununla birlikte ülkelerimiz 
adasındaki ticaret hacminin iki yönlü 
olarak gelişmesi için ne gerekiyorsa 
yapmaya hazır olduğumuzu ifade 
etmek istiyorum. Türkiye, Portekiz 
için çok önemli bir ticaret ortağıdır” 
ifadesini kullandı.

Yorgancılar: “İzmir, tarihsel 
birikimini girişim ve inovasyon 

kültürüyle harmanlıyor”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “Yapay 

zeka, kaliteden stok yönetimine, 
ürün dizaynından iş sağlığı ve 
güvenliğine kadar neredeyse tüm 
süreçlerin içinde yer alıyor. Ülkemizde 
geçen sene açıklanan Türkiye’nin 
ilk yapay zeka stratejisini oldukça 
önemsiyoruz” dedi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
- SANTEK İzmir 2022 “Yapay Zeka 
Sektörler Buluşması” toplantısı 
gerçekleştirildi.

“Geleceğe Yön Veren Teknoloji: 
Yapay Zeka” temalı etkinliğin açılış 
konuşmasını yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
dünyanın dönüştüğünü, teknolojinin 
geliştiğini ve bu durumun da değişimi 
kaçınılmaz kıldığını belirterek “Hangi 
iş kolunda faaliyet gösterirseniz 
gösterin, değişimin gerisinde 
kalmanız mümkün olamıyor. Sanayi 
4.0’ın gündeme geldiği 2015 yılında 
çıkardığımız rehber kitapta, ‘Uyum 
Sağlayamayan Kaybedecek’ dedik. 
Bir diğer kitabımız olan ‘Yeşil Sanayi 
Rehberi’nde sanayinin çevre odaklı 
dönüşümünü ve karbon ayak izini en 
aza indirgemeyi anlattık. Bu rehber 
ile de ‘Uyum Sağlayamayan İhracat 
Yapamayacak’ mottosunu gündeme 
taşıdık” dedi.

“Yapay zeka sanayinin 
tüm süreçlerinde”
Yaşanan dönüşümün ‘yapay zeka’ 

ekseninde bulunan sanayide geldiği 
durumu değerlendiren Başkan 
Yorgancılar, “MIT Üniversitesi’nin 
2021 yılında yaptığı araştırmaya göre 
imalat sanayindeki firmaların yüzde 
60’ı yapay zekayı üretim ve diğer 
firma süreçlerinde kullanıyor. Yapay 
zeka, kaliteden stok yönetimine, 

ürün dizaynından iş sağlığı ve 
güvenliğine kadar neredeyse tüm 
süreçlerin içinde yer alıyor. Bir 
diğer araştırmaya göre Avrupalı 
sanayicilerin en az yüzde 51’i, Japon 
imalatçıların yüzde 30’u, ABD’li 
imalatçıların yüzde 28’i, üretim 
süreçlerinde yapay zekayı kullanıyor. 
Sanayinin küresel ölçekteki dev 
markaları, yapay zekayı giderek 
artan oranda üretim süreçlerinde 
kullandıklarını belirtiyor. Örneğin 
hepimizin tanıdığı gıda üreticisi bir 
küresel marka, yapay zeka kullanımı 
sonrasında üretimdeki hataların 
yüzde 20, kayıp satışlarında yüzde 
30 ve toplam iş yükünde yüzde 50 
oranında azalma olduğunu açıkladı. 
McKinsey’in araştırması da yapay 
zeka ile üretimde yüzde 10-20 
oranında tahmin doğruluğu olduğu, 
bunun da envanter maliyetlerinde 
yüzde 5 azalma ve gelirlerde yüzde 
2-3 artış sağladığını gösteriyor. 

Rekabetin kıyasıya yaşandığı 
bir sistemde bu oranlar büyük 
kazançlardır” diye konuştu.

Yapay zeka stratejisi
Yapay zekayı fırsata çevirmek 

isteyen ülkeler arasında Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin öne çıktığını 
vurgulayan Yorgancılar, “2031 yılında 
yapay zekada dünya devi olmayı 
hedefliyorlar. Ekim 2017’de bir ilke 
imza atarak dünyanın ilk yapay zekâ 
bakanını atamaları ve akabindeki 
eylem planı ile de bu kararlılığı 
göstermeleri önemlidir. Ülkemizde 
geçen sene açıklanan Türkiye’nin 
ilk yapay zeka stratejisini oldukça 
önemsiyoruz. Uzman yetiştirmekten 
yenilikçiliği desteklemeye, 
uluslararası işbirliklerinden 
kaliteli veriye ulaşmaya kadar 
belirlenen stratejiler ile yapay zeka 
ekosisteminde yer alabilmemiz son 
derece kritiktir” ifadesini kullandı.

Yapay Zeka Sektörler Buluşması’nda konuşan Yorgancılar:

“Türkiye yapay zeka ekosisteminde 
mutlaka yer almalı”

GÜNDEM
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Avantajlarının yanında yapay 
zekanın taşıdığı risklerin de uzun 
zamandır tartışıldığını dile getiren 
Yorgancılar, “Yapay zekanın kötüye 
kullanımını engelleyecek kurallar ve 
önlemlerle birlikte riskleri en aza 
indirgemek ana hedeflerden biri 
olmalıdır ki sağladığı faydaların bir 
anlamı olsun” dedi.

Düzenlenen etkinliğin tüm 
sektörlerde uygulanan ve olası 
uygulanabilecek örnekleri görmek 
açısından çok değerli olduğunun 
altını çizen Yorgancılar, “Ülke 
ekonomimize, sanayimizin gelişimine 
katkı sağlayacak yapay zekadan 
maksimum faydayı alma noktasında, 
ortak akıl ve işbirliği tüm kesimlerin 
faydasına olacak. Emeği geçen, katkı 
koyan herkese teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

SANTEK ile 
kapasite artacak
Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Hasan Büyükdede 
ise konuşmasında kendisinin de 
bir sanayici olduğunu belirterek, 
“Sanayileşmenin ana etkenleri 

bilim, teknoloji ve ekonomidir. 
Teknoloji sürekli bir yenilikçi 
yaklaşım gerektirmektedir. Yenilikçi 
bilimin üreticisi olan üniversiteler 
ile sanayi sektörünün bakanlığımız 
koordinasyonunda bir araya 
gelmeleri ve ortak bir amaç 
doğrultusunda hareket etmeleri 
önem arz etmektedir. Bilim ve 
sanayiyi bir araya getiren işbirliği 
mekanizmaları geçmişte olduğu gibi 

bugün de yürütülmektedir. 81 ilimizin 
sanayi ve teknoloji müdürlüklerinin 
merkezinde yer aldığı SANTEK bu 
amaçla oluşturuldu. SANTEK’in 
çalışmaları kapsamında Ar-Ge ve 
inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi 
ve bu konuyla ilgili destekler 
hakkında kamunun bilgilendirilmesi 
ile çalışma planlarının hazırlanarak 
takibinin gerçekleştirilmesi 
sağlanacak” ifadesini kullandı.

TOBB’un 78’inci Genel Kurulu gerçekleştirildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 78’inci Genel Kurulu, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve 
EBSO üyesi TOBB delegelerinin EBSO hizmet binasından katıldığı Genel Kurul başarıyla tamamlandı.

GÜNDEM

Yorgancılar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye Yorgancılar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye 
İzmir Sanayisine katkılarından dolayı plaket takdim etti.İzmir Sanayisine katkılarından dolayı plaket takdim etti.
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Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladık

“Zorlu gündemdeki en değerli 
rehberimiz; 19 Mayıs 1919 ruhu”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “103 yıl önce Ulu 
Önder Mustafa Kemal 

Atatürk tarafından 19 Mayıs 
1919’da başlatılan milli 
mücadele, bugün en 
değerli manevi mirasımız 
olmaya devam ediyor. 
Hangi güçlükler altında 
olunursa olunsun; 
umutlu, mücadeleci 
ve azimli olunması 
gerektiğini gösteren 
bu manevi miras, 
içinden geçtiğimiz bu 
zorlu dönemde de adeta 
rehber niteliğinde bir 
misyona sahip” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 
nedeniyle bir mesaj yayınlayan 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, “Hem 

dünyada hem de ülkemizde politik 
ve ekonomik açıdan son derece 

belirsizliklerle dolu günlerden 
geçiyoruz. Etkilerini hala 
hissettiğimiz pandemi, 
tüm dünyayı etkisi altına 
alan Rusya-Ukrayna 
savaşının yarattığı 
tehditler, gelişmiş 
ve gelişmekte olan 
ülkelerin tümünü 
etkileyen enflasyonist 

baskı, enerji ve gıdada 
giderek artan darboğaz 

ve kıtlık senaryoları gibi 
olumsuz gelişmeler, tıpkı 

1900’lü yılların başındaki 
dünyanın karmaşasını 

anımsatıyor” diye konuştu.

İzmir Valiliği tarafından düzenlenen Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yıldönümü törenine İzmir Valiliği tarafından düzenlenen Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yıldönümü törenine 
EBSO Meclis Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez katıldı.EBSO Meclis Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez katıldı.
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Bu dönemde en büyük 
belirsizliği gençlerin yaşadığını 
vurgulayan Başkan Yorgancılar 
şunları söyledi:

“Geleceğe umutla bakmayı 
zorlaştıran bu karmaşada 
şüphesiz ki en büyük belirsizliği 
gençlerimiz yaşıyor. Genç nüfusta 
yüzde 20’yi aşan işsizlik oranı, ne 
yazık ki giderek artan düzeyde 
beyin göçünü beraberinde 
getiriyor. Gençlerimizin 
ülkemizden gitmesi, 
geleceğimizin de elimizden kayıp 
gitmesi demektir. Bu yüzden, en 
önemli beşeri kaynağımız olan 
gençlerimize sahip çıkmamız, 
gençlerimizin de 19 Mayıs 
1919 ruhuyla umutlu olmaktan 
vazgeçmemesi ve Atatürk’ün 
gençliğe hitabesini özümsemesi 
gerekiyor. Bu vesileyle, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramımızı, 103. yılında bir 
kez daha gururla kutluyor, bize 
bu bağımsızlık ve mücadele 
ruhunu armağan eden Mustafa 
Kemal Atatürk ile tüm gazi ve 
şehitlerimizi minnetle anıyorum.”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın 

moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
EBSO Yüksek İstişare Kurulu 
Toplantısı, önceki dönem EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanlarından 
Uğur Yüce’nin ev sahipliğinde, Tarihi 
İstiklal Okulu KONTAK Yenilikçi 
Öğrenme Merkezi’nde yapıldı. 
Toplantıya Konak Belediye Başkanı 
Abdül Batur da katıldı.

Yenilikçi Öğrenme Merkezi’nin 
toplumda oluşturmaya 
çalıştıkları inovasyon 
kültürü adına çok değerli 
bir çatı olduğunu belirten 
Başkan Yorgancılar, 
“Yüksek İstişare 
Kurulu’muzun altıncı 
toplantısını, değerli 
Başkanlarımızdan, kıymetli 
büyüğümüz Sayın Uğur 
Yüce’nin ev sahipliğinde, 
geçmiş yıllarda Tarihi 
İstiklal Okulu olarak 
bilinen yapının başarıyla 
restore edilmesi sonucu 

ortaya çıkan KONTAK 
Yenilikçi Öğrenme 
Merkezi’nde, Konak Belediye 
Başkanımız Sayın Abdül Batur’un 
katılımlarıyla gerçekleştiriyor 
olmaktan memnuniyet duyuyorum. 
İzmir’imizin eşsiz tarihi ve kültürel 
mirasını gelecek nesillere taşımak 
için özveri ve çok büyük bir 
sinerjiyle çalışan Kentimiz İzmir 
Derneği’nin yönetimini ve tüm 
emektarlarını kutluyor ve gönülden 
teşekkür ediyorum” dedi.

   

Konak Yenilikçi Öğrenme 
Merkezi’nin kısa adı olan KONTAK’ın 
Konak, teknoloji, araştırma ve 
katılım sözcüklerinden oluştuğunu 
belirten Kentimiz İzmir Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur 
Yüce ise “Bu merkezin çok önemli 

bir amacı var. 6-18 yaş 
grubundaki çocuk ve 
gençlere bilimi sevdirmek, 
öğrenme süreçlerine 
katkı sağlamak ve 
bölgedeki dezavantajlı 
grupların bu imkanlardan 
yararlanmasını temin 
etmek gibi hedeflerle yola 
çıktık. 1922 yılında okul 
olarak hayata başlayan 
bu tarihi yapı, restore 
edildikten sonra şimdi 
yine çocukların gelişimi 
için hizmet veriyor” diye 
konuştu.

EBSO Yüksek İstişare 
Kurulu Toplantısı 
KONTAK Yenilikçi 
Öğrenme Merkezi’nde 
gerçekleştirildi
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Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir çevre 
bırakmak ve toplumda 

geri dönüşüm kültürünün 
yaygınlaştırılması amacı 
ile düzenlenen, We-Cycle 
Çevre ve Geri Dönüşüm 
Teknolojileri Fuarı, sektörü 
İzmir’de bir araya getirdi.

Fuarın açılış törenine 
katılan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. İbrahim Gökçüoğlu, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın 
sürdürülebilir üretim ile 
sürdürülebilir ekonomi ve 
çevre ilişkisi adına geri dönüşüm 
projelerinin içinde olmayı görev 
edindiğini söyledi.

Konuşmasında Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın İzmir Ticaret Odası 
ile birlikte oluşturduğu We-Cycle 
fuarı vizyonunun olgunlaşarak 
gelişmesi için çalışma yürüten EBSO 
Atıkların Geri Kazanılması Sanayi 
Meslek Komitesi’ne ve EBSO Çevre 
Çalışma Grubu’na teşekkür eden 
Gökçüoğlu, “Bu fikri benimseyerek 
destekleyen, katkısını esirgemeyen 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’e ve İZFAŞ’a 
şükranlarımızı sunuyoruz. Değişen, 
dönüşen ve yaşlanan dünyada 
sınırlı kaynaklarla sürdürülebilir bir 
yaşamı sağlamak, her geçen gün 
zorlaşıyor. Buna iklim değişikliği 
ve Yeşil Mutabakat süreçlerini de 
eklediğinizde geri dönüşüm yöntemi 
ile çevre-doğa-ekonomi dengesinin 
yeniden dizayn edilmesine olan 
ihtiyaç çok açıktır” dedi.

Yaşanabilir bir dünya
‘Azalt, yeniden kullan ve geri 

dönüştür’ prensibinin sektör ayırt 
etmeksizin tüm üretim hatlarının 

önceliği olması gerektiği-
ni vurgulayan Gökçüoğlu, 
“Bunu hem üretimin de-
vamlılığı, hem de gelecek 
nesillere yaşanabilir bir dünya 
bırakmak açısından değerli 
buluyorum. Bugün küresel 
ekonomide yüzlerce milyar 
dolarlık kapasiteye sahip olan 
geri dönüşüm endüstrisi, 
aynı zamanda yeni istihdam 
olanakları ile öne çıkmaktadır. 
Bu farkındalıkla Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak sürdü-
rülebilir üretim ve bunun 
sonucunda sürdürülebilir bir 

ekonomi ve çevre ilişkisi adına geri 
dönüşüm projelerinin içinde olmayı 
görev edindik” diye konuştu.

