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Aradığınız, en kaliteli baskı tekniklerini, en modern sistemlerde, en 
profesyonel personel ile A’dan Z’ye bir araya getirmiş, fiyatta doğru 
rekabetçiliği koruyarak isteklerinizi  tam zamanında size teslim etmiş, 
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İş toplantılarınız     Seminerler     * * *İş yemekleriniz      Konferanslar ‘da    hizmetinizdeyiz. 
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AĞUSTOS GÜNDEMİ

Kapak

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
girişimleriyle gerçekleştirilen 
İzmir Ekonomi Zirvesi’nde 
Ekonomi Bakanı Zeybekci ile Oda 
başkanları hem ekonomiyi hem de 
kentin geleceğini anlattı.

AĞUSTOS 2014
Yıl : 31
Sayı : 363
Sahibi
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR

Sorumlu Müdür
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

Yayın Kurulu
H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU
Bayram TALAY
N. Fatih ARACI

Yayın Sorumlusu
Mehmet Ali SÜTLÜ

Yönetim Yeri
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Cumhuriyet Bulvarı
No: 63 - İZMİR
Tel : (0 232) 455 29 00
Faks : (0 232) 425 36 35
  www.ebso.org.tr

EBSOHABER, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın aylık kurumsal yayın 
organıdır. EBSOHABER’de 
yayınlanan yazılar kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazılar 
aksi belirtilmedikçe EBSO’nun 
resmi görüşünü yansıtmaz. İmzalı 
yazılarda ifade edilen görüşler 
sadece yazarlarına aittir.
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Seçimler, tek başına yeterli olmasa da demokrasimizin 
önemli bir unsurudur. Türkiye’de ilk defa Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri halk tarafından yapılmıştır. Yüce bir makamın 
seçim yarışının, demokrasi kuralları içerisinde huzur 

ortamında gerçekleşmesinden mutluluk duymaktayız.
12 yıllık Başbakanlık döneminin ardından, milli iradenin oyu ile 

başarısını taçlandırarak Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Erdoğan’ı 
tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreç, Sayın Erdoğan’ın kendi kariyer 
hayatında olduğu kadar Türkiye için de önemli bir dönüm noktası 
olacaktır. Yeni olarak adlandırılan bu dönemin, ülkemize ve milletimize 
hayırlar getirmesini yürekten diliyoruz.

Piyasaların ve halkımızın öncelikli tercihi daima istikrardan yana 
olmuştur. Bizler iş dünyası olarak istikrarın ne anlama geldiğini 
yaşayarak tecrübe etmiş bir kesimiz. İstikrardan bizim anladığımız 
aslında sadece ekonomi değildir. Demokrasiyi geliştirme, toplumsal 
barış ve huzur ortamını artırmada gösterilen gayret de önceliklerimiz 
arasındadır.

Bu anlamda Sn. Erdoğan’ın Balkon konuşmasında yer vermiş 
olduğu; “77 milyonun her bir ferdinin yaşam tarzı, inancı, değerleri 
bizim üstümüzde mübarek bir emanettir.” sözlerini çok kıymetli 
buluyoruz.

Özellikle son bir yıldır toplumsal barışın bozulmasına dair önemli 
olaylara ve tahriklere tanıklık ettik. Etnik farklılıkların ve kültürel 
çeşitliliğin ülkemizin en önemli zenginliği olduğuna inananlardan 
birisi olarak; mevcut ortamın yumuşatılması ve yeni gerginlikler 
yaratılmamasını diliyorum.

Türkiye, yeni bir seçim sürecine daha girmiştir. Bunun anlamı, 
Türkiye’nin gündeminde siyasetin yine ağırlığını koruyacak olmasıdır.

Oysa ki, küresel piyasalar henüz istikrara kavuşmamışken, 
jeopolitik risklerimizle birlikte, Ortadoğu’daki savaş ortamı 
ihracatımızı olumsuz etkilerken, FED’in faiz artırma kararına 
yaklaşılırken ve kırılganlıklarımız mevcudiyetini korurken “önce 
siyaset, sonra ekonomi” deme lüksümüz bulunmamaktadır. Üstüne 
üstlük, uluslararası raporlamalarda da Türkiye için kritik uyarılara yer 
verilmektedir. Bunlara ek olarak, kabinede yapılacak değişiklikler de 
piyasalar tarafından merakla beklenmektedir.

O nedenle de tüm bu noktaların hassasiyeti dikkate alınarak; 2023 
hedeflerimiz doğrultusunda reformlara hız verilmeli, üretimin ve 
üreticinin yeniden ayağa kalkması için yeni politikalar geliştirilmelidir. 
Bizler bu hususta her türlü desteği vermeye hazırız.

Yeni Cumhurbaşkanımıza bu önemli süreçte başarılarının artarak 
devamını dilerken, Sayın Abdullah Gül’e de ülkemize yapmış olduğu 
katkılardan ve bugüne kadar ki sağduyulu yaklaşımlarından ötürü 
teşekkür ediyoruz.

Maddi ve manevi kazanımlarını zenginleştirerek gelişen Türkiye 
özlemimizin altını çizer, yeni sürecin barış ve huzur içerisinde buna 
vesile olmasını dilerim.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni bir döneme 
girerken…

Piyasaların ve halkımızın 
öncelikli tercihi 
daima istikrardan 
yana olmuştur. 
2023 hedeflerimiz 
doğrultusunda 
reformlara hız verilmeli, 
üretimin ve üreticinin 
yeniden ayağa kalkması 
için yeni politikalar 
geliştirilmelidir. 
Bizler bu hususta her 
türlü desteği vermeye 
hazırız.
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Mevcut problemlerinizi geniş ürün gamında yer alan
ürün çeşitliliğimiz ve gelişmiş lojistik ağımızla

çözüme ulaştırıyoruz.



®

/standartcivata standart cıvata ©

Bilgi için;
+(90) 232 376 77 87

www.standartcivata.com.tr

Sorularınız varsa
Cevaplarımız var

BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORS INOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES 
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES 
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES  

Mevcut problemlerinizi geniş ürün gamında yer alan
ürün çeşitliliğimiz ve gelişmiş lojistik ağımızla

çözüme ulaştırıyoruz.



GÜNDEM

6 AĞUSTOS 2014

Izmir ekonomisi tarihi günlerinden 
birini yaşadı. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın İzmir ile Manisa 
arasındaki teşvik adaletsizliğine 

dikkat çeken söylemleri, hükümet 
nezdinde de karşılığını buldu. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın önerilerini dikkate alan 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
katılımıyla düzenlenen İzmir Ekonomi 
Zirvesi, Swissotel Büyük Efes’te 
gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası 
(İTO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), 
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Deniz 
Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin desteği, 
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, 
İTO Meclis Başkanı Rebii Akdurak, 
İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz 
ile EİB geçmiş dönem Koordinatör 
Başkanı Mustafa Türkmenoğlu’nun 
moderatörlük yaptığı zirvede Bakan 
Zeybekci, İzmir’in Ege’nin tartışmasız 

başkenti olduğunu ve bölgedeki diğer 
illerle işbirliği yaparak büyüyeceğini 
söyledi. Reçetesini de ortaya koyan 
Zeybekci, “Bölgesel düşünün. Büyük 
düşünürseniz, İzmir büyüyecek. 
İzmir, Uşak, Manisa, Denizli ile tüm 
bölge olarak bir bütündür. İzmir’i 
körfeze sıkıştırarak değil Manisa, 
Uşak, Aydın, Muğla’sı ile olabildiğince 
kültür sınırlarını dağıtarak Türkiye gibi 
yapacağız” dedi.

Zirvede konuşan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
isteklerinin başında İzmir’in bir serbest 
şehir veya serbest bölgeler şehri 
olması yer aldı. Zeybekci de buna 
destek vererek, “İzmir’in bir serbest 
bölgeler şehri olmasını istiyoruz” dedi. 
“Oturalım İzmir’i yeniden planlaya-
lım” diyen Zeybekci şunları söyledi; 
“İzmir’den nokta atış teşviklerde özel 
üretim yapmaya hazırız. Tüm kurallar 
zorlayalım. Başaracağız. Ama öyle bir 

serbest bölgeler kuralım ki dünyadaki 
o gelişmiş ülkelerdeki emeklilerini 
ağırlayalım. O coğrafya İzmir olsun, 
sağlık serbest, sosyal güvenlik serbest 
bölgesi olsun. Orada bizim misafir 
edeceğimiz 50 bin kişi 5 milyon turiste 
bedeldir.”

Her desteğe hazırız
Zirvenin önemli mimarlarından biri 

olan Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan 
Yıldırım, bakanlık olarak yapacakları 
hakkında bilgi verdi. Yıldırım, “İzmir 
genç nüfusu olan önemli tecrübeleri 
ve ticari birikimleri olan, yüksek eğitim 
düzeyi ve gelişmiş alt yapı unsurlarıyla 
birlikte potansiyeli olan bir kent. İhra-
catta Türkiye’de 4’üncü sırada olan İz-
mir önemli bir potansiyeli barındırıyor. 
4’üncü büyük ihracat kenti olan İzmir, 
ihracat teşvikleriyle ilgili bizden ne 
alıyor, ne alabilir? Bunu konuyu daha 
da açacağız. Bunu yeniden tanımlaya-
cağız. Serbest bölgeler konusunda ise, 

‘Büyük İzmir’ yola çıkıyor
Ekonomi Zirvesi’nde iş dünyası temsilcilerinin taleplerine destek veren Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın önerisine 

destek verdi ve “İzmir’in serbest bölgeler şehri olmasını istiyoruz” dedi.
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Türkiye’nin en başarılı serbest bölgesi 
İzmir’de bulunan ESBAŞ’tır. Sonra 
da İZBAŞ. O da gelecekte benzeri 
başarıları elde edecek. Bu konuda 
düşüncelerimiz var. Çalışmalar var” 
diye konuştu.

Yıldırım’ın ardından Ekonomi 
Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürü İbrahim Uslu, 
İhracat Genel Müdür Vekili Veysel 
Parlak ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı 
Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü 
Uğur Öztürk, birer sunum yaparak, 
İzmir’e her türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını vurguladılar.

İzmir’i yeniden planlayalım
Tüm konuşmaları dinledikten 

sonra kürsüye çıkan Bakan Zeybekci, 
önemli mesajlar verdi. “İzmir, Uşak, 
Manisa, Denizli ile birdir, bütündür. Bu 
parçayı merkez olarak bölgesel olarak 
düşünürsek İzmir bölgenin tartışmasız 
başkentidir” diyen Zeybekci, zirveyi 
bakanlığı için “beslenme çalışması” 
olarak nitelendirdi. Zeybekci, “Al-
maya geldik. İstişare yapmaya geldik. 
Manisa’da sanayi var, İzmir’de de ol-
sun. Böyle değil arkadaşlar. Denizli’de 
de aynı sıkıntı vardı. Çardak Havaala-
nına 3 kilometre uzakta, Afyon’da yatı-
rım yaparsanız teşvik oranları farklıydı. 
Umursamadık ama. Eğer ki, burada 

bir yatırım Manisa’ya gidiyorsa, engel 
olamazsınız. Ne kadar teşvik verirsek 
verelim, bazı yerlere 6. derece teşvik 
veriyoruz. Oraya giden var mı? Denizli 
1 iken Afyon 5-6 idi. Teşvik ederken 
farklı şekilde olmalı. Bu yapılan teşvik 
sistemi doğdurur. Bazı şeyleri düzelti-
lebilir ama mantığı doğru” dedi.

İzmir’in daha da ileriye gitmesi için 
reçetesini de ortaya koyan Zeybekci, 
“İzmir’in bir serbest bölgeler şehri 
olmasını istiyoruz. Bundan dünya çok 
büyük menfaatler sağlamış. Biz maale-
sef ‘Türkiye, Avrupa Birliği’ne girecek’ 
diye serbest bölgeleri ihmal ederek 
hata yaptık. Halbuki İrlanda, Portekiz 
gibi ülkeler AB’ye girerken serbest 
bölgelerini koruyup 30 sene ileriye 
taşımışlar. 50 yıldır girmediğimiz AB’ye 
53 yıl daha girememe durumu varken 
bu hata yapılmamalı. Serbest bölgeler-
den sonuna kadar faydalanmalı” dedi. 

İzmir’de Ege Serbest Bölgesi’nin 

bu karmaşaya rağmen çok başarılı 
olduğunu vurgulayan Ekonomi Bakan 
Zeybekci, “Oturalım, İzmir’i yeniden 
planlayalım. Bakanlık olarak biz terzi 
üretimi teşviklere de varız. Nerede, 
nasıl, neyi teşvik edeceksek tüm ku-
ralları zorlayalım. İzmir’de Ege Serbest 
Bölgesi benzeri limanlara çıkışları olan 
bölgeler dışında gelişmiş ülkelerden 
tedavi ve yaşlı bakımı amacıyla kullanı-
lacak sağlık serbest bölgeler de kuru-
labilir. Bunları yaparken de Manisa’yı, 
Aydın’ı Denizli, Uşak’ı içine alarak bir 
yerde toplayalım” dedi. 

Nokta atış teşvikler
İzmir’den nokta atış teşviklerde 

özel üretim yapmaya hazır olduklarını 
belirten Zeybekci, “Tüm kuralları 
zorlayalım. Başaracağız. Küllerini 
üstünden kaldırınca İzmir’in altında 
muhteşem güzellik var. Şehirleşme 
anlamında eksikler olabilir. Sydney 
güzel olabilir ama sıkıcı bir şehir. İzmir 
güzel heyecanları var. Bunları beraber 
yapacağız” dedi.

Kendisinden önce konuşan oda 
başkanlarının “pastayı büyütme”den 
söz ettiği ifade eden Zeybekci, “İzmir’i 
körfeze sıkıştırarak değil Manisa, 
Uşak, Aydın, Muğla’sı ile olabildiğince 
kültür sınırlarını dağıtarak Türkiye gibi 
yapacağız. Biz Türkiye’yi öyle planlı-

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 
Türkiye’nin önemli 

bir kavşak noktasında 
olduğunu söylerken, 
“İzmir’i, Manisa’yı, 

Muğla’yı içine almadan 
2023 hedeflerimizi 

tutturamayız” dedi.
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yoruz. Türkiye ile İzmir birbirine çok 
benziyor. Ham maddesini başkasının 
enerjisini başkasının yönettiği bir 
dünyada Türkiye’yi bugünkü noktaya 
getirdik. Bundan daha ileriye getirmek 
500 milyar dolar ihracata getirmek 
için şu anki tarzımız, yöntemimiz ve 
kaynağımızla o noktaya gideceğimizi 
iyi biliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye olarak kavşak noktasın-
dayız. Yeni yeni etken bir ekonomi dö-
nemiyle ilgili adımlar atıyoruz” diyen 
Zeybekci, şöyle devam etti: “İzmir’i 
de öyle yapacağız. Türkiye sürdüre-
bilir şekilde hammadde kaynaklarını 
ele almadan tüketim alışkanlıklarını 
belirlemeden İzmir’i, Manisa’yı, 
Muğla’yı içine almadan 2023 hedefleri-
ni tutturamayız. Tarihe bakarak büyük 
İzmir’i ortaya çıkaracağız. Yapacağımı-
za eminim. Kolayca yapacağız.”

Bakan Zeybekci, zirvede dile ge-

tirilen konuları da dikkate alacağını ve 
Bakanlar Kurulu’nda dile getireceğini 
söylerken, şunları kaydetti: “ABD dahil 
olmak üzere Japonya, AB ülkelerinin 
en büyük sorunu emeklilere ayırdığı 
ücretlerdir. Biz Türkiye olarak turizm-
de dünyada 6. sıradayız. O alanda hızla 
geliyoruz. Ama öyle bir serbest böl-
geler kuralım ki dünyadaki o gelişmiş 
ülkelerdeki emeklilerini ağırlayalım. O 
coğrafya İzmir olsun, sağlık serbest, 
sosyal güvenlik serbest bölgesi olsun. 
Orada misafir edeceğimiz 50 bin kişi 
5 milyon turiste bedeldir. Çünkü 365 
gün kalıyor. İnşallah bunları konuşaca-
ğız.”

Türkiye kötü olmayacak, 
merak etmeyin
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-

ci, “Türkiye 10 Ağustos’tan sonra 
istikrarsızlaşacak” diyen CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Aytun Çıray’ın 

konuşmasındaki siyasi eleştirilere de 
cevap verdi.

“Türkiye’de çok olağanüstü haller, 
günler yaşıyoruz” diyen Zeybekci, 
“Bahse girilen konular, temennileri 
hayretle seyrettim burada. Dinledim, 
elinize ne geçecek? ‘10 Ağustos’tan 
sonra Türkiye’de sonuç ne olursa ol-
sun kötü olacak.’ Böyle bir şey var mı? 
Siyasetin tıkandığı yer bu. Türkiye’de 
siyasetin tıkandığı yerler var. Parla-
menter durum bu yapıyla tıkandı. İkti-
dar ümidi olmayan bir muhalefet yolan 
geçen tüm neticelerin peşine takıldığı 
sürece olmaz. Türkiye 10 Ağustos’tan 
sonra kötü olmayacak, merak etme-
yin. Maalesef üzülüyorum birileri için, 
el ovuşturanlar için. Türkiye kötü ol-
mayacak. Türkiye yıl sonunda çok çok 
daha beklenmedik yerlerde olacak. 
Türkiye Allah’ın izniyle çok yakın bir 
gelecekte cari açık gibi problemlerden 
kurtulacak” dedi.

Hükümetin 2023 yılı hedeflerine uygun olarak tasarlayıp 2012 yılı başından itibaren 
uygulamaya koyduğu yeni teşvik sisteminde İzmir’in hak ettiği değerlere kavuşmasını 
savunan Ege Bölgesi Sanayi Odası, bu anlamda önemli bir kilometre taşı oluşturdu.
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Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katılımıyla 
gerçekleştirilen teşvik 
zirvesinde Ege Bölgesi 

Sanayi Odası ağırlığını koydu. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir’in teşviklerden 
aldığı payın artırılmasına yönelik tespit 
ve önerilerini net bir şekilde ortaya 
koyan sunumu ile dikkat çekerken, 
“Yeni nesil serbest bölgelerden 
olan ve dünyada başarılı örnekleri 
bulunan Özel Ekonomi Bölgeleri 
modeli uygulamaları ile İzmir, 
serbest şehire dönüştürülmelidir” 
önerisi ile de toplantıya damgasını 
vurdu. Yorgancılar, “Yapılan her 
ülke kıyaslamasının içinde yer alan 
Güney Kore ve Çin’in başarısında, 
özel ekonomi bölgelerinde yabancı 
yatırımlara ve teknolojilere kapılarını 
açması önemli etkendir. İzmir’in 
mevcut potansiyeli ve avantajları söz 
konusu bölgelerden farklı değildir” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, sunumuna teşvik 
sisteminden beklentileri ortaya 

koyarak başladı. Ender Yorgancılar, 
şunları söyledi: “Türkiye’nin 2023 yılı 
hedefleri doğrultusunda teşviklerin 
yatırımı, üretimi ve istihdamı artırıp 
ithalatı azaltarak cari açığı düşürmesini, 
yerli girdinin üretimi ve kullanımını 
cazip kılmasını, yabancı yatırımlarda 
özellikle teknoloji ithalatını teşvik 
etmesini, kentler arasında rekabet 
değil tamamlayıcılık ilişkisini 
güçlendirmesini, taşıma usulünü değil, 
ürünün yerinde değer kazanmasını 
sağlamasını, rekabetçi piyasa yapısını 
kurumsallaştırarak ekonomideki risk 
primini azaltmasını bekliyoruz.”

İzmir’in liman kenti olması, 
ucuz ve nitelikli işgücü, hammadde 
kaynaklarına yakınlık, lojistik üs 
konumu, gelişmiş üniversite ve 
sanayi işbirliği ortamı, nitelikli yaşam 
koşulları, güçlü organize sanayi 
bölgesi, serbest bölge ve teknoloji 
bölgesi altyapısı, gelişmiş üretim 
kültürü ve ticari ahlak standartları 
gibi ayrıcalıklarının Türkiye’nin şansı 
olduğunu vurgulayan Yorgancılar, 
“Eksik kalan tek nokta teşviklerle 
yatırımların artırılmasıdır” dedi.

İzmir’de yabancı sermaye 
kültürünün gelişmesinin tesadüf 
olamayacağına da işaret eden 
Yorgancılar, yabancı sermayeli 
firmaların imalat sanayindeki payının 
İstanbul’da yüzde 14, Ankara’da yüzde 
13 olmasına karşılık İzmir’de yüzde 
21’e fırladığına dikkat çekti. Ender 
Yorgancılar, “Bu ilginin arka planında 
İzmir’in yabancı sermaye ile aynı dili 
değil aynı duyguyu paylaşıyor olması 
ve benzer iş yapma kültürüne sahip 
olması buluyor” diye konuştu.

Rakip değil tamamlayıcı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, İzmir’in merkezi yönetim 
bütçesine katkısı ve yatırımlardan 
aldığı pay arasındaki farkın giderek 
açıldığını belirtirken, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Kent yeni yatırım çekemiyor, 
elindeki yatırımları da teşvik 
adaletsizliği nedeniyle Manisa’ya 
kaçırıyor. Merkezi İzmir’de bulunan 
şirketler maliyetlerini minimum 
ve alacakları teşvikleri maksimum 
seviyede tutmak için yatırımlarında 
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Teşvik Zirvesi’nde
EBSO farkı

İzmir dışını tercih ediyorlar. Teşvik 
sisteminde 1’inci Bölgede yer alan 
kent, son işsizlik rakamlarına göre 
istihdamda 6’ncı Bölge kentleriyle 
aynı sıralamaya geriledi. Petkim ve 
SOCAR’ın yapacağı yatırımlar hariç 
tutulduğunda kentte önemli bir 

yatırımın olmadığı görülüyor. İşsizliği 
yüksek bölgelere özel istihdam 
desteği verilmesi işsiz sayısının aşağı 
indirilmesinde etkili olabilir. İzmir-
Manisa sınırında 3 kilometrekarelik 
çapta 4 ayrı derecede teşvik 
uygulanıyor. 

Bölgesel kapsamda desteklenen 26 
sektörden 21 tanesi 30 km yakınındaki 
il ile ortak sektörler olup, sadece 5 
sektör özelinde İzmir farklılık arz 
ediyor. Komşu iller arasında ikame 
rakiplik üzerine değil, tamamlayıcılık 
ilişkisi üzerine kurulmalı. Sınır illerde 
yaratılan haksız rekabeti önlemek için, 
OSB’lerde yapılacak yatırımlara komşu 
ilin teşvik oranları uygulansın. İzmir’de 
yer alan kurucu ve ortağı olduğumuz 
10 organize sanayi bölgesinin 24 
milyon metrekarelik toplam alanının 
yaklaşık yüzde 59’u boş parsel olarak 
yatırımcılarını bekliyor. Buralar 
doluncaya kadar yapılacak yatırımlara 
Manisa’daki yatırımlara sağlanan teşvik 
oranları uygulansın.”

İzmir için yeni vizyon
Organize sanayi bölgelerine 

sunumunda özel bir önem veren 
Yorgancılar, buraların kayıtdışı 
ekonomiyi ve kayıtdışı istihdamı 
önlemedeki işlevleriyle kentleş 
dönüşüme etkileri nedeniyle 
teşvik sisteminin merkez üssü 
olmasını savundu. Yorgancılar, 
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projelerin irdelenerek teşvik 
edilmesini, fabrikaların kent 
merkezinden OSB’lere taşınmasının 
da desteklenmesini isterken, 
“Girişimcinin sermayesi arsa ve bina 
aşamasında erimemeli. TOKİ’nin 
müşteri portföyüne OSB’leri de alarak 
müteşebbislere uygun şartlarda fabrika 
kurulum desteği vermesi sağlanmalı” 
önerisini tekrarladı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, yapılan her ülke 
kıyaslamasının içinde yer alan Güney 
Kore ve Çin’in başarısında özel 
ekonomi bölgelerinde yabancı yabancı 
yatırımlara ve teknolojilere kapılarını 
açmasının önemli etken olduğuna 
dikkat çekerken, “Yeni nesil serbest 
bölgelerden olan ve dünyada başarılı 
örnekleri bulunan Özel Ekonomi 
Bölgeleri modeli uygulamaları ile İzmir, 
serbest şehire dönüştürülmelidir. 
İzmir’in mevcut potansiyeli ve 
avantajları söz konusu bölgelerden 
farklı değildir. Limandan uzakta olduğu 
halde ESBAŞ’ın başarısı da dikkate 
alınıp İzmir’in pilot il seçilerek, limana 
yakınlığı ve potansiyeli ile Aliağa 
bölgesinin özel ekonomi bölgesine 
dönüştürülmesi sağlanmalıdır. İzmir, 
serbest şehir olmaya en uygun 
adaydır” dedi.

İlçeleri de teşvik edin
Ender Yorgancılar, İzmir’in 

ilçelerinin de üretim konularına 
göre teşviklerden yararlanmasını 
isterken, şu önerilerde bulundu: 
“Tire ve Ödemiş’te hayvancılık 
ve süt ürünleri, Aliağa’da kimya, 
demir çelik; Bayındır’da çiçekçilik, 
aromatik bitkiler, tohumculuk ve 
teknolojisi, Seferihisar’da jeotermal 
seracılık, Çeşme Yarımadası’nda 
turizm alanlarına özel teşvikler 
verilebilir. Çeşme Yarımadası, öncelikli 
yatırımlara dahil edilerek turizm 
sezonunu 12 aya çıkartacak yap-işlet-
devret modeli uygulanmalıdır. Çeşme 
Yarımadası’nda sportif aktiviteler için 
kamp turizmi (futbol, basketbol), 
jeotermal seracılık, Alaçatı’da 
dünya çapında sörf okulu, marina 
bölgesi, balıkçılık ve turizme öncelik 
tanınsın. Yine sağlık sektöründe ivme 
kazanan İzmir’de; sağlık turizmi, 
kapsamı genişletilmiş tıbbi ilaçlar ve 
biyomedikal ürünler öncelikle yatırım 
kapsamına alınmalı ve bu teşviklerden 
yararlanmak için belirlenen 20 milyon 
liralık yatırım tutarı makul bir seviyeye 
çekilmelidir.”

Yatırım teşviklerinde
yeni uygulamalar
İzmir’de büyük yatırımların hiç 

olmaması ve stratejik yatırımların az 
olmasının, firmaları bu alana yönelten 
kriterlerin yeniden değerlendirilmesi 
gerektiğini ortaya koyan Yorgancılar, 
“Stratejik yatırımlarda zorunlu 
tutulan 4 kriterin en azından 
3 tanesini sağlama şartı yeterli 
olmalıdır. Ulaşılabilir kriterlerde 
daha çok yatırım, daha çok istihdam 
hedeflenmelidir. Her zaman bir Star 
rafinerisi yakalamak mümkün değil. 
Biz bir tane değil birkaç tane daha 
Petkim istiyoruz” dedi.

Ender Yorgancılar, Türkiye 
genelinde bölgesel yatırımların belge 
sayısında yüzde 14, yatırım tutarında 
yüzde 16 ile 1. Bölge’de yoğunlaştığı 
dikkate alındığında salt teşviklerin 
amacına tam olarak ulaştığının 
söylemeyeceğini anlattı. Yorgancılar, 
“Özellikle de içinde bulunduğumuz 
jeopolitik risklerin varlığı, yeni 
bir düzenlemeyi gerekli kılıyor. 5. 
Bölge desteklerini sağlayan öncelikli 
yatırımlardan İzmir’in ülke genelinde 
aldığı pay sadece yüzde 1.4’te kaldı. 
Eğitim ve maden istihraç ağırlıklı 
alınan öncelikli yatırımlarda imalatın 
payı mutlaka artırılmalı. Bunun için 
de öncelikli yatırımların kapsamı 
genişletilmeli. Tarımsal sanayiye 
yönelik yatırımlarda 6. Bölge’de uzun 
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Yorgancılar’dan teşvik önerileri
n Firma teşvik karnesi oluşturulmalı, “K Grubu işletme” adı altında, 
kamusal duyarlılığı (vergi ve prim ödemelerini düzenli yapan işletmeler) 
yüksek girişimcilerin teşviklerden daha fazla oranda faydalanması 
sağlanmalıdır.

n Finans sistemi de en az reel sektör düzeyinde vergilendirilerek reel 
sektör aleyhine durum düzeltilmelidir.

n I. Bölge’nin ülke nüfusunun yüzde 41’ini, ihracatının yüzde 75’ini 
sağlaması nedeniyle; I. Bölge’de yer alan illerde de yatırım döneminde 
vergi indirimi sağlanmalıdır. Yatırım süresince çalışanların ücretleri 
üzerinden yapılacak gelir vergisi stopajı muafiyeti uygulanmalı ve yeni 
yatırımların yanı sıra yenileme ve tevsii yatırımları da kapsamalıdır.

n Yatırım indirimi uygulaması geri getirilerek, yapılan yatırım 
harcamalarının yüzde 100’üne yatırım indirimi uygulanmalıdır.

n İleri teknoloji ürünlerinin net tarifi yapılarak, il bazında farklılaştırılmış 
stratejik ürün desteği verilmelidir.
Yapılacak değişiklikler, mevcut yatırımlar ile yeniler arasında haksız 
rekabet yaratmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

n Kamu İhale Kanunu’nun 63. maddesinde, değişiklik yapılarak; yerli malı 
olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, yüzde 15 olan oranın 
yüzde 25’e çıkartılarak, “konulabilir” ifadesi “konulacaktır” şeklinde 
düzeltilmelidir.

n Kuluçka ve araştırma merkezi gibi yatırımlar teşvik kapsamına 
alınmalıdır.

n Çevre mevzuatı kapsamında yasal yükümlülüklerini yerine getiren 
sanayi kuruluşlarının Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre İzin veya 
Çevre Lisansı süreçlerinde gerçekleşen harcamalarının belirli bir kısmı 
teşvik kapsamına alınmalıdır.

vadeli kazanımlar sağlanabilir” diye 
konuştu.

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 
belirlenen öncelikli sektörler ve 
İzmir’in ihracatçı sektörleri dikkate 
alınarak bölge farkı gözetmeksizin tüm 
OSB’lerde yenilenebilir enerji kaynaklı 
enerji üretim tesislerinde kullanılacak 
cihaz, makine ve teçhizat üretimi 
yapacak yatırımların desteklenmesini 
isteyen Yorgancılar, yüksek takma 
değerli demir çelik, makine, plastik, 
bilişim, çevre teknolojileri, cam, 
gemi ve yat inşası, güvenlik sistem ve 
teknolojileri üretimlerinin de öncelikli 
sektörler olarak değerlendirilmesini 
savundu.

İhracatta re-export farkı
Ender Yorgancılar, ihracat açısından 

bakıldığında ihracatı ithalatından büyük 
olan firmalar özelinde KKDF oranının 
kaldırılmasını önerirken, teminat 
mektupları ile nakit teminatların online 
takip edilebilmesinin sağlanmasını 
istedi. Hong-Kong’un ihracatının 
yüzde 98’inin re-exporttan olmasını 
örnek gösteren Yorgancılar, “500 
milyar dolarlık ihracat hedefimiz 
dikkate alındığında Singapur, Hong-
Kong, Hollanda ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin başarıyla başını çekti re-
export uygulamaları da teşvik edilerek 
ihracatımız artırılabilir” diye konuştu.
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Yıldırım: 
Enerjimizi boşa 
harcamayalım

(AK Parti Yatırımlardan 
Sorumlu Genel Başkan 

Başdanışmanı ve 
İzmir Milletvekili) 

İzmir’e yapılacak tüm yatırımlarda 
hepimizin görevi zaman ekonomisinin 
paranın daha önünde olduğu gerçeğini 
görüp ona göre hareket etmek, 
hızlı karar vermektir. Enerjimizi 
boş işlerde harcamayalım. Teşvik 
sistemiyle ilgili İzmir’in beklentileri 
var. Teşvik sistemi Manisa’yla 
kıyaslanıyor. Sabuncubeli Tüneli 
de yapıldığı zaman artık iki 
şehir birleşmiş olacak. Türkiye 
haritasında birbirine yakın başka 
hiç böyle bir şehir yok. Dolayısıyla bu 
gerçeği göz ardı etmemek lazım. Bu 
şehirlerin birleşmesinde bir mahsur 
yok ama bir asimetrik durum olması 
İzmir’in aleyhine bir sonuç doğuruyor. 
Aslında genel teşvikler dışında birçok 
imkan var. İzmir’in önce yatırım 
alanlarını, gelişim alanlarını karar 
verip onun üzerinde oynamadan 
devam etmemiz lazım. Çünkü büyük 
yatırım, yabancı sermaye gelmeden 
olmaz. 1 milyar dolarlık yatırım için 
mutlaka yabancı ortak bulacaksınız. 
İzmir’in Dikili’den başlayıp en güney 
ucuna kadar mutlaka turizm bölgesi 
olarak tescil edilmesi lazım. Dünyada 
artık kuru limanlar konuşuluyor, 
serbest bölgeler konuşuluyor. İzmir’in 
hak ettiği yatırımları alabilmesi için 
önce alt yapıdan başlamak üzere 
biz görevimizi yaptık, yapıyoruz. 
Bundan sonra sıra üst yapıya çalışacak 
olanlarda sıra, yatırımcıda. Yatırımcı 

artık 
şunu bahane 
edemez; “Efendim yol yok, 
havaalanı yok, deniz limanları yetersiz 
gidemiyoruz.” Bunlar mazeret 
olmaktan çıktı. Ne yapacağız? 
Bundan sonra yatırımcının gelmesini 
beklemeyeceğiz. Bizler İzmir’in 
kanaat önderleri, karar vericileri 
gidip yatırımcıları kendimiz arayıp 
bulup onları buraya gelmesi için ikna 
edeceğiz. Gerekirse önlerine halı 
bile sereceğiz. Güçlü siyasi irade 
ve istikrarın ülkemize sağladığının 
neler olduğunu gördük. İzmir’de her 
şeye rağmen yabancı yatırımcı sayısı 
428’den bugün 1204 seviyelerine 
kadar yükselmiş. İzmir bununla 
yetinmemeli, İzmir’in çok daha 
fazlasını hak ettiğini biliyoruz ve el 
birliğiyle çalışacağız. 

