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İş toplantılarınız     Seminerler     * * *İş yemekleriniz      Konferanslar ‘da    hizmetinizdeyiz. 
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BASKAN

4 HAZİRAN 2014

Özellikle son yıllarda yaz dönemlerinde dahi, Türkiye’nin 
gündemi; gerek dış, gerekse iç etkenler nedeniyle 
bir öncekini aratmayacak şekilde çok hızlı ve yoğun 
geçmeye devam etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve Ortadoğu’daki can pazarı yaz 
döneminin en önemli gündemini oluşturmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eden; 
Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu 
çalışmasını gözeten, Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüce makamının, 
ilk kez halk oylaması ile seçilecek olması, Ağustos ayının siyasi 
anlamda daha sıcak geçeceğini kesinleştirmektedir. Sayın adaylara 
başarılar dilerken, seçim sürecinin sakin, huzur ve güven ortamı 
içerisinde gerçekleşmesi arzumuzu tekrar etmek isterim.

Diğer yandan, Suriye’nin ardından, Irak’taki mezhep savaşları 
ve yeniden bir İsrail-Filistin çatışması Bölgeyi kan ve gözyaşına 
mahkum etmeye devam etmektedir. Musul Konsolosluk 
görevlilerimizin hala yurda getirilemeyişi de ayrı bir üzüntümüzdür.

Ülkemizin bu yoğun gündemi içerisinde ekonominin her zaman 
gündemde kalmasını savunmaktayız. Çünkü biliyoruz ki, küresel 
ekonomideki gelişmeler, FED’in tutumu ve içinde bulunduğumuz 
jeopolitik risk her an ibreyi tersine çevirebilecek güçtedir. Bununla 
birlikte, BRICS ülkelerinin kuracağı ve ilerde Türkiye’nin de olası 
dahil olabileceği bir Kalkınma Bankası girişimini oldukça olumlu 
görmekteyiz.

Bu düşünceyle yerel kanaat önderleri olarak; 24 Temmuz’da 
güzel bir işbirliği organizasyonu gerçekleştirerek, Ekonomi 
Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’yi İzmir’de ağırlayacak ve 
teşvik sistemi yoğunluklu, gündemi ekonomi olan bir toplantı 
gerçekleştireceğiz.

Bu anlamda, yaz döneminde, İzmir’deki ilgili Oda, Borsa ve 
Birlikleri dinleyecek olan Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz 
ediyoruz.

Hangi konuda olursa olsun getirilen düzenlemeler; iller arasında, 
bireyler arasında, firmalar arasında haksız rekabet yaratmayacak 
şekilde hazırlanmalı ve uygulamada görülen eksiklikler, 
gecikilmeden düzeltilebilmelidir.

Çünkü; iyi niyetle hazırlanan, detaylıca irdelenen bazı konular, 
pratikte istenileni veremeyebilir. Uygulamada görülen bu tür 
sıkıntılar giderildiği sürece elbette ki sorun olmayacağı gibi, ülke 
ekonomisine geri dönüşümü de mutlaka olumlu olacaktır.

Bu vesile ile Ramazan bayramınızı en içten duygularımla 
kutlarken, Ortadoğu’da yaşanılan insanlık dışı dramın bir an evvel 
sonlanmasını gönülden diliyorum.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Yaz döneminin gündemi

Hangi konuda olursa 
olsun getirilen 
düzenlemeler; iller 
arasında, bireyler 
arasında, firmalar 
arasında haksız 
rekabet yaratmayacak 
şekilde hazırlanmalı ve 
uygulamada görülen 
eksiklikler, gecikilmeden 
düzeltilebilmelidir.
Çünkü; iyi niyetle 
hazırlanan, detaylıca 
irdelenen bazı konular, 
pratikte istenileni 
veremeyebilir. 
Uygulamada görülen bu 
tür sıkıntılar giderildiği 
sürece elbette ki sorun 
olmayacağı gibi, ülke 
ekonomisine geri 
dönüşümü de mutlaka 
olumlu olacaktır.
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Mevcut problemlerinizi geniş ürün gamında yer alan
ürün çeşitliliğimiz ve gelişmiş lojistik ağımızla