Geri dönüşüm endüstrisi, ilk kez düzenlenen We-Cycle fuarında buluştu

Gökçüoğlu: “Çevre-doğa-ekonomi dengesinin 
yeniden dizayn edilmesine ihtiyaç var”

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI STANDI, KATILIMCI 
VE ZİYARETÇİLERİN ODAK NOKTASI OLDU

We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’na Ege Bölgesi 
Sanayi Odası da bir stant ile katılım gösterdi. EBSO’nun faaliyetlerinin 

tanıtıldığı stant, hem fuara katılan firmalardan ve hem de sektörel 
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcı ve ziyaretçiler, stantta 

Yeşil Sanayi Rehberi başta olmak üzere EBSO’nun “yeşil dönüşüm” 
sürecinde sanayicilere rehberlik eden çalışmaları ve faaliyetleri 

hakkında bilgi edindi.
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EBSO gündemde 
tutuyor
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Çevre Çalışma Grubu’nun 1980’li 
yılların başında kurulduğunun 
altını çizen Gökçüoğlu, “Çevre 
Çalışma Grubu’muz tarafından 
aktif olarak çevre konuları 
gündeme taşınmaktadır. 
Çalışma grubumuzun 
öncülüğünde Yeşil Mutabakat 
kapsamında çıkardığımız 
Yeşil Sanayi Rehberi ile 
‘Uyum sağlayamayan ihracat 
yapamayacak’ dedik. Bugüne 
kadarki tüm çalışmaları için 
Çevre Çalışma Grubumuza da 
teşekkür ediyoruz” ifadesini 
kullandı.

İlk ve tek 
Geri Dönüşüm OSB
Gökçüoğlu, EBSO’nun Tür-

kiye’nin ilk ve tek Geri Dönü-
şüm OSB’sini kurma kararlılığını 
ve çalışmalarını sürdürdüğünü 
belirterek “İnşallah İzmir’imize 
bu OSB’yi hep birlikte kazandı-
racağız. Tüm şehirlerimizde de 
kurulmasını her platformda dile 
getiriyoruz” dedi.

Atıklar 
kaynağında ayrışıyor
İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tunç Soyer de konuş-
masında, Büyükşehir Belediyesi 
Atık Yönetimi Dairesi ve belediye 
şirketi İzDoğa tarafından başlatılan 
İzDönüşüm projesi ile İzmir’deki 
atıkları henüz kaynağındayken ayrış-
tırdıklarını belirterek “Bu süreci Buca, 
Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere 
ilçelerimizde, ilçe belediyelerimizle 
eşgüdüm içinde başlattık. Önümüz-
deki yaz aylarında tamamlanacak 
sürecin sonunda, İzmir nüfusunun 
üçte birinin ambalaj atıklarını çöpe 
gitmeden ekonomiye geri kazandıra-
cağız. Kurduğumuz ayrıştırma sistemi 
ve kamuoyu oluşturma faaliyetleriy-
le tüm İzmirlileri ambalaj atıklarını 
çöp yerine geri dönüşüm kutularına 
atmaya teşvik edeceğiz. Bu atıklar, 

Konak’ta İzDoğa tarafından işletilen 
İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve 
Ayırma Tesisimizde ayrıştırılarak eko-
nomiye geri kazandırılacak. Burada, 
günde 420 tona kadar ambalaj atığı-
nı ayrıştırıp geri dönüştürme kapa-
sitesine sahibiz. Bu proje ile mevcut 
durumda geri dönüşüme gönderilen 
ambalaj atıklarının oranını yüzde 
12’den, önce yüzde 20’ye, ardından 
yüzde 40’a çıkartacağız. Sadece yüz-
de yirmilik bir geri dönüşüm oranını 
yakalamanın bile, 160 milyon liralık 
fazladan kazanç anlamına geldiğini 
belirtmek isterim” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise 
“Çok özel bir fuardayız. Oda olarak 

en başından itibaren hep işin 
mutfağında yer aldık. Bu-
rada bulunmaktan heyecan 
duyuyorum.  Önümüzdeki 
yıllar içinde katılımcı sayısını 
yüzlerle ifade edebileceği-
miz bir yola çıktık” ifadesini 
kullandı.

Açılış töreni sonrasın-
da EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H. İbrahim 
Gökçüoğlu, fuara katılan 
EBSO üyesi firmaların stant-
larını ziyaret etti.

Yerli ve yabancı 
120 katılımcı
Türkiye’den 18 il ile Al-

manya ve Romanya’dan top-
lam 120 katılımcıyla kapıları-
nı açan fuarda atık bertaraf 
tesisleri, çamur, çürütme, 
kurutma ve sterilizasyon, 
analiz cihazları ve araştırma 
laboratuvarları, depolama 
firmaları, taşıma firmaları, 
enerji, yenilenebilir enerji ve 
biyogaz teknolojileri firmala-
rı, güneş enerjisi teknolojisi 
ve ısı geri kazanım firmaları, 
geri dönüşüm teknoloji-
leri, hava, toprak, gürültü 
kirliliği kontrol teknolojileri 
firmaları, atık su ve atık su 
teknolojileri, kentsel temiz-
lik araçları, ekipmanları ve 
teknolojileri firmaları, altyapı 

hizmetleri, damla sulama firmaları, 
plastik hammadde satıcıları yer 
aldı. We-Cycle Fuarı, geri dönüşüm 
alanında özel sektör ve yerel yö-
netimleri buluşturan ilk fuar olarak 
dikkat çekiyor. Fuarda ayrıca İZFAŞ 
ve EFOR Fuarcılık tarafından alım 
heyeti programı düzenlendi. Yurt 
dışından gelen profesyonel satın alı-
cılar, İzmir ve Türkiye’nin geri dönü-
şüm teknolojilerini yerinde görerek 
ticari anlaşmalara imza attı. Fuarı 
Almanya, Avusturya, Bulgaristan, 
Hollanda, İtalya, Kırgızistan, Libya, 
Makedonya, Polonya, Romanya, 
Türkiye ve Yunanistan’dan gelen iş 
insanları ziyaret etti.

EBSO ÜYESİ FİRMALARDAN 
FUARA YOĞUN KATILIM

Ege Bölgesi Sanayi Odası Üyesi olan Özmüşler 
Atık Yönetimi, Ekovar Çevre Grup Geri 

Dönüşüm, Degam Yağ ve Kimya Sanayi, 
Haydar Madencilik, Daşdan Metal Hurdacılık, 

Üstün İş Makinaları, Sezer Geri Dönüşüm, 
Varilsan Plastik, 9 Derece Arge Otomotiv, 

Kılıçlar Hurdacılık, Atkasan Atık Değerlendirme, 
Remondis Burcu Atık Yönetimi Geri Dönüşüm, 
Avşar Atık Yönetimi Geri Kazanım, Egeçev Atık 
Yönetimi, Karahan Makina-Birim Makina, Biosun 

Ödemiş Katı Atık İşleme ve İzdoğa firmaları, 
kurdukları stantlarla katılım gösterdi.

GÜNDEM



24 MAYIS 2022

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Avrupa Birliği 
ve Mali Yardımlar Dairesi 

Başkanlığı İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Program Otoritesi 
tarafından desteklenen, “EBSO 
Elektrik Elektronik Teknolojileri 
Alanında Mükemmeliyet Merkezi” 
projesinin açılış toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim 
Gökçüoğlu, projenin yürütüleceği 
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin servo motor üretip ihraç 
eden ilk meslek lisesi olacağını 
söyledi.

İzQ İnovasyon Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıda konuşan 
Gökçüoğlu, proje ile İzmir’de 
mesleki eğitimde etkin olan birçok 
kurumunu bir araya getirme 
fırsatının yakalandığını belirterek 
“Biliyorsunuz, mesleki eğitimin 
Türkiye için önemini her platformda 
ön plana çıkaran ve bu konuda uzun 
senelerdir çalışmalar yürüten Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın yaklaşık 
500 bin Avro bütçeli AB projesi 
kabul edildi ve bizler de bu projeyi 
sizlere tanıtmak için böyle bir 
toplantı organize ettik. Projemiz, 
Türkiye’deki meslek liselerinin 
kuruluş hedeflerine geri dönmesi 
adına önemli bir adımdır” dedi.

Yeni projeler yolda
EBSO’nun mesleki eğitim 

sistemini daha iyi çalışır hale 

getirmek için uzun senelerdir 
çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan 
Gökçüoğlu, “Yaptığımız çalışmalar 
sonucunda, eğitimin niteliğini 
etkileyen en önemli öğelerden 
birinin eğiticilerimizin en son 
teknoloji ve müfredatları takip 
edememesi olduğunu tespit ettik. 
Bu noktadan hareketle, eğiticilerin 
eğitimini gerçekleştireceğimiz 
bir merkez kurmak için projemizi 
hazırlayıp Avrupa Birliği’ne sunduk 
ve komisyon tarafından kabul edildi. 
Ayrıca, okulumuz için hazırladığımız 
toplam 740 Bin Avroluk iki 
projemizin de final aşamasına 
kaldığını sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Bu ve benzeri projelerle 
mesleki eğitim niteliğinin istenilen 
seviyelere getirilmesi için öncelikle 
eğiticilerin eğitiminin yapılacağı 
mekanizmalar ve son teknoloji 

atölyeler oluşturulabilecektir” diye 
konuştu.

Servo motor ihraç eden 
ilk meslek lisesi
Proje kapsamında Çınarlı 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
içerisinde, Elektrik-Elektronik 
ve Endüstriyel Otomasyon 
alanında, Endüstri 4.0 altyapısı ile, 
'Sektörel Mükemmeliyet Merkezi' 
kurularak; İzmir ve doğu illerindeki 
150 elektrik-elektronik alan 
öğretmeninin hizmet içi eğitimle 
donanımlarının artırılacağını dile 
getiren Gökçüoğlu, “Bu merkezden, 
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri, elektrik-elektronik 
ve endüstriyel otomasyon alanında 
çalışan teknik elemanlar ve bu 
alanda kurs almak isteyenler de  
yararlanabilecek. TOBB ile Milli 

AB destekli “EBSO Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanında 
Mükemmeliyet Merkezi” projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

EBSO’nun projesi ile meslek liseleri 
kuruluş amaçlarına dönecek

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, toplamda 500 bin Avro destek alacak 
olan proje ile Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin servo motor üretip ihraç eden ilk meslek 

lisesi olacağını söyledi.

GÜNDEM
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Eğitim Bakanlığımız arasında 
imzalanan protokol kapsamında 
İzmir için seçilen protokol okulumuz 
olan Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, bu merkezde 
yapılacak çalışmalar sayesinde 
servo motor üretip, ihracatını 
gerçekleştirecek ilk meslek lisesi 
olacak. Kuracağımız atölyelerde 
üniversitelerimizle birlikte çalışarak, 
söz konusu hedefimize en kısa 
sürede ulaşacağımıza inancımız 
tamdır” ifadesini kullandı.

Törende konuşan İzmir İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Medet Ekşi de EBSO’nun projesi 
ile mesleki eğitimde kalitenin 
artacağını belirterek “Bu proje 
ile mesleki eğitim ve sektörlerin 
ilişkilendirilmesi yolunda önemli bir 
adım atılmış olacak. Biliyorsunuz 
Bakanlığımızın girişimleriyle 
okullarımızda Ar-Ge merkezleri 
kurulmaya başlandı. Bu gibi 

projelerin artması, mesleki eğitimin 
kalitesini artıracağı gibi yurt 
çapındaki okullarımız arasında 
seviye farkının kapanmasına da 
hizmet edecek” dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Adil Özyiğit ise eğitim 
ve üretimin birbirini beslediğini 
vurgulayarak “Daha iyi mesleki 

eğitim ile daha iyi mühendisler ve 
teknisyenler yetiştirdiğimiz gibi, 
yetişen bu insanlarımız da hem 
üretimin hem de eğitimin daha iyi 
noktalara gelmesini sağlayacaklar. 
Bu nedenle projeye büyük önem 
veriyoruz. Hayata geçirenleri tebrik 
ediyor ve teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Türkiye 
Kojenerasyon Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yavuz Aydın, 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret 
etti. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. İbrahim 
Gökçüoğlu’nun 
ev sahipliğinde 
gerçekleşen 
görüşmede verimli, 
ekonomik, güvenilir 
ve sürdürülebilir 
enerji üretiminde 
kojenerasyon 
teknolojisinin en 
yaygın şekilde 
kullanılması adına 
yapılabilecek 
çalışmalar 
değerlendirildi.

Enerjide ‘kojenerasyon’ teknolojisinin 
kullanımı konuşuldu

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. İbrahim 

Gökçüoğlu, Tınaztepe Üniversitesi 
Kariyer Gelişimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile İnovasyon 
ve Girişimcilik Birimi tarafından 
düzenlenen Sağlıkta Yönetim ve 
Girişimcilik Sempozyumu’nun 
‘Sağlık Alanında Girişimcilik’ başlıklı 
oturumuna katıldı.

Akademik birimler ile sanayi 
kuruluşlarının ortak geliştireceği 
projelerin toplumda girişimcilik 
kültürünün gelişmesi adına 
çok önemli olduğunu belirten 
Gökçüoğlu, “Geçtiğimiz hafta EBSO 
olarak Avrupa Birliği desteğiyle 
hayata geçirmekte olduğumuz ve 
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde kurulacak olan sektörel 
mükemmeliyet merkezinin açılış 
ve tanıtım toplantısını yaptık. 
Bu proje, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Avrupa 
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Program Otoritesi 
tarafından destekleniyor. Burada 
ilgili alan öğretmenlerimiz hizmet 
içi eğitim ile donanımlarını 
artıracaklar ve teknolojik bilgilerinin 
güncellenmesi sağlanacak. Bu 
modelin sağlık meslek liselerinde 
de uygulanmasıyla bu alanda ciddi 
bir atılım sağlanması mümkün 
olacaktır” dedi.

Söz konusu işbirliği ve proje 
modelinin, ülkenin geleceği adına 
büyük potansiyel vaat ettiğini 
vurgulayan Gökçüoğlu, “Türkiye’nin 
önce eğitim ve devamında 
girişimcilik alanında olması gereken 
noktaya gelmesi, işte bu gibi ortak 
projelerle mümkün olabilecektir. 
Çok değerli çalışmaları bulunan ve 
öncelikli olarak sağlık bilimlerinde 
faaliyet gösteren Tınaztepe 

Üniversitesi ile benzer bir pilot 
projeyi gerçekleştirebiliriz. Türk 
sanayicisi bugün çok güçlü bir 
noktaya gelmiştir. Dolayısıyla 
bu koordinasyonu sağladığımız 
takdirde her şeyi başarır, her 
zorluğun üstesinden geliriz” diye 
konuştu.