Serbest bölgeler Türkiye’de 
istihdamın nakit ihtiyacının 

karşılanması, 
yüksek katma değerli 
teknolojik ürünlerin ülkemize 
kazandırılması için önemli bir 
imkandır. Geçmişte sicillerinde sıkıntı 
olabilir ama bunun bir bölgeyle sınırlı 
değil, artık bir il bazında, hatta bir 
bölge bazında yaygınlaştırılmasında 
dikkate almamız lazım. 

Çıray:İzmir 
verdiğini 
alamıyor

(CHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve İzmir Milletvekili)

Bugün İzmir’deki teşvik 
rakamlarına baktığımız zaman oradan 
Petkim’i çıkarın, İzmir’e bir şey 

İzmir ‘serbest’lik istiyor
İzmir Ekonomi Zirvesi’nde görüş ve isteklerini dile getiren konuşmacılar, 
ESBAŞ örneğini verirken, İzmir’e Akdeniz çanağının en büyük serbest 

bölgesinin kazandırılması gerektiğinin üzerinde durdular. 
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kalmaz. İzmir bilmem kaçıncı sıraya 
düşer. Türkiye’de işsizlik yüzde 9-11 
ile seyrederken İzmir’de yüzde 15.4. 
Bu çok ciddi bir şey. Türkiye’de İzmir 
milli gelire yüzde 7, kamu bütçesine 
yüzde 10 katkı vermesine rağmen 
bunun yüzde 5’ini dahi geri alamayan 
bir il konumunda. CHP olarak 2011 
seçimlerine giderken gerçekler 
üzerine bir vizyon ortaya koyduk. 
Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti 2023 
yılına geldiği zaman 2.5 trilyonluk 
büyümeye ulaşacaktır. Türkiye’de fert 
başına düşen milli gelir 31 bin dolar 
olacaktır. İşsizlik oranı yüzde 6’ya 
gerileyecektir, ihracatımız 600 milyar 
dolar olacaktır. İş tasarruflarımızın 
milli gelire oranı yüzde 22’ye ulaşacak, 
cari işlemler açığı yüzde 2.5’e 
inecektir. Bu bir hedeftir. 2011 yılında 
kondu. Bunu yapacak kadrolar bizde 
vardı. Yeni krizlerin olmaması için şart 
olan bir şey var. Siyasi istikrar. Siyasi 
istikrar için şart olan şey ise yurtta 
sulh, cihanda sulhtur.

Kocaoğlu: 
Görüşümüz 
mutlaka alınmalı

(Büyükşehir Belediye Başkanı)

Manisa ile İzmir arasındaki 
teşvik farklılığı artık kalkmalı. İzmir 
Körfezi’nin yaklaşım kanalı projesinin 
başlaması ve limanın büyütülmesi 
gerekiyor. Böylelikle limanın 
kapasitesi 3 kat artacak, üçüncü 
nesil gemiler limana yanaşabilecek. 
Biz de Büyükşehir Belediyesi 
olarak yaklaşım kanalının büyütülüp 
derinleştirilmesinden, liman geri 
sahasının büyütülmesinden 2-2.5 kat 
pahalı yatırımla kuzeye sirkülasyon 
kanalı yapacağız. İzmir’i, körfezi 
kurtaracağız. İzmir’de sağlık turizmi 
için 400 hektar alan belirlendi, 
planlamalarda 300 dönümlük 
alanda alışveriş merkezi yapılması 
dayatıldı. Birbirine zıt iki şey aynı 
alanda olmaz. Akıl, bilim ne diyorsa 

onu yapmamız gerekiyor. İzmir’in 
gündeminde 2 tane stat var, Göztepe 
ve Karşıyaka stadı. Bunlar şehrin 
göbeğinde, biri Karşıyaka sahilde, 
diğeri Güzelyalı sahile 50 metre. 
Sayın Başbakan’a, Gençlik ve Spor 
Bakanlarımıza mektup yazdım. Bu 
kentin olmayacak yerine stat yapıp 
kenti kirletmeyin, trafiği kirletmeyin. 
Örnekköy’de spor kompleksi 
projemizi anlatamadık. Eğer bir kente 
önemli bir şey yapılacaksa mutlaka 
ve mutlaka yerel yönetimlerle bunun 
planının programının tartışılması 
görüşünün de, haklı gerekçelerinin 
de dikkate alınması gerekir. Öbür 
türlü kaynak israfından başka hiçbir 
yere gidemeyiz. İzmir Jeotermal 
A.Ş.’de vilayetle yüzde 50’şer ortağız, 
şirketin başkanı Vali. Seferihisar’da 
sera yapımına uygun 49 dönüm 
arazi bulduk. Tarımı, seracılığı 
kalkındırmak için bu arazinin Vali 
Bey’in imzasıyla tahsisini istedik, bu 
niye verilmez? İzmir’in il genel meclis 
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üyeleri, İzmir’in valileri çalışmışlar 
çabalamışlar, tasarruf etmişler 
150 senede 1704 tapu edinmişler. 
İl Özel İdareleri kapatıldı, sayın 
valimizin başkanlığındaki komisyonda 
bütün görevler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne verildiği halde bu 
1704 tapudan bir tane tapu, bir 
tane iş makinası verilmedi. Bunun 
belediye başkanlığı yapmış bakanımız 
tarafından sorgulanması lazım.

Demirtaş: Yerli 
otoyu İzmir’de 
yapalım

(İzmir Ticaret Odası Başkanı)

2009’da bölgesel ve sektörel 
teşvik düzenlemesi yapıldığında yani, 
sırtımıza basıldığında sesimiz çıkmadı. 
Kendimize güvendik. 1’inci bölgede 

olsak da, yanıbaşımızda 3’üncü bölge 
olsa da problem değil bize yine 
gelişmemizi sürdürürüz dedik. Ama 
olmuyor. Şu an İzmir’in OSB’leri 
2’nci bölgedeymiş gibi teşvik alıyor. 
Yanıbaşımızdakiler de 4’üncü bölge. 
Yatırımcı İzmir yerine daha fazla 
teşvik alan illeri tercih ediyor. İzmir’in 
sırtına basılmış durumda. İzmir 
722 milyon TL yatırım çekerken, 
Manisa’nın aynı dönemdeki yatırım 

tutarı 2 milyar 786 milyon TL. 
Bu şekilde İzmir’de işsizlik yüzde 
15.4 de olur, yüzde 25.4’de olur. 
Otomotiv ve kimyada ihracatçı 
birliği kurmamız konusunda destek 
bekliyoruz. Artık Marmara doldu, 
taştı. İzmir’de çok gelişmiş bir oto 
yan sanayi var. Yerli otoyu İzmir’de 
yapalım. 2023’de 500 milyar 
dolar ihracat olacaksa İzmir’in 
100 milyarını yapması gerekir. O 
nedenle; teşvik adaletsizliğinin 
bitmesini, potansiyelimizi 
kullanmamıza engel olunmamasını, 
Başbakanlık Yatırım Ajansı’nın 
İzmir’de şubesinin açılmasını 
ve gelen yabancı yatırımcılara 
İzmir’i de göstermelerini 
istiyoruz. Başbakanlık Tanıtma 
Fonu’ndan, İstanbul, Antalya kadar 
olmasa da kaynak ayrılmasını, 

Katılımcıların üzerinde durduğu diğer konular 
arasında ise, teşvikler, limana yatırım, yerli 

otonun İzmir’de yapılması, kentin Avrupa Kültür 
başkenti olması, kaynak akışının hızlanması, 

mevzuatın sadeleştirilmesi yer aldı.
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 
yılında 2023 Dünya EXPO’sunun ve 
Dünya İktisat Kongresi’nin İzmir’de 
yapılması için hemen çalışmaya 
başlanmasını talep ediyoruz. Sağlık 
turizminin gelişmesi için, İnciraltı’nın, 
yerel görüşler çerçevesinde kısa 
sürede düzenlenmesini ve İzmir’in 
pilot bölge olarak desteklenmesini 
istiyoruz. Biz, artık KOBİ programı 
değil OBİ destek programı yapılmasını 
istiyoruz. Tarımda, ürün bazında 
destek verilmesini istiyoruz. Sırtımıza 
basılıp, başka yerlere el verilmesin.

Kestelli: İzmir’in 
altın golü

(İzmir Ticaret Borsası Başkanı)

İzmir’e Akdeniz çanağının en 
büyük serbest bölgesini kazandırmak 
gerekiyor. Deniz bağlantılı bir serbest 
bölge, İzmir’e, ihtiyaç duyduğu yatırım 
iklimini getirmede önemli bir rol 
oynayacaktır. Bu proje için dünyanın 
en büyük serbest bölgelerinin 
cazip teşviklerin bir adım ötesine 
geçecek teşvikler verme becerisini 
gösterebilmeliyiz. Böyle bir serbest 
bölge yatırımı, şüphesiz İzmir’in altın 
golü olacaktır. Benzer bir adım, İzmir 
Sağlık Serbest Bölgesi için atılmalıdır. 
İzmir ekonomisi ivmelenene kadar, 
kentimizin, çevredeki illerle en 
azından eşit teşvik uygulamalarına 
ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu nedenle 
İzmir’de yapılacak bütün yatırımlar 
için en az 3’üncü bölge teşviği 
verilmesi zaruridir. İzmir’in bir cazibe 
merkezi haline gelmesi için elbette 
sadece serbest bölgeler kurması 
yetmez. İzmir, Avrupa Kültür başkenti 
adayı olmalıdır. İzmir’e dev eğlence 
parkları kazandırılmalıdır. Süper 
Lig’de takımlarımız olmalıdır. İzmir 
bir gastronomi merkezi olmalıdır. 
Kente Paris’tekine benzer bir çağdaş 
hal kurulmalıdır. İzmir, uluslararası 
bir tarım fuarı düzenlemelidir. Bütün 
bu meselelerin çözümü için İzmir’e 
her türlü kaynak akışının hızlanması 
gerekiyor.

Ünlütürk: 
Mevzuat elden 
geçirilmeli

(Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı)

Destek mekanizmalarını yeniden 
gözden geçirmeliyiz. Basitleştirmelere 
ihtiyacımız var. Bu hepimizin kaynağı. 
Bu yüzden bu kaynakları doğru 
zamanda, doğru firmalar kullanmalı. 
Eski bir mevzuatımız var ve oldukça 
karışık. Uzun değerlendirme süreleri 
bizi olumsuz etkiliyor. Sürecin nasıl 
işlediğini de uzmanlarla beraber 
değerlendirdik. Başvuru kolay, 
değerlendirme ve ödeme sürecinde 
işler karışıyor. 15 tane devlet yardım 
mevzuatımız var. En eskisi 15 yıllık, 
en yenisi 2 yıllık. 2023 hedefine 
ulaşmak için yenilikçi mevzuata 
ihtiyaç var. Mevzuat, firma odaklı 
olmalı. Bundan kastımız, devlet 
desteklerini vermemeye tasarlanmış. 
Biz bunun tersini istiyoruz. Firmanın 
tüm ihtiyaçlarını karşılamalı. 
Basitleştirmemiz gerekir. Akredite 
devlet yardımları uzmanlığı gibi bir 
alan oluşturulmalı. 

Ercan: Limana 
yatırım gerekiyor

(Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi Başkan V.)

Teşvik sistemi, İzmirli yatırımcıyı 
zor durumda bıraktığı gibi teşvikten 
yararlanabileceği diğer bölgelere 
yönlendiriyor. Alsancak Limanı’nın 
ihtiyacı olan yatırımlar bir an önce 
hayata geçirilmeli. Aliağa bölgesi, 
yakında Çandarlı ve Petkim Limanı ile 
bölgenin parlayan yıldızıdır. Nemport 
ve Ege Gübre Limanları ile bölgemizin 
önemli konteynır bölgeleridir.

Gemi geri dönüşüm sanayi 
bölgesi dünyanın 4., Avrupa’nın en 
büyük hacme sahiptir. Aliağa’nın 
en büyük sorunu ulaşımdır. Lojistik 
merkezlerinin karayolunun şartları 
iyileştirilmelidir. 

Dikili, Aliağa, İzmir, Çeşme 
ve Kuşadası limanları ile büyük 
İzmir Limanı’nı yaratmak istiyoruz. 
Balıkçıların sorunları da unutulmamalı. 
Balık çiftliklerinin en önemli ihtiyacı 
Kıyı Lojistik Tesisleri kurulmalı. Balıkçı 
barınakların sorunları çözülmeli. 
Alaçatı’daki sörf turizmine yatırım 
yapılmalı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, İzmir Ekonomi Zirvesi’nin gerçekleşmesine katkıları dolayısıyla 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım’a plaket verdi.
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Sanayinin itici gücü
teşvikler

Türkiye’de 
sanayileşerek 
kalkınma, üretim, 
bölgesel gelişmişlik 

farklarının ve gelir dağılımı 
dengesizliklerinin azaltılması 
için ülkemizin toplumsal 
yapısının güçlendirilmesi, 
küreselleşme ile bilgi 
toplumu olanaklarından 
yararlanabilecek bir altyapının 
oluşturulması her zaman 
önemli ve öncelikli oldu. Dış 
pazarlara dönük, teknolojik 
avantajlardan etkin bir 
şekilde faydalanabilen, katma 
değeri yüksek, uluslararası 
standartlara uygun ve yerel 
kaynakların etkinleştirebilen 
bir üretim yapısı oluşturmak 
için teşvik sistemleri 
uygulamaya konuldu.

Günümüzde teşvik 
sistemleri, gelişmiş ülkelerde, 

ülke ekonomisinin dünya 
pazarlarında sahip olduğu 
payı korumak ve istihdam 
alanının genişletilmesi amaçları 
doğrultusunda uygulanıyor. 
Diğer taraftan gelişmekte 
olan ülkelerde ise teşvik 
uygulamaları uzun vadede 
ekonomik büyümeyi hedef 
alırken, istihdam, katma 
değeri yüksek rekabet 
edebilme özelliğine sahip mal 
üretimi, işsizliğin azaltılması 
ve yabancı yatırımcıların 
ülkeye çekilmesi amaçlarını 
taşıyor. Uzun vadeli ekonomik 
büyüme planı ve kalkınma 
programlarına sahip olan 
bu tür ülkelerde, teşvik 
uygulamaları kalkınma 
stratejilerine uygun bir 
biçimde hazırlanıyor ve 
teşvikler istikrar sağlayıcı işlev 
üstleniyor.

Özellikle küresel 
ekonominin çok hızlı değiştiği 
ve belirsizliklerin olduğu 
mevcut konjonktürde 
uluslararası gelişmelere ve 
değişimlere ülke ekonomisinin 
adapte edilmesi, aynı zamanda 
kalkınma stratejilerine uyum 
sağlayabilmesi için sanayi 
sektörüne verilecek olan 
destekler ön plana çıktı. 
Türkiye’nin son yıllarda 
yaşadığı ekonomik büyümeye 
bağlı olarak bankacılık 
sistemi, başarılı kamu maliyesi 
uygulamaları ve küresel 
piyasalara güven veren pozitif 
bir görüntü sergilemesi, 
bu tür teşvik sistemleri ile 
yatırım ortamının iyi bir 
seviyeye ulaşacağı beklentisini 
güçlendiriyor. Bu doğrultuda 
yeni teşvik sistemlerinin 
ekonomide makro istikrarı 
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koruyarak ülke ekonomisine 
pozitif katkı sağlaması ve 
yatırımlara ivme kazandırması 
amaçlandı.

İlk düzenlemeler
Teşvik uygulamaları 

doğrultusunda ilk yasal 
düzenleme 1913 yılı “Teşvik-i 
Sanayi Muvakkatı” kanunu 
ile başladı. Bu kanun 
çerçevesinde toplam değeri 
1000 Lira’yı geçen, en az 5 
beygir gücü kullanan sanayi 
kuruluşlarına makine, vergi 
kolaylıkları, arsa tahsisi ve 
ham maddelerin ithalatında 
gümrük vergisi bağışıklığı gibi 
kolaylıklar sağlanmıştı.

Parçalanmış imparatorluğun 
ardından Kurtuluş Savaşı 
ile birlikte Anadolu’da genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temelleri atılırken, 
ekonomide de bağımsızlığın 
yol haritasının çizildiği İzmir 
İktisat Kongresi’nde ilk 
teşvik politikaları da hayata 
geçiriliyordu. Daha cumhuriyet 
ilan edilmeden toplanan İzmir 
İktisat Kongresi sonucunda 
tüccar, sanayici ve çiftçi 

gruplarının istekleri neredeyse 
tamamı kongre kararlarına 
yansımıştı.

1920’li yılların başında 
Türkiye 13 milyon nüfusa 
sahip geri kalmış bir tarım 
ülkesi görünümündeydi.  Ülke 
ekonomisinde feodal bir yapı 
hakimdi ve topraksız köylü 
oranının yüzde 50’ye ulaştığı 
kırsal kesimde, küçük çiftçi 
diye anılan büyük kitleler 
kendi geçimlerini dahi 
sağlayabilecek durumda 
değildi. Bu dönemde İzmir 
ve İstanbul’da yoğunlaşan 
endüstri yok denecek kadar 
zayıftı. Sanayide kullanılan 
tüm motorların toplam gücü 
ancak 20 bin 977 beygir 
gücü kadardı. Halbuki 1815 
yılında İngiltere’de kullanılan 
toplam motor gücü 210 bin 
beygir gücüydü. Dolayısıyla 
sözkonusu dönemde 
ülkemizde endüstrileşme 
düzeyi son derece düşüktü.

İzmir İktisat Kongresi 
kararları, Cumhuriyet 
döneminde 28 Mayıs 1927’de 
çıkarılan yasanın temelini 

teşkil etmişti. Bu yasalarda 
özel sanayi teşebbüsleri ile 
maden işletmelerine çok geniş 
avantajlar sağlanmakta olup 
bunları şu şekilde özetlemek 
mümkündü:
n Belediye sınırları dışındaki 
arazi, işletme kuracaklara, 
devletçe ve parasız 
sağlanacaktır. Belediye 
sınırları içinde ise, takdir 
olunacak arazi bedeli, 10 yılda 
ödenecektir. 
n Teşebbüsler ve bunların 
bulundukları arazi ve 
müştemilatı ve sair tesisleri, 
müsakkafat, arazi, kazanç, 
maktu zam vergilerinden ve 
belli belediye ruhsatlarından 
muaftır.
n Kanundan yararlanan 
teşebbüslerin hisse senetleri 
ve tahvilleri, damga resminden 
muaftır.
n Teşebbüslerin kurulması 
ve genişletilmesi için gerekli 
inşaat malzemesi, üretim için 
gerekli hammadde, alet ve 
yedek parçalar, teşebbüslere 
ait taşıma, yükleme boşaltma, 
enerji üretim ve nakil tesisleri 
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için gerekli malzeme, yurt içinde 
sağlanamıyorsa, ithalde gümrük ve 
duhuliye vergilerinden muaftır.
n Teşebbüslerle ilgili malzeme, 
makine ve aletler, demiryolları ve 
denizyollarında yüzde 30 indirimli 
taşınacaktır. Bakanlar Kurulu, 
hammadde ve mamul maddelerin 
taşınmasında da indirimli tarife 
uygulayabilir.
n Teşebbüslere, Bakanlar Kurulu 
kararı ile ürettikleri mamul maddeler 
değerinin yüzde 10’u oranında prim 
verilebilir. 
n Teşebbüsün faaliyeti için gerekliyse, 
tuz, ispirto ve patlayıcı maddelerde, 
belli bir indirim uygulanabilir.
n Devlet, özel idareler, belediyeler 
ve bunlara ait kurumlar ile Teşvik-i 
Sanayi Kanunu’ndan yararlanan 
teşebbüsler, yerli malları, benzeri ithal 
mallarından yüzde 10 pahalı da olsa 
tercihen kullanmak zorundadırlar.

Teşvik-i Sanayi Kanunu, sanayi 
yatırımı yapacak işletmelere 
muafiyet, imtiyaz ve teşvik sağlamayı 
amaçlıyordu ve 15 yıl süreyle 
yürürlükte kaldı. Teşvik-i Sanayi 
Kanunu ile sanayicilere arazi, telgraf, 
telefon ve elektrik hattı kolaylıkları 
gibi ek iyileştirmeler uyguladı. 
Kanun aynı zamanda yerli üretimin 
korunması ve özendirilmesi amacıyla 
devlet eliyle doğrudan mal ve 
hizmet üretimine yönelik tesislerin 
kurulmasını sağlamış ve yerli sermaye 
grubunun yetiştirilmesine önem 
veriyordu.

1923-1930 dönemi, bir taraftan 
denk bütçe ve sıkı para politikalarının 
uygulanmasına özen gösterildiği; diğer 
taraftan da kamunun can damarı 
olan temel faaliyetlerin devlet eliyle 
yürütüldüğü ve iktisadi kalkınmada 
özel girişime büyük önem verildiği bir 
süreç oldu.

Görünüşte sanayileşmeyi 
gerçekleştirmek için pek çok olumlu 
yanı görünen bu yasa, devletin özel 
sektöre yardımcı olmak üzere aldığı 
bütün önlemlere rağmen istenilen 
sanayi atılımını sağlayamadı. Çünkü 
altyapı eksikliği, sermaye birikiminin 

olmaması, girişimci ve teknik eleman 
yetersizliği, iş gücü eksikliği, özellikle 
savaşın yaralarını saracak yeterli 
zamanın geçmemiş olması, nüfus 
azlığı, okuryazar oranının düşüklüğü 
gibi nedenlerin yanı sıra özellikle 
Osmanlı döneminde batılı ülkelere 
tanınan kapitülasyonların 1929 yılına 
kadar devam etmesi ve 1929 yılında 
dünyada patlak veren ekonomik kriz, 
sanayinin gelişememesinde en önemli 
engellerden biri olmuştu.

1929 bunalımı nedeniyle 
başvurulan ithal ikameci sanayileşme 
politikaları ile devlet öncülüğünde, 
devletin özel sektörün rakibi değil 
tamamlayıcısı olarak ve yerli girdilere 
dayalı sanayileşme geçekleşti. 1930’lu 
yıllarda kurulan sanayi bazı temel 
tüketim mallarının ithal edilmesi 
gerekliliğini azalttı. 1942 yılına 
kadar devletçilik politikası temelli 
yürütülen teşvikler 1942 yılında 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nu 
yürürlüğünün sona ermesiyle 
son buluyordu.

1950 öncesi 
uygulamaları daha çok 
yerli üretimin teşvik 
edilmesi ve işletme 
sayısının destekler 
ile arttırılmasını 
hedeflemişti. 
Buna bağlı olarak 
sanayileşmedeki 
eksikliklerin 
tespit edilmesi 
doğrultusunda ülke 
kaynaklarının etkin 
kullanımı ile Türkiye’de 
sanayileşme atağı 
başlatıldı. Vergi ve 
gümrük tarifelerinde 
iyileştirmeler yapılarak 
ülke ekonomisini dışa 
bağımlılıktan kurtarmak da 
teşviklerin başka bir amacı 
olarak belirlendi.

1950’lere kadar devam eden 
devletçi ekonomik yapı, 1950’den 
sonra ithal ikameci üretim yapısı halini 
alıyordu. 1960 yılına kadar uygulanan 
tedbir ve teşvik sistemleri genellikle 

dar alanlarda uygulanma imkânı 
bulurken, tedbir ve teşvik sistemleri 
de sistematik bir yapıya kavuşamadı. 
1960 yılında ise Devlet Planlama 
Teşkilatı’nın (DPT) kurulmasıyla 
ekonomide planlı döneme geçildi. 
1960 sonrası dönemde uygulanan 
kalkınma planları Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) tarafından 5 yıllık 
süreler doğrultusunda uygulanmış ve 
bu kalkınma programlarında kamu 
yatırımlarının ülke geneline 
dağıtılması ve mevcut 
kaynakların 
verimli bir 
şekilde 
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kullanılması ana hedefler içerisinde 
yer aldı. Uygulamaya konulan 
son kalkınma planı bugüne kadar 
uygulanan onuncu kalkınma programı 
oldu.

1950 - 1980 arası
teşvik uygulamaları
1950’li yıllarda ülke ekonomik 

potansiyeli ve kaynaklarının tespiti 
ile daha çok özel sektör ağırlıklı 

uygulamalar geliştirildi. 
Dolayısıyla özel sektör 

kullanımına 
has kredi 

imkânları 

genişletildi, dış ticarette girişimcilik 
özendirildi, tarımsal üretimin 
arttırılması ve sürekliliğin sağlanması 
amacıyla tedbir paketleri uygulandı. 
Ayrıca sanayide orta ve uzun vadede 
yatırım kredisi sağlamak için “Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası” kuruldu.

Çeşitli sektörlerin altyapı 
yatırımlarının hızlandırıldığı bu 
dönemde özel kesimde sermaye 
birikiminin sağlanması ve yabancı 
yatırımcıların ülkeye çekilmesi 
amacıyla, 1951 yılında, “Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu” çıkartıldı. 
Bu kanun 1954 yılında değiştirildi. 
1953 tarihli “Turizm ve Endüstrisi 
Teşvik Kanunu” ve 1954 tarihli “Petrol 
Kanunu” yürürlüğe girdi. Turizmin 
gelişmesi için çıkarılan teşvik kanunu 
ile teşvikler özellikle Antalya iline 

verildi. Antalya ve Ege turizm 
yatırımları ile ön plana çıkarken 

tarihi değerleri ile ön plana 
çıkabilecek olan birçok il ihmal 

edildi.
1960 sonrası dönemde 

de sanayinin teşvik 
edilmesi ön planda oldu. 
Teşviklerin tek elden 
ve planlı bir şekilde 
yürütülmesi üzerinde 
duruldu. Başlangıçta 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
yürütülen çalışmaları, 
1967’de Başbakanlığa 
bağlı olarak kurulan 
“Yatırımları ve 
İhracatı Geliştirme 
ve Teşvik Bürosu” ve 

1970 yılından itibaren 
“DPT Teşvik Uygulama 

Dairesi” üstlendi. 1971 
yılında Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’na devredilen 
Daire, 1980 yılından itibaren 

yine DPT’ye bağlandı.
1960 sonrası dönemde planlı 

ekonomi ile birlikte özendirme 
ve yönlendirme önlemleri verimli 

bir şekilde uygulanmaya başlarken, 
teşvik sistemi de günün koşullarına 
göre belirlenerek bugünkü halini 

alıyordu. 1963 yılında Türkiye’de 
ilk defa yatırım indirimi uygulaması 
yapıldı ve 1968 yılında 22 ilin 
“Kalkınmada Öncelikli Yöre” (KÖY) 
ilan edilmesiyle birlikte bu uygulama 
genişletildi. Bu bağlamda 2009 yılında 
uygulamaya giren ve dört faklı bölge 
için teşvik tedbirleri getiren teşvik 
sistemi de KÖY uygulamasıyla benzer 
özellikler taşıdı.

1960’tan 1980’e kadar ithal 
ikameci ve sanayi sermayesi 
birikimine dayalı gelişmeyle 
sürdürülen ekonomik yapı, 1980 
dönüşümü ile küresel piyasalara 
entegre olma sürecine girerken 
ihracata yönelik ürünlerin üretimi 
ön plana çıktı. Bu geçiş süreci ile 
emek yoğun tüketim malı ihraç 
eden, yatırım ve ara malı ithal eden 
Türkiye ekonomisi, büyük ölçüde 
ithalata bağımlı hale geldi. durum 
ekonomideki sanayi ölçeği büyüdükçe 
cari açığın artmasına neden olmuştur. 
Bu nedenle ekonomik büyümenin 
yüksek olduğu dönemlerde cari açık 
da büyüdü.. Cari açık ise Türkiye 
ekonomisi için her dönemde 
kırılganlık unsuru olarak görüldü ve 
karar alıcıları olumsuz etkiledi.

24 Ocak 1980 Kararları, 
öncesi ve sonrası teşvik 
uygulamaları
Türkiye’de sistemli bir teşvik 

sisteminin uygulanması 1980’li yıllarda 
gerçekleşti. İthal ikamesine dayalı 
sanayileşme stratejisi terkedilirken, 
ihracata dönük sanayileşme stratejisi 
benimsendi. Ülke sanayisinin 
uluslararası piyasalarda rekabet 
gücünün arttırılması için ucuz kredi ve 
girdi temini sağlanarak vergilemede 
kolaylıklar, ithalatta kota ve gümrük 
tarifeleri gibi uygulamalar devreye 
sokuldu. Uluslararası piyasalarda 
yaşanılan krizler, ülke ekonomisinde 
ortaya çıkan aksaklıklar, artan dış borç 
oranı, 1970 devalüasyonu ve 1978 
döviz krizi gibi olumsuzluklar teşvik 
tedbir ve uygulamalarının başarısız 
olmasına neden olurken, sonrasında 
24 Ocak Ekonomi Kararları alındı.

Ekonomik istikrar programı adı 



DOSYA

22 AĞUSTOS 2014

altında hazırlanan 24 Ocak Ekonomi 
kararları dâhilinde dış ticaret 
serbestleştirildi, yabancı sermaye 
yatırımları teşvik edildi ve kar 
transferlerine kolaylık sağlandı. Ayrıca 
bu dönemde “taşıyıcı sektörler” adı 
altında ülkede yatırım potansiyeline 
sahip ve ülke ekonomisini taşıyacağı 
öngörülen sektörlerin öne çıkarılması 
ve bu sektörlerin doğal kaynaklar 
bakımından desteklenmesi hedeflendi. 
Devletin piyasalardaki rolünün 
azalmaya başladığı bu dönemde, 
ihracat kredilerinde düzenlemelere 
gidildi ve kredi faiz oranları enflasyon 
oranında artırıldı. Aynı zamanda 
özel sektör iyileştirmeleri amacıyla 
dış ticarette ithal ikameci anlayış 
yerine gerçek kur, faiz ve fiyat 
politikası hedefi doğrultusunda dış 
ticaret ve ihracat odaklı bir gelişme 
amaçlandı. Bu dönemin en önemli 
özelliklerinden biri de daha bağımsız 
teşvik uygulamalarından ziyade 
teşviklerin kalkınma politikaları ile 
bağlantılı hale getirilmesi ve öncelik 
arz eden sektörlere yönelmenin 
başlatılmasıydı. Yine “Özel Önem 
Taşıyan Sektör” adı altında turizm, 
hazır giyim, tarımsal sanayi, otomotiv 
ve demir-çelik gibi ülke ekonomisinin 

geleceğini belirleyici olduğu öngörülen 
sektör yapılanmaları yatırımlardan en 
fazla yaralanacak yatırım konularından 
sayıldı. Yatırımın yaklaşık yüzde 
50’sine varan hibe şeklindeki 
Kaynak Kullanımı Destekleme Primi 
(KKDP) uygulaması yapıldı. KÖY 
uygulamasının devam ettirildiği bu 
dönemde ayrıca il bazlı yatırımlar 
desteklenerek kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller kapsamında 
10 il ve ikinci derecede öncelikli 
iller kapsamında 17 il teşvik 
uygulamalarından faydalanma imkânı 
buldu.

1980’li yılların sonunda uygulanan 
kalkınma programları daha çok 
bölgesel ve sektörel gelişmeleri teşvik 
eden uygulamalardan oluşuyordu. 
1989 yılında uygulamaya giren Kaynak 
Kullanımını Destekleme Primi (KKDP) 
ile teşviklerde nakit yardımları 
eklendi. Bu tür yapılandırmaların 
uygulamaya konulması daha 
önceki dönemlere benzer şekilde, 
sanayileşmenin geliştirilmesi, yurtiçi 
üretiminde sürekliliğin sağlanması 
ve tesis sayısının çoğaltılması 
doğrultusunda gerçekleştirildi. 
1994 yılında teşviklerde sektörel 
seçicilik uygulamasından vazgeçilerek 

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara 
ve İzmir gibi gelişmiş illerin dışında 
kalan tüm bölgeler sanayi kuşağı 
sayılarak bu alanda yer alan 
tüm bölgelerin teşviklerden eşit 
oranlarda faydalanmasına karar 
verildi. Bu uygulamaya ek olarak 
büyük şehirlerde bulunan organize 
sanayi bölgeleri (OSB) de sanayi 
kuşağı içerisinde yer aldı. Ancak her 
il için aynı teşvik uygulamalarının 
devreye girmesi bölgeler arası farkın 
azaltılması yolunda somut adımların 
atılmasını engelledi. Yatırımlarda 
tercih kriterleri olan hammaddeye 
yakınlık, düşük taşımacılık maliyetleri, 
coğrafi konum ve işgücü piyasaları gibi 
faktörler az gelişmiş bölgelerin tercih 
dışı kalmasına neden olduğu için bu 
uygulamadan 1998 yılında vazgeçildi. 
Bu dönemde teşvik uygulamalarında 
“gelişmiş, normal ve KÖY” adı altında 
sınıflandırılma yapıldı, gelişmiş yöreler 
için teşvik konuları belirlenirken diğer 
bölgeler için tüm yatırım konuları 
teşvik kapsamında yer aldı.