çözüme ulaştırıyoruz.
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Cumhuriyet tarihinin en 
geniş kapsamlı mali affının 
2011 yılında çıkarıldığını 
belirten Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, henüz 3 yıl geçmişken 
yeniden bir af gündeme getirilmesi 
ve hazırlanan kanun taslağının 
Meclis’e sunulmasını değerlendirdi. 
Yorgancılar, “Çıkarılan aflarla vergisini, 
sigorta primini ve diğer kamu 
yükümlülüklerini zamanında ve tam 
olarak ödeyen girişimciler kendilerini 
oldukça kötü,  hissediyorlar. Bu 

düzenlemelerle vergi adaleti ve 
genel olarak hakkaniyet anlayışı 
zedelenmektedir” dedi.

Yapılan bu tür uygulamaların, 
dürüst çalışanların dışında tersini 
yapanları ödüllendiren düzenlemeler 
olarak sosyolojik ve ekonomik boyutta 
yarattığı tahribatı açık bir şekilde orta-
ya koyduğunu ifade eden Yorgancılar, 
toplumların ve ekonominin kurallarla 
değil, istisna ile yönetildiği durumlarda 
sürdürülebilirlik ve iç huzurun sağlan-
masının, adalet duygusunun korunması 
güçlüğüne dikkat çekti. Yorgancılar, 
“Her defasında bu kez son denilerek 
açıklanan mali aflar, adeta “sondan 
bir önceki”ne dönüşmüş durumdadır. 
Ayrıca düzgün, dürüst ve kurallara 
uygun çalışmak ise cezalandırılıyormuş 
hissini yaşatmaktadır. Haksız rekabetin 
önleyicisi olması gereken devletimiz 
bu konuda düzenli ödeyenleri de 
ödüllendirmelidir”  diye konuştu.

Kurallara uyum 
teşvik edilmeli
Kurallara uymamanın, kamu 

yükümlülüklerinden kaçınmanın teşvik 
edilir hale getirilen bir ülkede gerçek 
teşvikin yıllardır bu tür yasal düzen-
lemelerle haksız rekabete uğrayan 
düzgün ve dürüst girişimci ve işleme-
lere verilmesi gerektiğini söyleyen 
Yorgancılar daha önce bu tür aflardan 
en az iki kez yararlanmış olanların yeni 
düzenlemeden yararlandırılmaması 
gerektiğini belirterek, adalet duygusu-
nun korunarak kamusal ödemelerini 
tam ve düzenli olarak ödeyenlere 
“nitelikli girişimci teşviki” verilmesini 
önerdi. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar şu görüşleri ifade etti: 
“Bu çerçevede, vergisini düzenli ve 
zamanında ödeyen işletmelerin vergi 
matrahına en az yüzde 5 oranında 
güvenilirlik ve dürüstlük muafiyeti 

Sanayicinin vergi affı uyarısı
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, ‘‘her 

defasında son kez denilerek açıklanan mali aflar düzgün, dürüst ve kurallara 
uygun çalışmanın cezalandırıldığı hissini yaşatmaktadır’’ dedi.
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Vergide belli başlı af kanunları
İlk Vergi Affı 
Elviyei Selâsede Vergilerinin Sureti Cibayetine Dair Kanun 
4530 sayılı Varlık Vergisinin Bakayasının Terkinine Dair Kanun 
2566 sayılı Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Kanun 
3568 sayılı Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar Olan Bakiyesinin Terkinine Dair Kanun 
4920 sayılı Devlet Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkındaki Kanun 
5050 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının Silinmesi Hakkında Kanun 
113 sayılı Af Kanunu 
281 sayılı Vergi Cezaları Gecikme Zamlarının Tecil ve Tasfiyesine Dair Kanun 
218 sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 
252 sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı Hakkında Kanun 
325 sayılı Yasa Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Yıllarına Ait Bir Kısım 
Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Kanun 
691 sayılı Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin Bir Kısım Borçlarının 
Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Kanun 
780 sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla Getirilen Af 
1803 sayılı Cumhuriyet’in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 
2431 sayılı Tahsilâtın Hızlandırılması ve Beyan Dışı Kalmış Servet Unsurlarıyla Vesikasız 
Emtianın Beyanına İlişkin Kanun 
2801 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu İle Tahsil Hakkında Kanun 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 3239 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi 
3505 sayılı Kanun (Geçici Birinci Madde) 
3571 Sayılı Kanun
3689 sayılı Kanun (Geçici Birinci Madde) 
3787 sayılı Kanun 
400 sayılı Tahsilât Genel Tebliği 
4369 sayılı Kanun 
414 sayılı Tahsilat Genel Tebliği 
4746 (4748) sayılı Kanun ile Emlak Vergisi ile İlgili Af Düzenlemesi 
(Emlak Vergisi Kanunu Geçici Madde 21) 
4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 
5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun 
6111 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (2. Varlık Barışı)