Sempozyumu takip eden 
öğrencilere girişimcilik alanında 
tavsiyelerde bulunan Gökçüoğlu, 

“Öğrencilere bir mesajım var; bu 
yaşlarınızda hayat için hedefinizi 
koyun, o hedefe doğru bıkmadan, 
yılmadan çalışarak ilerleyin. Bu 
çağlarınızda fark yaratın, buradan 
mezun olduğunuz zaman bir 
farkınız olsun. Karamsarlığa 
kapılmadan ve umudunuzu 
kaybetmeden yürüyün. Bunu 
yaparsanız er ya da geç başarıya 
ulaşırsınız” ifadesini kullandı.

“Sağlık alanında girişimciliğin artması 
için ortak projeler şart”

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. İbrahim 

Gökçüoğlu, atık malzemelerden 
teleskop tasarlayarak üreten ve 
bunun patentini alan Bayraklı Nuri 
Atik Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencilerini tebrik etti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. 
Murat Mücahit Yentür, İzmir İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Medet Ekşi, Bayraklı İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Şuayip Üner ve 
hayırsever Nuri Atik’in torunu Can 
Atik, Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret 
etti.

Çağı yakalamak
Okulun Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme Alanı öğrencileri 
Batuhan Laçinoğlu ve Berat 

Serhat Daşkın’ın, öğretmenleri 
Murat Yılmaz’ın desteğiyle atık 
malzemelerden yararlanarak 
tasarlayıp patentini aldıkları 
teleskobu inceleyen Gökçüoğlu, 
teleskobun yerli üretim olmasının 
yanı sıra Yeşil Mutabakat 
anlamında değerli olduğunu 
belirterek “Geri dönüşüm 
malzemelerinin kullanılması, 
çağı yakalamak adına oldukça 
önemlidir. Hedefe koyulan şeyler, 
hayaller ile beslendiği zaman 
ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor. 
Bu anlamda sevgili öğrencilerimizi 
ve onlara yol gösteren değerli 
öğretmenimizi tebrik ediyorum. 
İzmir’in yenilenebilir enerji 
konusunda yaptığı çalışmalar, 
Türkiye’de güzel örnekler teşkil 
ediyor. Yerli üretim adına meslek 
liselerinin önemi daha da arttı. Bu 
konuda istekli olunduğu takdirde 
ülkemiz adına çok daha güzel 

yerlere gelebiliriz. Bu nedenle 
meslek liselerimizin başarıları 
bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

TEKNOFEST’e katılacak olan 
ve okulun isminin baş harflerinden 
esinlenilerek “Natemskop” adı 
verilen 6 inçlik teleskobun, büyük 
düşünmenin önemini gösterdiğini 
belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü 
Dr. Murat Mücahit Yentür de, 
“Bilim merak ve ilgiyle gelişir. Çaba 
göstermeden başarıya ulaşmak 
mümkün değil. Bu nedenle 
meslek liselerinde okuyan bilime 
meraklı öğrencilerin, okullarının 
çeşitli imkânları doğrultusunda 
böylesi üretimler yapmaları çok 
kıymetlidir” diye konuştu.

Gökçüoğlu ve Yentür, ziyaretin 
devamında okulun Yenilenebilir 
Enerji Teknolojileri Alanını da 
ziyaret edip incelemelerde 
bulunarak öğrenciler ve alan 
öğretmenlerinden bilgi aldı.

Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atık 
malzemelerden teleskop üretti

Gökçüoğlu: “Meslek liselerimizin 
başarıları bizi mutlu ediyor”
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23. EBSO Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik Yarışmasında dereceye 
giren gazeteciler ödüllerini aldı

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın 
ekonomi 

gazeteciliğini teşvik 
etmek amacıyla 
düzenlediği Aytaç 
Sefiloğlu Gazetecilik 
Yarışması’nda 
dereceye giren 
gazeteciler, 
düzenlenen tören 
ile ödüllerini 
aldı. 23’üncü kez 
düzenlenen EBSO 
Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik 
Yarışmasının ödül 
töreninde başarılı 
gazeteciler, ödüllerini EBSO Meclis Başkan Vekili Hakkı 
Attaroğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin 
Dönmez ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek 
Gappi’den aldılar.

Törende konuşan EBSO Meclis Başkan Vekili 
Hakkı Attaroğlu, “Saygıyla ve rahmetle andığımız 
Aytaç Sefiloğlu’nun ismini, bu yıl da mütevazi bir 

organizasyonla anıyoruz. Normal bir yaşam için 
oldukça ağır bir gündem yaşıyoruz. Ve böyle bir 
gündem yoğunluğunda ülkemizde yapılması en 
zor mesleklerden birini yapıyorsunuz. Yarışma ile 
gayretlerinizin karşılığında küçük de olsa bir katkımız 
olabiliyorsa ne mutlu bize. Her birinizi içtenlikle 
kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
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EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez de 
“Törenimiz vesilesiyle Aytaç 
Sefiloğlu’nu saygı ve rahmetle 
anıyorum. Akademisyen, sanayici 
ve gazetecilerden oluşan jürimizin, 
Haber-Araştırma-İnceleme ve 
Röportaj olmak üzere iki dalda 
ödüle layık gördüğü dokuz 
arkadaşımızı gönülden tebrik 
ediyorum. Ekonomi gazeteciliğini 
teşvik etmek amacıyla geleneksel 
hale getirdiğimiz bu yarışmaların 
sizleri motive etmesini ümit 
ediyorum. Özellikle de, böylesi 
zor dönemlerde her şeye rağmen 
moral ve motivasyonumuzu daha 
yüksek tutmalıyız. Gerek ülkemiz, 
gerekse küresel ekonomi zor bir 
süreçten geçmektedir. Çözülmesi 
gereken çok ciddi konularımız bir 
yana, belirsizlik çok daha yıpratıcı 
olmaktadır. Dilerim, bu süreç daha 
fazla uzamaz. Bir sonraki sene daha 
coşkulu kutlamalarda, daha umutlu 
günlerde törenimizi yapabilmek 
temennisiyle, saygılarımı 
sunuyorum” diye konuştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Dilek Gappi ise gündemin 
çok sık değiştiği fakat sorunların 
kolay kolay çözülemediği bir sürecin 
içinden geçildiğini belirterek “Bizim 

basın olarak bugün ihtiyacımız 
olan şey, tıpkı rahmetli Aytaç gibi 

gerçeklerden ve habercilikten taviz 
vermemektir” ifadesini kullandı.

GÜNDEM

Haber - Araştırma-İnceleme Dalı
1- Seza Nur Demirparmak - Ticaret Gazetesi - “İnsanoğlu doymak için 
hibrite mecbur”

2- Nihat Delibaşı - Dünya Gazetesi - “Yollar Kısalıyor Ege Hızlanıyor” 
ve Yusuf Çağırtekin - İlkses Gazetesi - “Buca’nın İŞKUR’u”

3- Didar Demirci - Dokuz Eylül Gazetesi - “Ege’nin Kestanesi 
Kanser’le savaşıyor”

Mansiyon - Çağla Geniş - İlkses Gazetesi - “The 7 Mandalina Masalı”

Röportaj Dalı
1- Tuğçe Doğaneli Kamacı - Dokuz  Eylül Gazetesi - “Bey işi değil 
beyin işi”

2- Sercan Özipekçi - Yeni Bakış Gazetesi - “Kaza, Azim, Başarı”

3- Nurettin Baki - İlkses Gazetesi - “Kadavradan çıkan güzellik”

Mansiyon - Metetamer Omur - Hürriyet Gazetesi - “Zeytinin tozunu 
çıkardı”

23’üncü EBSO Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik Yarışmasında ödül 

alan gazeteciler ve eserleri

EBSO’da bayramlaşma
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın geleneksel bayramlaşma töreni, EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları H. İbrahim Gökçüoğlu 
ve Muhsin Dönmez ile Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez, 

İzmir’in ve Türkiye’nin Birleşik 
Krallık’a yaptığı ihracatı artırmak 
için mevcut ticari ve ekonomik 
ilişkilerin daha da derinleştirilmesi 
gerektiğini, Brexit sonrası sürecin de 
bu anlamda fırsatlar barındırdığını 
söyledi.

İngiltere’nin İstanbul 
Başkonsolosu Kenan Poleo ve 
beraberindeki heyet, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı ziyaret etti. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez’in ev sahipliğinde 
gerçekleşen görüşmede, İzmir 
ve İngiltere arasında hayata 
geçirilebilecek ekonomik işbirlikleri 
hakkında değerlendirmelerde 
bulunuldu.

İngiltere’nin yıllık 700 milyar 
dolara yakın, azımsanmayacak 
miktarda ithalat yapan önemli bir 
ülke olduğunu belirten Dönmez, 
“Türkiye olarak biz, İngiltere’ye 
yaptığımız ihracat ile bu rakamdan 
yüzde 1,5-2 kadar pay alıyoruz. 
Elbette öncelikle İzmir’in ve 
Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yaptığı 
ihracatı artırmak için mevcut ticari 
ve ekonomik ilişkilerimizi daha da 
derinleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Sürecin getirdiği fırsatlar
Brexit ile küresel ticarette 

yeni şartların ve zeminlerin 
oluştuğunu ifade eden Dönmez, 
“Brexit sadece İngiltere için 
değil, Avrupa’nın tamamı, bu 
arada Türkiye ve doğudan batıya 
genel dünya ticareti için de 
önemli bir gelişme oldu. Küresel 
ticarette önemli güncellemeler 
yapılmak zorunda kalındı. Türkiye 

de hemen ilk aşamada Brexit 
sonrası İngiltere ile ilişkilerini 
düzenleyecek mevzuat adımlarını 
attı. Bu yeni dönem, ülkelerimiz için 
karşılıklı ticaret hacmini artırmak 
adına ciddi fırsatlar barındırıyor. 
Bu fırsatlardan azami ölçüde 
yararlanmak, yüzyıllara dayanan 
ticari ilişkilerimizi yepyeni bir 
boyuta ve seviyeye taşımak için 
ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. 
Aynı niyeti İngiltere tarafında 
da gördüğümüz için de ayrıca 
memnunuz” diye konuştu.

Bağları güçlendirmek
Başkonsolos Kenan Poleo 

ise İzmir’e olan hayranlığını dile 
getirdiği konuşmasında “İki 
gündür İzmir’deyim ve şehrinizin 
enerjisine hayran kaldığımı 

söylemek istiyorum. Kıbrıs 
kökenli bir diplomat olarak aynı 
dili konuşuyor olmamız beni 
mutlu ediyor. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda bulunmaktan ve bu 
verimli toplantıyı gerçekleştiriyor 
olmaktan duyduğum memnuniyeti 
dile getirmek isterim. İfade ettiğiniz 
üzere, bilhassa İzmir şehri ile 
Birleşik Krallık arasında çok eski 
ve çok köklü bağlar var. 18’inci 
ve 19’uncu yüzyıllarda İzmir ve 
Birleşik Krallık arasında muazzam 
bir ticaret hacmi söz konusuydu. 
Bugün de iyi bir durumdayız, ancak 
biliyoruz ki çok daha iyi bir noktada 
da olabiliriz. Dolayısıyla hedefimiz, 
Ege Bölgesinde Birleşik Krallık ve 
Türkiye arasındaki mevcut köklü 
bağları daha güçlendirmektir” 
ifadesini kullandı.

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Poleo, EBSO’yu ziyaret etti

Dönmez: “Brexit önemli fırsatlar 
barındırıyor”

GÜNDEM
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Torbalı Karma ve Mobilya 
Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB), 12 milyon TL’ye 

mal olan yeni enerji nakil hattını 
devreye aldı. Yeni nakil hattı ile tüm 
katılımcılar kesintisiz enerjiye yüzde 
7 indirimle sahip olacak. 

Aslanlar trafo merkezi ile 
Torbalı Karma ve Mobilya OSB 
arasındaki 12 kilometrelik enerji 
nakil hattı, düzenlenen törenle 
hizmete girdi. İhalesi 2015’te 
yapılan hattın kamulaştırmasında 
yaşanan sıkıntılardan dolayı devreye 
alınmasının uzadığını kaydeden 
Torbalı Karma ve Mobilya OSB 
Başkanı Hakkı Attaroğlu, “12 milyon 
TL’ye mal olan enerji nakil hattı, aynı 
zamanda mobilya sektörüne yatırım 
yapacak olan tüm katılımcılarımız 
için de yeterli olacaktır. Hattımız 
sadece OSB bünyesinde hizmet 
vereceği için, önceden yaşanan 

kesinti ve arıza gibi durumlardan 
etkilenmeyecektir. Kendi enerjimizi 
almamız sayesinde artık tüm 
katılımcılarımıza daha sağlıklı ve 
hesaplı hizmet sunacağız. Bundan 
böyle katılımcılarımız elektriği yüzde 
7 daha ucuza kullanacak” dedi.

OSB’de mobilya sektöründe 
üretim yapacak yatırımcılara 
tahsis edilecek 62,6 hektarlık 
alanda proje çalışmalarını süratle 
tamamlayarak altyapı imalatlarına 
başlanmayı ve bölgenin faaliyete 
geçmesini hedeflediklerini dile 
getiren Attaroğlu, “Bölge ilave 
alanımızın tamamı hazine arazisi 
olduğu için Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü’nden devir talebinde son 
aşamaya gelindi. Bulunduğumuz 
dönemde hali hazırda harita 
çalışmalarımız tamamlandı. Onay 
süreci devam ediyor. Aynı zamanda 
jeolojik ve jeoteknik zemin etüdü 

yapım sürecimiz ve imar planı 
çalışmalarımız devam ediyor” diye 
konuştu.

Bölge hakkında bilgi veren 
Attaroğlu, “Genişleme alanında 
mobilya sektöründe faaliyet 
gösterecek en küçüğü 3, en büyüğü 
25 bin metrekare olmak üzere 64 
parsele yer verilmesi planlanıyor. 
Halen faaliyette olan 17 fabrikada 
yaklaşık bin kişi olan çalışan sayısı, 
42 parselin tamamı faaliyete 
geçtiğinde 5 bine yükselecek” 
ifadesini kullandı.

Attaroğlu, İzmir-Aydın 
otoyolundan bölgeye giriş-çıkış 
verilmesi konusunda ilgili birimlerle 
görüştüklerini belirterek Kaplancık- 
2 Köprüsü’nden bölgeye devam 
eden otoyol paralelindeki yan 
yolun genişletilmesi konusunda 
çalışmaların sürdüğünü de dile 
getirdi.

Torbalı OSB’den kesintisiz enerji 
için 12 milyon TL yatırım

GÜNDEM
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EGEV İzmir Başkanlar Kurulu
toplantısı gerçekleştirildi

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nın (EGEV) İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Başkanlar 
Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen katıldı. Toplantıda 

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş ile Türkiye ekonomisine ilişkin gündem konuları değerlendirildi.

Dikili TDİOSB Kazı Dolgu İhalesi 
Toplantısı yapıldı

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kazı Dolgu İhalesi Toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan katıldı.
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Omurilik felcinin tedavisine 
yönelik araştırmalara fon 
sağlamak ve bu konuda 

farkındalık yaratmak için tüm 
dünyada aynı anda düzenlenen 
“Wings for Life World Run 2022” 
koşusu, İzmir’de yaklaşık 10 bin 
katılımcı ile gerçekleştirildi. Koşuya 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 
Ticaret Odası ve İzmir Ticaret 
Borsası, tek forma ile “Oda-Borsa 
Takımı” olarak katıldı.