1990’lı yıllara kadar süren devlet 
teşviklerinde 1990 da ortaya çıkan 
ekonomik kriz ile kamudaki cari 
açıkların artması ile kısıtlamaya 
gidildi. Devlet nakdi destek yerine 

Metal ve makine sanayicileri, kaynakçı ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla İşkur, Milli Eğitim 
Müdürlüğü, üniversite ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Sanayiciler nitelikli eleman 

ihtiyacına dikkat çekerken, çalışanlar ise ücret ve çalışma koşullarını ön plana çıkardı.
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vergi muafiyeti ve istisnalardan 
oluşan teşvik yollarına başvurdu. 
Kaynak sıkıntısı sebebiyle 1991 
yılından itibaren KKDP uygulamasına 
son verildi, yerine uygun görülen 
yatırımların yüzde 60’ına kadar 
yüzde 10 faizli Fon Kaynaklı Kredi 
kullandırılmaya başlandı.

DPT bünyesinde bulunan Teşvik 
ve Uygulama (İhracat ve Yatırım), 
Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler 
Başkanlıkları, ”Genel Müdürlük” 
haline dönüştürülerek Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’na bağlandı. Bu 
iki müsteşarlığın ayrılması ile birlikte 
yatırımlarda devlet yardımlarına 
yönelik faaliyet gösteren “Teşvik ve 
Uygulama Genel Müdürlüğü” ile 
“Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü” 
Hazine Müsteşarlığı’nda kalmış, 
”İhracat Genel Müdürlüğü ve 
Serbest Bölgeler ise Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’na bağlandı.

Planlı ekonomiye geçiş ile birlikte 
teşviklerin genelde ihracata yönelik 
uygulamaları barındırması ve 1990’lı 
yıllarda Ar-Ge, KOBİ, istihdam, 
çevre ve bölgesel gelişme gibi çeşitli 
alanlarda uygulanarak ekonomik 
kalkınmanın sağlanması amaçlandı. 
Fakat 2000’li yıllara kadar yürütülen 
teşvik uygulamalarında teşviklerin 
kamusal maliyeti, yararlanacak alan 
ve kesimin belirlenmesi ve ekonomi 
içi ve dışı getirilerinin analizinin 
yapılamaması teşvik uygulamalarının 
başarısızlığına yol açtı. Dolayısıyla 
2000’li yıllardan sonra uygulanan 
teşvik sistemlerinde küresel 
ekonomik durum analiz edilerek uzun 
vadede yüksek getirisi olan üretim 
alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla 
teşvik uygulamalarında iyileştirme 
ve düzenlemeler yapıldı. Bölge bazlı 
sosyoekonomik tespitler yapılarak 
öncelik arz eden sektörler belirlendi 
ve bu tür yatırımlar bölge kalkınma 
düzeyine göre teşviklerden öncelikli 
pay alma konumuna getirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hazine 
Müsteşarlığı’nın belgelerine göre; 
devlet teşvikleri 1995 yılından 
itibaren bölge ve sektör ayrımı 

yapmaksızın belirli bir büyüklüğün 
üzerindeki tüm yatırımlara hitap 
eden ağırlıklı olarak KDV istisnası 
ve Gümrük Muafiyeti destek 
unsurlarını içeren “Genel Teşvik 
Sistemi” olarak adlandırılabilecek 
bir uygulamaya geçti. Bu uygulama 
yeni teşvik sisteminin temelini 
oluşturan 2009/15199 sayılı Yatırım 
Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 
yürürlüğe girdiği 2009 yılının Temmuz 
ayına kadar devam etti.

2009 Yılında Uygulanan 
Teşvik Sistemi
2009 yılında hazırlanan 

teşvik sistemi ülkeyi 4 yatırım 
bölgesine ayırarak teşvike konu 
olan yatırım alanları yelpazesini 
genişletti ve ihracat, ithalat, rekabet 
edebilirlik, istihdam gibi bağlantılı 
makroekonomik göstergelerin 
geliştirilmesine de öncelik verdi.

2009 yılında uygulamaya giren 

teşvik sisteminin amacı, tasarrufları 
katma değeri yüksek yatırımlara 
yönlendirmek, üretimi ve istihdamı 
artırmak, yatırım eğiliminin 
devamlılığını ve sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamak olarak belirlendi. 
Ayrıca uluslararası rekabet gücünü 
artıracak teknoloji ve Ar-Ge içeriği 
yüksek büyük ölçekli yatırımları 
özendirmek, doğrudan yabancı 
yatırımları artırmak, bölgesel 
gelişmişlik farklarını gidermek ve 
çevreyi korumaya yönelik yatırımları 
desteklemek de sistemde yer aldı. 
(Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakında Karar, 2009). Bu amaçlar 
doğrultusunda teşvikler; genel 
teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik 
uygulamaları ve büyük ölçekli 
yatırımların teşviki olmak üzere üç 
bölüme ayrıldı.

İlk kez bölgesel ve sektörel 
teşvik sistemine geçilen bu sistemde, 
iller İstatistiki Bölge Birimleri 

Son 10 yıldaki farklı teşvik uygulamalarının amaçlarındaki değişim göze 
çarpıyor. Sık aralıklarla yapılan değişiklikler, özel sektörden gelen talepler 
de dikkate alınarak sistemin aksayan yönlerini tamir etmek için yapıldı. 
Türkiye’de son 10 yılda uygulanan teşvik mekanizmaları incelendiğinde, 
teşviklerle ulaşılmak istenenlerin sürekli olarak çeşitlenmiş olduğu görülüyor.

5084 ve 5035 sayılı kanunların amacı; “…bazı illerde vergi ve sigorta 
primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz 
arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını 
artırmaktır” olarak belirtilmiştir. (5084 sayılı kanun, madde 1)

2009’daki teşvik sisteminin amacı; “…Kalkınma Planları ve Yıllık 
Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun 
olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi 
ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve 
araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, 
doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını 
gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini desteklemektir” denilmiştir. (2009/15199 sayılı karar, madde 1)

2012’de uygulanmaya başlanan sistemle amaçlanan; Cari açığın 
azaltılması, üretimin katma değerinin arttırılması, en az gelişmiş bölgelerde 
kalkınmanın sağlanması, destek araçlarının etkinliğinin arttırılması, bölgesel 
eşitsizliklerin giderilmesi, kümelenmeleri ve ileri teknoloji yatırımlarını 
destekleyerek küresel rekabet gücünün arttırılmasıdır. (6 Nisan 2012 tarihli 
Ekonomi Bakanlığı sunumu)

Amaçlar ve uygulamalar
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Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2 
bölgelerinin sosyo-ekonomik 
gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak 
dört bölgeye ayrıldı. Bu bölgelere 
yapılan desteklerden yararlanacak 
yatırım konuları her bir il grubunun 
yatırım potansiyeli ve rekabet gücü 
dikkate alınarak belirlendi. 

Bölgesel ve sektörel, büyük 
projeler ile genel teşvikler olmak 
üzere üç bileşenden oluşan 2009’daki 
teşvik sisteminde KDV istisnası, 
gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, 
sigorta primi işveren desteği, vergi 
indirimi, yatırım yeri tahsisi ve taşınma 
desteği olmak üzere yedi maliyet 
kaleminde teşvik uygulandı.

2012’deki teşvik sistemi
Eski teşvik sisteminin etkinliğinin 

azalması ve bölgeler arası gelişmişlik 
farklarının değişmesi nedeniyle 
Türkiye’nin 2023 hedefleri 
doğrultusunda, dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasında yer almak, kişi 
başı milli geliri 25 bin dolar seviyesine 
çıkartmak ve 500 milyar dolar ihracat 
rakamlarına ulaşmak amaçlarıyla yeni 
bir teşvik sistemi tasarlandı. 

Bu kapsamda yatırımcıların 
ihtiyaçları ve talepleri göz önünde 
bulundurularak tasarlanan yeni teşvik 
sisteminde, genel teşvik uygulamaları, 
bölgesel teşvik uygulamaları, 
büyük ölçekli yatırımların teşviki 

ve stratejik yatırımların teşviki 
olmak üzere 4 temel yatırım 
teşviki konusu belirlendi. Mevcut 
ekonomik sorunların çözümünde 
bazı uygulamalara öncelik verilen, 
daha çok il bazında yatırım fırsatlarını 
belirleyerek bölgeler arası farkın 
azaltılmasını amaçlayan Yeni Teşvik 
Sistemi kapsamında yatırımcılara; 
KDV istisnası, gümrük vergisi 
muafiyeti, vergi indirimi, asgari ücret 
üzerinden hesaplanan sigorta primi 
işçi ve işveren hissesi desteği, yatırım 
yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı ve 
KDV iadesi olmak üzere 7 maliyet 
unsurunda teşvik verilmesi planlandı.

Kalkınma Bakanlğı tarafından 
her il için ayrı kriter belirlenerek 61 
sosyal gelişmişlik kriteri baz alınarak 
Türkiye’nin 6 bölgeye ayrıldığı 
bu teşvik sisteminin en önemli 
özelliklerinden biri de, ülke içine 
yatırımları çekme gayesiyle belirli 
bölgeleri yatırım için avantajlı hale 
getirme uygulamalarını taşıması oldu.

Genişleyen sektörel kapsam, 
işgücü maliyetlerinin azaltılmasına 
yönelik destekler ve finansman 
imkânlarının genişletilmesi bu 
uygulamaların ana hatlarını 
oluşturuyor. Eski teşvik sisteminde 
olduğu gibi yeni teşvik sisteminde 
de verilecek destekler yatırımların 
bulunduğu bölgeye ve yatırım 
ölçeğine göre değişiklik gösteriyor. 

Yeni teşvik sistemi bu bağlamda 
uygulama alanları ve hedef sektörler 
itibariyle önceki teşvik sistemlerine 
göre daha kapsamlı bir yapıya sahip 
olmasıyla dikkat çekti. 

Türkiye’de yatırımlara sağlanan 
kamu desteklerinin çerçevesi, yeni 
teşvik sistemi ile birlikte geçtiğimiz 
10 yılda 4 sefer değiştirilmiş ve 
geliştirilmiş oldu. 

2009 yılında başlayan seçilmiş 
sektörlerdeki büyük ölçekli 
yatırımların desteklenmesinde asgari 
yatırım miktarı son düzenleme ile 
aşağı çekildi.

Bundan önceki hiçbir teşvik 
sisteminde yer verilmeyen, tüm 
sektörleri pozitif etkileme potansiyeli 
bulunan eğitim, ulaştırma gibi yatay 
alanların her bölgede stratejik 
yatırımlar olarak desteklenmesine 
yeni teşvik paketi kapsamında öncelik 
verildi.

Türkiye’nin üretim yapısının 
teknoloji içeriğinin geliştirilmesine 
yönelik teşvikler, devlet yardımları 
sistemi kapsamında 2009 yılında yer 
aldı; bu teşvikler yeni teşvik paketi ile 
daha da önem kazanmış oldu. 

Yeni teşvik paketini öncekilerden 
farklılaştıran bir diğer unsur da 
Organize Sanayi Bölgeleri’ne yönelik 
pozitif ayrımcılık olarak ortaya çıktı.

Daha önceki teşvik sitemlerinden 
farklı olarak, vergi indiriminin 
işletme aşamasında değil de, yatırım 
aşamasında yapılabilecek olması 
ve yatırıma katkı tutarının belirli 
bir kısmının tüm faaliyetlerden 
elde edilecek gelirler üzerinden 
uygulanmasının, firmaların finansman 
yükünü önemli ölçüde azaltıcı etkisi 
dikkati çekti.

Kaynaklar
Doç. Dr. Hüseyin Akyıldız, Doç. Dr. Ömer 

Eroğlu - Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 
Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uygulanan 

Ekonomi Politikaları, 2004
TEPAV, Yeni teşvik paketi üzerine bir 

değerlendirme, Nisan 2012
Ekonomi Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi 

Yıllık Değerlendirme Notu, Haziran 2013
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Yrd. Doç. 

Dr. Erdal Akdeve - Dumlupınar Üniversitesi 
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler ve 

Ülke Uygulamaları, Temmuz 2013



HABER

25AĞUSTOS 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca verilen 
‘Teknolojik Ürün Yatırım 
Destek Programı’na (Tekno 

Yatırım) başvurular başladı. Destek 
programı kapsamında geri ödemesiz 
olarak sağlanacak desteklerin üst 
limitleri büyük işletmelerde 2 milyon 
TL, orta ve küçük işletmelerde ise 10 
milyon TL olarak belirlendi. Destek 
programına son başvuru tarihinin ise, 
3 Ekim olduğu belirtildi.

Tekno Yatırım programı ile 
teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine 
yönelik yatırımların desteklenmesi 
hedefleniyor. Destek programı; 
öncelikli teknoloji alanlarında yer 
alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerin 
ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine 
katma değer oluşturulması, 
uluslararası pazarlarda yer alarak 
teknolojik ürün ihracatına öncülük 
edilmesi ve özellikle küçük ve orta 
ölçekli işletmelere geleceğe dönük 
Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi 
amacıyla devreye alındı.

Program kapsamında sağlanacak 
geri ödemesiz desteklerin üst limitleri 
şöyle: “Büyük işletmeler; makine 
ve teçhizat desteği unsurundan 
yararlandırılacak ve sağlanacak 
destek üst limiti 2 milyon TL olacak. 
Orta büyüklükteki işletmeler; 
makine ve teçhizat destek unsuru 
ile kredi faiz destek unsurundan 
yararlandırılıp, toplamda sağlanacak 
destek üst limiti 10 milyon TL. Küçük 
işletmeler; makine ve teçhizat destek 
unsuru, kredi faiz destek unsuru ile 
işletme gideri desteği unsurundan 
yararlandırılıp, toplamda sağlanacak 
destek üst limiti 10 milyon TL olacak.

Programın destek unsurlarını; 

makine ve teçhizat desteği, kredi 
faiz desteği ve işletme gideri desteği 
oluşturuyor. Destek süresi kredi faiz 
desteği unsurunda 36 ay, işletme gideri 
destek unsurunda ise 1 yıl olarak 
belirlendi. 36 ay destek süresi bulunan 
makine ve teçhizat desteğinde ise, 
ihtiyaç duyulması halinde bir defaya 
mahsus olmak üzere 6 aya kadar ek 
süre verilebiliyor.

Geleceğin teknoloji 
şirketlerine yatırım 
yapıyoruz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Fikri Işık, Teknolojik Ürün Yatırım 
Destek Programı’nın başvurularının 
başladığını belirterek, bu alanda 
faaliyet gösteren tüm ilgilileri 
programa başvurmaya davet etti. 
Işık, çalışmanın hedefinin, Ar-Ge 
sonucu ortaya çıkmış orta ve yüksek 
teknolojili ürünlerin yatırım ve 
üretimine destek vererek; bu ürünleri 
üreten teknoloji tabanlı firmaların 
ortaya çıkması ve büyümesini 
sağlamak olduğunu bildirdi. Bu sayede 
ülkenin uluslararası rekabet gücünü 

artıracak ve ekonomiye dinamizm 
kazandıracak büyük teknoloji 
şirketlerinin ülkeye kazandırılacağını 
vurgulayan Işık, “Biz aslında geleceğin 
teknoloji şirketlerine yatırım 
yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların 
yerini bulmasını ve ülkemizden, tüm 
dünyanın tanıdığı teknoloji devlerinin 
çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.

Program dahilindeki desteklere 
ilişkin de bilgiler veren Işık, programın 
kapsam alanının çok geniş olduğunu 
aktardı. Işık, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu programla, desteklenmeye 
değer bulunan yatırım projelerinin 
makine teçhizat, taşıma, sigorta, 
montaj, fizibilite raporu giderleri ile 
birlikte yüzde 75 oranında ve bir yıl 
için personel, kira, enerji gibi işletme 
giderleri karşılanacak. Destek almaya 
hak kazanan ve ileri teknoloji üretecek 
KOBİ’lerimize nakdi olarak 5 milyon 
liraya kadar ve kalan kısmı da kredi 
faiz desteği olmak üzere toplamda 
10 milyon lira hibe vereceğiz. Bu 
programın teknoloji düzeyimizin 
artmasına önemli katkı sağlayacağına 
inanıyorum.”

KOBİ’lere 10 milyon lira 
‘tekno’ hibesi

Teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi amacıyla 
geliştirilen Tekno Yatırım Desteği Programı, 10 milyon TL’ye kadar destek sağlıyor.
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Ekonomi Bakanımız Sayın 
Nihat Zeybekci’nin katılımlarıyla 
24 Temmuz 2014 tarihinde 
düzenlenen İzmir Ekonomi Zirvesi’ne 
Bakanlığımızın üst düzey bürokratları 
ile siyaset ve iş dünyasının temsilcileri 
tam kadro katılım sağladılar. İzmir 
ekonomisini daha ileriye taşımak için 
yapılabileceklerin, İzmir’e yönelik 
fırsatların, sorunların ve taleplerin 
tartışıldığı Zirve’de, bürokratlarımız 
tarafından Yatırım Teşvik ve İhracat 
Teşvik uygulamaları ile Döviz 
Kazandırıcı Hizmetler ve Serbest 
Bölgeler hakkında bilgiler verildi.

İzmir, Türkiye gayri safi katma 
değerindeki yüzde 6,6’lık payı; 9,31 
milyar dolar tutarındaki ihracatı, 
2.024 uluslararası sermayeli firması 
ile Türkiye’nin ekonomik açıdan 
üçüncü büyük şehridir. Yaş ortalaması 
yaklaşık 34 olan 4 milyonluk genç 
ve dinamik nüfusu; 9 üniversitesi 
ve 45’in üzerinde fakültesi ile sahip 
olduğu yüksek eğitim düzeyi İzmir’i 
sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından 
ön sıralara taşımaktadır. Türkiye’nin 
ikinci büyük limanına sahip olan İzmir, 
uluslararası havalimanı, metrosu, 
karayolu ve demiryolu bağlantıları 
ile gelişmiş altyapı ve ulaşım ağına 
sahiptir.

Yatırımlar için özel olarak tahsis 
edilmiş 13 organize sanayi bölgesi, 
2 serbest bölgesi ve 3 teknoloji 
geliştirme bölgesi ile İzmir, başta 
tarım, turizm, enerji yatırımları olmak 

üzere çeşitli sektörlerde geniş yatırım 
imkânları sunmaktadır. Öte yandan, 
bildiğiniz üzere, son dönemlerde 
şehrin var olan kaynaklarını harekete 
geçirerek, bu kaynakların kentin 
sembolü haline gelmesini sağlayacak 
mahiyette benimsenen kalkınma 
modellerinden birisi de kentleri 
markalaştırmak, marka kentler 
oluşturmaktır. Bu bağlamdaki en 
önemli organizasyonlardan birisi de 
EXPO’dur. İzmir marka kent olma 
yolundaki potansiyelini göstermiş, 
“Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni Yollar/
Herkes İçin Sağlık” teması ile 2015 
ve 2020 EXPO’larına aday olmuştur. 
Hazırlık sürecinde önemli tecrübeler 
kazanmış; önemli planlamalar 
yapmıştır.

İzmir, bir liman kenti olmasının 
yanında, 3-3,5 saatlik bir uçak 
yolculuğu ile Avrupa’nın tamamına, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya 
ve Kafkas ülkelerine ulaşılabilir bir 
konumdadır. Bunun yanında, sağlık, 
kültür, inanç ve güneş turizmini 
bünyesinde barındırmaktadır. Zengin 
kültürel ve tarihi dokusu, elverişli 
coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım 
ağları ile İzmir, turizm ve ticaretin 
merkezi olarak isim yapmış Milano 
ve Barselona gibi dünyanın birçok 
gelişmiş kentiyle ortak özelliklere haiz 
olup, bu kentlerle rekabet edebilecek 
bir potansiyele sahiptir.

Yatırım teşvikleri
Bakanlığımızın en temel 

İzmir Ekonomi Zirvesi 
ve İzmir’in potansiyeline 
ilişkin değerlendirmeler

Adnan Yıldırım
@adnyildirim

İzmir, Türkiye gayri 
safi katma değerindeki 
yüzde 6,6’lık payı; 9,31 
milyar dolar tutarındaki 
ihracatı, 2.024 
uluslararası sermayeli 
firması ile Türkiye’nin 
ekonomik açıdan 
üçüncü büyük şehridir. 
Tarım, turizm, enerji 
başta olmak üzere 
çeşitli sektörlerde 
geniş yatırım olanakları 
sunmaktadır. EXPO 
adaylığı ile marka kent 
olma potansiyelini 
göstermiştir.
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uygulamalarından birisi Yatırım Teşvik 
Sistemi’dir. Bu bağlamda, bölgelerden 
bağımsız olarak uygulanan “öncelikli 
yatırımlar” ile “stratejik yatırımlar” 
önem arz etmektedir. Bu iki uygulama 
kapsamındaki destek oran ve süreleri 
oldukça yüksektir. Öncelikli yatırım 
konularında, yatırım İzmir’de yapılsa 
dahi, bu yatırım, Adıyaman’da, 
Tunceli’de, Bayburt’ta yapılmış 
gibi kabul edilmekte; 5. Bölge 
desteklerinden faydalandırılmaktadır. 
Benzer şekilde, büyük ölçekli 
yatırımların teşviki uygulaması da 
oldukça cazip destekler sunmaktadır. 
Ayrıca, OSB’lerde gerçekleştirilecek 
yatırımlar da destekler açısından daha 
avantajlıdır.

İhracat teşvikleri
Yatırımın yanı sıra ihracatın 

artırılmasına yönelik teşvik ve 
çalışmalar da yürütülmektedir. 
Günün gereklerine, ihtiyaçlara göre 
bu destekler iyileştirilmekte ve 
kapsamı genişletilmektedir. İzmir, 
ihracatımızın lokomotif illerinden 
birisi olmakla birlikte, halen girecek 
çok pazar ve satacak çok ürün 
bulunmaktadır. Bunun yanında, ikili 
ticaretin geliştirilmesine yönelik 
heyet organizasyonları ile ihraç 
ürünlerimizin mevcut veya yeni 
pazarlara girişinde karşılaşılan 
sorunların çözüme kavuşturulmasına 
ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

Döviz kazandırıcı hizmetler
Türkiye son yıllarda, sadece mal 

ihracatında değil, hizmet ihracatında 
da önemli başarılar elde etmiştir. 
Uluslararası hizmet ihracatı 2013 
yılı itibariyle, 4,6 trilyon dolar olarak 
gerçekleşmiş, Türkiye’nin küresel 
hizmet ihracatındaki payı ise 46,6 
milyar dolar ile yüzde 1 olarak 
kaydedilmiştir.

Diğer taraftan, Türkiye, 
mal ihracatının aksine, hizmet 
alanında ticaret fazlası veren bir 
ülke konumundadır. 2013 yılında 
Türkiye’nin hizmet alanında 23 
milyar dolar tutarında ticaret fazlası 
verdiği görülmektedir. Ancak, Çin’in 
207 milyar dolar ile küresel hizmet 
ihracatından aldığı payın yüzde 4,5, 
Hindistan’ın 153 milyar dolar ile 
küresel hizmet ihracatından aldığı 
payın yüzde 3 olduğu göz önüne 
alındığında, Türkiye’nin de hizmet 
ticaretinden aldığı payın artırılabilmesi 
için döviz kazandırıcı hizmet 
sektörlerinin desteklenmesi büyük 
önem arz etmektedir.

Hepinizin bildiği gibi, 2023 
yılında 500 milyar dolarlık mal 
ihracatı, 150 milyar dolarlık 
hizmet ihracatı gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. Bu hedefe 
ulaşılabilmesini teminen özellikle 
dünyada ve Türkiye’de büyük gelişim 
gösteren sağlık turizmi, bilişim, eğitim 
ve film sektörlerine yönelik olarak 
kapsamlı bir destek mekanizması 
uygulamaya konulmuştur. Hizmet 
sektörlerinde büyük bir potansiyele 
sahip olan İzmir, bu desteklerden 

etkin bir şekilde yararlanarak 2023 
hedeflerine ulaşılmasına büyük 
katkı sağlayabilecektir. Bu noktada, 
İzmir’in kendi öncelikli sektörlerini 
belirlemesi, ardından yapılacak 
stratejik ve büyük ölçekli yatırımlarla 
yabancı sermayenin çekilmesi önem 
kazanacaktır.

Serbest Bölgeler
Ülkemizde 1985 yılında Mersin ve 

Antalya Serbest Bölgeleri’yle hayata 
geçen serbest bölge uygulaması, 
yatırım ve üretimin ekonomimizin 
gelişimine en yüksek katkıyı 
sağlayacak şekilde yönlendirilmesi 
amacıyla üzerinde önemle durulan bir 
diğer teşvik mekanizmasıdır. 

Türkiye’de faaliyet göstermekte 
olan 19 serbest bölgede 2 bin 300’e 
yakın firma tarafından yapılan 3,6 
milyar dolarlık yatırım ile 2013 
yılı sonu itibariyle, yıllık 23 milyar 
dolarlık ticaret hacmi ve 57 bine yakın 
istihdam sağlanmaktadır. Serbest 
bölgelerin toplam ticaret hacminin 
yüzde 21’ini, toplam istihdamının ise 
yüzde 34’ünü İzmir’deki iki serbest 
bölge oluşturmaktadır.

Ancak bu rakamlar, gerek İzmir’in, 
gerekse Türkiye’nin bu alanda taşıdığı 
gerçek potansiyelin gerisinde kalmış 
durumdadır. 

Ege Serbest Bölgesi’nin sağladığı 
başarı ve doluluk oranı, İzmir’de 
mevcutların büyütülmesi ile yeni 
serbest bölgelerin oluşturulması 
konusundaki gerekliliğe işaret 
etmektedir.
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Erdoğan’ın 
EKONOMİ
karnesi

İhracat (milyar dolar)

36.1 151.8
20132002

Turizm 
geliri

12.4

32
milyar dolar

milyar dolar

2013

2002

Yapı ruhsatı almış
konut (yıllık adet)

200 bin

1 milyon
2013

2002

Araç Parkı

8.6
18

milyon

milyon
2013

2002

Dış borç (dolar)

129.6
372.7

milyar

milyar
2013

2002

İşsizlik oranı

%10.3
%9
2014

2002

Merkez Bankası
döviz rezervi

26
112.5

milyar dolar

milyar
dolar

2002

2014

Yabancı
sermaye girişi

1.1
12.5

milyar dolar

milyar
dolar

1993-2002 (yıl. ort.)

2002-2013 (yıl. ort.)

Özelleştirme

8
51.8

milyar
dolar

milyar
dolar

1985-2002

2003-2012

İhracat yıllık
ortalama artış

%10.2
%4.6

2001-2013

Dünya ortalaması

Yıllık TÜFE oranı

%31.8
%9.32

Kasım 2002

Temmuz 2014

Kişi Başına Milli Gelir

3.492 30.782
20132002
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12. Cumhurbaşkanı 
seçilen Recep 

Tayyip Erdoğan’ın, 
Başbakanlık 

döneminde, milli 
gelir 3 kat, ihracat 
ve döviz rezervi 4 
kattan fazla arttı.

Faizler yüzde 
50’lerden yüzde 

10’lara düştü, 
işsizlik geriledi. 

Otomobil ve konut 
sahipliği patlama 

yaptı. Ancak 
borçlardaki ve cari 
açıktaki artışlar da 

dikkat çekti.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi, 3 Kasım 
2002’de tek başına 
iktidara geldi. 

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 
2003’te Başbakanlık koltuğuna 
oturdu. 10 Ağustos 2014’te 12. 
Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 
11 yıl 4 ay 26 gün kesintisiz 
Başbakanlık yaptı. Bu sürede, 
Erdoğan’ın da çoğu zaman 
siyasi tartışmalar nedeniyle 
gölgede kaldığından yakındığı 
‘ekonomi performansı’ genelde 
iyi bulundu.  Makro verilerin yanı 
sıra vatandaşın hayatında bir çok 
alanda ekonomideki iyileşmelerin 
yansıdığı  görüldü.

Sağlık, ulaşım, konut
Sağlık sistemi reformu, 

TOKİ’nin 12 yılda dar gelirli 
ve yoksullara dönük ürettiği 
konutlar, kredi faiz ve 
vadelerindeki iyileşmelerle 
otomobil ve konut sahibi 
olmanın kolaylaşması, havayolu 
taşımacılığındaki devrim, 
internetin yaygınlaşması, 
duble yollar, Yüksek Hızlı 
Tren, Marmaray gibi projeler 
Erdoğan’ın başbakanlık 
döneminde yaşanan dönüşümün 
ana başlıklarından bazılarını 
oluşturuyor. Ayrıca, İstanbul’a 
üçüncü havalimanı, üçüncü köprü, 
Körfez geçiş köprüsü, Boğaz’ın 

altından araçlar için Avrasya 
Tüneli ve yeni YHT hatları 
inşaatları da devam ediyor. 

Önemli kazanımlar
Paradan 6 sıfırın atılması, 

IMF’ye borcun sıfırlanması, 
savunma sanayiindeki ‘milli’ ibareli 
tank, helikopter, gemi, ağır ve 
hafif yerli silahların üretilmesi 
gibi adımlar Türkiye için önemli 
kazanımlar oldu. 2008’in sonunda 
başlayan ve 2009’da derinleşen, 
halen de en gelişmiş ekonomileri 
etkisi altında tutan küresel 
ekonomik kriz Türkiye’nin 
büyüme performansını düşürse 
de ekonomiin ‘küresel fırtınaya’ 
dirençli çıkması önemli bir başarı
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En iyi dönemler arasında
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

performansı, cumhuriyetin diğer 
dönemleriyle kıyaslandığında da 
‘kuruluş yılları’ özelliği taşıyan 
Atatürk dönemi hariç, (uzunluğu 
da dikkate alındığında) en yüksek 
performanslardan biri.  Türkiye, 
Atatürk döneminde (1923-1938) 
yıllık yüzde 7.4 büyüme ortalaması 
yakalamıştı. 1938-1950 arası İsmet 
İnönü döneminde büyüme oranı 
yıllık ortalama yüzde 1.2 oldu. 
Adnan Menderes’in başbakanlık 
yaptığı 1950 ile 1960 arasındaki 10 
yıllık dönemde yüzde 6.3, Süleyman 
Demirel’in ilk kez başbakanlık 
koltuğuna oturduğu 1965-1971 arası 
6 yıllık dönemde yüzde 7.3, büyüyen 
Türkiye ekonomisi, 1983-1991 ANAP 
döneminde yüzde 5.1 büyüdü. Ancak 
bu dönemlerin tamamında ekonomik 
krizler de yaşandı.

Erdoğan’ın ilk dönemi 2002-
2006 arası yılda ortalama yüzde 
7.2 büyüme yakalandı. 11. 
Cumhurbaşkanı ‘seçimi krizi’ ve 
‘küresel kriz’in etkisiyle 2007-2013 
arası ise yılda yüzde 3.4 büyüme oldu.

Borç 372.7 milyar dolar
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

başbakanlığı dönemindeki ekonomik 
iyileşmelere karşın yüksek cari açık 
önemli bir kesim tarafından eleştiri 
aldı.  Türkiye 2013 yılında 65 milyar 
dolarlık cari açık verdi. 2002’de 
yüzde -2’lerde olan cari açık 2014’te 
-7.9’a yükselmiş durumda. Cari açığın 
yaklaşık 60 milyar dolarlık kısmı enerji 
ithalatından oluşuyor. Bu nedenle de 
açığın kapatılması önümüzdeki yıllarda 
da pek mümkün olmayacak.

2002’de 51.6 milyar dolarlık 
ithalat yapan Türkiye, 2013’te 245.6 
milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 
Bu rakamlara göre ithalat 4.7 kat 
artmış oldu.  Türkiye’nin toplam dış 
borç stoku da arttı. Çünkü 2002’de 
129.6 milyar dolar olan dış borç 
stoku, 2013 sonu itibariyle 372.7 
milyar dolara yükseldi. Ancak toplam 

milli gelirimiz 2002’de sadece 184.8 
milyar dolardı.  2013’te bu rakam 
800 milyar doları aşmış durumda. 
Bu nedenle de genel yönetim borç 
stokunun GSYİH’e oranı 2002’de 
yüzde 74’tü, 2013’te yüzde 36.3’ya 
düştü. Bu oranla Türkiye, Avrupa 
Birliği ülkeleri arasında en iyi 
performansı yakalamış durumda.

Yorgancılar: Yeni dönem 
hayırlara vesile olsun

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
kırılganlıkların giderilmesi yönünde ve 2023 hedefleri doğrultusunda 
reformlara hız verilmesini, üretimin ve üreticinin yeniden ayağa kalkması için 
yeni politikalar geliştirilmesini istedi. Yorgancılar, bu konuda her türlü desteği 
vereceklerini bildirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasetteki başarılarının tesadüf 
olmadığını kanıtlaması ve zaferini pekiştirmesi açısından Cumhurbaşkanlığı 
görevini siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini ve 
tebrik ettiklerini dile getiren Ender Yorgancılar, “Yeni dönemin ülkemize ve 
milletimize hayırlar getirmesini yürekten diliyoruz” dedi.

Ender Yorgancılar, Türkiye’de ilk kez cumhurbaşkanlığı gibi yüce bir 
makamın seçimini halkın yaptığını, milli iradenin cumhurbaşkanı olarak 
kimi istediğine ilk turda karar verdiğini belirtirken, demokrasi şöleni olarak 
adlandırdıkları seçimlerin huzur ortamı içinde gerçekleştirilmesinden ayrıca 
mutluluk duyduklarını söyledi.