17.05.1924
05.08.1928 
15.03.1934 
04.07.1934
29.06.1938 
13.06.1946 
21.01.1947 
26.10.1960 
28.12.1961 
23.02.1963 
13.06.1963 
05.09.1963 

16.07.1965 

03.08.1966 
28.02.1970 
15.05.1974 
20.03.1981 

22.02.1983 
04.02.1985 
03.12.1988
20.06.1989
15.12.1990
21.02.1992
05.09.1997 
22.07.1998 
06.02.2001
07.03.2002 

27.02.2003 
22.11.2008 
25.02.2011 

29.05.2013 

anlamına gelecek “Kamusal duyarlılığı 
yüksek işletme-girişimci teşviki 
(K Grubu işletme)” sağlanmalıdır. SGK 
primlerini, düzenli ve tam olarak öde-
yen işletmelere belli bir oranda 
“K Grubu işletme indirimi” sağlanma-
lıdır.  Diğer kamusal yükümlülüklerin 
ifasında herhangi bir eksik/yanlış öde-
me yapmayan, gecikmesi bulunmayan 
işletmelere ilgili kamu yükümlülüklerin 
tümünde en az yüzde 5 oranında

“K grubu işletme indirimi” sağlanma-
lıdır. Ayrıca tüm kamusal yükümlü-
lüklerini düzenli ve tam olarak yerine 
getiren işletmelere yatırım teşvik 
uygulamalarında; örneğin enerji, kredi 
faizi, arazi tesisi, gümrük indirimi gibi 
olası tüm alanlarda ilave “K grubu 
işletme teşviki” getirilmelidir.” 

Zorunlu hale geldi 
Ender Yorgancılar, bu teşvik 

edici düzenlemeler hayata geçirildiği 

takdirde zedelenen adalet duygusunun 
yeniden güçlendirilmesinin yanı sıra 
özendirici imkanlardan faydalanmak is-
teyen işletmeleri daha dikkatli olmaya 
yönelterek mali afları ve af beklentile-
rini anlamlı olmaktan çıkaracağını vur-
guladı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “”Çalışkan, dürüst, adil ve 
huzurlu bir toplum, istikrarlı ve gelişen 
bir ekonomi için bu düzenlemeler 
artık zorunlu hale gelmiştir” dedi.
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Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, giderek artan, 
“vergisini düzgün 
ödeyen mükellefler 

ödüllendirilmeli” taleplerini dikkate 
alarak, Gelir İdaresi Başkanlığını (GİB) 
harekete geçirdi. Bu kapsamda GİB 
Başkanı Adnan Ertürk ve ekibi, detaylı 
bir çalışmayla “Vergisel Uyum Analiz 
Modeli ve Mükellef Değerlendirme 
Sistemi”ni hazırladı.

Bilgisayar teknolojileri kullanılarak, 
ülkedeki tüm mükelleflerin 
davranış eğilimlerinden hareketle 
vergi kanunlarına karşı uyum ve 
uyumsuzlukları değerlendirebilecek 
sistemin geliştirilmesi için de GİB’de 

halen yoğun bir çalışma sürüyor.
Proje ile uyumlu ve uyumsuz 

mükelleflerin ayrıştırılması ve 
uyumlu mükelleflerin vergi dairesi 
uygulamaları çerçevesinde teşvik 
edilmesi amaçlanıyor.