Üç kurumdan toplam 60 
çalışanın katıldığı Oda-Borsa Takımı 
Ödül Töreni, İZTO’da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı Ayşen Şahin, “Wings 
for Life World Run projesi hem 
sağladığı iyilik zinciri hem de üç 
kurum arasındaki işbirliğine örnek 
olması açısından da çok anlamlı 
bir sosyal sorumluluk projesidir. 
Bu güzel amaç için birlikte 
olmaktan dolayı çok memnun 
olduğumu belirtmek isterim. 
Oda-Borsa takımında yer alan 
tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Derece alan, almayan 
herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Oda-Borsa takımının çok 

güzel bir iyiliğe vesile olduğunu 
belirten İZTO Genel Sekreteri 
Mustafa Tanyeri de “Wings for Life 
World Run projesi kardeş odaların 
ortaklığında çok güzel bir proje 
oldu. Başkanlarımız 'Kardeş Oda' 
kavramını sık sık dile getiriyor ve 
ortak projeler gerçekleştiriyor. 
Çalışanlarımızın arasında da 
çok güzel bir dostluk var. Wings 
For Life iyilik hareketi bütün 
dünyada büyük ilgi görüyor. İyilik 
inanılmaz derecede hızlı bulaşan 
bir şeydir. Katkıda bulunan tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

İTB Genel Sekreteri Erçin 
Güdücü ise “Böyle birlikteliklerin 
artmasını diliyorum. Siz 
koşamayanlar için koştunuz, bizler 
için de koştunuz. Önümüzdeki yıl 
hep birlikte koşmayı umuyoruz. 
Yönetim kurullarımız her şeyi 
birlikte yapma konusunda bizlere 
güç veriyor. Bu anlamda sizlerin 
çabası son derece kıymetliydi. 
Katılan herkese çok teşekkür 
ediyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından madalya 
ve plaketlerini alan Oda-Borsa 
takımı katılımcıları, kurumsal 

yardımseverlik adına Wings for Life 
World Run’a katılmaktan büyük 
gurur duyduklarını ifade ettiler.

Oda-Borsa Takımında 
dereceye girenler
Wings for Life’da Oda-

Borsa takımında en iyi dereceyi 
yakalayarak birinci olanlar; 
erkeklerde Tolga Uğurel (21,1 km) 
ve kadınlarda Sibel Kartelli (11,3 
km) oldu. Erkeklerde Murat Turmak 
(10,9 km) ve kadınlarda Pınar 
Nacak (9,8 km) ikinci olurken; 
erkeklerde Zeki Erez (10,7 km) ve 
kadınlarda Aysu Kıran, (7 km) ise 
üçüncülük derecesini elde etti. 
Erkeklerde Birol Efe (10,4 km) ve 
kadınlarda Büşra Melisa Taşan (6,7 
km) dördüncü olurken; erkeklerde 
Hitay Baran (9,5 km) ve kadınlarda 
ise Hilal Doğan (5,2 km) beşinci 
sırayı aldı.

Dünya çapında 165 ülkede, 192 
farklı ülkeden 160 binin üzerinde 
katılımcının bir araya gelmesiyle 
düzenlenen Wings for Life World 
Run’da bu yıl omurilik felci 
tedavisi için yapılan araştırmalarda 
kullanılmak üzere 4,7 milyon Euro 
bağış toplandı.

İzmir’de 10 bin kişi “Wings for Life 
World Run” ile İYİLİK İÇİN koştu
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GÜNDEM

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği’nden 

eğitime destek kermesi
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen kermes ile eğitimlerine devam eden 

öğrenciler için 70 bin liraya yakın burs desteği sağlandı. 26 Nisan 2022 tarihinde Swissotel ev sahipliğinde 

düzenlenen kermeste 52 katılımcı stant yer aldı. İki hayırsever ise birer stant bedelini bağışlayarak 

kermese destek oldu.
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5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

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

CREATIVE

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

Rupert Murdoch

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

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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KDV iadeleri zaman zaman gündeme 
gelmekte; özellikle de devir KDV 
tutarlarının biriktiği, iadelerin aksadığı 
dönemlerde daha fazla dillendirilmektedir. 
Birikim ya da aksama olması; finansmana 
erişimin kısıtlı, finansman maliyetlerinin 
arttığı dönemlerde (potansiyel) KDV 
alacaklısı firmaların şikayetlerinin 
de artmasına yol açmaktadır. Kamu 
finansmanının ve hazine nakit dengesinin 
rahat olmadığı dönemlerde, doğal olarak 
iade ödemeleri de yavaşlamaktadır. 
1990’lı yıllarda Gelir İdaresinde hayali 
ihracatta haksız vergi iadelerinin 
takibinden ve KDV’den sorumlu olduğum 
dönemden başlayarak, KDV konusundaki 
gelişmeleri biraz daha yakından takip 
ediyorum. Kayıt dışı ekonominin varlığı 
ile sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belge düzenlemenin önlenememiş 
olması yanında önceki aşamalarda 
ödenmesi gereken vergilerin hazineye 
intikal etmemiş olabileceği endişesi; Gelir 
İdaresinin, KDV iadelerinin hızlandırılması 
ile biriken devir KDV tutarlarının 

eritilmesine dönük kolaylaştırıcı 
düzenleme taleplerine ihtiyatlı bakmasına 
neden olmuştur.

1985 yılında yürürlüğe giren Katma 
Değer Vergisi Kanunu, geçen süre 
içinde muhtelif değişimlere uğramıştır. 
Başlangıçta sadece ihracat ve bazı 
faaliyetlerde KDV iadesi söz konusu 
iken zamanla istisnaların kapsamı 
genişletilmiş, ayrıca 5035 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikle (2004 yılı başından 
itibaren) indirimli orana tabi ürünler ve 
hizmetler için de KDV iadesi yapılabilir 
hale gelmiştir. İstisnalarda olduğu gibi; 
indirimli orana tabi mal ve hizmetlerin 
kapsamı da (özellikle pandemi 
döneminde) genişlemiş olması, indirimli 
oran kategorisinde iade taleplerinde 
artışa neden olmuştur.

1980’li yıllarda nakdi ödenen (ihracat 
tutarına göre değişen oranlarda) vergi 
iadeleri ile navlun destekleme primlerinin 
cazibesi; çok sayıda incelemede yapılan 
tespitlere göre hayali ihracat girişimlerinin 
ve haksız taleplerin / ödemelerin 

EGE’DEN

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

KDV İADESİNDE KALICI 
ÇÖZÜM: MAHSUPLARIN 
GENİŞLEMESİ
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EGE’DEN

artmasına neden olmuştur. Gelir İdaresi o dönemi hiç 
unutmamış, o dönemde yaşananlar KDV iadeleriyle 
ilgili yapılan düzenlemelerde bir şekilde etkisini 
sürdürmüştür. Buna rağmen Gelir İdaresi, HİS sertifikası 
ile teminatsız / raporsuz / incelemesiz KDV iadelerinin 
hızlandırılması; İTUS sertifikası ile de indirimli teminat 
uygulamalarını devreye almıştır. Ancak nakdi iade 
tarafında bir taraftan kolaylaştırıcı bu uygulamalar 
devreye alınırken, diğer taraftan mahsuben iadelerde 
tersine bir yaklaşımla mahsupların kapsamını daraltan 
düzenlemeler yapılmıştır. Oysa başlangıçtan itibaren 
mahsuben iadelerin kapsamının genişletilmesinin 
gerekçesi; üretimleri ve üretim girdi alımlarının gerçeği 
yansıttığı kabul edilen ve hayali ihracat yapma ihtimali 
olmayan (ya da çok düşük olan) üretici firmaların 
ödemelerine aracılık ederek, bekleyen iade taleplerinin 
işletmelerde yol açtığı finansal yükü hafifletmekti. Bu 
amaçla vergi, sigorta ve ithalde ödenen vergilere ek 
olarak kamu şirketlerinden yapılan elektrik ve doğal 
gaz alımları için yapılan ödemeler, grup şirketleri ile mal 
ve hizmet alınan şirketlerin vergi borçlarına mahsup 
yapılabilir hale gelinmişti.

KDV’den istisna edilen teslimler
KDV Kanununun 32’inci maddesinde, indirim 

fazlası olup işlemin gerçekleştiği dönemi takip eden 
iki yıl içinde talep edilmesi halinde KDV iadesine konu 
edilebilecek işlemler şunlardır.

l Mal ve hizmet ihracatı (Md:11)
l KDV Kanunu madde 13’te; taşımacılık, taşıma 

araçları, kıymetli madenler, teşvikli yatırımlar, savunma 
sanayi, lisanslı depoculuk, tarımsal ürünler, yabancıya 
konut satışları, OSB’lerde altyapı yatırımları, teknoloji 
bölgelerine makine teçhizat teslimleri, eğitim, sağlık, 
kitap/yayın teslimlerinin yer aldığı faaliyetlerle ilgili 
16 fıkrada sayılan mal ve 
hizmetler

l Uluslararası taşımacılık 
(Madde:14)
l Diplomatik istisnalar 
(Madde:15)
l Engelliler için araç, 

gereç, özel program 
teslimleri (Madde:17/4-s)

İndirimli KDV 
oranına tabi 
teslimler
KDV Kanununu 

29/2’inci fıkrasına göre, 
KDV oranı indirilen mal 
ve hizmet teslimlerinin 
indirilemeyen kısmı, tıpkı 
istisna edilen teslimlerde 

olduğu gibi nakden ya da mahsuben iade edilir. 
İndirimli oranda KDV’ye tabi mal ve hizmet teslimleri;

l %1 oranda vergiye tabi olanlar, (20+21=) toplam 41 
fıkrada uzun bir listede,

l %8 oranda vergiye tabi olanlar, yine 38 fıkrada 
uzun bir listede,

çok sayıda olup tek tek sayılmıştır.

Değerlendirme, mahsup önerisi
KDV iadelerinde; bir yandan artan ihracatımız ve 

ihracatçı firma sayısı ile ihracat dışında kalan iade 
hakkı doğuran istisna faaliyetlerin yanında; indirilmiş 
orandaki mal ve hizmet teslimlerinin kapsamının 
sektör ve ürünler bazında artırılmış olması doğal olarak 
yıllar itibariyle KDV iadesi taleplerinde geometrik 
artışa neden olmuştur. Bu nedenle KDV iadelerinde 
konjonktürel olarak yaşanan aksamalar ile devir KDV 
birikimi, işletmeler açısından finansman sorununa 
dönüşebilmektedir. Ayrıca hem idare hem de işletmeler 
bakımından teminat, inceleme, YMM raporu vd. 
külfetlere ek olarak alt firma problemlerinin yol açtığı 
muhtelif sorunlar da yaşanmaktadır. Oysa düzgün 
çalışan üretici firmaların mal ve hizmet alımlarından 
doğan KDV iadelerinden mahsupların kapsamına; 
vergiler, sigorta primleri ve ithalde alınan vergilere 
ilaveten geçmişte olduğu gibi (KDV kanunundaki 
düzenlemelerin çerçevesine uygun olarak) doğalgaz, 
elektrik, akaryakıt alımları ile grup şirketlerinin vergi/
sigorta primi borçlarının da eklenmesi yerinde 
olacaktır. Üstelik mahsupların kapsamının bu 
çerçevede genişletilmesiyle; kayıt dışılığı ve sahte 
belge düzenlemeyi/kullanmayı alışkanlık haline getiren 
firmalar kendiliğinden kapsam dışında bırakılmış 
olmaktadır.
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Bilindiği üzere, 13.09.2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı 
Cumhurbaşkanı kararı ile Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
32 sayılı karara ilişkin 34 sayılı 
Tebliğ’in 8. maddesinde Türkiye’de 
yerleşik kişilerin kendi aralarında 
akdedecekleri belirli sözleşme 
türlerinde sözleşme bedelinin ve 
diğer ödeme yükümlülüklerinin 
döviz cinsinden veya dövize 
endeksli olarak belirlenemeyeceğine 
ilişkin bazı düzenlemeler yer 
almıştır.

19.04.2022 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 

Numaralı Tebliğinin 8. maddesinin 
9. ve 15. fıkralarında değişiklikler 
olmuştur.

Yapılan düzenleme öncesi
Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi 

aralarında yapacakları, taşıt satış 
sözleşmeleri dışında kalan menkul 
satış sözleşmelerinde sözleşme 
bedelini ve bu sözleşmelerden 
kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerini döviz cinsinden 
veya dövize endeksli olarak 
kararlaştırmaları mümkün idi.

Yapılan düzenleme sonrası 
Türkiye’de yerleşik kişilerin 

kendi aralarında yapacakları, taşıt 
satış sözleşmeleri dışında kalan 

menkul satış sözleşmelerinde 
sözleşme bedelini ve bu 
sözleşmelerden kaynaklanan diğer 
ödeme yükümlülüklerini döviz 
cinsinden veya dövize endeksli 
olarak kararlaştırmaları mümkün 
olmakla birlikte, sözleşme konusu 
ödeme yükümlülüklerinin Türk 
parası cinsinden yerine getirilmesi 
ve kabul edilmesi zorunlu hale 
gelmiştir. 

Önemle altını çizmek 
gerekir ki Türk parası cinsinden 
ödeme zorunluluğu, Türkiye’de 
yerleşik kişilerin kendi aralarında 
akdedecekleri menkul satış 
sözleşmelerini kapsamaktadır. 
Dolayısıyla, Türkiye’de yerleşik 
kişi ile yurt dışında yerleşik 

HUKUK

DÖVİZ İLE 
ÖDEME YASAĞI Av. Murat ULUSU

EBSO Hukuk Danışmanı
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HUKUK

kişi arasındaki menkul satış 
sözleşmesindeki ödemeler döviz 
cinsinden yapılabilmektedir.

Ödemelerin döviz cinsinden 
yapılması zorunluluğu olsa dahi 
yeni düzenleme, menkul satış 
sözleşmelerinde yer alan bedelin 
döviz cinsinden veya dövize 
endeksli olarak kararlaştırılmasına 
dair bir yasak getirmemiştir. 
Bir diğer ifadeyle, menkul 
satış sözleşmesinin tarafları 
ödeme yükümlülüklerini döviz 
cinsinden veya dövize endeksli 
kararlaştırabilmekle birlikte ödeme 
gününde bedelleri Türk lirası 
cinsinden ödemek zorundadırlar.

19.04.2022 tarihinden 
önce düzenlenmiş çeklerde 
ve faturalarda uygulama
19.04.2022 tarihinden önce 

tarafların kendi aralarında 
yapmış oldukları menkul satış 
sözleşmeleri kapsamında 
dolaşıma girmiş bulunan döviz 
cinsinden kıymetli evraklar (çek, 
senet vb.) kapsamındaki ödeme 
yükümlülüklerinin döviz cinsinden 
yapılması mümkündür. Ayrıca 

19.04.2022 tarihinden önce 
düzenlenmiş faturalarda da ödeme 
yükümlülükleri döviz cinsinden 
yerine getirilebilir.

19.04.2022 tarihinden sonra 
ise döviz üzerinden fatura 
düzenlemek mümkündür ancak 
bunların bedelinin Türk lirası olarak 
ödenmesi zorunludur.