İş dünyası olarak istikrarın ne anlama geldiğini yaşayarak tecrübe etmiş 
kesim olduklarını vurgulayan Yorgancılar, “İstikrardan bizim anladığımız 
aslında sadece ekonomi değildir. Demokrasiyi geliştirme, toplumsal barış 
ve huzur ortamını artırma da önceliklerimiz arasındadır. Bu anlamda Sayın 
Erdoğan’ın balkon konuşmasında yer vermiş olduğu; “77 milyonun her 
bir ferdinin yaşam tarzı, inancı, değerleri bizim üstümüzde mübarek bir 
emanettir.” sözlerini çok kıymetli buluyoruz” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, geçtiğimiz Mart ayında 
yapılan yerel yönetim seçimleri ile 2015 Haziran ayında yapılacak milletvekili 
seçimlerine de atıfta bulunurken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 1,5 yıla 3 seçim sığdıracak ülkemizde, ekonominin geride kalmaması 
en büyük temennimizdir. Zira; jeopolitik riskleri, FED kararları ve yapısal 
sorunları ile birlikte kritik bir dönemeçte olduğumuz bir gerçektir. O nedenle 
de, olası Kabine değişimi ile birlikte, kırılganlıklarımızın giderilmesi yönünde 
ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda reformlara hız verilmeli, üretimin ve 
üreticinin yeniden ayağa kalkması için yeni politikalar geliştirilmelidir. Bizler 
bu hususta her türlü desteği vermeye hazırız. Yeni Cumhurbaşkanımıza bu 
önemli süreçte başarılarının artarak devamını dilerken, Sayın Abdullah Gül’e 
de ülkemize yapmış olduğu katkılardan ve sağduyulu yaklaşımından ötürü 
şükranlarımızı sunuyoruz.”

Ender Yorgancılar, “maddi ve manevi kazanımlarını zenginleştirerek 
gelişen Türkiye” özleminin altını çizerken, yeni sürecin barış ve huzur içinde 
buna vesile olmasını diledi.

Erdoğan’ın ilk dönemi 2002-
2006 arası yılda ortalama 

yüzde 7.2 büyüme yakalandı. 
11. Cumhurbaşkanı ‘seçimi 

krizi’ ve ‘küresel kriz’in 
etkisiyle 2007-2013 arası ise 

yılda yüzde 3.4 
büyüme oldu.
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Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK), içten yanmalı 
motorlara sahip araçların 

performansını artıracak, elektrikli 
ve hibrit araçların pil teknolojilerini 
geliştirecek ve bu araçlarda 
emisyonun azaltılmasını sağlayacak 
sistemleri üretecek mucitlere 2,5 
milyon liraya kadar destek verecek.

Tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de otomobillere olan talep 
artışı, bir yandan yakıt tüketimini 
artırırken diğer yandan çevre 
kirliliğine neden oluyor. Özellikle 
içten yanmalı motorlarda görülen bu 
sorunlara çözüm arayışları sürerken, 
otomotiv sektörü gün geçtikçe 
yatırımlarını elektrikli ve hibrit 
araçlara yönlendiriyor.

Bu sorunları ve söz konusu 
yönelişi dikkate alan TÜBİTAK, 
bugüne kadar otomotiv alanında bir 
çok çağrı programı açtı. TÜBİTAK, 
şimdi de sektörü 3 alanda daha 
desteklemeye hazırlanıyor.

Bu kapsamdaki çalışmalarını 
tamamlayan TÜBİTAK, içten 
yanmalı motorlara sahip araçların 
performansını artıracak, elektrikli 
ve hibrit araçların pil teknolojilerini 
geliştirecek ve bu araçlarda 

emisyonun azaltılmasını sağlayacak 
sistemleri üretecek mucitlere 2,5 
milyon liraya kadar destek verecek.

Destek miktarları
Sonuç odaklı ve izlenebilir 

hedefleri olan projeler, TÜBİTAK 
Araştırma Destek Programları 
Başkanlığı (ARDEB) tarafından 
desteklenecek.

“1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge 
Projeleri Destek Programı” ile küçük 
ölçekli projeler için 500 bin lira, 
orta ölçekli projeler için 1 milyon 
lira, büyük ölçekli projeler için ise 2 
milyon 500 bin liraya kadar destek 
sağlanacak.

Program kapsamında yapılacak 
proje başvuruları için iki aşamalı 
başvuru sistemi uygulanacak ve tüm 
çağrılar için ilk aşama başvuruları 
en geç 19 Eylül 2014 tarihine kadar 
yapılabilecek.

Yeni teknoloji çağrıları
TÜBİTAK, Hibrit Elektrikli 

Araçlara Özel İçten Yanmalı 
Motor Tasarımı Çağrısı ile hibrit 
elektrikli araçlarda kullanıma uygun, 
yüksek performanslı ve düşük 
emisyonlu içten yanmalı motorların 
geliştirilmesine yönelik bilgi ve 
teknoloji üretilmesini bekliyor.

Çağrı kapsamında sunulacak 
proje önerilerinin hem katma değeri 
yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması 
hem de endüstriyel uygulama 
projelerine temel teşkil edecek veya 
teknolojik uygulama projelerine 
girdi sağlayacak teknolojik ürün/bilgi 
üretmeye yönelik olması hedefleniyor.

İçten yanmalı motorların 
geliştirilmesi çağrısı ile, içten 
yanmalı motorların performansının 
artırılmasına ve emisyonun 
azaltılmasına yönelik özgün/yeni 
yöntemlerin geliştirilmesi bekleniyor.

TÜBİTAK, İçten Yanmalı 
Motorların Geliştirilmesi Çağrısı 
ile ayrıca, sıkıştırma oranının 
arttırılması, turbo ve kompresör 
uygulamaları, enjeksiyon sistemleri 
gibi teknolojilerin geliştirilmesini 
hedefliyor. Yazılım destekli özgün/yeni 
motor ve aksesuarları modelleme, 
simülasyon ve analiz çalışmaları da bu 
çağrının hedefleri arasında.

Elektrikli araçlar için altyapı 
teknolojileri çağrısında da elektrikli 
araçlara yönelik altyapı teknolojilerinin 
geliştirilmesi bekleniyor. Çağrı ile 
bu teknolojilerle ilgili özgün ve 
yenilikçi çözümler geliştirilmesi 
ve ilgili teknoloji alanlarına katkıda 
bulunulması da isteniyor.

Otomotivde milli teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren TÜBİTAK, 
sektöre 3 alanda daha proje başına 2.5 milyon liraya kadar destek verecek.

TÜBİTAK’tan ‘babayiğit’ destek



HABER

32 AĞUSTOS 2014

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Köşk’e 
çıkmasıyla birlikte 
ekonomide de yeni bir 

sayfa açılıyor. Hükümet, 2023’te 2 
trilyon dolarlık hedefine ulaşmak için 
ekonomideki kartları yeniden karacak, 
önceliklerini güncelleyecek. Büyüme, 
istihdam ve yatırımın önündeki 
engellere de neşter vurulacak. Yeni 
ekonomi yönetimi için yılın sonuna 
kadar ekonomide en önemli görevler 
bütçe harcamaları, 2015 yılı bütçesi 
ve Merkez Bankası’nın alacağı faiz 
kararları olacak. Rusya, Irak ve 
Suriye’deki belirsizlikler de ekonomiyi 
tehdit ediyor.

Bürokrasi
Yeni hükümetle birlikte ekonomi 

yönetimi de yeniden şekillenecek. 
Kişi başına milli gelirin 2015’te 14 
bin doların üzerine çıkarılması, 
her yıl 1 milyon gence iş imkânı 
yaratılması hedefi doğrultusunda 
mali disiplin tavizsiz sürdürülecek. 
Yeni Başbakan ile birlikte ekonomi 

yönetimi yeniden yapılandırılacak. 
Yeni dönemde ekonomik istikrar ve 
mali piyasalarda kontrolün devamı için 
uyumlu yönetim anlayışı sürdürülecek. 
Merkez Bankası’nın faiz politikası gibi 
kritik konularda fikir birliği sağlanacak. 
IMF İcra Direktörleri Kurulu 
üyeliğine seçilen Hazine Müsteşarı 
İbrahim Çanakcı’nın yerine yeni isim 
belirlenecek. Merkez Bankası, Hazine, 
BDDK, SPK gibi kilit kurumların 
hükümetle uyumlu çalışması 
sağlanacak. Faizlerin düşürülmesi 
konusundaki ısrar devam edecek.

Bütçe
Yılın ilk 6 ayında 3,4 milyar lira 

bütçe açığı verildi. Geçen yılın aynı 

döneminde 3,1 milyar lira fazla 
vermişti. Temmuz-ağustos bütçesi 
eylül ayında belli olacak. Ancak Hazine 
nakit dengesi bütçedeki bozulmanın 
devam ettiğini gösteriyor. 2015 yılına 
ilişkin bütçe için hazırlıklar eylül ayında 
tamamlanacak. 2015 yılı ayrıca genel 
seçim yılı. 2014 yılındaki bozulmanın 
önüne geçilmezse 2015 yılında 
bütçedeki dengesizlik daha da artacak.

Faiz
Faiz kararları ile hükümetin eleştiri 

oklarının hedefinde olan Merkez 
Bankası’nın kararları gelecek dönemin 
en çok tartışılacak konusu olacak. 
Hükümetteki olası değişiklikler 
Merkez Bankası’na olan eleştirilerin 
dozunu daha da artırabilecek. Yeni 
hükümette ekonominin başında 
Babacan dışında bir başka isim olursa 
Merkez Bankası yönetimini zor günler 
bekleyecek. Enflasyonun yüksek seyri 
Merkez Bankası’nı zorlayacak.

Enflasyon
Hem Merkez Bankası Başkanı 

Erdem Başçı hem de ekonomiden 
sorumlu bakanlar enflasyonda düşüş 
olacağını dile getiriyorlardı. Ancak 
enflasyon temmuzda aylık 0.45, 
yıllıkta yüzde 9.32’ye sıçradı. Merkez 
Bankası’nın para politikası için takip 
ettiği çekirdek enflasyonda da yükseliş 
sürüyor. Yaz aylarında enflasyon 
genellikle düşük çıkardı. Ancak son 
aylarda enflasyonun yüksek çıkması, 
kalan aylara ilişkin endişeleri de 
artırıyor.

Yeni hükümetin 
ekonomi ödevleri
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Irak’la ticaret
Türkiye’nin en büyük ikinci 

ekonomik partneri olan Irak’la IŞİD 
krizi nedeniyle temmuz ayında 
ihracat yüzde 46 azaldı. Jeopolitik 
riskler nedeniyle Türkiye’nin 
çevresindeki 6 ülkeye ihracatı ise 
ilk 7 ayda rekor düşüş yaşadı. Bu 
gerilemenin önümüzdeki dönemde 
daha da artabileceği ve dış ticarette 
beklenmedik açığa neden olabileceği 
vurgulanıyor. Türkiye, çevresinde 
yaşadığı krizleri yılın ilk 7 ayında 
en Almanya, İngiltere, İtalya ve 
Fransa ile telafi etti. Temmuz ayında 
Ortadoğu’ya ihracat yüzde 18 
geriledi. Kriz yaşayan ülkelerdeki 
ihracat düşüşün yeni dönemde 
üretim ve büyüme oranını da eksi 
yönde etkileme riski bulunduğuna 
dikkat çekiliyor. Irak’ta özellikle Erbil 
merkezli iş yapan bin 500’e yakın 
Türk firma, güvenlik riskleri nedeniyle 
Türkiye’ye geri dönüş yapıyor. Irak’ın 
en büyük dış ticaret partnerlerinden 
olan Türkiye, krizden en çok 
etkilenecek ülkelerin başında geliyor. 
Irak’a 2013’te 11 milyar 949 milyon 
dolar ihracat yapıldı. Ancak yaşanan 
krizle birlikte bu pazardaki sorun da 
büyüdü. Haziran’da Irak’a ihracat 
yüzde 29 gerilerken, temmuzda bu 
oran yüzde 46’ya kadar çıktı. IŞİD 
krizinden öncesine kadar Almanya’dan 

sonra Türkiye’nin en büyük ikinci 
ihracat pazarı olan Irak, bu rakamlarla 
beşinci sıraya geriledi. Talepteki 
daralma ve maliyetteki artışla birlikte 
Irak’taki durumun önümüzdeki 
dönemde ağırlaşması bekleniyor. 
Irak’taki gelişmelerin yıl sonuna kadar 
Türkiye ticaretine 2.5 milyar dolar 
etkisinin olabileceği hesaplanıyor.

Rusya-Ukrayna pazarı
Türkiye, yine Rusya ile Ukrayna 

arasındaki krizden etkilenen 
ülkelerin başında geliyor. Temmuz 
ayında Rusya’ya ihracat yüzde 12.6, 
Ukrayna’ya ihracat yüzde 24.5 azaldı. 
Rusya’nın batılı ülkeler ve Ukrayna 
ile yaşadığı krizin artmasıyla dış 

ticarette Türkiye aleyhine olumsuz 
gelişmelerin yaşanacağı belirtiliyor.  
Rusya’ya olası yaptırımların da ülkede 
iş yapan Türk müteahhitlik firmalarına 
darbe vuracağı da konuşulan 
senaryolar arasında bulunuyor. Türk 
müteahhitlerin 2013 yılında en fazla 
iş yaptığı ülkeler arasında 5,6 milyar 
dolarla Rusya başı çekiyor. Rusya’nın 
batılı ülkelere ambargo uygulayacağını 
açıklaması ise Türkiye’nin bu ülkeye 
ihracatını artırma beklentilerini 
yükseltti.

IŞİD krizi nedeniyle Türkiye’nin 
Irak’a ihracatı temmuz ayında yüzde 
46 azaldı. Irak’taki gelişmelerin bu yıl 
sonuna kadar Türkiye’ye etkisinin 2.5 
milyar doları bulması bekleniyor. 

Yerli malına yüzde 51 kriteri
Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilmesi için yerli katkı 

oranının en az yüzde 51; orta ve yüksek teknolojili ürünlerde ise en az 
yüzde 35 olması şartı aranacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye 
göre ürünlerdeki yerli malı katkı oranı bir formülle hesaplanacak. Yerli Malı 
Tebliği Taslağına son şekli verildi. Tebliğle Kamu İhale Kanunu kapsamında 
fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif 
edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesiyle ilgili esasların belirlenmesi 
amaçlanıyor. Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı sayılması için de Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca düzenlenen işletme kayıt veya onay 
belgesine sahip üreticilerce üretilmesi, tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt 
Sistemi Belgesi veya Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı firmalar tarafından 
üretilmesi şartı aranacak.
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Türkiye’nin en önemli 
sorunlarının başında; 
tüketimin üretimden daha 
fazla yapılmasının geldiğine 

dikkat çeken Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, harcama ve tüketime 
dayalı büyüme modelinin işlevini 
tamamladığını belirterek,  “Artık 
yeni yollar bulmak zorundayız” dedi. 
Yorgancılar ayrıca, iç ekonomik ve 
siyasi gelişmelerin ciddi yansımalarının 
olabileceği bir küresel konjonktürden 
geçildiği uyarısında bulunarak, siyasi 
istikrarın önemli bir unsurunun 
da ekonomik istikrar olduğunu 
dile getirdi. Ender Yorgancılar, “O 
nedenle, ekonomide de mevsimin 
sonbahar olmaması için çok dikkatli 
davranılması, ekonomi yönetiminde 
tecrübeye önem verilmesi 
gerekmektedir. Genel seçimler öncesi 
ekonomi yönetiminde taşları yerinden 
oynatmak Türkiye’nin riskini artırabilir. 
Dönem, ekonomi yönetiminde 

istikrarı koruma dönemidir” diye 
konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, güncel ekonomik 
gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Tüketim eğiliminin sürekli 
olarak inovatif teknoloji ürünlerine 
kaydığını oysa bu ürünlerin çoğunun 
ülkemizde üretilmediğini ifade eden 
Yorgancılar, üretilenlerde de dış girdi 
payının çok yüksekliğine vurgu yaptı. 
Türkiye’nin son 10 yılda yaşanan 
küresel likidite bolluğunu üretimi 
ve ihracatı değil tüketimi, üretken 
olmayan konut gibi yatırımları finanse 
etmek için kullandığını kaydeden 
Yorgancılar, “Ancak, artık yeni yollar 

bulmak zorundayız. Bu yolun da 
rekabet gücü yüksek inovatif reel 
sektör ve ihracata dayalı büyüme 
olması gerektiği hususunda tüm 
kesimler hemfikirdir. Hem ulusal, hem 
de küresel koşulların tüketim çekişli 
büyümede denizin bittiğini ortaya 
koyması bu zorunluluğu netleştiriyor” 
dedi. 

Rakamlar teyit ediyor
1994-2003 arasında yüzde 2,9 olan 

büyüme hızının, 2004 sonrasındaki 10 
yılda yüzde 4,9’a yükseldiğine dikkat 
çeken Yorgancılar bu dönemde cari 
açığın da milli gelire oranının ortalama 
olarak binde 6 iken, 2004 sonrası 10 

Ekonomide sonbahar olmasın
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, harcamaya, 
tüketime dayalı büyüme modeli işlevini tamamladığını, 
iç ekonomik ve siyasi gelişmelerin ciddi yansımalarının 

olabileceği konjonktürden geçildiği uyarısında bulunarak 
“Dönem, ekonomi yönetiminde istikrarı koruma 

dönemidir” dedi.
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yılda yüzde 4,3 olarak gerçekleştiğini 
söyledi. Yorgancılar, şu görüşleri dile 
getirdi:

“Aynı dönemlerde yurtiçi kredi 
hacminin milli gelire oranı yüzde 
15,7’den yüzde 41,5’e yükselmesi de 
bu gelişmeyi teyit etmektedir.  Ancak; 
hem kamu, hem özel, sektör, hem 
de vatandaşların borçluluk düzeyinin 
geldiği nokta talep artış hızının 
düşmesine neden olacaktır. Ayrıca 
küresel iklimin finans kanadındaki 
gelişmeler eskisi kadar dış kaynak 
imkanı sunmayacaktır. Bu nedenle 
sadece iç talep büyümesi ile 2023 
hedeflerinin yakalanabilmesi mümkün 
değildir. Dış talep yani ihracat ülkenin 
geleceği açısından her zamankinden 
çok daha önemli hale gelmiştir. Bunun 
için reel sektör ve üretim öncelikli 
makro ekonomik politikalar ve iklim 
gerekiyor.”

İstikrarı koruma dönemi
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 10 ay sonra yapılacak 
genel seçim nedeniyle politik 
konjonktürün yüksek seyredeceğini, 
bu sürecin küresel ekonomik 
koşullardaki yüksek risk algısıyla 
örtüşmesinin reel kesimi oldukça 
endişelendirdiğini hatırlatırken, 
uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşlarının açıklamalarının da bu 
endişeyi körüklediğini dile getirdi.

Dış kaynak bağımlısı bir ülke 
olarak, iç ekonomik ve siyasi 
gelişmelerin ciddi yansımalarının 
olabileceği bir küresel konjonktürden 
geçildiğini vurgulayan Yorgancılar, 
“Bu durum ekonomi yönetiminde 
deneyim ve istikrarın önemini 
daha da artırmaktadır. Ekonomik 
istikrarın, siyasi istikrarın önemli bir 
unsuru olduğu unutulmamalıdır. O 
nedenle, ekonomide de mevsimin 
sonbahar olmaması için çok dikkatli 
davranılması, ekonomi yönetiminde 
tecrübeye önem verilmesi 
gerekmektedir. Genel seçimler öncesi 
ekonomi yönetiminde taşları yerinden 
oynatmak Türkiye’nin riskini artırabilir. 
Dönem ekonomi yönetiminde istikrarı 
koruma dönemidir” diye konuştu.

Sanayici, enflasyonun rakip ülkeler 
düzeyine geleceği günü bekliyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yaptığı 
değerlendirmede, sanayicinin enflasyonun rakip ülkeler düzeyine geleceği 
günü beklediğini belirterek “Yüzde 9’lar düzeyindeki enflasyon ile küresel 
güç olmak mümkün değil” dedi.

Enflasyonda yaz aylarında beklenen gerilemenin yaşanmadığını, bu yönde 
beklentiler açıklayan Merkez Bankası’nın da kredibilite sorunu yaşadığını 
dile getiren Yorgancılar, enflasyonun en büyük mağdurunun enflasyon-kur 
makasının iki tarafının da kestiği sanayici olduğuna dikkat çekti. Yorgancılar 
yılın ilk 7 ayında girdilerin fiyatları artarken Dolar ve Euro’dan oluşan döviz 
sepetinin nominal olarak yüzde 1,5, reel olarak da yaklaşık yüzde 7 oranında 
gerilemesinin ihracatçıyı olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.

Merkez Bankası’nın 2001’da bağımsız hale geldiğini, 2006 yılından 
itibaren de açık enflasyon hedeflemesine geçilmesi ile Merkez Bankası’na 
fiyat istikrarını sağlamak ve korumanın temel görev olarak verildiğini 
hatırlatan Başkan Yorgancılar, “Bugüne kadar enflasyonda istenen başarı 
bir türlü sağlanamamıştır. Türkiye enflasyon oranlarını kalıcı olarak gelişmiş 
ülkeler düzeyine yani yüzde 2-3 aralığına çekmek zorundadır. Aksi halde 
ne kurlarda, ne faiz oranlarında ne de işsizlikte makul oranları yakalamak 
mümkün olamayacak, dış girdi ve kaynak bağımlılığı daha da derinleşecektir” 
diye konuştu.

Kredi faizlerinde düşüş için...
Kredi faizlerinde düşüşün, enflasyonun geldiği düzey nedeniyle mevduat 

faizleri düşürülerek sağlanamayacağını kaydeden Yorgancılar, “Bu düzeydeki 
bir enflasyon ile kredi faizlerinde düşüş ancak mevduat üzerindeki yüklerin 
azaltılması ve de bankacılık sisteminin etkinliğini artırarak maliyetlerini 
aşağıda çekmesi ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle ilk etapta mevduatlar 
üzerindeki kamu yüklerinin azaltılmasını Hükümetimiz gündeme almalıdır. 
Kuşkusuz orta ve uzun vadede enflasyonun gerilemesi faizlerdeki düşüşün 
en önemli ve öncelikli yolu olacaktır” dedi.

Koruyucu önlemler
Ender Yorgancılar, diğer taraftan ekonomi politikalarının artık en 

önemli işlevinin tedavi değil, koruyucu önlemler içermesi gerektiğini dile 
getirdi. Yorgancılar şunları söyledi: “Ekonomi politikalarının en önemli 
işlevi ekonomi yara aldıktan sonra yarayı iyileştirmek değil, koruma yani 
yaralanmayı engellemek olmak durumundadır. Bu bağlamda ekonomik 
birimlerin beklentilerinin yönlendirilmesi son derece büyük önem 
taşımaktadır. Beklentilerin yönlendirilmesi ise başta Merkez Bankası 
olmak üzere ekonomi politikası karar birimlerinin güvenilirliğini zorunlu 
kılmaktadır. Merkez Bankası gerek öngörüleri, gerek aldığı sonuçlar 
gerekse Hükümet ile ilişkilerinin zemini nedeniyle itibar erozyonuna 
uğramış görünmektedir. Bu itibarın geri kazanılmasının en belirgin yolu ise 
enflasyonun kalıcı olarak yüzde 2-3 düzeylerine çekilmesidir. Böylesi zorlu 
bir ortamda genel seçimlerin gündeme girmeye başlaması ile birlikte ne 
yazık ki ekonominin yeniden ikinci plana atılması olasılığı bulunmaktadır. 
Bu nedenle enflasyonla mücadele başta olmak üzere, ekonomi yeniden 
gündemin en önemli maddesi olmalıdır.”
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Azerbaycan’ın Ankara 
Büyükelçisi Faig Nusrat 
Baghırov, önümüzdeki 8 
yıllık süreçte Türkiye’ye 

yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım 
getirmeyi planladıklarını söyleyerek, 
“Bu yatırımların çoğu da İzmir 
bölgesinde hayata geçecek” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi 
(DEİK) ve Türk- Azerbaycan İş 
Konseyi’nin düzenlediği Anadolu 
Tanıtım Toplantısı EBSO’da yapıldı.  İki 
ülke arasındaki yatırım imkanlarının 
ele alındığı toplantıya Azerbaycan’ın 
Ankara Büyükelçisi Faig Baghırov, 
Türk Azerbaycan İş Konseyi Başkanı 
Cengiz Gül, Azerbaycan Ankara 
Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Vasif 
Aliyev, DEİK İş Konseyi Koordinatörü 
Nurengiz Eşki katıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, Çin ile İtalya arasındaki 
en büyük üretim merkezinin Türkiye 
olduğunu vurguladığı konuşmasında iki 
ülke arasındaki ilişkilerin ortaklıktan 
dostluk ve kardeşliğin ön planda 
bulunduğuna dikkat çekti. Bu önem 
nedeniyle Cumhurbaşkanı seçilen 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk resmi 
ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a 
yapacağını aktaran Yorgancılar, 
ekonomik alanda da ilişkilerin üst 
noktaya taşınması gerektiğinin altını 
çizdi.

Büyük projelere imza atıldı
Azerbaycan ile ekonomik 

anlamda da birçok alanda işbirliği 
içerisinde büyük projelere imza 
atıldığını ve en büyük projenin de 
İzmir’de STAR rafinerisi olduğunu 
belirten Yorgancılar, “Enerji boru 
hatları, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
projesi, PETKİM’e Azeri SOCAR 

firması tarafından yapılan yatırım 
bu ekonomik işbirliklerinin sadece 
birkaç örneğidir. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak biz de Azerbaycan ile 
ilişkilerimize çok önem vermekteyiz. 
Odamız tarafından 27 – 29 Kasım 
2011 tarihleri arasında, 100’ün 
üzerinde Odamız üyesinden oluşan 
bir heyet ile Azerbaycan’a iş seyahati 
gerçekleştirdik. Azerbaycan’da 
bulunulan süre boyunca hem resmi 
ziyaretler ve temaslar gerçekleştirerek 
Odamız üyeleri ile 200’ün üzerinde 
Azeri firması arasında ikili görüşmeler 
düzenlendi. İşbirliği ve ticari ilişkilerin 
temeli atıldı” dedi. 

Ticaret hacmi yetersiz
Ticari ilişkilerin artışı için 

Azerbaycanlı işadamlarını İzmir ve 
Ege Bölgesi’nde ağırlamak istediklerini 
anlatan Yorgancılar, “İki ülke arasında 
gerçekleşen yaklaşık 3,3 milyar 

Azeriler yatırım müjdesini 
EBSO’da verdi
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dolarlık dış ticaret rakamı bize göre, 
ülkelerarası ticaret potansiyeline 
baktığımızda çok yetersiz. Bu 
rakamların arzulanan seviyelere 
gelmesi için atılması gereken bazı 
adımlar var. Bunun için EBSO’nun 
2011 yılında gerçekleştirdiğine 
benzer bir heyet organizasyonunu 
Azerbaycanlı işadamları yapabilir. 
Kentimizi, bölgemizi, ülkemizi 
yakından görme ve işbirliğini artırma 
fırsatı yaratabiliriz” diye konuştu.

Vize ve Serbest Ticaret 
Anlaşması
Ender Yorgancılar, sözlerinin 

devamında ticaretin gelişiminin 
önündeki en önemli engelin 
Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 
ile vize olduğunu kaydetti. 
Yorgancılar, “STA bulunmamasından 
dolayı gümrük vergileri yüksek 
oranlarda seyretmekte ve bu 
da ticaret hacmimizi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu konuda 
bulunulan girişimlerin bir an önce 
sonuçlandırılmasını arzu etmekteyiz. 
Buna ilaveten, bizce tarihi ve ikili 
ilişkileri bu kadar güçlü iki ülke 
arasında artık vize uygulaması 

olmaması gerekmektedir. Şu anda 
Azeri vatandaşları Türkiye’ye 
30 gün süreyle vize almaksızın 
seyahat edebilmekte, ancak Türk 
vatandaşları Azerbaycan’a vize alarak 
gidebilmektedir. Türk vatandaşlarına 
vize uygulanmaması konusunda 
yapılan karşılıklı görüşmeler 
neticesinde somut adımlar atılmış 
olup, bu adımların bir an önce sonuca 
ulaşmasını temenni ediyoruz” dedi.

Ticaret hedefi15 milyar 
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi 

Faig Baghırov, ekonomik alanda 
Türkiye’nin kendileri için çok önemli 
olduğuna değinerek, Azerbaycan’a 
ihracatta Türkiye’nin 2’nci, ithalatta 
ise 6’ncı ülkesi olduğunu hatırlattı. İki 
ülke arasında halen 3.3 milyar dolarlık 
ticaret hacmi bulunduğunu sözlerine 
ekleyen Baghırov, “Ticaretimizn 
karşılıklı olarak geliştirilmesi ve 15 
milyar dolar ticaret hacmine ulaşılması 
gerekiyor. Bunun için iki ülkede somut 
imkan ve ortak siyasi imkan vardır. 
Ortak projelerimizin sonucunda bu 
rakam daha da artacaktır” dedi.

Önümüzdeki 8 yıl içinde 
Azerbaycan’ın 20 milyar dolara yakın 
bir yatırımı Türkiye’ye getireceğinin 
hatırlatan Baghırov, “Bu da 
Azerbaycan’ın yurtdışında yapacağı 
en büyük yatırımdır. Bu yatırımların 
büyük kısmı da İzmir bölgesinde 
olacaktır” diye konuştu. 

Yatırımları çeşitlendirelim
Türkiye ile Azerbaycan arasında 

enerji sektörü yatırımlarının lokomotif 
önem taşıdığını vurgulayan Baghırov, 
şöyle konuştu:

“Ama bu yatırımları petrol harici 
sektörle çeşitlendirmeliyiz. Tarım, 
kimya, imal, turizm, alternatif ve 
yenilebilir enerji, ulaşım, lojistik, 
bilgi teknolojileri gibi alanlarda 
karşılıklı çalışmalar ekonomimizi de 
geliştirecektir. Bu alanlarda çalışma 
yapmaya, olanakları kullanmaya 
çağırıyorum. Sizleri Azerbaycan’a 
bekliyoruz.”

Türkiye-Azerbaycan ticareti
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2013 yılında ger-

çekleştirilen 3,3 milyar dolarlık ticaret hacminin 3 milyar dolarını 
Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı oluşturuyor. 

İzmir’den Azerbaycan’a 2013 yılında 125 milyon dolar ihracat 
gerçekleşti. İzmir’in ithalatı ise 142 milyon dolar oldu. İzmir’den 
Azerbaycan’a plastikler ve mamulleri,  kazanlar, makinalar, me-
kanik cihazlar ve aletler, elektrikli makina ve cihazlar, motorlu 
kara taşıtları gönderiliyor. Azerbaycan’dan İzmir’e ise en çok; 
mineral yakıtlar, mineral yağlar, plastikler ve mamulleri, organik 
kimyasal ürünler, kurşun ve kurşundan eşya alınıyor. 
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Türk ihracatçısı, dış ticarette 
en fazla açık verdiği 
ülkelerin başında gelen Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne liman 

ve ticaret kenti Xiamen’den girecek.
Türkiye ile Çin arasındaki ticaret 

hacmini geliştirmek için Xiamen’den 
bir ticaret heyeti İzmir’i ziyaret 

etti. Ege İhracatçı Birlikleri’nin ev 
sahipliğinde İzmir’e gelen heyet, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı da ziyaret 
ederek geleceğe yönelik işbirliklerinin 
ilk adımlarını attı.

Çin Komünist Partisi Xiamen 
Komitesi Daimi Komisyon Üyesi, 
Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu 

Sekreteri Zhan Cangzhou 
başkanlığındaki ticaret heyetini 
ağırlayan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, 
Çin’in dünya ekonomisinde olduğu 
gibi Türkiye’nin dış ticaretinde 
de ağırlığına dikkat çekti. Çiçekçi, 
“Xiamen ile ağırlıklı olarak maden 
ve doğaltaş sektöründe gelişecek 
işbirliği, firmalar arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesiyle diğer sektörlere 
de yayılarak daha üst noktalara 
ulaşacaktır. Üyelerine Avrupa’daki 
odaların kalitesinde hizmet sunan 
EBSO olarak işbirliğimizin gelişmesi 
için her türlü katkıyı koymaya hazırız” 
dedi.

Doğaltaşta büyük işbirliği
Xiamen ticaret heyetine İzmir’deki 

program boyunca eşlik eden EİB Ege 
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı ve EBSO Meclis 
Üyesi Mevlüt Kaya, Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin bünyesindeki 12 sektörün 

Çin pazarına 
Xiamen’den gireceğiz

Çinli firmalar İzmir’de düzenlenen Marble fuarının 
ağırlıklı katılımcıları arasında yer alıyor.
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de Çin ile ticari ilişkilerini geliştirmek 
için istekli olduğunu kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 
Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı’na Türkiye Milli Katılım 
Organizasyonu’nu uzun yıllardır 
başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini 
hatırlatan Kaya, “Türkiye’den Çin’e 
1 milyar dolarlık doğaltaş ihracatımız 
var. Bunu arttırmayı amaçlıyoruz. 
Xiamen’de düzenlenen ve dünyanın 
en büyük doğaltaş ve teknolojileri 
fuarına katılmak isteyen ancak fuar 
alanında Türkiye’ye ayrılan standın 
yetersizliğinden dolayı katılamayan 
çok sayıda firmamız var, fuarda yeni 
alana ihtiyacımız var. Geçtiğimiz Mart 
ayı başında Türk doğaltaş sektöründe 
en güçlü 140 firma ile katıldığımız 
Xiamen fuar alanında Türkiye’ye 
ayrılan alanın ilk yıl yüzde 35 oranında, 
ikinci yıl da yüzde 35 oranında 
arttırılmasını istiyoruz. Dünyanın ikinci 
büyük doğaltaş fuarı olan İzmir’deki 
Marble fuarına da Çin’deki büyük 
firmaların katılımını bekliyoruz” diye 
konuştu.