Dürüst mükellefler 
ödüllendirilecek
Konuya ilişkin soruları yanıtlayan 

Şimşek, vergisini düzgün ve 
zamanında ödeyen, bu anlamda 77 
milyonun hakkını kayba uğratmayan 
mükellefleri artık ödüllendireceklerini 
bildirdi.

Şu an yeni bir sistemin 
hazırlandığını ve bu sistemle vergi 
açısından uyumlu ve uyumsuz 

mükellefleri birbirlerinden 
ayıracaklarını anlatan 
Şimşek, bunun sonucunda 
da uyumlu mükelleflerin 
ödüllendirileceğini, uyumsuz 
mükelleflere ise yeni 
yaptırımların geleceğini 
söyledi.

Bakan Şimşek, bu sistemin 
ve şu an için düşünülen ödül 
ve yaptırımların bir başlangıç 
olduğunu ve zamanla yeni 
ödüller ve yeni cezaların söz 
konusu olabileceğini ifade etti.

Uyumlu mükellefe 
ödüller
Yeni sistemle yapılacak 

analizler sonucunda 
belirlenecek uyumlu 
mükelleflere verilecek 
teşvikleri de anlatan Şimşek, 
şu bilgileri verdi:

“Yeni kurguda söz konusu 
mükellefler için şunları 

düşünüyoruz. Tabii bunların şu an için 
taslak olduğunu ve değişebileceğini 
de belirtmek isterim. Yeni sisteme 
göre uyumlu mükelleflerin vergi iade 
talepleri duruma göre, teminatsız, 
incelemesiz ve/veya yeminli mali 
müşavir raporu aranmaksızın 
hızlı bir şekilde yerine getirilecek. 
Belirli bir düzeyin üstünde uyumlu 
olan mükellefler ise ihbarların 
değerlendirilmesi hariç olmak üzere 
GİB tarafından yapılacak yoklama, 
denetim ve bazı inceleme faaliyetleri 
kapsamı dışında bırakılacak. Uyumlu 
mükelleflerin özelge talepleri öncelikli 
ve belirli sürelerde yerine getirilecek.

Öte yandan, vadesi gelmemiş 
borçları için gerekli şartları sağlaması 
durumunda tecil faizi ile makul bir 
süre ve makul tutarlarda borcun 
vadesi uzatılabilecek. Bunun yanı sıra 
vergi rekortmenlerinin ilan edilmesi 
gibi uyumlu mükellefleri de belirli 
periyotlarla kamuoyuna ilan etmeyi 

Vergisini düzgün ödeyen
mükellefe müjde

Sosyal güvenlik ve vergide af 
ve yeniden yapılandırma getiren 
düzenlemede ilk kez geri adım 
atıldı.

Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in vergi cezalarının silinme-
mesi gerektiği yönündeki itiraz-
larının ardından, vergi cezalarının 
silinmesiyle ilgili madde düzenle-
meden çıkarıldı. Yeni düzenleme-
ye göre, vergi cezaları ana para 
borcuyla birlikte mükelleflerden 
tahsil edilecek. 

Vergi cezaları 
kapsam dışı

Maliye Bakanı Şimşek, uyumlu mükelleflerin taleplerinin öncelikle yerine 
getirilerek ve bazı inceleme faaliyetleri dışında bırıkılarak ödüllendirileceğini, 

uyumsuz mükelleflere ise yeni yaptırımların geleceğini söyledi.
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düşünüyoruz. Belirli bir düzeyin 
üzerindeki uyumlu mükelleflere, 
talep etmeleri durumunda, vergisel 
analizlerini ve kendi sektörü ile 
kıyaslamasını içeren bir rapor da 
verebiliriz ve söz konusu mükellefler, 
indirimli teminat uygulaması 
sisteminden yararlandırılabilir.”

Ödemeyene sıkı takip
Uyumsuz mükelleflerin ise daha 

sık bilgilendirileceğini, daha sıkı takip 
edileceğini ve sadece Maliye Bakanlığı 
değil, ilgili tüm kamu kuruluşlarınca 
incelenmesinin sağlanacağını anlatan 
Şimşek, burada da asıl amaçlarının 
vergiye uyumu artırmak olduğunu 
bildirdi.