Çeklerin bir ödeme aracı olması 
nedeniyle, 19.04.2022 tarihinden 
sonra yurt içi emtia alımlarında 
döviz cinsinden çek düzenlenmesi 
mümkün değildir.

İhraç kaydıyla satışlarda 
Türk Lirası cinsinden 

ödeme 
zorunluluğu var mıdır?
İhraç kaydıyla teslim işlemi 

uygulamada “by-pass ihracat” 
olarak da anılır. Bu işlemde ihracatçı 
pasif pozisyondadır. İhracat işlemine 
ilişkin tüm maliyet, hasılat ve riskler 
prensip itibariyle imalatçıya aittir. 
İhracatçı çoğunlukla bu ihracata 
aracılık işlemi nedeniyle sabit veya 
oransal bir komisyon geliri elde 
eder.

Bakanlıkça ihraç kaydıyla 

satışlar hususunda herhangi bir 
düzenleme ele alınmamış olsa da 
döviz ile ödeme yasağını ihraç 
kaydıyla satışlara uygulamak için 
pasif nitelikteki aracı ihracatçıyı 
yok saymak ve satış işlemini yurt 
içi yerleşik bir kişi ile yerleşik 
olmayan, diğer kişi arasındaki işlem 
olarak değerlendirmek gerekir ki 
bu durumda da taraflar arasındaki 
anlaşmanın bozulması kaçınılmaz 
olacaktır.

Bir diğer açıdan, ihracat 
işlemlerinde halihazırda ihracat 
bedeli olan dövizin %40’ını TL’ye 
çevirme zorunluluğu bulunduğu ve 
bunun bile ihracatçıları zorladığı 
nazara alındığında ihracat 
bedelinin %100’ünü TL’ye çevirme 
zorunluluğu getirildiği takdirde bu 
düzenlemenin sürdürülemeyeceği, 
piyasanın zarara uğrayacağı açıktır. 

Tüm bu sebeplerle ihraç 
kaydıyla menkul satışlarda Türk 
Lirası cinsinden ödeme zorunluluğu 
bulunmadığı kanaatinde olmakla 
birlikte belirtmekte fayda vardır ki 
en kısa zamanda Hazine ve Maliye 
Bakanlığının bu hususta açıklama 
yapması isabetli olacaktır.
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MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, 
Nisan ayı Meclis toplantısında 

yaptığı açılış ve Başkanlık sunum-
larında zorlu bir kış süreci geride 
kalırken Türkiye’de ve dünyada birbiri 
ardına olumsuz olaylar yaşamaya 
devam ettiğini söyledi. Uzun za-
mandır çözülmesini diledikleri bu 
sorunların çığ gibi büyüyerek bugüne 
geldiğini belirten Attaroğlu, “Özellikle 
son günlerde mülteci meselesinin 
tekrar gündeme geldiğine ve ciddi 
tartışmalara sebep olduğuna üzü-
lerek tanık oluyoruz. Halbuki bu tür 
olumsuzlukların yaşanmaması adına, 
eğitimden barınmaya, istihdama, 
pek çok konuda en ince detayları-
na kadar ele alınmış bir mülteci ve 
sığınmacı stratejisinin olması gerek-
tiğini ilk günden beri ifade etmiştik. 
Bu sebeple, konunun etraflıca tekrar 
ele alınması gerektiği yönündeki 
temennimizi bir kez daha vurgulamak 
isterim. En önemlisi de, mültecilerin 
en kısa zamanda yurtlarına geri gön-
derilmesidir diye düşünmekteyim. 
Tabii ki hemen her olayda olduğu 
gibi bu konuda da provokasyonların 
varlığına da şahit oluyoruz. Bu kadar 
hassas bir konuda kışkırtma hareket-
lerinin çok kötü sonuçları olabilece-
ğini hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda, 
bu tür hareketlere izin verilmemesi, 
itidalimizi korumamız gerektiğini bir 
kez daha hatırlatmak isterim” dedi.

Fransa’da yapılan cumhurbaşkan-

lığı seçimlerinde aday olan Emma-
nuel Macron ile Marine Le Pen’in 
yarışında yüzde 58’e 42 oranıyla 
Macron’un kazandığını hatırlatan 
Attaroğlu, “Göç ve göçmenlere olan 
tepkinin aşırı sağı oldukça güçlendir-
diğini görmekteyiz. Rusya-Ukrayna 
savaş süreci de, yakın geleceğimizi 
belirleyecek bir diğer çok önemli 
süreç olarak dikkat çekiyor. Amerika 
ve Avrupa birliği tarafından köşeye 
sıkıştırılan Rusya’nın yapabileceklerini 
hayal etmek dahi istemiyorum” diye 
konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başka-
nı Joe Biden’ın 1915 olayları için yine 
‘soykırım’ ifadesini kullandığını dile 
getiren Attaroğlu, “Tarihi gerçekleri 
çarpıtan bu tür açıklamaları kınıyo-
ruz” ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisinin en güncel 
konularından birinin ‘dolarizasyo-
nu ortadan kaldırmak adına alınan 
önlemler’ olduğunu belirten Atta-
roğlu, “Alınan yeni kararlar piyasaları 
sarsmakta ve iş hayatında sıkıntılar 
yaratmaktadır. Diğer yandan yaşa-
nan enflasyonist ortam sermayeleri 
eritmekte, para ihtiyacını artırmakta-
dır. Had safhada olan para ihtiyacının 
karşılanması adına hükümetimizin 
yeni önlemler alması gerektiği kana-
atindeyim. Gerek ülkemizi, gerekse 
küresel ekonomiyi oldukça zorlayan 
pandemi sürecinin sonuna geliyor 
olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hala 
tam emin olamasak da, bir daha 

benzer bir durumu yaşamamayı ümit 
ediyoruz” dedi.

İzmir’e altı yıl aradan sonra ilk 
kruvaziyer gemisinin gelmiş olma-
sının mutluluk verici olduğunu dile 
getiren Attaroğlu, “Dövize, turiste, ta-
nıtıma ihtiyacımız olduğu bir dönem-
de, 34 geminin daha gelecek olması 
İzmir adına pozitif bir gelişmedir. 
Emeği geçenlere teşekkürlerimizi 
sunuyorum. Öte yandan sonuçları 
açıklanacak olan ve Avrupa Konseyi 
tarafından düzenlenen 2022 Avrupa 
Ödülü için kısa listeye girme başarısı 
gösteren İzmir, bir dünya kenti olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
İzmir’in uluslararası arenada tanınırlı-
ğını güçlendirecek bu tür organizas-
yonları oldukça önemsiyorum” diye 
konuştu.

Hem milli hem de farklı dini 
bayramların bir arada yaşandığı özel 
bir Nisan ayı geçirdiklerini belir-
ten Attaroğlu, “Öncelikle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizin açılışını ve 
demokrasimizin miladını temsil eden 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramımızın 102. yılını kutluyor, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah 
arkadaşlarını minnetle anıyorum. 
Bununla birlikte, asırlardır Anadolu 
topraklarının manevi zenginliğinin ve 
bir arada yaşama kültürünün bir tim-
sali olarak, Ramazan Bayramının yanı 
sıra, Paskalya Bayramı ve Hamursuz 
Bayramını da kutluyorum” ifadesini 
kullandı.

Attaroğlu’ndan 
Meclİs

temennİlerİ
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. İbrahim 

Gökçüoğlu, EBSO Meclisi’nin 
Nisan ayı toplantısında yaptığı 
konuşmasının başında, devam 
eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başarı 
temennisinde bulunurken şehit olan 
askerlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim 
Köşger’in uyuşturucu kullanımı ve 
risk analizlerinde İzmir’in Türkiye’de 
birinci sırada yer aldığı şeklindeki 
açıklamasını hatırlatan Gökçüoğlu, 
“Çok önemli ve çok ciddi olan bu 
konunun altını çizmek istiyorum. 
Ailelerin yuvasını, gençlerimizin 
geleceğini yok eden bu illetten 
İzmir’i temizlemek adına, bizler de 
üstümüze düşeni yapmaya hazırız” 
dedi.

Gökçüoğlu ayrıca Ege İhracatçı 
Birlikleri seçimlerinde Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçilen Meclis Üyesi Burak Sertbaş’ı; 
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanlığına seçilen Meclis Üyesi 
Ali Fuat Gürle’yi; Türkiye Un Sanayi 
Federasyonu seçimlerinde Yönetim 
Kurulu Başkanı seçilen Meclis Üyesi 
Haluk Tezcan’ı kutlayarak başarılar 
diledi.

Küresel arz şoku ve riskler
Pandemide normalleşme 

yaşanırken, küresel ekonomide 
belirsiz eğilimlerin güçlendiğini 
ifade eden Gökçüoğlu, “Çin hariç 
neredeyse tüm ülkeler pandemide 
normalleşmeye geçti ve geçiyor. 
Şanghay’da yaşanılanlara ilişkin 
farklı senaryolar olsa da, tamamen 

normalleşeceğimiz bir yaza doğru 
hızla yol alıyoruz. Ekonomide 
birçok önemli konu belirsizliğini 
korumakta. Bunları küresel tedarik 
zincirlerinde yeniden kırılma ve 
bozulma; enerji, hammadde, 
navlun ve değerli metallerin 
fiyatlarında artış eğilimi; parasal 
genişlemenin sona eriyor olması; 
yüksek enflasyon sürecinin 
dengeleri bozması; enerji ve gıda 
arz güvenliğinin geleceği tehdit 
etmesi ve jeopolitik risklerin sebep 
olduğu konular olarak sıralayabiliriz. 
Rusya, Ukrayna’dan henüz çıkmış 
değil. Süreç olağan dışı bir şekilde 
yavaş ilerliyor. Bu iş uzadıkça, 
ticaretin akışı da zorlaşıyor. Askeri 
olarak nokta koyulsa bile, biliyoruz 
ki hem ekonomik, hem de diplomasi 
anlamında farklı bir boyuta 
geçilecek. Zira uzmanlar, dünyanın 
jeopolitik depresyona girdiği 

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, “Sanayicimiz ağır maliyetler ve 
belirsizlik karşısında ciddi bir özveri göstermektedir. Adeta hem buzlu bir zeminde hem de sisli 
bir yolda ilerlemeye çalışmaktadır. Bunun uzun süre böyle devam etmesi mümkün değildir” dedi.

Gökçüoğlu: 
“Sanayici 
hem buzlu bir 
zeminde, 
hem de sisli bir 
yolda ilerlemeye 
çalışıyor”



43MAYIS 2022

MECLİS

inancında” diye konuştu.
Bütün bu gelişmelerin yanında 

Dünya Bankası ve IMF’nin 2022 
küresel büyüme beklentilerini 
düşürdüğünü hatırlatan Gökçüoğlu, 
“Küresel ekonominin konuları 
çözüm bulmadığı sürece daralma 
kaçınılmaz. Ülkemiz açısından 
da jeopolitik riskler artarken, 
ekonomide yaşanan açmaz devam 
ediyor. Bakın, Rusya-Ukrayna savaşı 
öncesinde, savaşın ortasında ve 
bugünkü seviyeye baktığımızda 
Türk Lirası Ruble’den daha fazla 
değer kaybediyor. Hatta Ruble 
savaş öncesi seviyeyi gördü. 
Ancak, TL’ye güven bir türlü 
kazandırılamadı. Eğer vatandaş, 
kendi parasından kaçarak, dövize, 
eve, arabaya, eşyaya, gıdaya 
yönelmek istiyorsa, bunu önlemek 
için güçlü önlemler alınması gerekir. 
Bir başka deyişle olağanüstü 
durumlarda olağan önlemler işe 
yaramıyor. Döviz kurlarında istikrarı 
kalıcı olarak sağlamadan, buna 
imkan verecek para ve maliye 
politikası ile yapısal önlemleri 
almadan TL’ye güveni artıramayız. 
TL’ye güveni artırmadan da 
ekonomik istikrarı sağlayamayız” 
ifadesini kullandı.

Enflasyon tehlikesi
Sanayicinin de vatandaşın da 

artık her ay artık aynı konuları 
konuştuğunu, hayatın her 
geçen ay çok daha zorlaştığını 
vurgulayan Gökçüoğlu, “Enflasyon 
hiçbir şekilde durdurulamıyor. 
Kendi haline bırakılmış gibi. 
Oysa bu durum hane halkını 
yoksullaştırırken, biz üreticileri de 
üretim yapamaz noktaya sürüklüyor. 
Şimdilik talebin öne çekilmesi ile 
piyasada işler yürüyor gibi; ancak 
bu sağlıklı bir işleyiş değildir. ÜFE 
ve TÜFE arasındaki makas her ay 
açılıyor. Maliyetlerimizin bu denli 
arttığı bir ortamda, enflasyonda 
düşüş beklemek hayaldir. Kendi 
haline bırakmak ise bir felakettir. Bir 
an evvel bu gerçeğin idrak edilerek, 
somut tedbirlerin alınmasını 

istiyoruz. Enflasyon, geçmişten 
bugüne Türkiye ekonomisinin en 
öncelikli konularından biridir. 40 yılı 
aşkın süredir dünya ortalamasının 
üzerinde enflasyona sahip 
neredeyse tek ülkeyiz. Enflasyonla 
mücadelede Merkez Bankası 
ve para politikasına çok büyük 
görevler düşmektedir. Bu şekilde 
enflasyonla sanayimizin küresel 
rekabette başarılı olması mümkün 
görünmemektedir. Bu nedenle 
enflasyona yenilmemek için bizlerin 
enflasyonu yenmesi gerekmektedir” 
dedi.

Enerji maliyetleri ve PMI
Enerji girdilerine yapılan zamlar 

ve devam eden enflasyon nedeniyle 
yakın bir zamanda ihracatın 
zorlanmaya başlayacağına dikkat 
çeken Gökçüoğlu, “Nisan ayında 
beklenen doğalgaz zammı yapıldı. 
Sanayide tüketime yüzde 50 gibi 
oldukça yüksek oranda bir zam 
daha geldi. 2021 Nisan ayından 
2022 Nisan ayına birim fiyatlardaki 
artış yüzde 552’dir. Bu korkunç 
bir rakamdır. Bu şekilde üretimi 
sürdürülebilir kılmak çok güçtür. 
Biliyoruz ki bu artışların devamı 
da gelecektir. Özellikle enerji 
konusunda stratejik ve uzun vadeli 
adımlar hızlandırılmalıdır” diye 
konuştu.