Türkiye’den zeytinyağı, kuru incir 
başta olmak üzere Çin’e çok çeşitli 
gıda ürünleri ihraç etmenin mümkün 
olduğuna da vurgu yapan Kaya, Çin’in 
zeytinyağı ithalatının yüzde 60’ını 

İspanya’dan yaptığını, Türkiye’nin 
de çok kaliteli zeytinyağı üretimi 
yaptığını belirterek, Çin’i zeytinyağı 
ithalatında Türkiye’deki potansiyeli 
değerlendirmeye çağırdı.

Fuarda daha büyük alan
Xiamen ticaret heyetine başkanlık 

eden Çin Komünist Partisi Xiamen 
Komitesi Daimi Komisyon Üyesi, 
Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu 
Sekreteri Zhan Cangzhou, Xiamen 
Fuarı’nda Türkiye standının 
büyütülmesi konusunda EMİB Başkanı 
Kaya’nın talebini yerine getirecekleri 
sözünü verdi, büyük Çinli firmaların 
İzmir Marble Fuarı’na katılımını 

sağlama için çalışma başlatacağını ifade 
etti.

Cangzhou, Xiamen’in 200’den 
fazla devletle çok yakın ticari 
ilişkilerinin olduğunu da vurgularken, 
Türk işadamlarının önemli bir liman 
ve ticaret merkezi olan kenti 1 
milyar 300 milyon nüfuslu Çin’e 
açılan bir pencere olarak görmeleri 
gerektiğini kaydetti. Xiamen ticaret 
heyeti, İzmir programında Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile de 
biraraya gelirken, İzmir Liman İşletme 
Müdürlüğü’nü ziyarette ise İzmir ve 
Xiamen limanları arasında “İyi Niyet 
Protokolü” imzalandı.

Çin iş görüşmeleri 2015’te İzmir’de
Xiamen’in 2013 yılında 84 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştığını 
anlatan Cangzhou, 8-11 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan 
Çin Doğrudan Yatırım ve Ticaret Fuarı’na EBSO liderliğinde İzmirli 
sanayicilerden oluşan bir heyeti de davet etti. Zhan Cangzhou, “Ticaret 
hacmimizin 30 milyar doları ithalat, 54 milyar doları ihracat. Türkiye ile
9 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Türkiye ile ticaretimiz yüzde 23 
artmış. Bu artışta en büyük etken doğaltaş sektörü. Çin’de doğaltaş 
ticaretinin yüzde 60’ı Xiamen’de yapılıyor. Bu ziyaretin ardından İzmir ile 
Xiamen arasındaki ticaret artacaktır. Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen 
“Global China Business Meeting” etkinliğinin, 2015 yılında İzmir’de 
düzenlenmesi planlanıyor. Bu etkinlik sonrasında Çin’den İzmir ve 
çevresine milyarlarca dolar doğrudan yatırım gelecektir” diye konuştu.
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Izmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu; üretici 
kooperatifleri ve ziraat odaları 
başkanlarıyla bir araya gelerek 

gerçekleştirdiği ilk toplantının 
ardından, bu kez Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir 
Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı 
Birlikleri’ne mensup tarımsal sanayi 
üreticileri ve tacirleri ile buluştu.

İzmir tarımında Türkiye’ye örnek 
olacak yeni bir model arayışıyla 
düzenlenen toplantının açılışında 
söz alan Başkan Kocaoğlu, “İzmir 
tarımının gelişmesi, niteliğinin ve 
niceliğinin artması,  çeşitlendirilmesi,  
tarım ürünlerinin pazarda değerini 
bulması için  ‘neler yapabiliriz’i sizlerle 
birlikte belirlemek istiyoruz. Tarımın 
kalkınması için yol haritamızı ve 
stratejik planımızı birlikte oluşturmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

Yarımada için yaklaşık 300 sayfalık 
stratejik plan hazırladıklarını ve bu 
çalışmanın İZKA tarafından basılmak 
üzere olduğunu vurgulayan Başkan 
Aziz Kocaoğlu, “Şimdi hem Küçük 
Menderes Havzası için hem de 
Bakırçay Havzası için Gediz’i de içine 
alarak bir çalışma daha başlattık. Aklı 
ve bilimi kullanarak, oradaki mevcut 
kazanımlarımız ve varlarımızdan da 
hareket ederek yeni bir yol haritası 
oluşturacağız” diye konuştu.

Önce Ege, sonra 
Türkiye ve yurt dışı
Lojistiğin pahalı olması nedeniyle 

önceliklerinin 12-13 milyon nüfusun 
yaşadığı Ege pazarı olması gerektiğini 
vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ondan sonra Türkiye ve 
yurtdışı pazarlarına açılmalıyız ama 
elbette ikisi içi içe, birlikte olmalı. 

Sizden alacağımız fikir ve önerileri 
değerlendirip belki birkaç kez 
daha size dönerek yol haritamızı 
belirleyeceğiz. Ve ortaya Türkiye’ye 
örnek bir model çıkacak. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi mutlaka elini 
taşın altına koyacak. İZKA’yı doğru 
kullanamıyoruz, böyle bir sıkıntı var. 
Bunun en büyük sorumluluğu da 
bizlerde. Orada biraz daha aktif ve 
yönlendirici olmak durumdayız. Kenti 
biz tanıyoruz, kararı Ankara veriyor. 
Böyle bir süreç yaşıyoruz. Bunlun 
adı yerelde kalkınma değil! DPT’nin 
şubesi kadar yetkisi bile olmayan bir 
yapıyla bir yere varmamız mümkün 
olamaz!”

Yorgancılar: Birleşerek 
güçlenmeliyiz
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, rekabetin denetim altına 
alınacağı bir akımla karşı karşıya 
olunduğuna dikkat çekerek, “AB ile 
ABD’nin şu an görüşmelerini yaptığı 
serbest ticaret anlaşmalarını göz 
önüne alacak olursak, bunun tarım 
sektöründe Ege’yi, ülkemizi ne kadar 
geniş bir boyutta etkileyeceğini 
düşünmemek kadar bir hatanın içinde 
olmamamız gerekiyor. Bu açıdan 
bugünden itibaren yapılacak olan 
çalışma ve uygulamalarımızda bizim 

Birleşerek güçlenecekler
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güçlerimizi birleştirmemiz gerekir” 
dedi.

Tarım çalıştayına Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Haluk Tezcan ile Meclis Üyesi Kürşad 
Yuvgun da katılarak tarım ve tarımsal 
ürünleri girdi olarak kullanan sanayinin 
gelişmesine yönelik görüşlerini diğer 
katılımcılarla paylaşma imkanı buldu.

Kestelli geri kazanım 
tesisleri önerdi
İzmir Ticaret Borsası (İTB) 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülen bu çalışmanın, 
İzmir’in tarımsal dinamiklerinin 
gelişmesi açısından büyük önem 
taşıdığını söyledi. Kestelli, “Gelişen 
iletişim teknolojileri de bu 
çalışmalarda kullanılabilir. İlimiz daha 
çok küçük tarım işletmelerinden 
oluşuyor. Üreticilerimizin rekabet 
gücünün arttırılması amacıyla çalışma 
prensipleri önceden belirlenmiş 
ortak kullanıma açık makine kartları 
yapılabilir. Özellikle hayvancılık 
sektörünün geliştiği Küçük Menderes 
Havzası’nda ortaya çıkan hayvansal 
gübrelerin işlenerek değerlendirilmesi 
amacıyla büyük bir tesis kurularak 
üreticilerimizin gübre ve enerji 
açısından desteklenmesi sağlanabilir. 
Tarımsal üretim markalarımız ve diğer 
tarımsal ürünlerimizin verimliliğini 
arttırmak için markalaşma çalışmalarını 
gerçekleştirebiliriz veya arttırabiliriz. 
Çok büyük bir tarım fuarı ile hem 
İzmir hem tarım ve gıda sanayimiz 
uluslararası alanda tanıtılabilir. 

Çeşme’de sakız üretiminin 

geliştirilmesi, keşif edilecek uygun 
arazilerde tıbbi ve aromatik 
bitkilerin desteklenmesi, amacıyla 
üreticilerimize pilot projeler 
gerçekleştirebiliriz. Tarımsal üretimin 
katma değerinin yine elimizde kalması 
amacıyla ilçelerimizi tarımsal üretim 
desenleri de göz önüne alınarak 
tarım sanayi bölgeleri kurulabilir. Bu 
bölgelerde gıda sanayi yatırımının 
güçlendirilmesi amacıyla firmaların 
maliyetini önemli ölçüde arttıran ve 
yüksek maliyetle atık ve geri kazanım 
tesislerinin kurulması teşvik edilebilir 
ya da bizzat kurulabilir. Bu çalışma aynı 
zamanda çevre ve su kaynaklarının 
korunmasında da önemli olacaktır. 
Tarımsal depolama, lojistik alt yapının 
yapılanması bu bölgelere göre 
dağılabilir” dedi.

Dünya fuarlarına 
katılıma destek
İzmir Ticaret Odası Başkanı 

Ekrem Demirtaş ise tarım ve tarıma 
dayalı sanayi konusunun İzmir için 
hayati önemi olan konular olduğunu 
belirterek toplantı için Başkan Aziz 
Kocaoğlu’na teşekkür etti. Demirtaş 
düşüncelerini şöyle açıkladı:

“Ürünleri toplamak için 
harcadığınız para, bazen satış bedeline 
bile ulaşmıyor. Zeytinlik sahibi 
olan pek çok kişi o yüzden ürünü 
toplamamayı tercih ediyor. Domates 
de öyle. O nedenle bizim katma 
değeri yüksek üretime geçmemiz 
gerek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
organik tarım konusunda uzun 
zamandır çiftçileri destekliyor. Tahtalı 
havzasını öne çıkararak, ‘ilaçsız ve 
gübresiz üretim yapılan bölge’ diye 
tanıtarak orada yetişen ürünlerin 
daha iyi fiyatla satılmasını sağlayan bir 
çalışma yapılabilir. Ayrıca yapabilirsek, 
Menderes’te ve Pancar’da iki tane 
elektrik santralı yapalım. Buradan 
sıcak su geçiyor. Bu sıcak suyu 
ovada yapılacak olan seralara 
aktarabilirsek, orada sera ve çiçek 
organize bölgesi yapabiliriz. Tahtalı ve 
Torbalı tarafındaki o havza bir servet. 
Tarımsal olarak danışmanlık hizmeti 
vereceğimiz bir birim oluşturmamız 
gerekiyor. Bilinçli ilaçlama yapmalarına 
katkı koymamız gerekiyor. Dünya 
fuarlarına tarımsal ürünlerimizin 
gitmesi için destek verilebilir. Köylerin 
kendine özgü ürünleri var. Bunlar 
ortaya çıkarılarak destek verilebilir.”

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 

önderliğinde toplanan 
tarım sanayileri, sektöre 

güç kazandıracak 
yeni model arayışında 

“birleşmeyi” gündeme aldı. 
EBSO Başkanı Yorgancılar, 

AB ile ABD’nin serbest 
ticaret anlaşmalarını 

hatırlatarak “Bugünden 
itibaren yapılacak çalışma 

ve uygulamalarımızda 
bizim de güçlerimizi 

birleştirmemiz gerekiyor” 
diye konuştu.
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Türkiye’nin vasıflı ve özel çelik 
ihtiyacını karşılamak üzere 
kurulan Asil Çelik, İzmirli 
demir çelik sanayicilerine 

hem kaliteli üretim hem de hammadde 
temini konusunda destek verecek.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Vatansever başkanlığındaki 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Demir Çelik 
Metal ve Döküm Sanayi Sektör Kuru-
lu, Asil Çelik Genel Müdürü Prof. Dr. 
Osman Kılavuz ile İç Satış Yöneticisi Ali 
Çatal’ı konuk etti. Haziran ayında EBSO 
Demir Çelik Metal ve Döküm Sanayi 
Sektör Kurulu’nun Asil Çelik’e anlamlı 
bir ziyaret yaptığını hatırlatan Prof. 
Dr. Kılavuz, karşılıklı işbirliğinin devam 
edeceğine inandığını belirtti. Prof. Dr. 

Kılavuz, kaliteli çeliğin üretimi ve temini 
konusundaki önemli bilgileri her an 
İzmirli sanayicilerle paylaşabileceklerini 
ifade ederken, “Bu konudaki yatırımların 
firmalara etkileri ve sağlayacağı kazanç-
lar konusunda da birlikte çalışmalar 
yapabiliriz” dedi.

İzmirli demir çelik, metal ve döküm 
sanayicilerinin ihtiyaç duydukları çeliği 
Asil Çelik yerine ithalatçılardan veya yurt 
dışından aldıklarını söyleyen Prof. Dr. 
Osman Kılavuz, “Bu durum sanayicilerin 
maliyetini artırıyor. Asil Çelik olarak 
şu anda yarım milyon tonluk üretim 
yapıyoruz. Hedefimiz 1 milyon ton 
çelik üretimi gerçekleştirmek. Sektör 
olarak birbirimize destek olmalıyız” diye 
konuştu. Bu arada, EBSO Demir Çelik 

Metal ve Döküm Sanayi Sektör Kurulu 
tarafından Ekim ayının ikinci yarısında 
Asil Çelik yöneticilerinin de katılımıyla 
vasıflı çelik, Türkiye’de üretilen çeliğin 
durumu, yurt dışından ithal edilen çeliğin 
kalitesi ve kullanıldığı yerler hakkında 
görüşmelerin yapılacağı 2 günlük bir 
çalıştay düzenlenecek.

Laboratuvar ve eleman
EBSO Demir Çelik Metal ve Döküm 

Sektörü toplantısının önemli gündem 
maddelerinden biri de üniversite sanayi 
işbirliği oldu. Üniversite rektörlerinin 
sanayi ile işbirliğine yakın olduğunu ve 
sanayinin üniversite üzerine yoğunlaş-
ması gerektiğini savunan EBSO Meclis 
Üyesi Nedim Uysal, laboratuvarların 
yetersizliğini de milli bir mesele olarak 
nitelendirdi. Toplantıda, sektörün labo-
ratuvar ihtiyaçlarının firmaların labora-
tuvarlarında karşılanıp karşılanamayacağı 
ve bunların akreditasyon konusunun 
araştırılması kararı alındı. Sektörün 
nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması 
amacıyla Meslek Lisesi ve Meslek Yük-
sek Okulu öğrencilerine yönelik olarak 
Uzmanlaşmış Meslek Eğitimi Merkezi 
(UMEM) benzeri bir proje çalışması için 
meslek yüksek okulları yöneticileriyle 
temasa geçilmesi önerildi.

Demir çelik sanayicilerine
Asil Çelik desteği
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Plastik sektörünün Türkiye’de 
buluşma noktası Menemen 
Plastik İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde ilk etapta 

yer alan 5 tesisin ilki için kuralar 
çekildi. Küçük parsellerde ilk kazmayı 
Meba Reklam vuracak.

EBSO Meclis Başkanı ve MPİOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, 
PLS MAK temsilcileri İhsan-Hülya 
Gündüz, MSA Plastik Mehmet Sırrı 
Akyüz ve MPİOSB Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin hazır bulunduğu toplantıda 
yapılan kura çekiminde Meba Reklam 
temsilcisi Sertaç Talay 5 numaralı 
parseli çekerek OSB’de ilk kazmayı 
vuracak kuruluş oldu. 

Tarihi bir an yaşadıklarını belirten 
MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Esen, “Tamamen kendi olanaklarımız 
ve özkaynaklarımızla oluşturduğumuz, 
tırnaklarımızla kazıyarak bugünlere ge-
tirdiğimiz Türkiye’nin ilk Plastik İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi İzmirimize 
hayırlı olsun. Umarım bundan sonra 
yetkililer üretime gereken desteği 
verir ve sanayiciyi hatırlarlar” dedi. 

Türkiye’nin son 30 yılda bir çok 
sıkıntılar, krizler  yaşadığını sözlerine 
ekleyen Esen, bu sürecin Türkiye ve 
sanayiciyi pek çok kez geriye götür-

düğünü, bugünkü koşullarda gelinen 
noktayı ise başarılı bulduğunu söyledi. 
Altyapı çalışmalarının hızlanması ve 
sanayi yatırımlarına başlanmasıyla 
bölgenin cazibesinin arttığını ifade 
eden Esen, “MPİOSB’nin enerji 
ihtiyacını temin edecek olan Ulucak 
Trafo Merkezi’nden yeraltı kablolu ana 
besleme hattı ve ana dağıtım merke-
zi inşaat ve tesisatı tamamlandı. Su 
ihtiyacımızın tümünü karşılayacak su 
kuyularının açılmasına bağlı olarak ana 
su deposu inşaat ve tesisat işleri de 
tamamlanmak üzere. Bölgenin yüzde 
doksana yakın bölümünde yatırımcıla-
rımız fabrika inşaatlarına başlamak için 
gün sayıyor. Kısa zamanda elbirliğiyle 
önemli yol aldık” diye konuştu.

Köklü firmalar 5 bin kişiye 
istihdam sağlayacak
MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı 

Salih Esen, bölgeye gösterilen ilgiden 
oldukça memnun olduklarını, 2016 
yılında bölgenin tamamen bitmiş 
faal hale geleceğine işaret etti. Esen, 
“Türkiye’nin ilk plastik ihtisas sanayi 
bölgesi olan Menemen Plastik İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi, 5 bin kişiye 
istihdam yaratacak. Ege Profil Deceu-
nink A.Ş., Esen Plastik A.Ş., Küçükbay 
Papiks Plastik A.Ş., Kastaş Kauçuk 

A.Ş., Yorplast Yorgancılar A.Ş., Palap-
last, Gürmen PVC, Budin A.Ş., Güven 
Plastik, Sertdemir, Gürdemir, Ak-Nar 
Plastik, Paksu Plastik, Turkuvaz Plastik, 
Özdoğan Plastik Grubu gibi sektörün 
önde gelen kuruluşlarının yer alacağı 
bölge ilk etapta 5 bin kişiye istihdam 
sağlayacak. Ülkemiz ekonomisine 
yepyeni bir organize sanayi bölgesi 
kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 
Menemen Belediye Başkanımız Tahir 
Şahin’in, çalışmaların her aşamasında 
gösterdiği büyük çaba ve gayretler 
İzmir’in ve Ege Bölgesinin gurur 
kaynağı olacak OSB’nin temellerini 
oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Meba Reklam’ın sahibi Bayram 
Talay, çekilen kura ile MPİOSB’de ilk 
kazmayı vuracak kuruluş olmanın mut-
luluğunu yaşadı. OSB ile ilgili yaşanan 
süreci yakından takip ettiklerini belir-
ten Talay, yeni bir yer, yeni bir gelecek 
ve yeni bir proje olması nedeniyle 
heyecanlı olduklarını söyledi. Projeleri-
ni MPİOSB yönetimine sunan Bayram 
ve Sertaç Talay, bina yatırımlarının 
yanısıra makine ve ekipman yatırımla-
rının da devam edeceğini, bölgede ilk 
yatırımcı olmak için projelerinin hayata 
geçmesini sabırsızlıkla beklediklerini 
ifade ettiler.

Menemen Plastik İhtisas 
OSB’de kura heyecanı
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Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP), 
2014 yılı İnsani Gelişme 
Raporu’nu geçen hafta 

Tokyo’da açıkladı. 2014 İnsani Gelişme 
Raporu’na göre; küresel düzeyde 1,2 
milyar insan günde sadece 1.25 dolar 
ya da daha altında bir para karşılığında 
hayatta kalma mücadelesi veriyor. 
Gelişmekte olan 91 ülkede yaklaşık 
1,5 milyar insan sağlık, eğitim ve 
hayat standartları açısından yoksulluk 
içinde yaşıyor. Dahası, her ne kadar 
yoksulluk küresel düzeyde azalıyor 
olsa da, neredeyse 800 milyon kişi 
yoksulluğun pençesine düşme riskiyle 
karşı karşıya. Diğer taraftan, dünya 
nüfusunun büyük bölümü emekli 
maaşları ve işsizlik sigortası gibi 
kapsamlı sosyal güvenlik haklarından 
mahrum. 

“İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: 
Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık 
Oluşturmak” başlıklı rapor, 
kalkınma sürecinde kaydedilecek 
ilerlemeden tüm insanların eşit 
şekilde faydalanması için istihdam ve 
sosyal güvenlik alanlarında daha güçlü 
politikalar oluşturulması çağrısında 
bulunuyor. 

İnsani gelişmede yavaşlama
Nobel ödüllü iktisatçı Joseph 

Stiglitz’in de katkıda bulunduğu 
İnsani Gelişme Raporu’nda, krizlerin 
gittikçe daha hızlı bir şekilde, daha 
geniş bir alana yayıldığının ve bu 

nedenle bütün bölgelerde insani 
gelişme açısından bir yavaşlama 
olduğunun altı çiziliyor. Rapora 
göre; mali krizler, doğal afetler, 
gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar ve 
şiddetli çatışmalar nedeniyle ilerleme 
tehdit altında. Bununla birlikte, 
kurumsal başarısızlıklar ve ayrımcılık 
nedeniyle sürekli devam eden yapısal 

kırılganlıklar, kadınlar, engelliler, 
yaşlılar, göçmenler ve yoksulların 
daha çok zarar görmesine yol açıyor. 
Örneğin, dünyadaki yaşlı nüfusun 
yaklaşık yüzde 80’inin herhangi bir 
sosyal güvencesi bulunmuyor.

İnsani Gelişme Raporu’nda insan 
hayatının belirli hassas dönemlerini 
tanımlamak üzere “yaşam döngüsü 

Prof. Dr. Cem Kılıç
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

 
 Doğumda 

Ortalama 
Yaşam 

Beklentisi 

Öğrenim 
Görme 
Süresi 

Beklentisi 

Ortalama 
Öğrenim 
Görme 
Süresi 

Kişi Başına 
Düşen 
GSMH 

(2005 SGP-$) 

1980 58.7 7.5 2.9 8.656 

1985 61.7 8.3 4.0 9.266 

1990 64.3 8.9 4.5 10.546 

1995 67.0 9.6 4.8 11.372 

2000 70.0 11.1 5.5 12.890 

2005 72.5 11.9 6.0 15.060 

2010 74.3 13.9 7.2 16.587 

2011 74.6 14.4 7.4 17.814 

2012 74.9 14.4 7.6 18.011 

2013 75.3 14.4 7.6 18.391 
 Kaynak: UNDP, Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress - 
Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, 2014.  

 İnsani Gelişme Endeksi Göstergeleri İtibariyle Türkiye, 1980 – 2013 

Dünyayı 
daha yaşanılabilir bir 

hale getirebilmek, 
insani ilerlemeyi 

sürdürebilmek 
mümkün mü?
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kırılganlıkları” kavramının kullanıldığı 
görülüyor. Buna göre; insanlar okuldan 
iş yaşamına veya çalışma hayatından 
emekliliğe geçtikleri “hassas” 
dönemlerde sosyo- ekonomik 
şoklardan ve risklerden daha fazla 
etkileniyorlar. Ayrıca, bir çocuğun 
dünyaya geldiği ilk 1000 gün de 
yaşam döngüsü kırılganlıkları içinde 
değerlendiriyor. Bu sebeple, UNDP’ye 
göre erken çocukluk döneminde 
yapılan yatırımlar son derece önemli. 

Tam istihdam yeniden 
küresel gündemde 
Tam istihdama ulaşma hedefi, 

1950’li ve 1960’lı yıllardaki makro- 
ekonomik politikaların olmazsa 
olmazları arasındaydı. Ancak 1970’li 
yıllardan itibaren giderek daha sıklıkla 
yaşanmaya başlayan ekonomik 
krizlerin etkisiyle uzun zamandır 
ekonomi dünyası bu hedefi göz ardı 
ediyordu. İnsani Gelişme Raporu’nda 
tüm ülkeler tam istihdam hedefine 
yeniden yatırımda bulunmaya 
çağırılıyor. Çünkü UNDP’ye göre; 
tam istihdam sadece bireysel fayda 
yaratmıyor; toplumsal istikrar 
ve sosyal bütünlük gibi çok daha 
önemli sonuçlar doğuruyor. Raporda 
gelişmekte olan ülkelerin tam istihdam 
hedefine ulaşmada yaşayacakları 
zorluklara değinilmekle birlikte, 
işgücü piyasasında tarımdan sanayi 
ve hizmetler sektörlerine geçilmesi, 
altyapı ve eğitim yatırımlarının 
desteklenmesi ile kayıt dışı istihdamla 
mücadele yoluyla söz konusu 
zorlukların aşılabileceği üzerinde 
duruluyor. 

Herkes için temel sosyal 
hizmetlere erişim 
Raporda dikkat çeken hususlardan 

bir diğeri, herkes için temel sosyal 
hizmetlere erişimin sağlanması. UNDP, 
temel sosyal hizmetlerden herkesin 
yararlandığı ülkelerin sadece gelişmiş 
ülkeler olması fikrini reddediyor. Bu 
bağlamda, İnsani Gelişme Raporu 
kapsamında gerçekleştirilen bir 
analizin sonuçları gerçekten ilgi çekici. 
UNDP’nin analizine göre; temel sosyal 
hizmetlere toplumun bütününün 

erişimini sağlamaya yönelik politikalar 
uygulayan Danimarka, İsveç, Norveç 
gibi gelişmiş kuzey ülkelerinin yanı sıra 
Kostarika ya da küresel büyümede öne 
çıkan Güney Kore gibi ülkeler de bu 
alanda önemli adımlar atmış durumda. 

Dünyada emekli maaşı 
ya da işsizlik sigortasından 
yararlanamayan çok sayıda 
insan var
İnsani Gelişme Raporu’na göre; 

küresel düzeyde çalışanların çok 
büyük bir bölümü emekli maaşı 
alamıyor ya da işsiz kaldığında işsizlik 
sigortasından yararlanamıyor. Oysa 
UNDP dünyadaki yoksullara yönelik 
temel sosyal güvenlik yardımlarının, 
küresel GSYİH’nın yüzde 2’sinden 
bile daha azına mal olacağını ileri 
sürüyor. Örneğin; yaşlı ve engelli 
vatandaşlara maaş bağlanması, temel 
sağlık hizmetleri, temel çocuk bakım 
yardımları, sosyal yardımlar ve 
100 günlük istihdam planını içeren 
temel sosyal koruma zemininin 
oluşturulması, Hindistan’da GSYİH’nin 
sadece yüzde 4’üne ya da Burkina 
Faso gibi düşük gelirli bir Afrika 
ülkesinde GSYİH’nin yüzde 10’una 
denk geliyor. 

İnsani Gelişme Endeksi’nde 
Türkiye 69. sırada!
İnsani Gelişme Raporu, 187 ülke ve 

bölgeyi değerlendirmek üzere İnsani 
Gelişme Endeksi’ni (İGE) de içeriyor. 

Türkiye’nin 2014 İGE’de yüksek insani 
gelişme kategorisinde yer aldığı ve 
187 ülke ve bölge arasında 69. olduğu 
görülüyor. 

İnsani gelişme göstergeleri indeksi 
tablosu, Türkiye’nin 1980 – 2013 
yılları arasında İGE göstergeleri 
itibariyle kaydettiği gelişmeyi 
gösteriyor. Buna göre; söz konusu 
süreçte Türkiye’de doğumda beklenen 
tahmini yaşam süresi 16,6 yıl; ortalama 
öğrenim görme süresi 4,7 yıl ve 
öğrenim görme süresi beklentisi 6,9 
yıl artmış. Ayrıca, kişi başına düşen 
GSMH’de de yüzde 112,5 civarı bir 
artış gerçekleşmiş.

BM Kalkınma 
Programı’ndan küresel 
işbirliği çağrısı 
UNDP, raporda mali krizlerden 

iklim değişikliğine, şiddetli 
çatışmalardan mülteci akınlarına 
kadar çeşitlilik gösteren ve giderek 
daha küresel hale gelen tehditler 
ve kırılganlıklar karşısında küresel 
düzeyde ortak çaba ve işbirliği 
çağrısında bulunuyor ve ekliyor: 
Uluslararası toplum insani yardım gibi 
kısa vadeli çözümler yerine artık yeni 
bir yaklaşım benimsemeli. Bununla 
birlikte, UNDP, 2015 sonrası kalkınma 
gündemini de şimdiden belirlemiş 
gibi görünüyor. “Herkes için sosyal 
güvenlik sağlanması” amacıyla küresel 
bir fikir birliği şart! 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından Türk 
Gıda Kodeksi Yönetmeliği 
ve Tebliğlerde yapılan 

değişiklerle yeni uygulamalar getirildi. 

Meyve suyunda 
kurallar değişti
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi 

Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler 
Tebliği (Tebliğ No.2014/34 ) , 6 
Ağustos 2014 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlandı.  

Yeni düzenleme ile yürürlükten 
kaldırılan 30 Aralık 2006 tarihli Türk 
Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri 
Ürünler Tebliğinde meyve sularına 
150 g/l ilave şeker katılmasına izin 
verirken, yeni düzenleme ile meyve 
sularında ilave şeker kullanılması 
yasaklanmaktadır.

Günümüzde meyve suyunun 
yanı sıra meyve nektarı, meyveli 
içecek, aromalı içecek gibi benzer 
ürünler de piyasada yerini almaktadır. 
Özellikle içerdikleri meyve nektarı 
bakımından meyveli içecekler ile 
aromalı içeceklerden farklı ürünler 
olan meyve suyu ve meyve nektarının 
tüketicilerimizin bilerek tüketmesi 
adına tebliğ ile yeni düzenlemeler 
getirilmiştir. Bu kapsamda meyve 
suyu etiketlerinde “Yüzde 100 meyve 
suyu” ve “Meyve suları ilave şeker 
içermez” ifadeleri yer alabilecektir.

Tebliğin uygulanmasına yönelik 
olarak halen faaliyet gösteren gıda 

işletmecilerine 31 Aralık 2014 tarihine 
kadar, 31 Aralık 2014 tarihinden 
önce piyasaya arz edilen ürünlere 31 
Aralık 2015 tarihine kadar geçiş süresi 
verilmiştir.

Bebek ve devam formülleri 
için yeni kurallar yürürlükte
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın sağlıklı bebeklerin 
tüketimine yönelik bebek formülleri 
ile devam formüllerinin, tekniğine 
uygun ve hijyenik şekilde üretim, 
hazırlama, işleme, etiketleme, 
muhafaza, depolama, taşıma ve 
piyasaya arz ile ilgili şartları ve ürün 
özelliklerini belirlemek amacıyla 
hazırladığı Tebliğiler 15 Ağustos 2014 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yeni Türk Gıda Kodeksi Bebek 
Formülleri Tebliği (Tebliğ No. 
2014/31), özel beslenme amacıyla 
yaşamlarının ilk ayları boyunca 
bebeklerin beslenmesinde kullanımı 
uygun olan bebek formüllerini ve 
bebek sütünü kapsamaktadır. 

Yeni Türk Gıda Kodeksi Devam 
Formülleri Tebliği (Tebliğ No. 
2014/32), özel beslenme amacıyla, 

Gıdada yeni uygulamalar yürürlükte
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sadece anne ve çocuk beslenmesi 
üzerinde uzmanlaşmış tarafsız bir 
sağlık çalışanı tarafından bebeğin 
büyüme ve gelişim ihtiyaçlarına 
dayanarak farklı bir ay önerilmediği 
taktirde, 6 aydan itibaren bebeklerin 
özel beslenme amaçlarını karşılayan 
devam formüllerini ve devam sütünü 
kapsamaktadır.

Bu Tebliğlerin yayımı tarihinden 
önce faaliyet gösteren gıda 
işletmecileri 1 Ağustos 2015 tarihine 
kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak 
zorundadırlar.

Gıda ile temas 
eden malzemede, geri 
dönüştürülmüş plastik yasak
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas 
Eden Madde ve Malzemeler 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik, 16 Ağustos 2014 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik değişikliğine göre, 
kayıt işlemine tabi olan işletmenin 
birden fazla işletmesi var ise; üretimin 
veya ambalajlamanın yapıldığı 
işletmenin kayıt numarası açık bir 
şekilde işaretlenmek şartıyla diğer 
işletmelere ait kayıt numaraları da 
etikette yer alabilecek. İşaretlemenin 
yapılamadığı durumlarda, gıda ile 
temas eden madde ve malzemenin 

üretildiği işletmenin işletme kayıt 
numarasıyla birlikte uygun bir kotlama 
sistemi kullanılabilecek.

Geri dönüştürülmüş plastikler gıda 
ile temas eden madde ve malzeme 
üretiminde kullanılamayacaktır. 
Ancak; üretim çapakları ve kenar 
fireleri işletme dışına çıkarılmadan, 
üretimin bir parçası olarak, iyi 
üretim uygulamaları çerçevesinde 
ve yönetmelikle ilgi diğer mevzuatta 

yer alan hükümlere uygun olarak 
üretilmesi koşuluyla kullanılabilecek. 
Gıda ile temas etmek üzere üretilmiş 
polietilen terefitalat / PET madde 
ve malzemelerden, iyi üretim 
uygulamaları çerçevesinde kimyasal 
depolimerizasyon yöntemi ile 
elde edilen monomerler ve / veya 
oligomerler ve başlangıç maddeleri 
yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta 
yer alan hükümlere uygun olarak gıda 
ile temas eden polietilen terefitalat/
PET madde ve malzeme üretiminde 
kullanılabilecek.

Gıda ile temas eden madde ve 
malzeme üretiminde domuz kaynaklı 
ürünler de kullanılamayacaktır.