Yapılacak bu çalışmalar sonucunda 
da söz konusu uyumu ciddi oranda 
artırmayı hedeflediklerini aktaran 
Şimşek, uyumsuz mükellefler için 
yapılması düşünülen eylemleri ise 
şöyle sıraladı:

“Uyumsuz mükellefler periyodik 
olarak ziyaret edilerek uyumsuzluk 
gösterdikleri konular ve daha uyumlu 
olabilmeleri için izleyecekleri yollar 
hakkında bilgilendirme yapılacak. 
Özellikle e-yoklama sistemi tam 
anlamıyla uygulamaya geçtikten 
sonra ‘mükellef bilgilendirme’ görevi 
ekiplere iletilerek bu mükelleflerin 
ziyaret edilmesi sağlanacak. 
Mükellefler arasından uyumsuzluk 
konularına göre seçilecek mükellef 
gruplarına uyuma davet yazıları 
gönderilecek ya da e-yoklama sistemi 
tam anlamıyla uygulamaya geçtikten 
sonra ‘uyuma davet’ görevi, ekiplere 
verilerek bu grup mükellefler iş 
yerlerinde uyuma davet edilecek.

Bazı mükellefler için vergi dairesi 
tarama-kontrol servisleri ya da 
denetim koordinasyon müdürlükleri 
tarafından sadece uyumsuzluk 
kapsamındaki belirli noktalarda 
vergi inceleme çalışmaları yapılacak. 
Uyumsuzluğu yüksek olan mükellefler 
ise müdahale edilmesi gereken 
mükellefler olabileceği için, doğrudan 
Vergi Denetim Kurulu, Emniyet, SGK 
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi 
ilgili kurumlara iletilecek.”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’te son dönemde gündeme 
gelen her yasayla ilgili görüşlerini samimiyetle açıkladı. Vergi affı paketine 
ilkesel olarak karşı çıktığını belirten Şimşek, paketteki “Kasa Affının” ise 
kaldırılması gerektiğini söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte 
olan af paketiyle ilgili olarak vekillerin sorularını yanıtlayan Şimşek şu 
açıklamalarda bulundu:

Grup hazırladı
“Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar mali nitelikteki af ve benzeri 

düzenlemeler toplam sayısı 47 olmuş. Bu düzenleme, parti grubumuzca 
getirilmiş bir teklif. Maliye’nin mutfağında hazırlanmış bir çalışma değil. 
Partinin sahiplendiği bir teklif. Benim de bu partinin milletvekili olarak sahip 
çıkmam gerekir. Ama ben, bu tür düzenlemeleri olumlu bulmuyorum. 
Vergide uyumun bozulmasında bu tür düzenlemelerin etkisi olduğu 
yönünde benim de tereddütlerim var. Buradaki bazı maddelere bir tasarı 
olarak gelse, uygun görüş vermeme ihtimalimiz yüksek. Toplumda da bu 
tür düzenlemeler af kapsamında tartışılıyor, bu da adaletsizlik duygusu 
oluşturuyor. Bu düzenlemenin af niteliğinde olmaması için birlikte çaba 
sarf etmemiz gerekir. Örneğin cezaların silinmesi, caydırıcılığımızı azaltıyor. 
Belki cezaların da alınabileceği; ancak taksit yapılabileceği bir düzenleme 
olabilir.”

Milletvekillerinin kasa affıyla ilgili olarak 25 Aralık soruşturmasında adı 
geçen işadamlarının kurtarılmak istendiği iddialarını gündeme getirmesi 
üzerine söz alan Şimşek, “Sırf bu algı için pakette olmaması daha doğru” 
dedi. 

Şimşek şöyle devam etti: “Kasa alacaklarıyla ilgili düzenleme, affa en 
yakın düzenleme. Görüşüm, bu türden düzenlemelerin olmaması gerektiği 
yönündedir. Eğer takdir ederseniz, bunun çıkarılmasını istiyorum. Buna 
seçim yatırımı denir mi, bilemiyorum. Çünkü seçim yatırımı olsa mart 
öncesi niye getirmedik? Benim kanaatim sosyal güvenlik alacaklarıyla ilgili 
madde konulması, Maliye’nin alacaklarının da gündeme gelmesini tetikledi. 