İmalat sanayisine yönelik atılan 
her adımı çok önemsediklerini 
dile getiren Gökçüoğlu, “Ancak 
bir gerçek var ki, sanayicimiz ağır 
maliyetler ve belirsizlik karşısında 
ciddi bir özveri göstermektedir. 
İmalat Sanayi Satın Alma 
Yöneticileri yani PMI endeksinin 
uzun bir zaman sonra, yeniden 
barajın altında kalması önemli 
bir işarettir. Bu durumun geçici 
olmasını diliyorum. Aksine, Dünya 
ve Euro ortalamasında ise barajın 
üstündeki seviye korunmaktadır. 
Bu gelişme sanayicimizin geleceğe 
ümitli bakamadığını, her an bir 
iç ve dış talep daralması şoku ile 
karşılaşabileceklerini beklediklerini 
ortaya koymaktadır. Sanayicimiz 

adeta hem buzlu bir zeminde 
hem de sisli bir yolda ilerlemeye 
çalışmaktadır. Ancak enerjisini 
yarınları şekillendirmeye değil günü 
kurtarmaya harcamaktadır. Bunun 
uzun süre böyle devam etmesi 
mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Ekonomide yeni 
düzenlemeler
Sanayicilerin ekonomide gün be 

gün açıklanan yeni düzenlemeleri 
endişe ile takip ettiğini belirten 
Gökçüoğlu, “Turizm ve ihracat 
bedellerinin yüzde 40’ının TCMB’ye 
satma zorunluluğu uygulaması 
getirildi. Bu TCMB’nin kredibilitesini 
olumsuz yönde etkilerken, 
ihracatçı sanayicilerimizin de 
finansal yapısını da bozmaktadır. 
Örneğin bir firmanın yüzde 60-70 
oranında döviz ödemesi varsa, bu 
durumda hem bozdururken hem 
de borcunu ödemek için alırken, 
kur farkı mağduriyeti yaşayacaktır. 
19 Nisan tarihli Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkındaki 
Tebliğ ile ödeme yükümlülüklerinin 
TL ile yapılması zorunlu hale 
getirilmiştir. İhracatımızın 
ithalata bağımlılığı yüzde 
70’lerde iken, dövize dolayısıyla 
ihracatın artmasına ihtiyacımız 
varken, bu uygulama hem kur 
farkından dolayı mağduriyeti, 
hem de dövize istenildiği zaman 
ulaşabilmeyi zorlaştırmaktadır. 
Dövizle alıp, içerde TL ile satmak 
sürdürülemez. Uygulama da süre 
de belirtilmemiştir. Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ ile Demir-çelik ürünlerinin 
teslimlerinde tevkifat uygulaması 
getirildi. Diğer bir düzenleme 
de her bir gümrük beyannamesi 
itibarıyla, ihracat başına 30 bin 
dolar olan terkin tutarı 15 bin dolara 
düşürüldü. İlave maliyet yaratan, 
belirsizliği artıran, güven zedeleyen 
bu tür günlük uygulamalardan 
vazgeçilmelidir. Son olarak da, 
Merkez Bankası, bankalara 1 Nisan 
2022 itibari ile dörder haftalık 
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dönemlerde kullandırılan ticari 
kredilerin yüzde 10’u oranında 
zorunlu karşılık ayrılması kararı aldı. 
Bu uygulama ile ticari kredilere 
ulaşım zorlaşırken, kredi faizleri de 
artacaktır” dedi.

Ekonomi torba paketi
Sözü edilen ana konuların 

yanında, ekonomik gidişata mikro 
çözümler getirilmeye çalışıldığını 
ifade eden Gökçüoğlu, “15 Nisan 
2022 tarihli kanuna göre imalat 
sanayi ile turizme yönelik yatırım 
teşvik belgesi sahibi mükelleflere, 
belge kapsamındaki inşaat işlerine 
ilişkin mal teslimleri ve hizmet 
ifaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar 
KDV’den müstesna olacak. Ayrıca 
Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge 
faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri 
elektrik motorlu taşıt araçlarını 
Türkiye’de imal eden mükelleflere 
bu araçların geliştirilmesine yönelik 
verilen ve yatırım teşvik belgesi 
kapsamında yer alan mühendislik 
hizmetleri 31 Aralık 2023’e kadar 
KDV’ye tabi olmayacak. İmalat 
sanayi ile turizme yönelik inşaat 
işleriyle elektrik motorlu taşıtlarla 
ilgili yatırımın tamamlanmaması 
halinde, zamanında alınmayan 
vergi alıcıdan, vergi zıyaı 
cezası uygulanarak gecikme 
faiziyle birlikte tahsil edilecek. 
Zamanında alınmayan vergilerle 
vergi cezalarında zamanaşımı, 
verginin tarhını veya cezanın 
kesilmesini gerektiren durumun 
meydana geldiği tarihi takip eden 
takvim yılının başından itibaren 
geçerli olacak. Bu kapsamda 
yapılan hizmetler nedeniyle 
yüklenilen vergiler, vergiye tabi 
işlemler üzerinden hesaplanan 
vergiden indirilecek. İndirim 
yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 
istisna kapsamında işlem yapan 
mükellefin talebi üzerine iade 
edilecek” diye konuştu.

Yeni istihdam programı
Cumhurbaşkanlığı tarafından 

açıklanan mesleki eğitim kursları ile 

işbaşı eğitim programlarında yüzde 
70 istihdam koşulu getirildiğini 
vurgulayan Gökçüoğlu, “Aktif 
İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 8 Nisan 2022 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Yönetmeliğe göre tüm mesleki 
eğitim kursları Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü’nden uygunluk 
onayı alındıktan sonra başlatılacak. 
Birçok kurum, kuruluş, dernek kurs 
düzenleyebilecek. Tüm mesleki 
eğitim kursları en az yüzde 70 
istihdam taahhüdü verilmesi 
koşuluyla düzenlenebilecek. 
Özel sektör işyerleri en az 
beş sigortalıya sahip olmaları 
durumunda bu kurslardan 
yararlanabilecek ve kontenjan 
uygulanacak. Sigortalı sayısı 5-9 
arasında olan işyerleri için kursiyer 
sayısı en fazla 12 kişi, sigortalı sayısı 
10-49 arasında olan iş yerleri için 
kursiyer sayısı en fazla 24 kişi, 
sigortalı sayısı 50 ve daha fazla 
olan iş yerleri için kursiyer sayısı 
sigortalı sayısının yüzde 50’sinden 
fazla olamayacak. Kursiyerler veya 
yerlerine istihdam edilecek kişiler, 
120 günden az olmamak üzere 
en az fiili kurs gününün üç katı 
kadar süreyle istihdam edilecek. 
İşbirliği yöntemiyle düzenlenecek 
kurslarda, kursiyerin zaruri gideri 
ve sigorta prim gideri ile eğitici 
giderleri karşılanacak. Daha önce 
bir kurs veya programa katılanlar 
için kurs ve programlar arasında, 
çalışanların mesleki eğitimi 
hariç, dokuz ay bekleme süresi 
bulunacak. Özel sektör işyerleriyle 
aynı ayda ya da dönemde 
düzenlenecek kurs veya programa 
katılacak toplam kişi sayısı, 
belirlenen şekilde hesaplanan 
sigortalı sayısının aritmetik 
ortalamasının yüzde 50’sinden 
fazla olamayacak. Burada şunun 
altını çizmek isterim. Haftada bir 
gün okulda, 4 gün fabrikada eğitim 
ile maaş ve istihdam garantili 
mesleki eğitim merkezlerindeki 
uygulama doğru olmakla birlikte; 

sanayide belki hiç çalışmamış 
birinin 27 haftada ustalık belgesi 
alması ne kadar sağlıklı sonuçlar 
doğurur pek emin değilim. 
Değerlendirmelerinize sunuyorum” 
ifadesini kullandı.

İzmir’de işsizlik riski
İstihdam programları ile işsizlik 

azaltılmaya çalışılsa İzmir özelinde 
durumun çok daha kritik olduğunu 
belirten Gökçüoğlu, “İller bazında 
açıklanan yıllık işsizlik oranında 
İzmir, 2021 yılında yine önceki 
yıllarda olduğu gibi doğu illerinin 
ardından gelmektedir. Türkiye 
ortalaması yüzde 12 olan işsizlik 
oranı, İzmir’de yüzde 14,7’dir. 
Yıllardır verdiğimiz her dosyada, 
önerilerimiz arasında bu gerçeğe 
yer verdik. İzmir, yıllarca teşvik 
sisteminin mağduriyetini yaşadı. 
Israrlı taleplerimiz neticesinde 
birtakım düzenlemeler yapıldı. 
Bugün İzmir’de yatırımcı iştahı çok 
yüksek olsa da, sanayi yatırımları 
için imara açılacak büyük çaplı arsa 
sorunu yaşanmaktadır. Bununla 
birlikte, inanıyorum ki, tarım dayalı 
ihtisas OSB’lerimiz ile İzmir’de 
artan yatırımlar, işsizliğe birinci 
çare olacaktır” dedi.

Manevi motivasyon
Gökçüoğlu, Ramazan Bayramı, 

Hamursuz Bayramı ve Paskalya’nın 
Nisan ayına denk geldiğini hatırlattı 
ve “Bu durum insanlık için manevi 
bir motivasyon olmuştur. Müslüman 
aleminin Ramazan Bayramı ile 
Musevi ve Hristiyan aleminin 
özel günlerini kutluyor, insanlık 
adına birleştirici, güzel günler 
diliyorum. Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza 
hediye ettiği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da 
gönülden kutluyorum. 82. kuruluş 
yıldönümünde Köy Enstitüleri’nde 
yaratılmak istenen aydınlanma 
felsefesini doğru anlayabilmeyi ve 
çocuklarımıza güzel bir gelecek 
bırakabilmeyi umut ediyorum” diye 
konuştu.
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Mustafa Karabağlı
Çip üretimine devlet 
destekli yatırım
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Karabağlı, Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu Ege Sanayici ve 
İşinsanları Derneği’nin iş insanları 
ile finans kaynağının buluşmasını 
sağlamak amacıyla 6 Haziran 
2022 tarihinde İzmir’de ‘Yatırım 
Zirvesi’ düzenlediği bilgisini Meclis 
Üyeleri ile paylaştı. Karabağlı, söz 
konusu zirvede yatırım fonları 
ve kurumsal finans kuruluşları 
ile tüm Türkiye’den şirketlerin 
ve iş insanlarının, gerçekleşmiş 
vaka analizlerinin de ele alınacağı 
oturum ve görüşmelerde bir araya 
geleceğini belirterek zirveye EBSO 
Meclis üyelerini davet etti.

Rusya-Ukrayna Savaşının 
hem bölgesel ve hem de küresel 
etkilerinin derinden hissedildiğini 
belirten Karabağlı, “Her şeyden 
önce bu çağda savaş, insanlık için 
ayıptır. Rusya-Ukrayna savaşının 
küresel ve ulusal anlamda bir takım 
sert etkileri oldu. Savaş sonlansa 
bile bu etkiler bir süre daha devam 
edecek. Türkiye savaşa kırılgan 
bir ekonomiyle yakalandı. Zaten 
enflasyonist bir ortamda, kur 
baskısı altında olduğumuz zorlu bir 
süreci yaşarken üstüne bu savaş 
ile daha da zor bir döneme girdik. 
Yaz aylarında turizm gelirleriyle 
bir iyileşme beklerken, turizm 
payımızda önemli yere sahip 

olan iki ülke 
arasındaki 
savaş, bu 
beklentimizi 
revize 
etmemizi 
gerektirebilir” 
dedi.

Dünyada 
çip krizinin 
devam ettiğini 
ifade eden 
Karabağlı, 
“Çip, tek bir 
fonksiyonlu bir 
emtia değildir. 
Teslim süreleri 
80-90 haftayı bulmaktadır. Bu 
nedenle dünya genelinde elektrik 
elektronik sanayisi kilitlendi, 
sanayici nasıl üretim yapacağını 
düşünür noktaya geldi. Ülke olarak 
bu sektöre devlet destekli yatırım 
yapılması gerekmektedir” diye 
konuştu.

Kamil Porsuk
Sanayici daha ucuza 
doğalgaz kullanacak
EBSO Meclis Üyesi Kamil 

Porsuk,  OSB’lerin ortak alt yapı 
tesisleriyle sanayiciyi destekleyen 
ve üretim maliyetlerini düşürmesi 
amaçlanarak kurulan bölgeler 
olduğunu belirterek, bu anlayış 
ve amaçla yöneticisi oldukları 
OSB’lerde sanayicilerin her 
alanda desteklenmesine, enerji 

maliyetlerinin azaltılmasına ve 
rekabet gücünün artırılmasına 
yönelik çalışmalar yaptıklarını 
söyledi.

2021 yılının son çeyreğinden 
itibaren doğalgaz ve elektrik 
fiyatlarına gelen yüksek zam 
oranlarının, sanayicilerin 
maliyetlerini ciddi oranda 
artırdığını ifade eden Porsuk, 
“Geçtiğimiz yılın son aylarından 
itibaren OSB içinde faaliyet 
gösteren ve doğalgaz tüketimi 
yıllık 300 bin sm3 ve altında olan 
sanayiciler, OSB dışındaki benzer 
sektörlerde faaliyet gösteren diğer 
sanayicilerden üç kat daha fazla 
doğalgaz bedeli ödedi. Bu nedenle 
enerji giderlerini karşılayamaz ve 
rekabet edemez koşullar altında 
olan sanayiciler, OSB içinde 
bulunmaktan neredeyse vazgeçme 
noktasına kadar geldi. Yaşanan 

Sanayicinin gündemi 
enerji maliyetleri

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyesi sanayiciler, EBSO Nisan ayı Meclis 
toplantısında çip üretiminin desteklenmesi, artan enerji maliyetleri ve 

sektörel komiteler ile ilgili konuları gündeme getirdiler.

KamilKamil
PorsukPorsuk

MustafaMustafa
KarabağlıKarabağlı
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olumsuzlukları ve haksız 
rekabet koşullarını, 
EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile paylaştık. 
OSBÜK ve OSBDER 
öncülüğünde ilgili 
Bakanlıklara, kurum ve 
kuruluşlara sıkıntılarımız 
aktarıldı. Enerji Bakanı 
Fatih Dönmez ile 
yapılan toplantı ve 
ikili görüşmelerde de 
sanayicinin bu konudaki 
sorunlarına ilişkin 
destek talep edildi. 
Bakan Yardımcımızla 
yapılan OSBÜK Bölge İstişare 
Toplantısında da sıkıntılar gündeme 
getirildi. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, EBSO, BOTAŞ ve 
EPDK’ya yapılan başvurular ile 
konu ciddiyetle, sürekli güncel 
tutularak takip edildi. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımızdan, 
OSB’lerde Doğalgaz Dağıtımına 
İlişkin Usul ve Esaslarda yeni bir 
düzenleme yapıldığı müjdesini 
aldık. Düzenleme ile OSB’lerde 
yıllık 300 bin sm3 ve altında 
doğalgaz kullanan sanayicilerimiz, 
OSB dışında faaliyet gösteren 
diğer sanayiciler ile aynı fiyattan 
doğalgaz kullanabilecek” dedi.

Porsuk, konunun çözümü 
nedeniyle başta Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank olmak 
üzere Bakan Yardımcılarına, Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürlüğüne ve 
Bakanlığın ilgili bürokratlarına, 
Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e, 
Ticaret Bakanlığı bürokratlarına, 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine, OSBÜK’e, 
BOTAŞ’a ve EPDK’ya KOSBİ 
Yönetim Kurulu adına teşekkür 
ettiğini ifade etti.