Ayrıca; “Gıda ile Temas Eden 
Metal Esaslı Madde ve Malzemeler” 
başlıklı Yönetmelik Ek 3’te yapılan 
değişiklikle de Gıda ile temas eden 
metal esaslı madde ve malzemeler için 
özel kurallar getirilmiştir.

Bu Yönetmelik değişikliğine 
eklenen geçici madde ile işletmeciler 
Ek-3 ‘ün birinci fıkrasının (g) bendine 
ve (ı) bendinde yer alan etiketleme 
kurallarına 30 Haziran 2016 tarihine 
kadar uyum sağlayacaklardır.
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HUKUK

Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP)sistemi, e-imza ve 
zaman damgası kullanarak 
elektronik bir postanın 

iletimini garanti altına alan, e-posta 
uygulamalarında olduğu üzere gönde-
rici ve alıcı tarafın kim olduğu bilgisini 
tutan, gönderilen ileti içeriğini ekleriy-
le beraber saklayan, gönderi içeriğinin 
gizlilik kuralları çerçevesinde başka-
larınca görülmesini veya değiştirilme-
sini engelleyen, gönderim ve iletim 
zamanı konusunda kesin bilgi sağlayan 
elektronik posta iletim sistemi olarak 
tanımlanmaktadır.

19 Ocak 2013 tarihli ve 28533 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Elektronik Tebligat 
Yönetmeliği ile Tebligat Kanunu’nda 
tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan 
merciler tarafından elektronik 
ortamda hazırlanmış olan tebligatların 
değiştirilemez ve inkar edilemez 
bir şekilde kayıtlı elektronik posta 
yoluyla alıcılara iletilmesi (e-tebligat) 
konusunda uygulama esasları 
belirlenmiştir.

Elektronik ortamda bilgi ve 
belge paylaşımında yaygın olarak 
kullanılmakta olan elektronik 
posta, iş ve işlemlerin daha hızlı 
ve daha kolay yapılmasına olanak 
sağladığı için günümüzde önemini 
arttırmaktadır. Ancak elektronik posta 
ile haberleşmenin taraflar arasında 

teknik olarak güvenli ve hukuken 
geçerli bir şekilde yapılabilmesi için 
ilave güvenlik hizmetlerine gereksinim 
duyulmaktadır. Bu ihtiyaçları 
karşılamak üzere geliştirilen kayıtlı 
elektronik posta (KEP), elektronik 
iletilerin, gönderimi ve teslimatı 
da dâhil olmak üzere kullanımına 
ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, 
elektronik postanın nitelikli şeklidir. 
KEP sistemine ilişkin hizmetler 
ise  Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet 
Sağlayıcıları tarafından verilmektedir. 
Ülkemizde Kayıtlı Elektronik Posta 
sağlayıcılığı görevi, Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından 
üstlenilmiştir.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 
Elektronik Tebligat Hizmetlerinden 
Yararlanma başlığı altında yer alan md. 
7 de, “Anonim, Limited ve sermayesi 
paylara bölünmüş komandit 
şirketlere, elektronik yolla tebligat 
yapılması zorunludur. Gerçek kişiler 
veya diğer tüzel kişiler elektronik 
tebligattan isteğe bağlı olarak 
yararlanır” demektedir. Bu hüküm 
gereği, tebligat göndermeye yetkili 
mercilerin ve sermaye şirketlerinin 
(anonim, limited ve sermayesi paylara 
bölünmüş komandit şirketlerin) 
KEP hesap sahibi olması zorunludur. 
Madde hükmünden de anlaşılacağı 
üzere gerçek kişiler için KEP hesap 
sahibi olunması ihtiyaridir.

6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun md. 88; “Bu 
Kanunun 9/A maddesi gereğince 
getirilen elektronik tebligata ilişkin 
yükümlülüklerini yerine getirmediği 
tespit edilen kişi, kurum veya 
kuruluşlara Başkanlık tarafından her 
bir tespit için 10 bin Türk lirası idari 
para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl 
içinde uygulanacak idari para cezasının 
toplam tutarı iki yüz elli bin Türk 
lirasını geçemez.” demektedir. 

Halihazırda KEP adresi almak 
için belirlenmiş olan son bir tarih 
bulunmamaktadır. Ancak Elektronik 
Tebligat Yönetmeliği md.7’de sayılan 
KEP kullanımı zorunlu tutulan 
kuruluşlardan KEP adresi istenildiği 
takdirde bildirilememesi halinde 6545 
Sayılı Kanun gereği cezai yaptırım 
uygulaması söz konusu olabilecektir.

TTK’nın Beyanlar, Belgeler ve 
Senetler başlıklı 1525. Maddesinde; 
“Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. 
Maddenin 3. Fıkrası saklı kalmak 
şartıyla; ihbarlar, ihtarlar, itirazlar 
ve benzeri beyanlar, fatura, teyit 
mektubu, iştirak taahhütnamesi, 
toplantı çağrıları ve bu hüküm 
uyarınca yapılan elektronik gönderme 
ve elektronik saklama sözleşmeleri 
elektronik ortamda düzenlenebilir, 
yollanabilir, itiraza uğrayabilir 
ve kabul edilmişse hüküm ifade 

Kayıtlı 
Elektronik 

Posta
Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı
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eder. Kayıtlı Elektronik Posta 
sistemine bu sistemle yapılacak 
işlemler ile bunların sonuçlarına, 
kayıtlı posta adresine sahip gerçek 
kişilere, işletmelere ve şirketlere, 
kayıtlı posta hizmet sağlayıcılarının 
hak ve yükümlülüklerine, 
yetkilendirilmelerine ve 
denetlenmelerine ilişkin usul ve 
esaslar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu tarafından bir yönetmelikle 
düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 5 ay içinde 
yayımlanır” demektedir.

TTK’nın ilgili maddelerinde 
sayılan bu işlemler eskiden sadece 
noterlerden taahhütlü mektupla veya 
telgrafla yapılabilirken bu hüküm 
gereği sayılan hizmetler KEP aracılığı 
ile sistemden sadece birkaç saniyede 
gerçekleştirilebilecektir. Muhatap 
söz konusu bu belgeyi almadığını 
iddia edemeyecek, aldığı okuduğu 
zamanlarla birlikte hukuki delil niteliği 
taşıyabilecektir.

KEP Sisteminin kullanımı ile 
amaçlanan; 
l Bir e-postanın elektronik imza ve 
zaman damgası kullanılarak, ekleri ile 
beraber gönderildiğini ve içeriğinin 
değişmediğini ispat etmek,
l Göndericinin ve alıcının kimliklerini 
tespit etmek,
l Gönderim/alım zamanı tespit 
etmek,
l Elektronik belgelerin güvenli bir 

ortamda iletilmesi ve saklanması,
l Resmi yazışmaların elektronik 
ortama taşınması,
l E-tebligat, e-fatura, e-bildirge, 
e-sözleşme gibi uygulamalarda da 
kullanılabilmesi sayılabilir.

Ülkemizdeki mevzuatta ilk defa 
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu ile kayıtlı elektronik 
posta sistemine atıf yapılmış olup, 
tacirler arasındaki, diğer tarafı 
temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi 
feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin 
elektronik ortamdaki ihbarların veya 
ihtarların kayıtlı elektronik posta 
sistemi ile yapılacağı hüküm altına 
alınmıştır. Ayrıca, yine aynı Kanun 
ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’na KEP sistemi ile ilgili ikincil 
düzenlemeleri yapma yetkisi ve görevi 
verilmiştir.

KEP Abonelik Başvurusunun 
nasıl yapıldığı hususuna değinmek 

gerekirse; bireyler açısından T.C 
nüfus cüzdanı ve www.tnbkep.com.
tr adresinde bulunan online bireysel 
başvuru formunun doldurulup, KEP 
sağlayıcısına teslim edilmesi yeterli 
olacaktır. Kurumsal başvurularda 
Ticaret Sicil Memurluklarından 
alınmış üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS 
numarası ya da Ticaret Sicil numarası 
bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin 
veya faaliyet belgesinin aslı, Noter 
onaylı imza sirküleri, Başvuru yapanın 
T.C Nüfus Cüzdanı, www.tnbkep.
com.tr adresinde bulunan başvuru 
formunun doldurulması yeterli 
olacaktır. Ancak başvurunun vekil 
vasıtası ile yapılması halinde başvuru 
yapacak kimse adına düzenlenmiş 
Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik 
Tebligat Hizmeti ile ilgili her türlü 
işlemi yapabileceğini ihtiva eden ve 
şirket temsilcilerinin imzasını ve şirket 
kaşesini içerir yetki belgesinin ibrazı 
aranacaktır. Kamu Kurumlarınca 
yapılacak başvurularda ise kurum üst 
düzey yetkilisince imzası resmi yazı, 
Ticaret Siciline kayıtlı ise Ticaret Sicil 
memurluklarından alınmış, üzerinde 
tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya 
da Ticaret Sicil numarası bulunan 
ticaret sicil tasdiknamesi yahut faaliyet 
belgesinin aslı, başvuruyu yapanın T.C 
Nüfus Cüzdanı ve www.tnbkep.com.
tr adresinde bulunan online başvuru 
formunun doldurulması yeterli 
olacaktır.

HUKUK

Kayıtlı Elektronik Posta, 
elektronik iletilerin, 

gönderimi ve teslimatı 
da dâhil olmak üzere 

kullanımına ilişkin olarak 
hukukî delil sağlayan, 
elektronik postanın 

nitelikli şeklidir. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Mec-
lis Başkanı Salih Esen, açılış 
ve başkanlık sunuşlarında 
Temmuz ayında tüm dünyayı 

meşgul eden Dünya Kupası Futbol 
Maçları ile biraz nefes aldıklarını, 
her ne kadar futbol adına doyurucu 
görüntüler izleyemeseler de biraz 
siyasetten, biraz da stresten uzak 
kalma şansı elde ettiklerini belirterek, 
4 yıl sonraki kupa yarışında Milli takı-
mımızın da yer almasını ümit ettiğini 
söyledi.

Esen, Ortadoğu coğrafyasının 
her geçen gün yükselen bir çatışma 
ortamına sahne olduğunu, hayatını 
kaybeden masum vatandaşların 
sayısının arttığını, son olarak yine 
bir İsrail-Filistin çatışmasına tanık 
olduklarını, bu insanlık dramına 
karşı uluslararası mercilerce 
tepkisiz kalınmasının üzüntülerini 
arttırdığını, özellikle Ortadoğu’nun 
tüm dünyayı etkileyecek nitelikte bir 
yapıya sahip olmasının küresel çapta 
da olumsuzluklar yaratacağından 

yaşanan gelişmelere karşı kayıtsız 
kalınmasının kabul edilemeyeceğini 
vurgulayarak, bu süreçteki en büyük 
temennilerinin barışın yeniden inşası 
yönünde ülkemizin gerçek anlamda 
rol alabilmesi olduğunu belirtti.

Ülkemizin, jeopolitik konumu 
nedeniyle yaşanan gelişmelerden 
birebir etkilendiğini, nitekim 
son günlerde Adana, Adıyaman, 
Kahramanmaraş, Gaziantep gibi 
çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımızla 
Suriyeli sığınmacılar arasında 
yaşanan gerginliklerin, çatışmaların 
ülkemize yansımasının küçük bir 
örneği olduğunu, bu duruma siyasi 
iradenin müsaade etmemesi gerektiği 
gibi vatandaşlarımızın da mümkün 

olduğunca sağduyulu davranmaları 
gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin gündemi 
cumhurbaşkanlığı seçimi
Uluslararası gelişmelerle birlikte 

içsel dinamiklerimizin gündemimizi 
daha çok meşgul etmeye başladığını, 
gerçekleştirilmesine sayılı günler 
kalan ve ilk defa halk oylaması ile 
yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
gündemin ilk sırasında yer aldığını, 
Cumhurbaşkanlığı Makamının 
ülkemizin dünyaya karşı en üst 
düzeydeki temsilcisi olması yönüyle 
çok önem taşıdığını, ayrıca yeni 
Cumhurbaşkanımızın komşularımızla 
olan sıkıntılı süreçte büyük bir 

Esen’den 
meclis 

temennilerii

Ekonomi alanında yaşanan gelişmelerin en az 
politik gündem kadar önemli olduğuna dikkat 

çeken EBSO Meclis Başkanı Esen, yıllık enflasyon 
oranlarının yükselmesinin faizlerin seyrini 

belirsizleştirdiğini, diğer verilerde olumlu yönde 
süreklilik bulunmadığını söyledi.
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EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, cumhurbaşkanlığı makamının ülkemizin 
dünyaya karşı en üst düzeydeki temsilcisi olması yönüyle çok önem taşıdığını, 
ayrıca yeni cumhurbaşkanımızın komşularımızla olan sıkıntılı süreçte büyük 

bir sorumluluk üstleneceğini ifade etti.
sorumluluk üstleneceğini ifade eden 
Esen, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı 
seçimimizin, barış ve demokrasi şöleni 
atmosferi altında gerçekleştirilmesini 
ve umutlu günlere vesile olmasını 
temenni etti.

Ekonomiye dikkat
Diğer yandan ekonomi alanında 

yaşanan gelişmelerin de en az politik 
gündemimiz kadar önemli olduğunu, 
zira ekonomik anlamda yine zorlu bir 
süreçten geçtiğimizi, yıllık enflasyon 
oranının giderek yükselmesinin faiz 
oranlarının seyrini belirsizleştirdiğini, 
diğer verilerde de olumlu yönde bir 
süreklilik bulunmadığını, son açıklanan 
KDV ve ÖTV tahakkuk ve tahsil 
rakamlarının durgunluk açısından 
alarm verici olduğunu belirten Esen, 
ekonomik gelişmelerin izlenmesi 
açısından uluslararası değerlendirme 

kuruluşları tarafından yapılan 
uyarıların dikkate alınmasının önemli 
olduğunu söyledi.

Esen, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 
birlikte olası ekonomi yönetimindeki 
değişimin, ekonomi çevrelerince 
dikkatle izlendiğini, gerek duruşu, 
gerekse kararları ile yerli ve yabancı 
yatırımcılardan tam not alan Babacan 
ve ekibine ilişkin çeşitli duyumlar 
alındığını ifadeyle, böylesi bir süreçte 
sağduyusu ve bilgisi ile Babacan’ın 
ekonomi yönetiminin başında kalmaya 
devam etmesini ümit ettiklerini dile 
getirdi.

Tüm Meclis Üyelerinin Ramazan 
Bayramını kutlayarak, barışı ve 
kardeşliği simgeleyen Bayramın 
ateşten günler yaşayan Müslüman 
Coğrafyasına barış ve huzur 
getirmesini temenni etti. 

EBSO Ailesi
Bornova Belediyesi Kent Konseyi 

Yürütme Kurulu Üyeliği’ne seçilen 
Meclis Üyesi Yılmaz Odabaş’ı tebrik 
eden Esen, görevinde başarılar diledi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
tarafından İzmir’de eko-verimliliğin 
yani temiz üretimin geliştirilmesi 
amacıyla 2012 yılında başlatılan pilot 
proje kapsamında, uygulama için 4 
işletme seçildiğini, Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı iş birliği ile hazırlanan 
program doğrultusunda, 2014 yılı 
Şubat ayında başlatılan ve ekim 
ayında tamamlanması beklenen eko-
verimlilik programı için, Meclis Üyesi 
Kürşad Yuvgun’un Tamtad Konserve 
A.Ş. firmasının da etüt çalışmaları 
yapılan 4 firma arasında yer aldığını 
söyleyen Esen, Yuvgun’u tebrik 
ederek, başarılı çalışmalar diledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili 
İbrahim Gökçüoğlu, Rama-
zan ayının son haftası içinde 

olunmasına rağmen Ortadoğu’dan 
beklenen aklıselim davranışları göre-
mediklerini, üstelik yaşananlara bütün 
dünyanın sessiz kaldığını, Türkiye’de 
belirli çığlıklar atılsa da artık hiç kim-
senin Türkiye’nin çığlıklarını dinleme-
diğini söyledi. Suriye, Irak, Filistin ek-
seninde jeopolitik olarak Türkiye’nin 
büyük risk içerisine girdiğini, genel 
risk içerisinde bakıldığında Ukrayna, 
Rusya kapışmasının global bir kriz 
meydana getirebilecek düzeyde oldu-
ğunu, bunun makro ekonomik ortam 
dolayısıyla Türkiye’yi etkileyebilecek 
noktaya gittiğini belirtti.

Gökçüoğlu, Ağustos ayındaki 
cumhurbaşkanlığı seçiminde 

tüm adaylara başarılar dileyerek, 
seçimlerin huzur, barış içinde 
geçmesini ve ülkemize hayırlar 
getirmesini temenni etti.

Gelecek 11 ayda yaşanacak iki 
seçim, Ortadoğu’da artan sorunlar, 
ABD Merkez Bankasının likiditeyi 
daraltma ve faiz artışına geçebilecek 
olması gibi ulusal ve küresel 
gelişmelerin Türkiye ekonomisine 
olumsuz yansımamasının en büyük 
temennileri olduğunu dile getiren 
Gökçüoğlu, bu nedenle, yılın ikinci 
yarısının tüm ekonomik birimlerin 
her zamankinden çok daha dikkatli 
olmaları gerektiğini ifade etti.

24 Temmuz 2014 tarihinde 
Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin 
katılımıyla gerçekleştirilecek İzmir 
Ekonomi Zirvesi’nde ülkenin 
yaşadığı teşvik eşitsizliğinin dile 

getirileceğini, olumlu neticeler almayı 
ümit ettiklerini söyledi. Gökçüoğlu, 
Türkiye’de stratejik sektörlerin 
siyasi irade tarafından belirlendiğini, 
strateji belgelerinin yayınlanarak, 
uygulamaya geçildiğini, fakat yapılan 
çalışmaların ne bir ölçümlemesi ne de 
bir değerlendirmesi bulunmadığını, 
çok güzel başlanan çalışmalarının 
akıbetinin belli olmadığını dile getirdi.

Sektörel dış ticaret göstergeleri 
ve 2023 ihracat hedeflerinde 
makine sektörüne bakıldığında, 
2023 İhracat Hedefi 100 milyar 
dolarken 2013 yılında 12.7 milyar 
dolar civarında olduğunu, bu gidişatla 
2023 hedeflerini tutturmanın 
mümkün görünmediğini dile getiren 
Gökçüoğlu, her gün bu ülkeye 40 
yıllık, 35 yıllık CE belgesi olmayan 
yüksek tip enerji kullanan makine 

Gökçüoğlu’ndan 
sanayisizleşme uyarısı
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EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, bir sanayi kuruluşu 
zarar etme noktasındaysa herkesin düşünmesi gerektiğini, sanayicinin 

motivasyonu kırıldığında ekonomideki sorunların çözümlenemeyeceğini söyledi.
girdiğini, diğer taraftan, her türlü 
makine üreten sanayicimizin CE 
belgesi güvenliği, vize belgesi 
ile uğraşması gerektiğini, para 
kazanmayan sanayicinin ihracat 
yapamayacağını belirtti.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Gökçüoğlu, dünya 
genelinde sanayinin gayri safi yurt 
içi hasılaya oranına ilişkin veriler 
değerlendirildiğinde; 1990’lı yıllarda 
dünya ortalamasının üstünde orana 
sahip Türkiye’nin 2005 itibari ile 
dünya ortalamasının altına gerilediğini, 
bunun sektördeki girişimciler kadar 
ekonomi politikası yapımcılarının da 
üzerinde durması gereken bir durum 
olduğunu, zira makro koşulların 
sanayileşme için değil; finans, inşaat, 
perakende için uygun olduğunu, 
dünya genelinde de geçmişten 
bugüne sanayileşmeden toplumların 
uzaklaştığını, üretim deseninde önemli 
değişiklikler olduğunu söyledi. Çin’in 
üretimdeki atağıyla, dünyanın üretim 
merkezi olma yolunda emin adımlarla 
ilerlerken, sanayi devi Almanya’nın 
keskin bir düşüşü olmadığı gibi net bir 
yükseliş ivmesi de bulunmadığını, bu 
verilerin bir taraftan üretimin coğrafi 
dağılımını, diğer taraftan da dünya 
üretimindeki desen kaymasını ortaya 
koyduğunu vurguladı.

Sadece finans, inşaat ve 
perakende sektörleri ile bir yere 
varabilen ülke bulunmadığını o 
nedenle sadece kısa sürede halkı 
etkileyecek sistemle yol alınmak 
istenirse Yunanistan gibi dibe çakılıp 
kalınacağını belirten Gökçüoğlu, 
çünkü bir sanayinin oturmasının 20 
yıl 25 yıl gerektirdiğini, emek, zaman, 
yetişmiş elemana ihtiyaç olduğunu, bu 
nedenle Türkiye’nin üreten mi yoksa 
tüketici mi olacağına en kısa sürede 
karar verilmesi gerektiğini söyleyerek, 
marka ve patent yaratmadığımız 
sürece kurtuluşumuz olmadığını 
vurguladı.

İbrahim Gökçüoğlu, tarım 
ürünleri, mineral, kömür ve petrol 
hariç olarak imalat sanayi ürünleri 
ihracatında Çin’in yükselişinin dikkate 
değer olduğunu, Almanya’nın 2009 
yılından itibaren kontrollü bir düşüşe 
geçtiğini, Japonya’nın düşüşü ve 
Amerika’nın geride kalışının, gelecek 
dünya devleri adına fikir verdiğini, 
ayrıca Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşmak için neleri yapması veya 
yapmaması gerektiğine de ışık 
tuttuğunu dile getirdi.

Sanayi yatırımı artmalı
Gelişemeyen bir ülkede 

iktidar partisi tarafından “4 çocuk 
yapılmalı” çağrısında bulunuluyorsa 
Hindistan veya Bangladeş konumuna 
düşüleceğinin göz ardı edilmemesi 
gerektiğini, zira ancak sanayi 
devrimini yaparak, gelişmiş ülkelerin 
4 çocuğa imkan verebilecek gelire 
sahip halkının bulunacağını vurguladı. 
Türkiye’nin geleceğini bilinçli olarak 
projelendirmesi gerektiğini, 1980’e 
kadar devlet politikası bulunan 
ülkemizde 80 ihtilali sonrasında devlet 
politikasının yok olduğunu söyledi. 
2005 yılından itibaren sanayideki 
istihdam oranı düşerken inşaat 
sektöründeki istihdam oranında 
yükseliş yaşandığını, ancak sonsuza 
kadar büyük inşaat projelerinin 
yapılmayacağını ama sonsuza kadar 
sanayinin ihtiyaçları olacağını belirtti.

2005 yılından itibaren hizmet 
ve tarım sektöründeki istihdam 
oranlarında da düşüş yaşandığını, 
çünkü meslek lisesinde eğitim alan 
bir gencin eğitiminin dışında bir işte 
çalıştığını, verimli arazilerin mirasla 
bölünerek heba edildiğini dile getiren 
Gökçüoğlu, Avrupa’da insanların 
eğitim aldıkları meslekte çalıştıklarını, 
arazilerin belirli bir metre kareye 
kadar parçalanabildiğini, modern 
tarıma geçildiğini ama ülkemizde 
maalesef bu yönde uygulamaların 

yapılmadığını dile getirdi.
“Neden sanayileşmeme riski 

ile karşı karşıyayız?” sorusunun 
cevabının, kâr edemeyen sanayici 
olduğunu, eğer bir ülkede her 
dört firmadan biri zarar ediyorsa, 
üretimin devamlılığı adına sıkıntılı 
bir sürecin yaşandığını, 2013 yılının, 
kriz dönemlerinden sonraki en 
yüksek oranlı zararın gerçekleştiği yıl 
olduğunu, sanayi için tehlike çanlarının 
çaldığını ifade etti. Bir sanayi 
kuruluşunun yüzde 25 zarar etme 
noktasındaysa herkesin şapkasını 
alıp önüne koyması gerektiğini, 
sanayicinin motivasyonu yok ise 
istihdam beklenemeyeceğini, cari 
açığın düşürülemeyeceğini belirten 
Gökçüoğlu, eğer TOKİ’lerin 25-30 yıl 
vadeli evler yapmasına izin veriliyorsa 
sanayicilere de 20-25 yıl vadeli 
arazi, bina verilebileceğini söyledi. 
Bugün Türk Sanayisinin neredeyse 
tamamının cirosu kadar borçlu 
olduğunu, faizini zor döndürdüğü için 
kâr elde edemediğini, sıfırdan yatırım 
yapamadığını, yapılan yatırımların 
tevsi yatırım olduğunu vurguladı. Bu 
ülkenin sanayileşmekten başka çıkar 
yolu bulunmazken, sanayicinin sürekli 
yüzde 25 oranında zarar yazmasına 
neden olunmasını bu ülkenin 
düşünmesi ve geleceğini buna göre 
düzenlemesi gerektiğini belirtti.

Tasarruf alışkanlığımız 
kaybolmasın
2013 yılında çeşitli ülkelerin 

tasarruf yüzdelerine bakıldığında 
Türkiye’nin son sıralarda yer aldığının 
göze çarptığını, bizden sonraki 
sırada yer alan Yunanistan’ın zaten 
batmış durumda olduğunu, Bosna 
Hersek’in harpten çıktığı için kendisini 
toplayamadığını, tasarruf edecek 
parası bulunmadığını, İngiltere’nin 
ise zaten tasarruf etmesine gerek 
bulunmadığını, hiçbir krizden 
etkilenmediğini söyledi. Tasarruf 
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İbrahim Gökçüoğlu: “İş dünyası yatırım ve üretimi borçla çevirmek zorunda kaldı. 
2004 yılından bu yana yüzde 317 oranında artan borcun risk olarak düşünülmesi 

gerekiyor. 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında şirketler daha zor durumda.”
yapamayan bir ailenin sonu nasıl iflas 
ise tasarruf yapamayan bir ülkenin de 
sonunun aynı olduğunu dile getiren 
Gökçüoğlu, çocukluk dönemlerinde 
kumbarada para biriktirerek tasarruf 
yapmayı öğrendiklerini, şimdiki 
jenerasyona bu eğitimin verilmediğini, 
gelecek nesillerin tasarrufa ilişkin 
bilgileri olmayacağını dile getirerek, 
artık televizyondaki gündüz 
programlarının değişerek daha eğitici 
programların yapılmasına ve eğitimin 
arttırılmasına katkıda bulunulması 
gerektiğini ifade etti.

İbrahim Gökçüoğlu, yıllar itibariyle 
kamu sektörünün dış borcu azalırken, 
özel sektörün dış borcunun arttığını, 
bunun bilinçli olarak hükümetin 
bir iradesi olduğunu, yönetimini 
gerçekleştirdiği firmayı, ülkeyi 
güçlendirdiğini, bunda yanlış bir taraf 
bulunmadığını, ancak diğer tarafta 
özel sektörün borcunun arttığını, 
yatırım ve üretimi borçla çevirmek 

zorunda kalan iş dünyasının bugün 
ülkemizin en riskli konularından biri 
olduğunu, 2004’den bu yana yüzde 
317 oranında özel sektörün borcunun 
arttığını ki bunun da bir risk olarak 
düşünülmesi gerektiğini söyledi.

2004 yılında ülkemizin 
224.482.922 bin TL iç borcu 
olduğunu, 2013 yılında bu rakamın 
403.006.954 bin TL’ye çıktığını, 
bu durumda ülkenin gidişatının iyi 
olduğunun söylenemeyeceğini, 
özelleştirme kapsamında 
atalarımızdan gelen 54 milyar 
dolar ülke malının satılarak borcun 
sıfırlandığını, ancak yine borcun 
katlanarak artmaya devam ettiğini 
söyleyen Gökçüoğlu, 10 yıl öncesiyle 
kıyaslandığında şirketlerin daha zor 
durumda olduklarını ifade etti.

Finansal yükümüz artıyor
İbrahim Gökçüoğlu, yıllar itibariyle 

çeşitli ekonomik göstergelere 

bakıldığında, ithalatın 1990’da 22 
milyon dolar civarındayken 2000’de 
54.5 milyon dolar seviyelerine 
çıktığını, ihracatın 1990’da 12.9 
milyon dolarken, 2000’de 27.7 
milyon dolar civarında olduğunu, 
1990-2013 arasında ithalat ile ihracat 
artışının yaklaşık aynı seviyelerde 
olduğunu, cari açık, 2000’de 9 
milyar 920 milyon dolar iken 2013 
yılında 65 milyar 65 milyon dolar 
seviyelerinde bulunduğunu, bunun 
kârsız ihracatın göstergesi olduğunu 
söyledi. Gökçüoğlu, enflasyon oranı 
1990’larda yüzde 60 iken 2013 
yılında yüzde 7.5‘e düştüğünü ama 
dolar kurunun 1990’da 0.002 iken 
2013 yılında 1.90’a yükseldiğini, hane 
halkının finansal yükümlülüğünün 
2003 yılında 13.4 milyar TL’den 2013 
yılında 371.4 milyar TL’ye çıktığını, 
Türk halkının gelirinden çok harcama 
gerçekleştirdiğini söyledi. Mevduat 
faiz oranları 1990 yılında yüzde 59.40 
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iken 2013 yüzde 8.06’ya düştüğünü, 
bu düşüşe rağmen cari açığın artmaya 
devam ettiğini dile getirdi.

Dünya geleceğe 
yatırım yapıyor
Gökçüoğlu, dünya ülkelerinde 

paranın hangi alanlara harcandığına 
bakıldığında; Almanya’da, çevre, 
sağlık, havacılık, uzay ve ulaşıma 
harcandığını, Rusya’da, canlıbilimleri, 
bio-eczacılık, nano-teknolojiye 
harcandığını, Çin’de, nano 
teknoloji, temiz enerji, kök hücreye 
harcandığını, Japonya’da, enerji 
korunması yeni enerji kaynakları, 
inşaat, robot teknolojilerine 
harcandığını, ülkemizde ise paranın 
nereye harcadığının belli olmadığını, 
plansızlığın ve programsızlığın yine 
karşımıza çıktığını belirtti.

Ar-Ge merkezlerinin Teşvik 
Kanunu’na göre kurulduğunu, ancak 
kurulan Ar-Ge merkezlerinin ne 
yapacağı ve hedefi belli olmadığı 
için yıllık 6.5 milyar doların 
üzerinde teşvik verilen ve 2013 
itibari ile sayıları 130’u bulan Ar-
Ge merkezlerinin 40 tanesinin sıfır 
patent başvurusunda bulunduğunu 
belirtti. Gökçüoğlu, kurulan 
bu merkezlerin ancak Üretim 
Geliştirme Merkezleri olabileceğini, 
zira dünyada Ar-Ge merkezlerinin 
kurulabilmesi ve çalışması için bazı 

standartlar bulunduğunu, temel 
bilimler enstitüsünden mezun kişiler 
olmadığı takdirde bu merkezlerin 
kurulamadığını belirtti.

Gökçüoğlu, 2009’da Ar-
Ge yatırımlarının yüzde 65’ini 
devlet, yüzde 35’ini özel sektör 
gerçekleştirmiş iken, 2013’te bu 
oranın 10 puan farkla özel sektör 
lehine geçtiğini, üniversitelerin 
de devlet kategorisinde yer aldığı 
için bu yatırımdan faydalandığını 
ancak, parayı almak için sistemini 
kuran üniversitelerin, herhangi bir 
üretim için çalışmada bulunmadığını, 
üniversitelerin içinde bulunduğu için 
yaşanan durumu çok iyi bildiğini, 
kaynakların heba edildiğini dile getirdi.

Türkiye’de 175 Üniversite ve 985 
Meslek Yüksek Okulu bulunduğunu 
ama kurulan okulların içi bilim insanı 
ile donatılmadığı takdirde bir değer 
taşımadığını, AB standartlarında 
belirli sayıya ulaşmak için yapılan bu 
uygulamanın Türkiye için çok büyük 
bir lüks olduğunu, ülkeye hiçbir katkısı 
bulunmadığını belirtti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Gökçüoğlu, tasarlayan, 
düşünen, araştıran, hesaplayan 
ve uygulayan eğitimin ülkemizde 
mutlak hayata geçirilmesi gerektiğini, 
öğrencilerinde bu niteliklere sahip 
olması gerektiğini, şu anda uygulanan 
4+4+4 sistemi kapsamında 2291 
tane imam hatip okulu, 1492 tane 
meslek lisesi bulunduğunu, bu 
rakamların neye göre, hangi ihtiyaç 
ve planlamalara göre yapıldığını 
belli olmadığını, eğer ülke olarak 
sanayileşmek isteniyorsa o zaman 
meslek liselerinin daha nitelikli hale 
getirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Gökçüoğlu konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları 
değerlendiren Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili İbrahim Gökçüoğlu, Nejat 
Özduran’a açıklamaları için teşekkür 
ederken, bir ülkede sistemler bilinçli, 
düzenli, programlı, yapıldığı takdirde 
başarıya ulaşılabildiğini bir kez daha 
gördüklerini dile getirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökçüoğlu, 
dünyadaki diğer ülkeler çevre, sağlık, havacılık, uzay, 
bio-eczacılık, nanoteknoloji, temiz enerji, kök hücre, 

robot teknolojilerine yatırım yaparken ülkemizde 
paranın nereye harcandığının belli olmadığını ileri sürdü.
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Nejat Özduran
Zeytinyağı sektörüne 
İspanya örnekleri

EBSO Meclis Üyesi Nejat 
Özduran, EBSO Yağ Sanayi 
Meslek Komitesi olarak İZKA 
projesi kapsamında İspanya’ya 
yaptıkları gezi hakkında meclis 
üyelerini bilgilendirmek üzere 
söz aldığını, İZKA projelerinin ne 
kadar önemli olduğunu bu geziye 
gittikten sonra daha iyi anladığını 
ifadeyle, öncelikle projeye destek 
veren EBSO Yönetimine ve Genel 
Sekreter Kalyoncu nezdinde 
EBSO çalışanlarına böyle bir fırsat 
yarattıkları için teşekkür etmek 
istediğini belirtti.