Af 67 milyarı kapsıyor
2014 Nisan itibariyle affa girecek alacak toplamı 67 milyar. Bunun 17.6 

milyar TL’si Gelir Vergisi, 5.8 milyar TL’si Kurumlar Vergisi, 7.4 milyar 
milyar lirası Motorlu Taşıtlar, 4.7 milyar TL’si Özel Tüketim Vergisi, 23.4 
milyar TL’si de Dahilde Alınan KDV. 8.5 milyon kişinin borcu 0-5 bin TL 
arasında. Toplam vergi mükellefi sayısı ise 9 küsur milyon.”

Bana kalsa af çıkmaz
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Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, borcunu 
zamanında ödeyen ve 
belirli bir kapasiteye 

sahip sanayicilerin ithalat sırasında 
verdikleri teminatın çözümüne 
kolaylık getirdiklerini belirterek, “Söz 
konusu sanayicilerimizin ithal ederek 
imalatta kullandıkları petrol ürünleri 
dolayısıyla verdikleri teminatın 
yüzde 80’i, vergi incelemesi sonucu 
beklenmeksizin çözülecek” dedi.

Maliye Bakanlığı, vergisini düzgün 
ve zamanında ödeyen mükellefleri 
ödüllendirmek için ilk adımı attı. 
Bakanlık, petrol ürünleri ithal ederek, 
bunu imalatta kullanan sanayicilere 
finansman açısından sorun oluşturan 
teminatın çözülmesine kolaylık 
getirmek için yeni bir sistemi hayata 
geçiriyor.  

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan 
Maliye Bakanı Şimşek, sanayicilerin 
hammadde olarak imalatta 

kullandıkları petrol ürünleri için ithalat 
sırasında verdikleri teminatlarının 
çözümünün, genel olarak bu malların 
ÖTV’si ödendikten hemen sonra 
yapıldığını söyledi. Bu ürünlerin 
ÖTV’sinin, daha önceden ortaya 
çıkmış vergi borcuna mahsuben 
ödenmesi durumunda ise ödemenin 
gerçeği yansıtıp yansıtmadığının, 
yapılacak vergi incelemesi sonucunda 
ortaya çıktığını anlatan Şimşek, 
“Bunun neticesinde ithalde alınan 
teminatlar da inceleme sonucuna göre 
çözülüyor. Bu durum, teorik olarak ne 
zaman sonuçlanacağı önceden tahmin 
edilemeyen vergi incelemelerinin 
sonucunun beklenmesi nedeniyle 
sanayicilerin üzerindeki finansman 
yükünü artırıyor ve kullanılabilir 
işletme sermayesini azaltıyor” diye 
konuştu.

“İyi mükellef”, sorununu 
anında çözecek
Söz konusu sorunları dikkate 

aldıklarını ve vergisini düzgün, 
zamanında ödeyen “iyi mükellefler” 
için yeni bir sistemi hayata 
geçirdiklerini dile getiren Şimşek, 
şunları kaydetti: 

“Bu kapsamda, bazı suçlardan 
mahkum olmama, ürettikleri 
ürünler için TSE markasını haiz 
olma, imalat işinde en az 35 işçi 
çalıştırarak istihdama büyük oranda 
katkı sağlama ve gecikmiş vergi 
borcu bulunmama gibi belli şartları 
sağlayan sanayicilerimiz için yeni bir 
uygulamaya geçiyoruz. Bu kapsamda 
hazırlanan Erken Teminat Çözümü 
Sertifikası (ETÇS) uygulaması ile söz 
konusu mükelleflerin, ithal ederek 
imalatta kullandıkları petrol ürünleri 
dolayısıyla verdikleri teminatın yüzde 
80’i, vergi incelemesi sonucunu 
beklemeksizin çözülecek. Uygulama, 
konuya ilişkin hazırlanan tebliğin 
Resmi Gazete’de yayımlanmasının 
ardından yürürlüğe girecek.” 