Kenan Lider
Fabrikalara 
GES kurulumu
EBSO Meclis Üyesi Kenan Lider, 

sanayicilerin birinci derecedeki 

sıkıntılarının enerji maliyetleri 
olduğunu belirterek söz konusu 
maliyetleri aşağıya çekebilmek 
adına fabrika çatısına güneş enerji 
paneli kurabilmek için yaklaşık 
sekiz aydır teklif aldıklarını, devletin 
KGF’yi öne sürerek ‘sanayicinin 
tabiri caizse ağzına bir parmak bal 
çaldığını’ ama konuyla ilgili dört 
aydır beklediklerini söyledi.

Lider, güneş enerji sisteminin 
mevcut teşvik belgesine 
eklenemediğini, yeni bir teşvik 
belgesi çıkarılması gerektiğini, 
ancak başvuru belgesi müracaat 
ücretinin de 10 bin TL’ye çıktığını 
söyleyerek, uygun görülür ise 
TBMM’ye konuyla ilgili bir ziyareti 
gerçekleştirilmesini talep etti.

Murat Güner
Asma ithalatı yasağı
EBSO Meclis Üyesi Murat Güner, 

meyve şarabı ürünlerine geçen 
Nisan ayında yüzde 71 oranında 
yeni zam geldiğini hatırlatarak 
“Oysa bu zamdan sadece dört ay 
önce zaten yüzde 40 oranında 
zam yapılmıştı. Şarap üretiminde 
yaşadığımız diğer bir sıkıntı ise 
şaraplık üzüm asma fidanı ithal 
edilmesinin yasaklanması oldu. 
Ülkemizde şaraplık üzüm asma 
fidanı üretimi çok az. İthalatı da 
yasaklandığı için Mayıs-Haziran 
ayında yapılması gereken dikimi 
gerçekleştiremeyeceğiz. Dolayısıyla 
üretimde bir yılı daha kaçırmış 
oluyoruz” dedi.

Hilmi Uğurtaş
EBSO binaları
EBSO Meclis Üyesi Hilmi 

Uğurtaş, EBSO binaları hakkındaki 
gündem maddesinde söz alarak 
yaptığı konuşmasında, Meclis’te 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak değil, Kumaş ve Tekstil 
Bitirici Hizmetler Sanayi Meslek 
Komitesi’nin Meclis Üyesi sıfatıyla 
konuşmak istediğini ifade etti. 
Uğurtaş, “Zoom uygulaması 
üzerinden yapılan Şubat ayı 
Meclis toplantısında, chat bölümü 
üzerinden İAOSB’nin yapacağı 
binayla ilgili bazı Meclis üyelerinin 
İAOSB Yönetim Kurulunu üzen, 
zan altında bırakan yazılar 
yazdıklarını gördüm. İçinde 
bulunduğumuz durumu İAOSB 
Yönetim Kurulu ile paylaştım. 
Yaptığımız değerlendirme 
neticesinde, bundan böyle EBSO 
Meclisi veya Yönetim Kurulu 
Üyelerinin İAOSB’nin yapacağı 
EBSO binasıyla ilgili soruları olur 
ise yazılı olarak İAOSB’ye iletilmesi, 
yine aynı şeklide cevapların da 
yazılı olarak verilmesi yönünde 
karar aldık. İAOSB’de EBSO 
binasının yapılması için en çok 
mücadele veren kişi benim. Ancak 
chat üzerinden yazılan ifadeler 
sonrasında hiçbir Meclis Üyesi 
bizi savunmadı. Bir daha EBSO 
Meclisinde yapılacak bina ile ilgili 
söz almayacağım. Bana da soru 
yöneltilmemesini istiyorum. Binayı 

HilmiHilmi
UğurtaşUğurtaş

MuratMurat
GünerGüner

KenanKenan
LiderLider
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yapabilmek için 35 milyon TL’yi İAOSB bütçesinden 
geçirdik. Hali hazırda bulunan 200 bin metrekarelik 
hizmet alanımızın satışını küçük parseller halinde 
yapmak istiyoruz. Bu alan ile ilgili bugüne kadar 
başka planlarımız vardı, ama vazgeçtik. Çünkü 
bu alan aracılığıyla hem EBSO binası ve hem de 
başka yatırımlar için kaynak yaratma fırsatımız 
var” diye konuştu. Uğurtaş’ın konuşması üzerine 
Meclis Başkanı Hakkı Attaroğlu, Meclisin talebinin 
bu konuda en kısa sürede yol alınması olduğunu 
belirtirken Meclis Üyesi Haluk Tezcan, Uğurtaş’a bina 
temelinin bu sene atılıp atılmayacağını öğrenmek 
istediğini, çünkü hala net bir yanıt alamadıklarını 
söyledi. 

Uğurtaş’ın resmi olarak yazılırsa cevap 
vereceklerini söylemesi üzerine Tezcan, EBSO’nun 
böyle bir tavrı hak etmediğini söyledi.

EBSO Meclis Üyesi Nedim Anbar da asıl amacın 
EBSO’ya bina kazandırmak olduğunu belirterek 
Uğurtaş’ı bir daha Meclis toplantısında yöneltilen 

sorulara cevap vermeyeceği ve yazılı bilgi verileceği 
yönündeki kararını gözden geçirmeye davet etti 
ve konuşmak yoluyla mutlaka ortak noktada 
buluşabileceklerini ifade etti.

Enver Olgunsoy
EBSOV Kermesi daveti
EBSO Meclis Üyesi Enver Olgunsoy, EBSO Vakfı 

Kadınlar Birliği’nin öğrencilere burs sağlamak 
amacıyla 26 Nisan 2022 tarihinde Swiss Otelde 
gerçekleştirilecek kermesine, Meclis Üyeleri davet 
ederek üyelerden eşlerini de kermese davet 
etmelerini talep etti.

Cüneyd Temel
Asansör Teknik 
Komitesi üyelikleri

EBSO Meclis Üyesi Cüneyd Temel, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı uhdesinde faaliyetlerini yürüten 
Asansör Teknik Komitesi’ne (ASTEK) TOBB tarafından 

belirlenecek odaların ilgili meslek 
komitelerini temsilen iki üye ile 
katıldığını söyledi. Temel, “Bu 
temsilciler Odamız ile Ankara 
Sanayi Odası’ndan seçildi. Ancak 
komitenin oluşumu ve görevleri 
hakkında yayınlanan tebliğ ile 
temsilci sayısı bire indirildi. ASTEK 
Komisyonuna TOBB Reel Sektör, 
Ar-Ge ve Uygulama Dairesi ile 
Sektörler ve Girişimcilik Dairesini 
temsilen, bünyesinde ayrı Asansör 
Komitesi bulunan iki Oda’dan birer 
temsilcinin görevlendirilmesini 
talep ediyoruz” diye konuştu.

MECLİS

NedimNedim
AnbarAnbar

HalukHaluk
TezcanTezcan

CüneydCüneyd
TemelTemel

EnverEnver
OlgunsoyOlgunsoy

Türker Zorlubaş’ı
kaybettik
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 2009 ile 
2013 yılları arasında Meclis Üyeliği yapan 
Türker Zorlubaş 2 Mayıs 2022 günü vefat 
etti. Zorlubaş’ın cenazesi, 3 Mayıs 2022 
günü Urla Yağcılar Köyü Camii’nde ikindi 
vakti kılınan namazın ardından Yağcılar 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Türker 
Zorlubaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve 
sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi Bu çarkıfelek başka çarkıfelek. 70’li 

yıllarda TRT’de başlayan sonra diğer 
kanallara atlayan ve 1500 programdan 
fazla süren bir TV oyunundan söz 
etmiyorum. Ki o çarkıfelek Güner Ümit, 
Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali 

Erbil, Muazzez Ersoy, Deniz Seki, Emel 
Müftüoğlu, Arto, Hamdi Alkan, Petek 
Dinçöz, İlker Ayrık, Emre Karayel, Onur 
Büyüktopçu gibi sunucular tarafından 
sunulan belki de en uzun soluklu TV 
oyunu idi.

ÇARKIFELEKÇARKIFELEK
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45 yıl kimler geldi kimler 
geçti o dönen çarkın önünden.

Bugün söz edeceğim 
çarkıfelek ise, sadece o ünlü 
çarka benzeyen çiçekleri 
nedeni ile çarkıfelek olarak 
adlandırılan çok değerli bir 
tıbbi bitki.

Meşhur rahatlatıcı bitki
Bu çarkıfeleğin diğer ismi 

ise, birçoğunuz tarafından 
bilinen passiflora, teskin 
edici, rahatlatıcı bir ilaç 
olarak yıllardır şurupları, 
kapsülleri kullanılıyor. Latince 
adı Passiflora incarnata. 
Passifloranın toprak üstü 
kesimlerinin tümü drog, yani 
ilaç olarak kullanılıyor. Başka 
bir türü (ki passifloranın 
yaklaşık 400 kadar türü 
vardır) ülkemizde sarmaşık 
gibi, duvarlarda büyüyen 
tırmanıcı süs bitkisi olarak da 
kullanılmaktadır.

Meyveleri çok güzel kokulu 
ve yenilebilen bir bitkidir. Bazı 
ülkelerde bazı türleri meyvesi 
için yetiştirilir.

Mayalar, Aztekler ve 
Kızılderililer tarafından 
ilaç olarak kullanılmış ve 
günümüzde de kullanılmaya 
devam etmektedir. İlk 
kullanan insan gruplarından 
da anlaşılacağı üzere Amerika 
kıtasında, tropikal bölgelerde, 
Amazon yağmur ormanlarında 
yaygın olarak yetişir. Ülkemizde 
de kültürü yapılmakta olup, 
değerli bir ilaç olarak sinirleri 
yatıştırıcı, güçlendirici, kramp 
giderici uykusuzluk ve ağrı 
giderici olarak kullanılmaktadır.

İçeriğinde çeşitli flavonoitler 
kumarin glikoproteinler, 
pollisakkaritler, tabi bir de 
şeker türleri mevcuttur. 
Flavonoitlerden olan viteksin 
üzerinden değerlendirilen 

passiflora, çok az miktarda 
uçucu yağ da taşır. Droga hafif 
ve güzel kokusunu veren bu 
uçucu yağdır.

Passiflora incarnate ekstresi 
mükemmel bir kaygı giderici 
ilaç olarak kullanılır. Aynı 
zamanda tansiyon düşürücü, 
kalp çarpıntısını yavaşlatıcı 
etkisi de vardır.

Kullanım şekli ve 
etkileri
Passifloranın çayı da 

hazırlanarak tüketilebilir. 1 kaşık 
drog (yani bitkinin toprak üstü 
kısmı) 150 cc kaynar su ilavesi 
ile mükemmel bir yatıştırıcı çay 
olarak kullanılır. Uykusuzluk ve 
kaygı giderici etkisini bir süre 
sonra gösterecektir.

Passiflora diğer yatıştırıcı 
droglar ile birlikte kombine 
edilerek de kullanılabilir. 
Valerianae radix, lavandula 
angustifolia gibi.

Ülkemizde 6-7 firma 
tarafından kapsül, şurup, 
tablet şeklinde preperatları 
eczanelerde satışa 
sunulmuştur. Şurubu ekstreden 
hazırlanmaktadır. Yurtdışında 
damla şeklinde de sunulmuş 
preperatları mevcuttur.

Sonuçta bizim çarkıfelek, 
konsantrasyon bozuklukları, 
uyku bozuklukları, yorgunluk, 
günlük hayattaki gerginlikler, 
verim kaybı, sinir gerginliği, 
stres vs. gibi tam da çağımızın 
rahatsızlıkları diyebileceğimiz 
rahatsızlıklarda birebirdir. 
Uykuya yatmadan önce 
içilecek bir fincan çayı da sizi 
rahatlatır ve uykuya dalmanızı 
kolaylaştırır. Bilinen bir yan 
etkisi de yoktur. Ayrıca serada 
ya da Akdeniz, Ege ikliminde 
açıkta yetiştirilebilir. Bakırçay 
ovasında da başarı ile kültürü 
yapılmıştır.
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GÜNDER’den yapılan 
ve geçen yıla dair 
değerlendirmelerin ve bu 

yıla ilişkin beklentilerin paylaştığı 
yazılı açıklamada, 2021 sonu 
itibarıyla Türkiye’nin elektrikte 
toplam kurulu gücünün 99 bin 
819 megavata ulaştığını, bunun 
7 bin 815 megavatlık kısmının ise 
güneş enerjisi santrallerinden 
(GES) sağlandığını ifade edildi.

Geçen yıl güneş enerjisinde 
kurulu gücün yaklaşık 1148 
megavat artış gösterdiğini 
aktaran açıklamada, şunlar 
kaydedildi:

“Kurulu güç içerisindeki en 
büyük pay 25 bin 573 megavat ile 
doğal gaz santrallerinin olmaya 
devam etmektedir. 23 bin 280 
megavat ile barajlı kaynaklar 
kapasitede pay alırken rüzgar 
santrallerin kurulu gücü 10 bin 
607 megavat, linyit santrallerinin 
10 bin 119 megavat, ithal kömür 
yakıtlı santrallerin kurulu gücü 

8 bin 993 megavat, akarsu 
tipi hidroelektrik santrallerin 
kurulu gücü 8 bin 212 megavat, 
jeotermalin 1676 megavat ve 
biyokütlenin 1644 megavat olarak 
gerçekleşmiştir.”

Güneş enerjisi kapasitesinin, 
GES pazarındaki gelişmelerin, 
hibrit tesis kurulumlarının ve 
YEKA GES projelerinin hayata 
geçirilmesiyle 2022’de 11 gigavata 
yaklaşacağını öngördüklerinin 
altı çizilen açıklamada, “Güneş 
enerjisi kurulu gücünün 2023’te 
en az 12 gigavat ve 2030’a kadar 
ise 40 gigavat seviyelerine 
ulaşacağını tahmin ediyoruz.” 
değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada 40 gigavat kurulu 
gücün sektörel istihdamın ve 
nitelikli iş gücünün artmasını, yerli 
panel teknolojilerinin ve üretim 
endüstrisinin kapasitesinin 2 
katına çıkmasını ve Türkiye’nin 
bölgesel bir güneş lideri 
noktasına gelmesini sağlayacağı 

kaydedildi.

2021 çatı GES yılı oldu
Sektör olarak 2021 yılının 

“Çatı GES yılı” olarak geçirildiğine 
vurgu yapılan açıklamada “Mayıs 
2019’da düzenlenen yeni lisanssız 
mevzuatı ile önü açılan çatı 
tipi güneş santrali pazarında 
başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 
2 bini geçerek 1000 megavat 
üzerinde kapasiteye ulaştı. 2022 
yılında da bu alandaki artışın 
devam edeceğini öngörüyoruz. 
6 milyar dolar yatırım bütçesi 
gerektiren ekonomik potansiyel 
ile yılda 300 milyon dolarlık doğal 
gaz ithalatının önlenebileceği 
hesaplanıyor. Enerji arz 
güvenliğini sağlamak için 
gereken bu potansiyel ise güneş 
enerjisinde bulunuyor. Bu gücü 
hayata geçirmenin yolu ise güneş 
enerjisi yatırımlarına sürdürülebilir 
kapasite sunmaktan geçiyor.” 
denildi.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü’nden (GÜNDER) yapılan 
açıklamada, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün bu yıl 11 gigavat, gelecek yıl 

ise en az 12 gigavat seviyelerine ulaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

Türkiye güneş enerjisi kurulu Türkiye güneş enerjisi kurulu 
gücünün 2030’da 40 gigavata gücünün 2030’da 40 gigavata 
ulaşması öngörülüyorulaşması öngörülüyor
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Ege İhracatçı Birlikleri 
bünyesindeki firmaların 
Nisan ayı ihracatı yüzde 29 

yükselterek 1 milyar 768 milyon 
dolar seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılının Ocak-Nisan 
döneminde ihracatını yüzde 27 
artırarak 6 milyar 205 milyon 
doları Türkiye’ye kazandıran Egeli 
firmalar, son bir yıllık dönemde 
yüzde 27 ilerlemeyle ihracatını 17 
milyar 629 milyon dolara taşıdı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği yüzde 66 
artışla 19 milyon dolar ihracat 
yapma başarısı göstererek Nisan 
ayının en yüksek ihracat artışına 
ulaştı.