Özduran, İZKA desteği ile 
EBSO’nun proje başvuru sahipliğinde 
9 Nisan 2014 tarihinde başlayan 
12 ay süreli “Mesleki Eğitimi 
Yenilikçi Fırsatı” Projesinde proje 
ortağının Nevvar Salih İşgören 
Eğitim Kampüsü Kız Teknik Meslek 
Lisesi olduğunu, iştirakçi kurum 
olarak da Tariş Zeytinyağı Tarım 
Satış Kooperatiflerinin yer aldığını 
dile getirdi. 15-24 Haziran 2014 
tarihinde İspanya’ya düzenlenen 
Teknik İnceleme Gezisi kapsamında 
16 Haziran tarihinde Madrid 
Uluslararası Zeytin Konseyi’nin (IOC) 
ziyaret edildiğini, Konsey Başkanı 

Jean Louis Barjol ile üst düzey 
yöneticileri Mercedes Fernandez ve 
Catarina Bairrao Balula ile görüşme 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uluslararası Zeytin Konseyi’nin; 
zeytinyağı ve sofralık zeytin üreten 
ve tüketen ülkeleri tek bir çatı altında 
toplayan, dünya zeytin üretimi 
standardizasyonu pazarlaması 
konusunda geniş bilgi ve görüş 
alışverişi yapılan, birleşmiş milletler 
bünyesinde kurulmuş hükümetler 
arası bir kuruluş olduğunu, 
Türkiye’nin söz konusu konsey 

üyeliğinden 1998 yılında ayrılması 
ile zeytin sektörünün dünyadaki 
gelişmelerden istifade edemediğini, 
ülkemiz 2010 yılında tekrar üyeliğe 
müracaat ederek dünyadaki zeytin 
ile ilgili gelişmelerinden haberdar 

olduğunu söyledi. EBSO Yağ Sanayi 
Meslek Komitesi olarak uluslararası 
zeytin konseyi ile ilişkilerde zeytinde 
yaşanan sorunlar, rekolte ve üretim 
kalitesi konularının ele alındığını, 
önümüzdeki dönem periyodik 
IOC toplantılarını EBSO aracılığı 
ile İzmir’de düzenlenmesinin teklif 
edildiğini söyledi.

Proje kapsamında 8 kişilik 
proje ekibinin Sevilla’da Instituto 
De La Grasa’da 3 gün süre ile 
duyusal analiz seminerine tabi 
tutulduğunu, enstitünün bölümlerinin 
ve laboratuvarlarının gezilerek 
analiz ve işlemler hakkında bilgi 
edinildiğini söyleyen Özduran, iyi 
bir zeytinyağının tarladan sofraya 
gelene dek aşamalarda dikkat edilen 
hususlar ve naturel sızma zeytininde 
bulunması gereken ve bulunmaması 
gereken pozitif ve negatif özelliklerin 
işlendiğini söyledi.

Özduran, 19 Haziran tarihinde 
Sevilla’ya 2 saat mesafedeki Malaga 
şehrinde bulunan Hojiblanca 
Kooperatifi Antequera tesislerini 
ziyaretlerinde; Kooperatifin Endülüs 
Bölgesi’nin en büyük tarımsal gıda 
kooperatifi olduğunu, yıllık 250 
bin ton sızma zeytinyağı ve yıllık 
70 bin ton sofralık zeytin üretimini 
gerçekleştirdiğini, 60 bin çiftçi ve 
üreticinin birleşmesi ile meydana 
gelen kooperatifin, 600 milyon 
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Euro’luk cirosu ile İspanya’nın 
3. büyük kuruluşu olduğunu, 
dünyada Extra Virgin Zeytinyağı’nın 
yüzde 91’inin üretildiği İspanya’da 
Hojiblanca Kooperatifi’nin İspanya 
zeytinyağı üretiminin yüzde 15’ini 
gerçekleştirdiğini öğrendiklerini 
belirtti.

Proje kapsamında 2013 yılında 
açılan 1., 17., ve 19. yüzyıla ait antik 
zeytin ve zeytin işleme ekipmanlarının 
bulunduğu müzenin gezildiğini, zeytin 
konusunda İspanya’da ne kadar 
ilerleme olduğunu bizzat görüldüğünü 
belirtti.

23 Haziran 2014 tarihinde 
Sevilla’daki Almazara Deneysel ve 
Pilot işletmesinin ziyaret edilerek, 
işletmeye gelen zeytinlerden 
randıman testlerinin yapıldığı 
laboratuvarın incelendiğini ki 
Türkiye’de henüz böyle bir sistemin 
bulunmadığını ifade eden Özduran, 
proje kapsamında Nevvar Salih 
İşgören Kız teknik ve Meslek Lisesi 
bünyesinde duyusal analiz laboratuvarı 
ve teknik sınıf yapılacağını belirtti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, 
ülkemizde çevre açısından karasu ile 
ilgili zeytinyağı fabrikalarının 2 faz, 
3 faz çalışması konusunda yaşanan 
sıkıntılar, 3-4 yıldır Odamızın çalışma 
yaptığı konular arasında ilk sıralarda 
yer aldığını belirterek, İspanya’daki 
fabrikaların 2 faz mı, 3 faz mı? 
çalıştığını öğrenmek istediğini söyledi.

Nejat Özduran, İspanya’daki 
fabrikaların yüzde 98’inin 2 faz 
olarak çalıştığını, karasu sorunları 
bulunmadığını, çünkü prinalarını kapalı 
tankerler ile prina işleme tesislerine 
götürerek orada işlettiklerini belirtti.

Kenan Lider
Çalışan davranışlarına 
dikkat

EBSO Meclis Üyesi Kenan Lider, 
işyerinde 5 hafta çalışan şoförün 
kamyon ile evine giderken alkollü 
olduğu için kaza yaparak bir binaya 
hasar verdiğini, bina sahibinin 
şirketi arayarak durumu aktarması 

üzerine şoförün bina sahibiyle 
karşılıklı anlaşarak maddi hasarı 
ödediğini, akabinde de şoförün işi 
bıraktığını söyledi. İşi bırakmasının 
ardından maaş ödeme günü kendisini 
çağırdıklarını, işi bıraktığı için ibra 
vermesini, kendi isteği ile işi bıraktığını 
belirtmesini istediklerini ancak 
işyerine gelmediğini söyledi. Bu arada 
o günlerde kamyonun sigorta poliçesi 
dolduğu için yeniden sigorta poliçesi 
yapılacağını ama sigorta firmasının 
1200 lira olması gereken sigorta 
bedelini 2850 liraya çıkardığını çünkü 
kaza yapan şoförün bir de başka 
bir araca çarparak hasar verdiğini 
öğrendiklerini söyledi.

Lider, kaza yapan şoförün 
evine kadar gidip, ibra için işyerine 
çağırmalarına rağmen bir sonuç 
alamadıklarını, üstelik bir de işveren 
olarak kendilerini Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na şikayet ettiğini, SGK’daki 
memurun işyerini arayarak şoförün 
alacağı bulunduğunu, işyerinin 
vermediğini söyleyerek, defter ve 
bilançolarla birlikte SGK’ya çağırdığını 
ya da şoföre parasının ödenmesi 
gerektiğinin belirtildiğini dile getirdi.

EBSO olarak Bursa’da Asil Çelik 
firmasını ziyarete gittikleri için oğluna 
vekalet çıkardığını söyleyen Lider, 
oğlunun SGK memuruna olanları 
anlatmasına rağmen, şoförün resmi 
hesabına parayı yatırmaları, alacak var 
ise daha sonrasında dava açılabileceği 
konusunda azarlayıcı bir üslupla 
yapılması gerekenleri söyledikten 
sonra şoförün hesabına maaşının 
yatırıldığını belirtti.

Kenan Lider, sanayiciler olarak 
üretmek, istihdam gerçekleştirmek 
için çaba harcarken, bir de işçilerin 
böylesine çirkin tavırları ile uğraşmak 
durumunda kaldıkları, yaşanan bu 
olay nedeniyle 12 bin 812 lira para 
cezasına çarptırıldığını, böylesine 
bir kanunun, işleyişin mümkün 
olamayacağını belirtti.



ENERJİ

58 AĞUSTOS 2014

Günlük yaşamımızda, 
yaptığımız birçok hareket, 
sorduğumuz birçok soru 
özünde verimlilik ve tasar-

ruf kavramlarının farkında olmadan 
kullanılmasıdır. Sporcunun kondisyo-
nu, evde suyun “idareli” kullanılması, 
kış gelince pencerelerinin soğuğa karşı 
izole edilmesi yine yıllardır kullandı-
ğımız basit örneklerdir. Kaynakların 
israfına yönelik tasarruf, sobanın ısısını 
daha verimli kullanma, sporcunun 
enerjisini planlı ve verimli harcaması 
gibi…

Artan refah seviyesi, ileri 
teknolojinin hayatımızın her alanına 
girmesi tüketim toplumlarında talep 
eğrisinin ucunu hızla yukarı bükerken, 
beklentilere cevap vermeye çalışan 
endüstriyel üretim çarkları da her 
geçen gün daha çok enerjiye ihtiyaç 
duyarak bu talebi katlamaktadır. 
Özellikle 1970’li yıllarda yaşanan 
petrol krizi sonrası kaynaklara 
yönelik arz/talep senaryoları çok 
daha önem kazanmış, fosil yakıtların 
kontrolsüz tüketiminin ve sera 
gazlarının yol açtığı küresel ısınma, 
tehlike çanlarını çalınca, yepyeni 
dinamikleriyle bambaşka bir enerji 
dünyası yapılanmıştır. Bu dünyanın 
yeni politikalarının baş aktörleri ise 
“Enerji Verimliliği – Enerji Tasarrufu” 
olmuştur.

Bu kısa yazımın başlığı olan 
verimlilik ve tasarruf (efficiency 
- saving) çoğu zaman birbirinin 
eşdeğeri gibi algılanır. Bu yanılsama 
aydınlanma, ısınma, klima gibi endüstri 
dışı (household, utilities) yaygın 
kullanım alanında kabul edilebilir. Bina 
verimliliğinden söz edilirken akıllı 
camlar, tasarruflu ampuller, invertörlü 
klimalar verimlilik hesaplarına dâhil 
edilebilir, ancak sanayi söz konusu 
olduğunda durum biraz farklıdır.

Sanayide verimlilik, süreç analizinin 
sonunda belirlenebilmektedir. Süreç 
(process) analizinde enerji girdilerinin 
ürün maliyetine etkisi üç şekilde 
olabilir:

M. Salim Arslanalp
Elektrik Yüksek Mühendisi

İEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sürdürülebilir Enerji

Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi

Enerji Verimliliği
Enerji Tasarrufu
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Doğrudan Tasarruf 
• Genel ihtiyaç kullanımını kısıtlama
• Çalışma saatlerini düşük enerji fiyatlı 
saatlere kaydırma – planlama
• Ucuz fiyatlı yakıt anlaşmaları
• Yakıt türünü değiştirme –
fueloil>doğal gaz, kömür>güneş, 
rüzgâr

Enerji Üretim Birimi 
İyileştirme (dolaylı tasarruf)

• Ko-jenerasyon aynı yakıtla iki farklı 
enerji girdisi üretme elektrik, ısı 
(buhar-sıcak su-sıcak hava)
• Tri-jenerasyon aynı yakıtla elektrik, 
ısı ve soğutma 

Süreç İyileştirme
(dolaylı tasarruf)

• Süreçte birim zamanda kullanılan 
enerji tüketimini düşürme (üretim 
sabit)
• Süreçte birim zamanda üretimi 
artırma (tüketim sabit)

Şimdi üst yönetim katından 
bakıldığında, her üç seçenekte de 
birim üretim başına enerji girdi 
maliyeti düşmüştür. Yani giderlerden 
tasarruf edilmiştir. Üç seçenek birden 
uygulandığında üretim tesisinin “olgun 
bir enerji politikası var” diyebiliriz.

Teknik yönetim katından 
bakıldığında ise ikinci ve üçüncü 
maddelerde tanımlanan iyileştirmeleri 
yapan takım, doğrudan tasarrufla 
aynı potada değerlendirilmekten 
pek menün değildir. İyileştirme 
(optimizasyon) uygulamalarının her 
biri detaylı bir teknik/mali çalışma 
gerektirmekte, fizibilitesi olumlu 
çıkarsa finansman çözülmekte 
ve neticede doğrudan verimliliği 
(dolaylı olarak tasarrufu) artırıcı 
bir kazan/kazan projesi ortaya 
çıkmaktadır. Kyoto protokolünü 
uygulayan ülkelerde sadece ÇED 
olumlu belgesiyle yetinilmediği için 
iyileştirmelerde karbon salınımlarının 
düşürülmesi ayrıca bir gelir olarak 
bilançoya yazılmaktadır.

Kendi işletmelerimizde, enerji 
verimliliğinin kanunla (ENVER 
Kanunu) belirlenen uygulamaları bir 
yana, çağın, çağdaşlığın, toplumsal 
sorumluluğun ama her şeyden önce 

sürdürebilir bir üretim için Enerji 
Politikamızın olması şarttır.

Dünya da kaynaklar birçok açıdan 
sınırlıdır. Birincil enerji kaynakları 
küresel ısınma nedeniyle baskı 
altındadır. Fosil yakıt kullanımının 
çevre dostu teknolojileri yüksek 
maliyetlidir. Değişen iklim koşulları 
hidrolojiyi etkilemiş, birçok barajın 
üretim kapasitesi düşmüştür. Büyük 
barajlarda buharlaşmayla kaybedilen 
su hatırı sayılır miktardadır, su enerji 
üretiminden çok daha değerli bir 
yaşam kaynağıdır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı istenilen 
düzeyde değildir, ilk yatırım maliyetleri 
yüksektir. Güvenilir olmamaları 
nedeniyle sisteme entegrasyonları 
zaman almaktadır. Ve tüm bunları 
yanında dünyada 2050’li yılların enerji 
talebini karşılayacak arz için yeterli 
yatırım sermayesi yoktur.

2000 de batı ülkelerinde ve 
özellikle Avrupa da başlatılan yeni 
enerji politikaları iki temel hedefi 
koymuştur: Güvenli Enerji- Temiz 
Enerji. Bu hedeflerin alt başlıklarında 
yapılan çalışmalar, uygulamalar sonucu 
işimizin hiç kolay olmadığı daha ilk 
5 yılda tüm hedeflerin sapmasıyla 
anlaşılmıştır. Çevre dostu-düşük 
maliyetli-güvenilir bir enerji ağını 

oluşturmak makro projelerle 
varılabilecek bir hedef değildir. Ancak 
bireye kadar yaygınlaştırılmış bir 
farkındalık uzun vadede bir çözüm 
oluşturabilecektir. Enerji arz ve 
talebinin dengelenebilmesinin 
• Verimli kullanımla tasarruf edilen 
enerji miktarını artırarak,
• Yine çevre dostu enerji 
kaynaklarının ve enerji tesislerinin 
kullanımına hız vererek,

Tasarruf ve üretimin ekonomik ve 
çevresel sürdürebilirlik kriterlerine 
uygun olarak desteklenmesiyle 
mümkün olabileceği gözükmektedir. 
Burada bireye kadar indirgenmiş 
farkındalığa, tesise kadar indirgenmiş 
verimliliğe çok gereksinim vardır. Ülke 
çapında verimli enerji kullanımının 
planlanabilmesi, üretim ve tüketim alt 
birimlerin azami verimlilikle çalışmaya 
hazır olmasına bağlıdır.

Son olarak, kısa yazımızda hiçbir 
kaynak göstermemeye, istatistik 
vermemeye özen gösterdim. Günlük 
yaşamımızın bir parçası haline 
gelen bu bilgilere açık kaynaklardan 
ulaşmak çok kolay. Zaman zaman 
daha basit düşünerek karar sürecimizi 
hızlandırmaya ihtiyacımız olmuyor 
mu? Her tasarruflu ampulün verimli 
olmadığını hatırlamak gibi…
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İzmir ABİGEM ile Ege Üniversitesi 
EBİLTEM-TTO işbirliği ile hazırlanan 
“mentorEGE: KOBİ’ler için İnovason” 
projesinde pilot uygulamada yer 
alan 25 firma, ihtiyaçlarına en uygun 
buldukları mentorlarla eşleşti. 
KOBİ’lere hiçbir finansal yük 
getirmeden 9 ay boyunca uygulanacak 
proje sonucunda firmalar hem 
yönetim süreçlerinde iyileşme hem 
katma değeri yüksek yenilikçi ürün 
geliştirecek. Proje, uzun vadede 
ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

TÜBİTAK 1601 kodlu “Özel 
Sektör Firmalarının Ar-Ge ve 
Yenilik Kapasitesini Artırmaya 
Yönelik Mentorluk Mekanizması 
Geliştirilmesi ve Uygulanması” çağrısı 
kapsamında İzmir ABİGEM ve Ege 
Üniversitesi EBİLTEM-TTO işbirliği 
ile hazırlanan “mentorEGE: KOBİ’ler 
için İnovasyon” projesi, Türkiye 
genelinde desteklenmeye hak kazanan 
6 projeden biri oldu.

Projede yer alacak mentorların 
seçimi, proje için özel olarak 
geliştirilmiş ‘mentor eğilim testi’ 
ile çok sayıda başvuru arasından 
üst düzey yöneticilik, danışmanlık, 
akademisyenlik gibi profesyonel 
tecrübeleri olan adaylar arasından 

yapıldı. Mentorların yetkinliklerinin 
yanısıra sahip oldukları bilgi ve 
tecrübeleri aktarabilecek kişilik 
özelliklerinde olmaları da göz 
önüne alındı. KOBİ’lerin değişken 
ihtiyaçlarının tümüne hizmet 
edebilecek çeşitlilikte bir mentor 
havuzu oluşturmak için seçilen 
adaylar, Ege Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nce müfredatı 
hazırlanan 60 saatlik eğitim modulünü 
başarı ile tamamladı. Sertifikalarını 
alan 33 mentordan 25’i, KOBİ-Mentor 
eşleşmesinde görev alıyor. 

İhtiyaca uygun seçim
Projenin ilk aşaması dâhilinde 

başvuran firmalar arasından proje 
kriterlerine uyan firmalara yine 
proje için özel geliştirilen bir “Yenilik 
Düzey Testi” uygulandı. Belirlenen 
performans kriterlerinde KOBİ’lerin 
gelişmeye açık yanlarını gösteren 
detaylı analizler sonucu “Yenilik Düzey 
Karneleri” oluşturuldu. Ortaya çıkan 
somut ihtiyaçlara göre firmanın en 
çok fayda sağlayabileceği mentor 
ile eşleşmesini garantiye almak için 
mentorlardan alınan eşleşme teklifleri 
ve KOBİ – mentor görüşmeleri 
düzenlenerek sağlık, sonuç odaklı ve 
firmaların en çok ihtiyaç duydukları 
alanda, en uygun uzmanla çalıştıkları 
bir sistematik izlendi.

Mentorlar işletmelerle eşleşti
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9 ay sürecek projenin ilk 
aşamasında 25 KOBİ, kendilerine 
yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda, 
gelişmeye ihtiyaç duydukları alanda 
uzman mentorların iş planlarını 
inceledikten sonra kendi önceliklerine 
en uygun 3 mentor ile görüşerek, 
çalışmak istedikleri mentoru 
seçti. Bu yöntem KOBİ – Mentor 
görüşmelerinde karşılıklı uyumu da 
gözettiğinden, eşleşmenin sağlığı da 
büyük ölçüde garanti altına alınmış 
oldu. 

TÜBİTAK tarafından 9 ay 
boyunca finanse edilecek bu 
süreçte; firmaların yönetim 
süreçlerinde belirlenen 14 tane 
performans göstergesinde iyileşme, 
KOBİ’lerin Ar-Ge birimlerinin 
geliştirilmesi, yeni ürün geliştirmeleri, 
süreçlerinde inovatif yaklaşımlar 
benimsemeleri ve üniversite sanayi 
iş birliğinin geliştirilmesi gibi hedefler 
doğrultusunda KOBİ’lere hiçbir 
finansal yük getirmeden hizmet 
verecek olan mentorların bölgemizde 
katma değer daha yüksek yüksek, 
yenilikçi ürünlerin üretilmesine katkı 
sağlayarak uzun vadede çarpan 
etkisiyle ülke ekonomimize katkı 
sağlanması öngörülüyor.

İşletmelerin yol göstericisi
Mentorluk mekanizması; kişilerin/kurumların Ar-Ge, inovasyon, 

patent gibi konularda yetkinliklerini geliştirmeleri, potansiyellerini, 
performanslarını arttırmaları ve en önemlisi gelmek istedikleri yere 
gelmeleri konusunda yol göstermeyi amaçlar. Mentorların, firmalara 
dışarıdan hizmet veren diğer uzmanlardan farklı olarak motive edici, ilham 
verici ve meydan okuyucu tarafları daha ön plana çıkmaktadır.

‘mentorEGE’ projesi kapsamında Ege Bölgesindeki firmalar pilot 
uygulamada hedef faydalanıcılar olarak belirlenmiş ve bölge firmalarının 
alacağı stratejik kararlarda mentorların yol göstermesi, Ar-Ge 
yatırımlarında devlet desteklerine yönlendirerek firma öz kaynaklarının 
daha verimli kullanılmasını teşvik etmeleri ile Ar-Ge risklerini azaldığı, 
yenilikçi bir ekosistem oluşturulması ile uzun vadede bölgesel kalkınmanın 
sağlanması hedeflenmektedir.

Mentorluk mekanizması; kişilerin/kurumların Ar-Ge, inovasyon, 
patent gibi konularda yetkinliklerini geliştirmeleri, potansiyellerini, 
performanslarını arttırmaları ve en önemlisi gelmek istedikleri yere 
gelmeleri konusunda yol göstermeyi amaçlar. Mentorların, firmalara 
dışarıdan hizmet veren diğer uzmanlardan farklı olarak motive edici, ilham 
verici ve meydan okuyucu tarafları daha ön plana çıkmaktadır.

‘mentorEGE’ projesi kapsamında Ege Bölgesindeki firmalar pilot 
uygulamada hedef faydalanıcılar olarak belirlenmiş ve bölge firmalarının 
alacağı stratejik kararlarda mentorların yol göstermesi, Ar-Ge 
yatırımlarında devlet desteklerine yönlendirerek firma öz kaynaklarının 
daha verimli kullanılmasını teşvik etmeleri ile Ar-Ge risklerini azaldığı, 
yenilikçi bir ekosistem oluşturulması ile uzun vadede bölgesel kalkınmanın 
sağlanması hedeflenmektedir.
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Teknoloji ile eşgüdümlü olarak 
ilerleyen elektronik sektörü 
sanayinin değişmeye ve geliş-
meye açık sektörlerindendir. 

Kalifiye işgücüne sahip olması ve diğer 
birçok sektörle etkileşim halinde bulun-
ması sektörün önemini arttırmaktadır.

Dünya elektrik ve elektronik sektö-
rü hızla büyüyen ve gelişen bir potan-
siyele sahip olup, ülke ekonomileri için 
stratejik önem arz etmeye başlamıştır. 
Teknolojik gelişmelerle ilintili olan sek-
törün, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinde 
belirleyici rol oynadığı görülmektedir. 
Bu bağlamda; Malezya, Singapur, Güney 
Kore, Batı Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu 
ve Kuzey Amerika özellikle de Finlan-
diya ve İsveç gibi ülkeler kalkınma poli-
tikalarında sektöre ağırlık veren ülkeler 
olarak ön plana çıkmaktadır.

Dünya’nın önde gelen sektör 
ihracatçıları; Çin, ABD, Güney Kore, 
Hong Kong, Japonya, Almanya ve 
Singapur’dur. Çin, ABD, Hong Kong, 
Almanya, Singapur, Japonya, İngiltere, 
Meksika ve Güney Kore ithalatta öne 
çıkan ülkelerdir.

Dünya elektronik sektöründe 
televizyon alıcıları ve diğer tüketim ci-
hazları en çok üretilen ürün olarak göze 
çarpmaktadır.

Ar-Ge rekabet 
gücünü artırıyor
Ülkemizde yaklaşık yüzde 0,8 olan 

Ar-Ge harcamalarının ciroya oranının, 
sektörde yüzde 0,2 civarında olması 
Ar-Ge’ye verilen önemi göstermektedir. 
Ar-Ge faaliyetlerinin etkin olduğu sek-
tör, global ölçekte rekabet edebilirliği 
olan teknolojik ürünlere yönelmektedir.

Hızla gelişen teknolojiye dayalı 
olarak sektör, ürün yelpazesini her 
geçen gün arttırmaktadır. Bu bağlamda, 
bileşenler, tüketici elektroniği, teleko-
münikasyon ile bilgi cihazları, porfesyo-
nel ve endüstriyel cihazlar ve savunma 
elektroniği gibi alt sektörlere ürün 
ürütmektedir. Ayrıca, makine, motorlu 
araç, sağlık ve kimya gibi sektörlere de 
girdi sağlamaktadır.

Yüksek gelişme potansiyeline sahip 
olan sektör son zamanlarda duraklama 
dönemi yaşamaktadır. Bu bağlamda T.C. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından 2013-2016 Elektrik ve Elektronik 
Sektörü Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 
yayınlanarak sektörde Ar-Ge faaliyetle-
rini arttırması ile katma değeri yüksek 
ve ileri teknolojik ürünlerin geliştirilmesi 
hedeflenerek teşvik edilmeye çalışıl-
maktadır.

2023 yılı 500 milyarlık ihracat hede-
fine giden yolda üretim odaklı sanayinin 
ön plana çıkmasının önem arz ettiği 
bilinci içerisinde sektörün önde gelen-
leri ancak bu şekilde global rekabet 
ortamında güçlü bir yer edinebileceğini 
ifade etmektedirler.

Üretim ve dış ticaret 
yükselişte
Türkiye Elektronik Sanayicileri Der-

neği verilerine göre; Türk elektronik 
sektörü üretimi artış eğilimi göstere-
rek, 2012 yılında 12,5 milyar dolar, 
2013 yılında 13,1 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre, 
ihracat 2013 yılında 8,7 milyar, 2014 yılı 
Ocak-Haziran döneminde 4,3 milyar 
dolar, ithalat 2013 yılında 20 milyar, 

Türk elektronik sektörü; 
nitelikli ve ucuz işgücü, 

üretim kapasitesi ve 
esneklik, genç ve 

girişimci nüfus,
coğrafik konum, Ar-Ge 
ve yenilikçi potansiyel, 
küresel pazarların yer 
değiştirmiş olması gibi 

avantajlara sahip.

Elektronik 
sektörü 
atılımda
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2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 
10 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 
en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıy-
la; İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve 
Türkmenistan’dır. Çin, Güney Kore, 
Almanya, Vietnam ve İtalya da en çok 
ithalat yapılan ilk 5 ülkedir.

Ülkemizde sektör, Marmara, İç Ana-
dolu ve Ege Bölgesi’nde kümelenmiştir.

Ülke ekonomisinde önemli bir yeri 
olan sektör yıllık yaklaşık 50 bin kişiye is-

tihdam yaratmaktadır. Ayrıca, mühendis-
lik ve hizmetler alanında 20 milyar dolar 
iş hacmi yaratarak yaklaşık bu alanda 
100 bin kişilik işgücü sağlamaktadır.

Bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünler imalatında sanayi üretim endeksi 
2012 yılında 123,3, 2013 yılında 128,7 
ve 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
128,2 olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün maliyet bileşenleri arasında 
başta Ar-Ge harcamaları, enerji, makine-
teçhizat, hammadde ve malzeme yer 
almaktadır.

Uzakdoğu tehdidine 
karşı yenilikçilik
Sektör; nitelikli ve ucuz işgücü, 

üretim kapasitesi ve esneklik, genç ve 
girişimci nüfus, coğrafik konum, Ar-Ge 
ve yenilikçi potansiyel, küresel pazarların 
yer değiştirmiş olması gibi avantajlara 
sahiptir. Bunun yanı sıra, sektördeki 
vergi yükü, kayıtdışı ekonomi, lojistik 
problemler, yüksek girdi maliyetleri 
dezavantajları oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte, Uzakdoğu ülkelerinin pazar 
paylarını arttırması ve Çin’in yarattığı 

haksız rekabet, AB ve Uzakdoğu ülkeleri 
arasında yapılan serbest ticaret anlaşma-
ları sektörü tehdit etmektedir.

Sektörün öncüleri, elektronik sek-
töründe yeni iş alanları olarak otomotiv 
ve makine alanlarına ağırlık verilmesiyle, 
sektörün büyümesi ve gelişmesinde 
olumlu yönde katkı sağlanacağını vurgu-
lamaktadır.

2023 yılında dünya ihracatının 34 
trilyon dolar, elektrik-elektronik sektör 
ihracatının da 7 trilyon dolar olacağı tah-
min edilmektedir. Gelecekte sektörün 
yazılım alanındaki gelişmelerin hız kaza-
nacağı öngörülmektedir. Türk Elektrik-
Elektronik sektöründe, Ar-Ge ve üretim 
üssü olmak ve global ölçekte rekabet 
edebilirliği arttırarak ulusal pazarlarda 
söz sahibi olmak hedeflenmektedir. 

Kaynaklar:
. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Elektronik Sektör Raporu (2014/I)
. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 

Elektrik-Elektronik Sektörü 2013 Yıl Sonu İhracat 
Değerlendirme Raporu

. Turkish Time İhracat Stratejileri Dergisi-
Eylül 2013

. Türkiye İstatistik Kurumu
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Büyümede zayıf trend 
finansal baskı yaratıyor
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IMF, “Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporu”nu güncellemiş; küresel 
ekonomik büyüme beklentisini 
%3,7’den %3,4’e revize 

etmiştir. Aşağı yönlü revizyonda, ABD 
ekonomisinin ilk çeyrekteki kötü 
performansına ve gelişmekte olan 
bazı ekonomilerin daha kötümser bir 
görünüm izlemesine neden olmuştur. 
Ayrıca gelişmiş ülkeler için 2014 
büyüme oranı %2,2’den %1,8’e 
indirilmiş; yükselen piyasalarda 
ve gelişmekte olan ekonomilerde 

%4,4,’ten %4,6 oranına revize 
edilmiştir. 

Bununla birlikte yine IMF 
tarafından ülkelerin bireysel para 
politikalarının dünya ekonomisine 
etkisini konu alan bir rapor 
yayımlanmıştır. Raporda, dünya 
genelinde yüksek faiz oranları ve 
gelişen ülkelerdeki zayıf büyüme 
trendlerinin önümüzdeki beş 
yılda küresel büyümeyi %2 aşağı 
çekeceğine işaret edilmiştir.

Küresel trendler incelenecek 

olunursa, Rusya-Ukrayna gerilimi ve 
Ortadoğu’daki çatışmalarla şekillenen 
jeopolitik risklerin finansal sistem 
ve petrol fiyatları üzerinde yarattığı 
baskıyı arttırdığı görülmektedir. 
Arjantin’in temerrüde düşmesi ve 
İtalya’nın resesyona girmesiyle küresel 
ekonomik büyümeye ilişkin risk algısı 
güçlenmektedir.

Yurtdışı piyasalar, jeopolitik ve 
finansal risklerle birlikte FED’in 
kararlarına odaklanmıştır. Bu 
bağlamda ABD’nin faiz artırımına 
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gitmesi gelişmekte olan ülkelerin 
cazibesini azaltabilecektir.

ABD
ABD’de GSYH yılın 2. çeyreğinde 

%3’lük beklentiye karşılık artan 
yatırımlar ve tüketim harcamaları 
sebebiyle %4 oranında büyümüştür. 
IMF ise, ABD ekonomisine 
ilişkin yıllık büyüme beklentisini 
%2’den, %1,7’ye düşürmüş ve 
yılın geri kalanında ekonomide 
toparlanma gerçekleşse de bunun ilk 
çeyrekteki %2,9’luk daralmayı telafi 
edemeyeceği belirtilmiştir. Büyüme 
oranının yavaşlamasının kaynağı 
olarak, nüfusun yaşlanması ve işgücü 
verimliliğindeki düşüş gösterilmiştir.

Bu bağlamda ABD Çalışma 

Bakanlığı tarafında 9 Ağustos’ta 
açıklanan verilere göre yılın ikinci 
çeyreğinde işgücü verimliliği yıllık 
%2,5 artmış, yılın ilk çeyreğine ait 
işgücü verimliliği ise yıllık %3,2’lik 
düşüşten %4,5’lik düşüşe revize 
edilmiştir. Bu revizyonla işgücü 
verimliliği yılın ilk çeyreğinde, son 31 
yılın en düşük seviyesine gerilemiş ve 
ekonomiyi daraltan faktörlerden biri 
haline gelmiştir.

Son dönemlerde küresel 
piyasalarda özellikle FED’in faiz 
artırımına ne zaman başlayacağına 
odaklanılmıştır. Bu bağlamda, 
FED’in ABD ekonomisini riske 
atmamak amacıyla öncelikle 
enflasyonla mücadeleye önem verdiği 
anlaşılmaktadır.

Fed’in faiz artırımının zamanlaması 
için önemli bir veri olarak kabul edilen 
tarım dışı istihdam ise beklentilerin 
altında kalarak Temmuz ayında 209 
bin artmış; böylece işsizlik oranı da 
yüzde 6,2’ye yükselmiştir.