Ege Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları Birliği, 
Nisan ayında da ihracatını 
yüzde 42 ivmeyle 271 milyon 
dolara çıkararak en fazla ihracat 
gerçekleştiren Birlik oldu.

Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
ise yüzde 27 artışla 148 milyon 

dolarla en fazla ihracat yapan 
ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti.

Tarım ve Gıda Birlikleri 
arasında en fazla ihracat 
gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği yüzde 33 artışla 136 milyon 
doları Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 
yüzde 26 yükselişle 118 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 
Nisan ayında yüzde 15 artışla 92 
milyon dolara, Ege Mobilya Kağıt 
ve Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği’nin ihracatı ise 36 artışla 81 
milyon dolara yükseldi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 
yüzde 19 ivmeyle 72 milyon 
dolara ilerledi.

Ege Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin yüzde 4 
artışla 56 milyon dolara, Ege 
Tütün İhracatçıları Birliği yüzde 

7’lik yükselişle 49 milyon dolarlık 
ihracata imza attı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği ise 39 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği, Nisan ayını 
yüzde 14’lük artışla 16 milyon 
dolarla geride bıraktı.

Ege Bölgesi geneli ilk kez 
3 milyar doları geçti
Ege Bölgesi illerinin ihracat 

rakamı Nisan ayında 3 milyar 
19 milyon dolara ulaştı. Türkiye 
geneli en fazla ihracat yapan 
iller sıralamasında yer alan İzmir, 
Nisan ayında 1 milyar 713 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi.

Denizli 469 milyon dolar, 
Manisa 463 milyon dolar, 
Balıkesir 93 milyon dolar, Aydın 
92 milyon dolar, Muğla 77 
milyon dolar, Kütahya 43 milyon 
dolar, Uşak 35 milyon dolar, 
Afyonkarahisar 34 milyon dolar 
ihracat yaptı.

Egeli firmaların Nisan Egeli firmaların Nisan 
ayı ihracatı 1,768 milyar ayı ihracatı 1,768 milyar 
dolar oldudolar oldu
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Nisan ayında Türkiye’nin 
toplam ihracatı, 
geçtiğimiz yılın aynı ayına 

göre yüzde 25 artışla, 23,4 
milyar dolar oldu. Bu rakamla 
beraber, cumhuriyet tarihinin 
aylık bazında en yüksek ihracat 
rakamına ulaşılarak son 20 ayın 
18’inde aylık rekor kırılmış oldu.

En çok ihracat gerçekleştiren 
sektörlerde yüzde 53 artışla 3,3 
milyar dolara ulaşan kimyevi 
maddeler ve mamulleri ilk 
sırada yer alırken, yüzde 11,5 
artışla 2,7 milyar dolara ulaşan 
otomotiv endüstrisi ikinci, 
yüzde 25,6 artışla 2 milyar 
dolar ihracat gerçekleştiren 
hazırgiyim sektörü ise üçüncü 
sırada yer aldı.

Nisan ayında 61 il ihracatını 
artırma başarısını gösterirken, 

16 il tarihlerinin en yüksek 
ihracatını gerçekleştirdi. En çok 
ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 
9,4 milyar dolarla İstanbul, 1,9 
milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar 
dolarla İzmir oldu.

214 ülke ve bölgeye satış 
gerçekleştiren ihracatçı firmalar, 
155 ülkeye ihracatı artırma 
başarısı gösterdi. 27 ülkeye 
ihracatta rekor kırılırken, 
firmaların Nisan ayında en 
çok ihracat yaptığı ilk üç ülke; 
2 milyar dolarla Almanya, 1,8 
milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar 
dolar ile Birleşik Krallık oldu.

Ülke gruplarına göre 
ihracata bakıldığında ise, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
olan ihracatı yüzde 29 artışla 
10 milyar dolara ulaştı. AB’nin 
ihracattaki payı yüzde 42 oldu. 

AB haricindeki diğer Avrupa 
ülkelerini de dahil edildiğinde 
Avrupa kıtasının Nisan ayı 
ihracatındaki payı yüzde 55 
olarak gerçekleşti. Diğer ülke 
gruplarında ise, Yakın ve Orta 
Doğu ülkelerine 3,9 milyar 
dolar, Afrika kıtasına 2,9 milyar 
dolar, Kuzey Amerika’ya 2 
milyar dolar ve Uzak Doğu 
ülkelerine 1,6 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirildi. Sahra 
altı Afrika’ya ihracat ise yüzde 
68’in üzerinde artış kaydederek 
ilk defa bir ay içerisinde 1 milyar 
doları aştı.

Toplam 2.080 firma Nisan’da 
ilk kez ihracat gerçekleştirdi.

Birim ihracat değeri ise 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 20 artışla 1,44 
dolara yükseldi.

Türkiye’nin Nisan ayı ihracatı 
23,4 milyar dolar
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Enflasyon oranı 2022 
yılı Nisan ayında; yıllık 
TÜFE’de yüzde 69,97, Yİ-

ÜFE’de yüzde 121,82 oranında 
gerçekleşti. Bir önceki aya 
göre ise; TÜFE’de yüzde 7,25, 
Yİ-ÜFE’de ise yüzde 
7,67 oranında artış 
kaydedildi.

2022 yılı Nisan 
ayında TÜFE’de ana 
harcama gruplarına 
göre yıllık en düşük 
artış yüzde 18,71 ile 
haberleşme grubunda 
gerçekleşti. Bununla 
birlikte; yüzde 26,23 
ile giyim ve ayakkabı, 
yüzde 27,73 ile eğitim 
ve yüzde 35,95 ile 
sağlık en düşük 
artışın olduğu diğer 
gruplar olurken, yüzde 
105,86 ile ulaştırma, 
yüzde 89,10 ile gıda 
ve alkolsüz içecekler 
ve yüzde 77,64 ile ev 
eşyası artışın en yüksek 
olduğu gruplar oldu.

İstatistiki bölgelere göre 
yapılan ayrımda; İzmir’de TÜFE 
yıllık bazda yüzde 66,90, aylık 
bazda yüzde 6,90 oranında arttı.

Yİ-ÜFE’de sanayinin dört 
sektörünün yıllık bazdaki 

değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 125,88, 
imalatta yüzde 112,08, elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 
247,50 ve su temininde yüzde 
63,17 artış olarak gerçekleşti.

Nisan’da yıllık enflasyon Nisan’da yıllık enflasyon 
yüzde 70’e yaklaştıyüzde 70’e yaklaştı



67MAYIS 2022

GÖSTERGE

Nisan’da bütçe 50,1 milyar TL açık verdi
Bütçe 2021 
yılı Nisan 
ayında 16 
milyar 917 
milyon TL 
açık vermiş 
iken, 2022 
yılı Nisan 
ayında 50 milyar 167 milyon TL açık verdi. Bütçe gelirleri, Nisan ayında yüzde 75 oranında artarak 164 milyar 
114 milyon TL, bütçe giderleri ise yüzde 93,6 oranında artarak 214 milyar 281 milyon TL olarak kaydedildi.
2022 yılı Nisan ayında vergi gelirleri; yıllık bazda yüzde 78,6 oranında artarak 136 milyar 281 milyon TL 
seviyesine ulaştı. Faiz hariç giderler yüzde 111,8 oranında artarak 195 milyar 146 milyon TL olarak gerçekleşti. 
Ayrıca, 2021 yılı Nisan ayında 1 milyar 666 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken, 2022 yılı Nisan ayında 31 
milyar 33 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Cari işlemler 
hesabı 
2022 yılı 

Mart ayında yıllık 
bazda yüzde 67 
artarak 5,6 milyar 
dolar seviyesinde 
gerçekleşti. 
Enerji ve emtia 
fiyatlarının 
artış dış ticaret 
açığındaki yükseliş 
cari dengedeki 
genişlemede etkili oldu. Turizm 
ve taşımacılık gelirlerindeki artış 
ise cari dengeyi sınırlandırdı. 12 
aylık kümülatifte ise cari açık 
24,2 milyar dolar ile son 8 ayın en 
yüksek seviyesine ulaştı.

2022 yılının Mart ayında net 
doğrudan yatırımlar 296 milyon 
dolar ile zayıf seyrini sürdürürken, 
2022 yılı Ocak-Mart döneminde 
ise, 781 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 

3,1 milyar dolarlık sermaye çıkışı 
yaşandı. Diğer yatırımlarda ise, 
2,2 milyar dolarlık sermaye girişi 
kaydedildi.

Rezerv varlıklar 2022 yılının 
Mart ayında 4,5 milyon dolar, 
2022 yılı Ocak-Mart döneminde 
ise, 7,7 milyar dolar seviyesine 
geriledi. Mart ayında net hata 
ve noksan kaleminde 1,58 milyar 
dolar ile sınırlı bir sermaye girişi 
gerçekleşirken; 2022 yılı Ocak-

Mart döneminde 83 milyar dolar 
gerçekleşti.

Önümüzdeki dönemlerde 
artan enerji ithalatı, dış ticaret 
açığındaki genişleme ve emtia 
fiyatlarındaki artışın cari 
denge üzerinde yukarı yönlü, 
turizm gelirlerindeki artışın 
ise sınırlandırıcı yönde etki 
ederek, cari açığın üzerinde 
belirleyici olmaya devam edeceği 
öngörülüyor.

Mart’ta cari açık 
5,6 milyar dolar
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İşsizlik oranı 2022 yılı Mart 
ayında yıllık bazda 0,4 puanlık 
artışla yüzde 11,5 oranında 

gerçekleşti. İşsizlik oranı; 
erkeklerde yüzde 10,3, kadınlarda 
yüzde 13,9 oranında kaydedildi. 
İstihdam edilen kişi sayısı bir 
önceki aya göre; 59 bin kişi 
azalırken, işsiz sayısı 153 
bin kişi arttı. Toplam işsiz 
sayısı 3 milyon 894 bin kişi 
oldu. 

2022 yılı Mart ayında 
genç nüfusta işsizlik oranı 
yüzde 21,2 oranında, 
zamana bağlı eksik 
istihdam, potansiyel işgücü 
ve işsizlerden oluşan 
geniş tanımlı işsizlik oranı 
olan atıl işgücü oranı ise 
bir önceki aya göre 0,6 
puan artarak yüzde 22,7 
seviyesinde gerçekleşti. 

İşgücü 2022 yılı Mart 
ayında bir önceki aya 
göre 96 bin kişi artarak 

33 milyon 851 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,1 puanlık artış 
ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. 
İşgücüne katılma oranı 
erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda 
ise yüzde 33,7 oldu. 

İstihdam edilenlerden 

referans döneminde işbaşında 
olanların, mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış haftalık 
ortalama fiili çalışma süresi 2022 
yılı Mart ayında bir önceki aya 
göre 0,5 saat azalarak 44,9 saat 
olarak gerçekleşti.

Mart’ta işsizlik yüzde 11,5

Reel Kesim 
Güven Endeksi; 
2022 yılı Nisan 

ayında bir önceki aya 
göre, 1,2 puan artışla 
109,7 seviyesinde 
gerçekleşti.  

Tüketici Güven 
Endeksi, 2022 yılı 
Nisan ayında 5,3 
puan azalışla 67,3 ile tekrar azalış 
eğilimi gösterdi. 

Tüketici güven endeksi ve 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
reel kesim (imalat sanayi), hizmet, 
perakende ticaret ve inşaat 

sektörleri güven endekslerinin alt 
endekslerinin ağırlıklandırılarak 
birleştirilmesi ile oluşturulan 
Ekonomik Güven Endeksi, 2022 
yılı Nisan ayında, bir önceki 
aya göre, 1,0 puan azalışla 94,7 
seviyesinde gerçekleşerek 

iyimserlik ve kötümserlik sınırı 
olan 100 barajını altında kaldı. 
Ekonomik güven endeksindeki 
düşüş, tüketici ve mevsimsellikten 
arındırılmış reel kesim (imalat 
sanayi) güven endekslerindeki 
düşüşlerden kaynaklandı.

Güven endekslerinde durum
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Sanayi üretim 
endeksi 2022 
yılı Mart ayında 

yıllık bazda yüzde 
9,6 artarken, aylık 
bazda ise yüzde 1,8 
azaldı.

Sanayinin 
alt sektörleri 
incelendiğinde; 
takvim etkisinden 
arındırılmış endekste, 2022 
yılı Mart ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 1,9 arttı.

İmalat sanayinin 
alt sektörlerine 
baktığımızda; Mart 
ayında yıllık en 
fazla artış, yüzde 
34,7 ile giyim 
eşyaları imalatında 
gerçekleşti. Bu 
artışı yüzde 29,3 
ile kayıtlı medyanın 
basılması ve 
çoğaltılması imalatı 
ve yüzde 28,2 
ile deri ve ilgili 
ürünlerin imalatı 

izledi. Aynı dönemde imalat 
sanayi alt sektörlerinden yüzde 
-5,9 ile makine ve ekipmanların 
kurulumu ve onarımı ve yüzde 
-0,7 ile fabrikasyon metal 
ürünleri imalatında (makine ve 
teçhizat hariç) azalış kaydedildi. 

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış endekse göre; ana 

sanayi gruplarından 2022 yılı 
Mart ayında bir önceki aya 
göre, enerjide yüzde 5,5 artış 
olurken, sermaye malında 
yüzde -10,0, dayanıklı tüketim 
malında yüzde -3,9, dayanıksız 
tüketim malında yüzde -0,7 ve 
ara malında yüzde -0,4 azalış 
gerçekleşti.

Mart’ta sanayi üretimi 
yıllık yüzde 9,6 arttı

Nisan’da kapasite kullanım oranı yüzde 77,8
Kapasite Kullanımı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 oranında gerçekleşti. 
En yüksek kapasite kullanım oranına sahip sektörler; kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (yüzde 87,4), giyim eşyaları 
imalatı (yüzde 84,1), ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) (yüzde 83,4) ve ana metal 
sanayi imalatı (yüzde 81,0) oldu. En düşük kapasite kullanım oranına sahip sektörler; kayıtlı medyanın basılması 
ve çoğaltılması imalatı (yüzde 68,8), tütün ürünleri imalatı (yüzde 67,8), deri ve ilgili ürünlerin imalatı (yüzde 
66,9) ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı imalatı (yüzde 65,9) oldu.
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

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

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