ABD’de Temmuz’da, imalat PMI 
55,8, hizmet PMI ise 60,8 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

EURO BÖLGESİ – AB
Euro Bölgesi 2. çeyrekte en büyük 

üç ekonomisinin kötü verilerinin 
etkisiyle büyüme kaydedememiştir. 
Zira Almanya ekonomisi 2012’den 
beri ilk kez küçülmüş, Fransa büyüme 
kaydedememiş, İtalya ise resesyona 
girmiştir.

Bölge ekonomisine ilişkin 
kaygılar ve FED’in faiz artırımına 
ilişkin beklentileri ise Euro 
üzerindeki baskıları güçlendirmekte 
ve Euro, Dolar karşısında değer 
kaybetmektedir.

Bölge enflasyonu ise Temmuz 
ayında yıllık bazda %0,4 oranında 
gerçekleşerek, 2009’dan beri en 
düşük seviyeye gerilemiştir. Bu 
bağlamda ortaya çıkan deflasyon riski 
endişe yaratmaktadır.

Sanayi üretimi ise artış 
beklentilerinin tersine Haziran’da 
%0,3 gerilemiş, işsizlik oranı ise 
Haziran’da %11,5 ile beklentilerin 
hafif altında açıklanmıştır. Euro 

Bölgesi’nde Temmuz ayında imalat 
PMI 51,9; hizmetler PMI da 54,4 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bölgede 2013 sonunda GSYH’nin 
%92,7’sine karşılık gelen kamu borç 
oranının, 2014’ün ilk çeyreğinde 
%93,9’a çıkması ise borç sorununun 
büyüdüğüne işaret etmektedir.

JAPONYA
Fitch, Japonya’da ücretler ve 

tüketimdeki zayıflıkların ekonominin 
daha fazla büyümesine engel olduğunu 
ve bu durumun not için negatif olacağı 
uyarısında bulunmuştur.

Bu yılın 2. çeyreğinde GSYH’da 
gözlenen %6,8’lik küçülme 
ise, 2011’den bu yana Japon 
ekonomisinde gerçekleşen en 
kötü rakama işaret etmektedir. 
Ekonomideki daralmada tüketici 
vergilerinin %5’ten %8’e çıkarılması 
etkili olmuştur.

IMF ise Japonya ekonomisine 
ilişkin yıllık gözden geçirme 
raporunda Japonya ekonomisinin bu 
yıl %1,6 ile potansiyelinin üstünde 
büyüyeceğini, ancak aşağı yönlü 
risklerin orta vadede devam ettiğini 
açıklamıştır.

Japonya’da Temmuz’da imalat PMI 
50,5, hizmet PMI ise 50,0 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ÇİN
Çin ekonomisi 2014 yılının ikinci 

çeyreğinde yıllık bazda %7,5 ile 
beklentilerin bir miktar üzerinde 
büyümüştür. 

Temmuz’da imalat PMI 51,7, 
hizmet PMI 50,0 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Böylece ekonomik 
aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller 
olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca, Temmuz’da ihracatın 
beklenmedik şekilde büyümesi ve 
ithalatın düşmesi ile ortaya çıkan 
ticaret fazlası hükümetin %7,5 
oranındaki 2014 ekonomik genişleme 
hedefini gerçekleştirmesine yardımcı 
olacağına işaret etmektedir.

Dünyanın en büyük altın tüketicisi 
Çin’de altın talebi ise yılın ikinci 
üç aylık döneminde, yolsuzluk 
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olaylarından sonra getirilen resmi 
kısıtlamalar ve geçen yılki hızlı fiyat 
düşüşünden sonra gelen alımların 
devam etmemesi ile birlikte 
daralmıştır. 

HİNDİSTAN
Hindistan Merkez Bankası, 

enflasyondaki ılımlı yavaşlama 
ve Başbakan Narendra Modi’nin 
politikaları ile üst üste 3. toplantıda da 
faiz değiştirmemiştir.

Çin’den sonra dünyanın en büyük 
altın kullanıcısı Hindistan’ın altın 
ithalatının, hükümetin cari işlemler 
açığının artmasını önlemek ve para 
birimi Rupi’yi desteklemek için altın 
ithalatına kısıtlamalar getirmesi 
sonucu düşüşünü üçüncü yıla taşıması 
beklenmektedir.

Hindistan ekonomisinin 
Temmuz’da imalat PMI 53,0, 
hizmet PMI ise 52,2 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

BREZİLYA
Business Monitor International 

(BMI) tarafından yapılan aylık 
değerlendirmede yüksek enflasyon 
ve düşük büyüme sorunu yaşayan 
Brezilya ekonomisinde ekonomik 
durgunluğun önümüzdeki dönemde 
de devam edeceği beklendiği 
belirtilmektedir. 

Temmuz’da imalat PMI 49,1, 
hizmet PMI ise 50,2 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

BMI tarafından yapılan aylık 
değerlendirmede ekonomide kamu 
teşvikleriyle sağlanan ekonomik 
toparlanmanın, piyasa güveninin 
gerilemesi ve yatırımlar nedeniyle 
yılın geri kalanında zayıflayacağı 
beklenmektedir. 

Bununla birlikte düşük 
tüketici güveninin ve yüksek 
seyreden enflasyonun gelecek 
dönemde özel tüketim artışını 
sınırlandıracağına dikkat çekilmiştir. 
Sosyal huzursuzluklar ise yapılacak 
reformların veya yatırımların etkisini 
azaltabilecektir. Bu gelişmeler 
sebebiyle 2014 yılında büyümenin 
%1,8 olacağı tahmin edilmektedir.

RUSYA
IMF; Ukrayna krizi nedeniyle 

hem ekonomik yaptırımlarla hem 
de önemli ölçüde sermaye çıkışıyla 
karşılaşan Rusya’da ekonomik 
durgunluk riski oluştuğunu 
belirtmektedir. Bu bağlamda 
2014 yılında Rusya’nın ekonomik 
durumunda genel olarak kötüleşme 
ve büyüme hızında yavaşlama 
beklenmektedir. Bu bağlamda 
Temmuz’da imalat PMI 51,0, 
hizmet PMI ise 49,7 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Rus şirket ve vatandaşlarına 
karşı yaptırım uygulayan ülkelerden 
gıda, tarım ürünü ve hammadde 
alımını bir yıl süreyle yasaklatmıştır.

Rusya Kırım’ın ekonomik 
geleceğine ilişkin de strateji 
belirlemektedir. Rusya Bölgesel 
Gelişim Bakanlığı’nın hazırladığı yakın 
dönemi kapsayan Kırım’ın tam gelişim 
programı farklı paketleri kapsamakta 
olup bunlardan en önemlisi ekonomik 
geçiş programıdır. Zira Rusya Bölgesel 
Kalkınma Bakanı, Rusya’nın 2020 
yılına kadar Kırım ekonomisine 

yaklaşık 18 milyar dolar yatırım 
yapacağını belirtmiştir. 

TÜRKİYE
Son açıklanan %9,32’lik Temmuz 

ayı TÜFE oranı, yıllık enflasyon 
hedefinden kesin olarak sapılmış 
olduğuna ilişkin eleştirileri artırmıştır. 
Sanayi üretimi endeksindeki %1,4’lük 
artışın piyasa beklentilerinin altında 
kalması ve son 8 ayın dip seviyesine 
ulaşması tehlike çanlarına işaret 
etmektedir. Temmuz’da imalat PMI 
ise 48,5 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Döviz kuruna ve para 
politikalarına ilişkin belirsizlikler ise 
aralarında bizim de bulunduğumuz 
gelişmekte olan ülkelere sermaye 
akımlarını sınırlandırmakta, korumacı 
tutumları yaygınlaştırmaktadır.

Moody’s, cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin Türkiye’nin zorluklarını 
gidermeyeceğini, politik gerginliğin 
2015 seçimlerine kadar devam 
edeceğini belirtmiştir.

IMF ise yüksek faiz oranları, 
zayıf büyüme ve Rusya’ya artan 
yaptırımların aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu bazı ülkelere zarar 
verebileceğine işaret etmiştir.
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Arındırılmamış Sanayi Üre-
tim Endeksi, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 2014 
yılı Haziran ayında yüzde 

1,4, mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış endeks bir önceki aya 
göre yüzde 0,1 oranında artış göster-
miştir.

Takvim etkisinden arındırılmış 
Sanayi Üretim Endeksi yıllık 
bazda; madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 2,3 oranında azalış 
gösterirken, imalat sanayi sektöründe 
endeksi yüzde 1,5 oranında ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 
2,6 oranında artmıştır.

Ana sanayi gruplarından 2014 yılı 
Haziran ayında mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim 
Endeksi’nde, bir önceki aya göre en 
yüksek artış; yüzde 9,9 ile sermaye 
malı imalatında gerçekleşmiştir. 
İmalat sanayinin alt sektörlerine 
baktığımızda; aynı dönemde en fazla 
artış; yüzde 26,8 ile diğer ulaşım 
araçlarının imalatında gerçekleşmiştir. 
Bu artışı, yüzde 10,3 ile makine ve 
ekipmanların kurulumu ve onarımı 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
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TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER 

 

ENFLASYON 
 

% TÜFE Yİ-ÜFE 
Temmuz 2013 2014 2013 2014 
Yıllık 8,88 9,32 6,61 9,46 
Yıllık Ort. 7,47 8,35 3,23 9,26 
Aylık 0,31 0,45 0,99 0,73 

 

 
Yıllık Değişim Oranları (%) 

 
 

 
 
 
 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 
 
 

HAZİRAN 
2014 Arındırılmamış Takvim Etkisinden 

Arındırılmış 
Mevsim ve Takvim 

Etkisinden 
Arındırılmış 

(2010=100)  Endeks Değişim 
(Yıllık) Endeks Değişim 

(Yıllık) Endeks Değişim 
(Aylık) 

Toplam Sanayi 121,7 1,4 121,8 1,4 119,6 0,1 
Madencilik ve 
Taşocakçılığı 108,3 -2,3 107,5 -2,3 104,8 -5,8 

İmalat Sanayi 123,6 1,5 124,0 1,5 121,0 0,8 
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. 
Ürt. ve Dağıtım 

115,6 2,7 114,9 2,6 117,6 -1,6 
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imalatı ve yüzde 4,0 ile tütün ürünleri 
imalatı izlemiştir. En yüksek azalış 
ise, yüzde 5,6 ile bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin 

imalatında gerçekleşmiştir. Bu azalışı, 
yüzde 3,2 ile diğer metalik olmayan 
mineral ürünlerin imalatı ve yüzde 2,4 
ile mobilya imalatı izlemiştir.
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2014 yılı Temmuz ayı enflas-
yon oranı; yıllık TÜFE’de 
yüzde 9,32, Yİ-ÜFE’de 
yüzde 9,46 oranında gerçek-

leşmiştir. Bir önceki aya göre TÜFE’de 
yüzde 0,45 oranında ve Yİ-ÜFE’de ise 
yüzde 0,73 oranında artış yaşanmıştır.

Yıllık en yüksek artış TÜFE’de 
yüzde 13,74 ile lokanta ve otellerde 
gerçekleşmiştir. Ayrıca TÜFE’de bir 
önceki yılın aynı ayına göre; gıda ve 
alkolsüz içecekler (yüzde 12,56), 
ulaştırma (yüzde 10,29), giyim ve 
ayakkabı (yüzde 10,11) ve sağlık 
(yüzde 9,32) en çok artışın olduğu 
diğer gruplardır. İstatistiki bölgelere 
göre yapılan ayrımda; İzmir’de TÜFE, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
10,57 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 8,79 oranında artış 
gerçekleşmiştir. 

Yİ-ÜFE alt kalemleri bazında 
bir önceki aya göre; sanayinin 
dört sektöründen madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,82, 
imalat sanayi sektöründe yüzde 0,67, 
elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,88 
ve su sektöründe yüzde 0,39 oranında 
artış gerçekleşmiştir. Yıllık bazda 

imalat sanayideki artış, 
genel artışın da üstünde 
yüzde 11,75 olmuştur.

Sanayinin alt 
sektörleri bazında Yİ-
ÜFE değerlendirildiğinde; 
en yüksek aylık 
artış yüzde 3,52 
ile madencilik ve 
taşocakçılığı ürünlerinde 
gerçekleşirken, onu 
yüzde 2,76 ile ağaç ve 
mantar ürünleri (mobilya hariç) ve 
yüzde 1,84 ile ham petrol ve doğalgaz 
izlemiştir. Ayrıca, yüzde 2,16 ile kağıt 

ve kağıt ürünleri, yüzde 2,10 ile basım 
ve kağıt hizmetleri ve %0,71 ile deri 
ve ilgili ürünler azalış gösteren alt 
sektörlerdir.

Reel Kesim Güven 
Endeksi; 2014 yılı 
Temmuz ayında, 
1,7 puan azalarak 

110,7 seviyesinde gerçekle-
şerek azalış eğilimini sürdür-
müştür.

Tüketici Güven 
Endeksinde, 2014 yılı 
Temmuz ayında bir önceki 

aya göre, yüzde 0,3 oranında 
artarak 73,9 seviyesine 
yükselmiştir. Temmuz 
ayındaki bu artış, gelecek 
12 aylık dönemde genel 
ekonomik durumun daha iyi 
olacağı yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin seyrinin az 
da olsa olumluya döndüğünü 
işaret etmektedir. 

ENFLASYON

GÜVEN ENDEKSLERİ

  

 
 
 

 
 
 

GÜVEN ENDEKSLERİ 
 

Aylar 
Reel Kesim 

Güven Endeksi 
Tüketici Güven 

Endeksi* 
2013   
Temmuz 108,7 78,5 
Ağustos 107,5 77,2 
Eylül 108,5 72,1 
Ekim 107,5 75,5 
Kasım 104,5 77,5 
Aralık 102,1 75 
2014   
Ocak 101,4 72,4 
Şubat 104,6 69,2 
Mart 108,6 72,7 
Nisan 112,7 78,5 
Mayıs 113,3 76,0 
Haziran  110,7 73,7 
Temmuz 109,0 73,9 

*2004-2011 dönemi için modele dayalı yaklaşımla geriye çekme yöntemi uygulanmış olan yeni seri 
 

 
 

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 
 

 
 
 

Milyon TL Ocak-Haziran  Değişim 
Oranı (%) 2013 2014 

Bütçe Giderleri 187.870 213.857 13,8 
 Faiz Hariç Giderler 164.570 187.394 13,9 
  Faiz Giderleri 23.300 26.463 13,6 
Bütçe Gelirleri 190.934 210.481 10,2 
  Vergi Gelirleri 158.357 168.095 6,1 
Bütçe Dengesi 3.063 -3.375   
Faiz Dışı Denge 26.364 23.088 -12,4 

                            Kaynak: BUMKO 
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% TÜFE Yİ-ÜFE 
Temmuz 2013 2014 2013 2014 
Yıllık 8,88 9,32 6,61 9,46 
Yıllık Ort. 7,47 8,35 3,23 9,26 
Aylık 0,31 0,45 0,99 0,73 
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SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 
 
 

HAZİRAN 
2014 Arındırılmamış Takvim Etkisinden 

Arındırılmış 
Mevsim ve Takvim 

Etkisinden 
Arındırılmış 

(2010=100)  Endeks Değişim 
(Yıllık) Endeks Değişim 

(Yıllık) Endeks Değişim 
(Aylık) 

Toplam Sanayi 121,7 1,4 121,8 1,4 119,6 0,1 
Madencilik ve 
Taşocakçılığı 108,3 -2,3 107,5 -2,3 104,8 -5,8 

İmalat Sanayi 123,6 1,5 124,0 1,5 121,0 0,8 
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. 
Ürt. ve Dağıtım 

115,6 2,7 114,9 2,6 117,6 -1,6 
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% TÜFE Yİ-ÜFE 
Temmuz 2013 2014 2013 2014 
Yıllık 8,88 9,32 6,61 9,46 
Yıllık Ort. 7,47 8,35 3,23 9,26 
Aylık 0,31 0,45 0,99 0,73 
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SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 
 
 

HAZİRAN 
2014 Arındırılmamış Takvim Etkisinden 

Arındırılmış 
Mevsim ve Takvim 

Etkisinden 
Arındırılmış 

(2010=100)  Endeks Değişim 
(Yıllık) Endeks Değişim 

(Yıllık) Endeks Değişim 
(Aylık) 

Toplam Sanayi 121,7 1,4 121,8 1,4 119,6 0,1 
Madencilik ve 
Taşocakçılığı 108,3 -2,3 107,5 -2,3 104,8 -5,8 

İmalat Sanayi 123,6 1,5 124,0 1,5 121,0 0,8 
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. 
Ürt. ve Dağıtım 

115,6 2,7 114,9 2,6 117,6 -1,6 
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*2004-2011 dönemi için modele dayalı 
yaklaşımla geriye çekme yöntemi 

uygulanmış olan yeni seri
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2014 yılı Haziran ayında ihra-
cat, 2013 yılı Haziran ayına 
göre yüzde 4,2 artarak 
12,9 milyar dolar, ithalat 

da yüzde 1,1 oranında azalarak 20,7 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 
8,8 oranında azalarak 7,8 milyar dolar 
seviyesine düşmüştür. 

2013 yılı Haziran ayında yüzde 
41,8 olan Avrupa Birliği’nin (AB) ihra-
cattaki payı, 2014 yılı Haziran ayında 
yüzde 46’ya yükselmiş; 2013 yılının 
aynı ayına göre AB’ye yapılan ihracat 
yüzde 14,7 oranında artarak, 5,9 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Haziran ayında fasıllar 
düzeyinde en büyük ihracat 
kalemi, “motorlu kara taşıtları, 
traktörler, bisikletler, moto-
sikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, akse-
suarı” (1.448 milyon dolar) 
olurken; bu fasılı “kazanlar, 
makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları” 
(1.060 milyon dolar); “örme 
giyim eşyası ve aksesuarı” (786 
milyon dolar) ve “demir ve çe-
lik” (802 milyon dolar) izlemiş-
tir. “Mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve bunların damıtılma-
sından elde edilen ürünler, 
bitümenli maddeler, mineral 
mumlar” (4.178 milyon dolar); 
“kazanlar, makinalar, mekanik 

cihazlar ve aletler, nük-
leer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları” 
(2.560 milyon dolar); 
“demir ve çelik” (1.545 
milyon dolar) ile “elekt-
rikli makina ve cihazlar, 
ses kaydetme-verme, 
televizyon görüntü-ses 
kaydetme-verme cihaz-
ları, aksam-parça-aksesu-
arı” (1.431 milyon dolar) en yüksek 
ithalat yapılan fasıllar olmuştur.

2014 yılı Haziran ayında İzmir’in 
ihracatı 2013 yılı Haziran ayına göre, 
yüzde 13,5 oranında artarak 840 mil-
yon dolar, ithalatı da yüzde 8,3 ora-

nında artarak 832 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2014 yılı Haziran 
ayında Ege Bölgesi’nin ihracatı 2013 
yılı Haziran ayına göre, yüzde 11,9 
oranında artarak 1,6 milyar dolar, 
ithalatı da yüzde 9,9 oranında artarak 
1,4 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

DIŞ TİCARET

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Bütçe, 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 milyar 

063 milyon TL fazla vermişken, 2014 yılı Ocak-Haziran 
döneminde 3 milyar 375 milyon TL açık vermiştir. Aynı 

dönemde bütçe gelirleri %10,2 oranında artarak 210 
milyar 481 milyon TL, bütçe giderleri ise, %13,8 oranında 
artarak 213 milyar 857 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %6,1 oranında artarak 
168 milyar 95 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Faiz hariç 
giderlerde %13,9 oranında artarak, 187 milyar 394 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döne-
minde 26 milyar 364 milyon TL faiz dışı fazla verilmişken, 
bu yılın aynı döneminde 23 milyar 88 milyon TL faiz dışı 
fazla verilmiştir.

  

 
 
 

DIŞ TİCARET 
 
 
 
 

Milyon ABD $ İhracat (FOB) İthalat (CIF) Ara (Hammadde) 
Malları İthalatı 

Dış Ticaret 
Dengesi İhracatın 

İthalatı  
Karşılama 
Oranı (%) Aylar Yıl Değer Değişim 

(%) Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%) Değer Değişim 
(%) 

Ocak-Haziran 2013 75.135   125.840   92.890   -50.705   59,7 
  2014 80.173 6,7 119.749 -4,8 87.698 -5,6 -39.576 -21,9 67,0 

Haziran 2013 12.400   21.013   15.497   -8.613   59,0 
  2014 12.923 4,2 20.776 -1,1 15.425 -0,5 -7.853 -8,8 62,2 
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Milyon ABD $ İhracat (FOB) İthalat (CIF) Ara (Hammadde) 
Malları İthalatı 

Dış Ticaret 
Dengesi İhracatın 

İthalatı  
Karşılama 
Oranı (%) Aylar Yıl Değer Değişim 

(%) Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%) Değer Değişim 
(%) 

Ocak-Haziran 2013 75.135   125.840   92.890   -50.705   59,7 
  2014 80.173 6,7 119.749 -4,8 87.698 -5,6 -39.576 -21,9 67,0 

Haziran 2013 12.400   21.013   15.497   -8.613   59,0 
  2014 12.923 4,2 20.776 -1,1 15.425 -0,5 -7.853 -8,8 62,2 
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GÜVEN ENDEKSLERİ 
 

Aylar 
Reel Kesim 

Güven Endeksi 
Tüketici Güven 

Endeksi* 
2013   
Temmuz 108,7 78,5 
Ağustos 107,5 77,2 
Eylül 108,5 72,1 
Ekim 107,5 75,5 
Kasım 104,5 77,5 
Aralık 102,1 75 
2014   
Ocak 101,4 72,4 
Şubat 104,6 69,2 
Mart 108,6 72,7 
Nisan 112,7 78,5 
Mayıs 113,3 76,0 
Haziran  110,7 73,7 
Temmuz 109,0 73,9 

*2004-2011 dönemi için modele dayalı yaklaşımla geriye çekme yöntemi uygulanmış olan yeni seri 
 

 
 

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 
 

 
 
 

Milyon TL Ocak-Haziran  Değişim 
Oranı (%) 2013 2014 

Bütçe Giderleri 187.870 213.857 13,8 
 Faiz Hariç Giderler 164.570 187.394 13,9 
  Faiz Giderleri 23.300 26.463 13,6 
Bütçe Gelirleri 190.934 210.481 10,2 
  Vergi Gelirleri 158.357 168.095 6,1 
Bütçe Dengesi 3.063 -3.375   
Faiz Dışı Denge 26.364 23.088 -12,4 

                            Kaynak: BUMKO 
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HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

TUİK hanehalkı işgücü 
araştırmasında 2014 Şubat 
dönemiyle birlikte Avrupa 
Birliği’ne tam uyumun sağ-

lanmasına yönelik yeni düzenlemelere 
geçilmiştir. Bu düzenlemelere göre 
anketin referans haftası ve işsizlik kri-
terinde iş arama süresi değişmiş, yeni 
nüfus projeksiyonu ve idari bölünüş 
temel alınmıştır. OECD ve diğer ulus-
lararası kuruluşlar ile karşılaştırılabil-
mesi için, 15-64 yaş grubunda yer alan 
nüfusa ilişkin temel işgücü göstergele-
rine de yer verilmiştir.

Türkiye genelinde 15 ve yukarı 
yaştakilerde 2014 yılı Mayıs ayı işsizlik 
oranı, %8,8 oranında gerçekleşmiştir. 
Tarım dışı işsizlik oranı %10,7, işsiz 
sayısı 2 milyon 551 bin kişi olarak kay-
dedilmiştir.  Genç nüfusta işsizlik oranı 
%15,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2014 yılı Mayıs ayında istihdam 
edilenlerin %21,9’u tarım, %20,2’si 
sanayi, %7,4’ü inşaat ve %50,5’i hiz-
metler sektöründedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)

KAPASİTE KULLANIM ORANI

2014 yılı Temmuz ayında 
Kapasite Kullanım 
Oranı, %74,9 olarak 
gerçekleşmiştir.

Bilgisayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatı %86,7, 
tekstil ürünlerinin imalatı %80,1, 
giyim eşyalarının imalatı ve diğer 
metalik olmayan mineral ürünle-
rin imalatı %79,5, kağıt ve kağıt 
ürünlerinin imalatı %79,4 ile 
2014 yılı Temmuz ayını en yüksek 
kapasite ile kapatan sektörlerdir.
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HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ  
 
Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri  
MAYIS   2014 Toplam  Erkek Kadın 
15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 
Nüfus (Bin kişi) 56.869 28.088 28.781 
İşgücü (Bin kişi) 29.089 20.180 8.909 
İstihdam (Bin kişi) 26.538 18.564 7.974 
        Tarım 5.820 3.060 2.760 
        Tarım dışı 20.178 15.504 5.215 
İşsiz (Bin kişi) 2.551 1.616 935 
İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.780 7.908 19.872 
İşgücüne katılma oranı (%) 51,2 71,8 31,0 
İstihdam oranı (%) 46,7 66,1 27,7 
İşsizlik oranı (%) 8,8 8,0 10,5 
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 10,7 9,2 14,9 
15-64 yaş grubu 
İşgücüne katılma oranı (%) 55,8 77,2 34,3 
İstihdam oranı (%) 50,8 70,9 30,6 
İşsizlik oranı (%) 8,9 8,1 10,7 
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 10,7 9,2 14,9 
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 15,8 15,2 17,0 

 

 
 

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ÖDEMELER DENGESİ  
 

 

 

(Milyon Dolar) Haziran 12 Ay. Küm. 
2014  

2013 2014  CARİ İŞLEMLER HESABI -4.796 -4.093 -52.176 
SERMAYE-FİNANS HESABI 6.337 5.424 38.877 
       Doğrudan Yatırımlar (net) 545 742 10.584 
       Portföy Yatırımlar (net) -312 7.046 15.794 
       Diğer Yatırımlar (net) 2.849 -877 17.233 
       Rezerv Varlıklar (net) 3.276 -1.487 -4.681 
Net Hata ve Noksan -1.541 -1.331 13.299 

           Kaynak: TCMB 

 
 
 

Mayıs 2014 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM 
Erkek  4.152 3.060 1.881 9.471 18.564 
Kadın 1.212 2.760 73 3.929 7.974 
Toplam 5.364 5.820 1.954 13.401 26.538 
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ÖDEMELER DENGESİ

Cari işlemler açığı, 2014 
yılının Haziran ayında 
4,1 milyar dolar ve 12 
aylık kümülatif düşüş 

eğilimini sürdürerek 52,2 milyar dolar 
değerinde gerçekleşmiştir. 

Sermaye ve finansman 
hesaplarından net doğrudan yatırımlar 
2014 yılı Haziran ayında 742 milyon 
dolar, 2014 yılı Ocak-Haziran 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre %20,2 artış göstererek, 4,6 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Haziran ayında portföy 
yatırımları, Nisan 2013’den beri 
7 milyar dolar olarak en yüksek 
sermaye girişi gerçekleşmiştir. 
Ancak 2014 yılı ilk yarısında geçen 
yılın aynı dönemine göre, %43 
azalış göstererek 10,1 milyar olarak 
kaydedilmiştir. Fed’in para politikası 
sıkılaştırmalarını kısa vadede 
uygulamayacağının sinyalleriyle, 
Avrupa ve Japonya Merkez 
Bankalarının da genişletici para 
politikalarına devam etmesi 
gelişmekte olan ülkelere 
önümüzdeki dönemlerde 
sermaye akışının süreceği 
beklentisi yaratmıştır.

Portföy yatırımlarındaki 
büyük sermaye girişlerinin 
etkisiyle rezerv varlıklar, 
2014 yılı Haziran ayında artış 

göstererek 1,5 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, net 
hata noksan miktarı 1,3 milyar dolar 
olarak kaydedilmiştir.

Irak’ta yaşanan gerginlikler ve AB 
ekonomilerinde yaşanan olumsuz 
gelişmelerin etkisiyle ihracatın 
düşme eğilimi göstereceği ve buna 
bağlı olarak cari açıktaki gerilemenin 

yavaşlayacağı öngörülmektedir. 
Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki 
beklenen artışın da5095 cari açığı 
olumsuz yönde etkileyeceği tahmin 
edilmektedir. 

Rusya’nın AB ve ABD’den gıda 
ithalatını sınırlandırması ile Türkiye’ye 
yönelmesi ihracata pozitif etki 
yapacaktır.  

 
 
 

 
 
 

GÜVEN ENDEKSLERİ 
 

Aylar 
Reel Kesim 

Güven Endeksi 
Tüketici Güven 

Endeksi* 
2013   
Temmuz 108,7 78,5 
Ağustos 107,5 77,2 
Eylül 108,5 72,1 
Ekim 107,5 75,5 
Kasım 104,5 77,5 
Aralık 102,1 75 
2014   
Ocak 101,4 72,4 
Şubat 104,6 69,2 
Mart 108,6 72,7 
Nisan 112,7 78,5 
Mayıs 113,3 76,0 
Haziran  110,7 73,7 
Temmuz 109,0 73,9 

*2004-2011 dönemi için modele dayalı yaklaşımla geriye çekme yöntemi uygulanmış olan yeni seri 
 

 
 

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 
 

 
 
 

Milyon TL Ocak-Haziran  Değişim 
Oranı (%) 2013 2014 

Bütçe Giderleri 187.870 213.857 13,8 
 Faiz Hariç Giderler 164.570 187.394 13,9 
  Faiz Giderleri 23.300 26.463 13,6 
Bütçe Gelirleri 190.934 210.481 10,2 
  Vergi Gelirleri 158.357 168.095 6,1 
Bütçe Dengesi 3.063 -3.375   
Faiz Dışı Denge 26.364 23.088 -12,4 

                            Kaynak: BUMKO 
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BÜYÜME 2009 2010 2011 2012 2013 2014/I
GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) 616.703 731.608 772.298 786.293 820.012 184.176
Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla) (%) -4,8 9,2 8,5 2,2 4,0 4,3
İmalat Sanayi (Sabit Fiyatlarla) (%) -7,2 13,6 10 1,9 3,8 4,9
İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2009 2010 2011 2012 2013 May.14
İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 21.277 22.594 24.110 24.821 25.524 26.538
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 3.471 3.046 2.615 2.518 2.747 2.551
İşsizlik Oranı (%) 14,0 11,9 9,8 9,2 9,7 8,8
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 17,4 14,8 12,4 11,5 12,0 10,7
ENFLASYON (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Tem.14
Yİ-ÜFE (yıllık) 1,37 8,51 11,07 6,17 4,48 9,46
YD-ÜFE (yıllık) - - 14,65 3,49 6,57 10,90
TÜFE (yıllık) 6,28 8,58 6,45 8,94 7,49 9,32
DIŞ TİCARET (Milyon $) 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Haz. 2014
İhracat 102.143 113.883 134.972 152.537 151.812 80.173
İthalat 140.928 185.544 240.834 236.544 251.651 119.749
Dış Ticaret Dengesi -38.786 -71.661 -105.863 -84 008 -99.839 -39.576
Cari İşlemler Dengesi -12.124 -45.420 -75.082 -48.497 -64.940 -24.151
DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar $) 2009 2010 2011 2012 2013 May.14
Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -66 -93,4 -125 -140 -163 -170
BORÇLANMA (Milyar $) 2009 2010 2011 2012 2013 2014/I
Dış Borç Stoku 269 292 304 338 388 387
Kamu 84 89 94 104 116 117
Özel 172 191 200 227 267 265
KREDİLER (Milyar $) 2009 2010 2011 2012 2013 2014/II
Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı 
Uzun Vadeli Kredi Borcu 128,7 119,7 126,7 139,6 157,2 166,5

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

2009 2010 2011 2012 2013 Haz.14

Toplam Sanayi -10,4 12,4 9,7 2,5 3,4 1,4
İmalat Sanayi -12,4 14 10,1 2,2 4,4 1,5
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Tem.14
Kapasite Kullanım Oranı 67,7 75,6 75,5 74,2 74,6 74,9
GÜVEN ENDEKSLERİ 2009 2010 2011 2012 2013 Tem.14
Reel Kesim Güven Endeksi 87,4 110,4 110,5 106,3 108,1 109,0
Tüketici Güven Endeksi 78,79 90,99 92,0 75,6 76 73,9
SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2009 2010 2011 2012 2013 Haz.14
Sanayi Ciro Endeksi 138,2 162,7 208,4 140,1 153,1 175,6
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 
(Milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Haz. 2014

Bütçe Dengesi -52.761 -40.081 -17.439 -28.791 -18.449 -3.375
PROTESTOLU SENET 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Haz. 2014
Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 1.600 1.216 919 1.075 1.091 483
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 7.771 5.769 4.902 6.949 7.494 3.599
KARŞILIKSIZ ÇEK 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Tem. 2014
Karşılıksız işlemi yapılan Çek Adedi (Bin Adet) 1.755 859 579 935 745 367
Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen 
Çek Adedi (Bin Adet) 1.031 499 295 387 262 85

BORSA VE DÖVİZ 2009 2010 2011 2012 2013 Tem.14
BIST 100 Endeksi 38.482 59.567 60.195 64.982 77.314 82.156
Euro/$ 1,4316 1,3377 1,2945 1,2858 1,3274 1,3576

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER



Yorgancılar: OVP’nin rehberliği her zamankinden daha önemli

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

EBSO makine ve elektronik sanayicilerinin yurt dışı atağı

EBSO   EİKM   2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

www.teknofset.com

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

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

DÜNYAYI DOLAŞMANIZA GEREK YOK !

EBSO   TEMMUZ  2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

TBMM Başkanı Cemil Çiçek

    Enerji Bakanı Taner Yıldız 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

EBSO  subat2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

5632 sokak no: 26 
ç a m d i b i  /  i z m i r

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

www.teknofset.com
bilgi@teknofset.com
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