İlk ödül ithalatta teminat 
sorununa çözüm

Borcuna sadık mükelleflere ödülde ilk adım atıldı. Borcunu zamanında 
ödeyen ve belirli bir kapasiteye sahip sanayicilerin ithalat sırasında verdikleri 

teminatın çözümüne kolaylık getiriliyor.
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Emekliden esnafa, tüp 
bebekten taşıt vergisine 
kadar birçok konuyu 
yeniden düzenleyen 

Torba Yasa, Meclis Plan ve Bütçe 
Komisyonu’ndan geçti. Yasayla borçlar 
yeniden yapılandırılıyor.

Çalışma hayatından vergi 
borçlarına, gündeliğe gidenlerin 
sigortasından 28 Şubat mağdurlarına 
kadar toplumun her kesimini 
ilgilendiren Torba Yasa, Meclis Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda kabul 
edildi. Hukuk uzmanlarının “tarihi 
barış yasası” diye nitelendirdiği ve 
Meclis’te 37günlük mesai sonrasında 
detaylı incelenerek onaylanan yasa, 
birçok alanda yeni bir dönemin 
kapılarını açacak. Torba Yasa ile öne 
çıkan değişikliklerin başında devletin 
alacaklarının yeniden yapılandırılması 
geliyor. Bu yapılandırma esnaftan 
gündelikçiye, madenciden öğrenciye, 
taşeron işçiden müteahhite 
kadar geniş bir kesimi kapsıyor. 
Düzenlemeyle milyonlarca vatandaşın 
vergi, prim borcu, idari para cezası 
yeni bir ödeme takvimine kavuşacak 
ya da tamamen kaldırılacak. Binlerce 
Bağ-Kur’luya verilen emeklilik ve prim 
borçlarını dondurmak da yeni fırsatlar 
arasında. Torba yasada iş dünyasını 
ilgilendiren değişiklikler özetle şöyle: 

Taşerona sözleşme: Meclis Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 
Torba Yasa’ya göre kamuda çalışan 
taşeron işçilerin kıdem tazminatlarını 
ilgili kurumlar üstlenecek. Yıllık 
izinlerini kullanıp kullanmadıkları 
kamu tarafından izlenecek. 
Sözleşmeleri de üç yıllık olacak. 
Hangi işleri taşeronun üstleneceğine 
Bakanlar Kurulu karar verecek.

Doğum borçlanması: Torba 
Yasa’yla doğum borçlanması 2 
çocuktan 3’e çıktı. Böylece kadınlar 
6 yıl daha erken emekli olabilecek.

Prim borçlarında fırsat: 
İşyerlerinin 31 Aralık 2013 öncesine 

ait sigorta primi, işsizlik sigortası 
primi, sosyal güvenlik destek primi ve 
idari para cezası ile eğitime katkı payı, 
özel işlem vergisi ve damga vergisi 
borçlarından 100 lirayı aşmayan 
alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi cezası silinmiyor: 
Vergi cezalarının silinmesi söz 
konusu olmayacak. Vergi asıllarının 
ve cezaların tamamı yeniden 
yapılandırma kapsamında tahsil 
edilecek. Ancak, 30 Nisan 2014’ten 
önceki dönemlere, beyana dayanan 
vergilerde verilmesi gereken 
beyannamelere ilişkin vergi, buna 
bağlı ceza, gecikme faizleri, zamlarının 
tahsilinden vazgeçilecek.

GSS borçları yapılandırıyor: 
Gelir testine başvuruda bulunmamış 
genel sağlık sigortalıları (GSS) yürürlük 
tarihinden itibaren 6 ay içinde teste 
başvurursa prim borçları faizsiz 
yapılandırılacak. Bu süreyi uzatmaya 
Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Şirketler “fesih”ten 
kurtulacak: 14 Şubat 2014’e kadar 
gerekli sermaye artırımını yapmayan 
şirketler hakkında, düzenlemenin 
yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay 
içinde sermaye artırımını yaparsa fesih 
işlemi uygulanmayacak. Esnafın oda ve 
borsalara borcu da yapılandırılacak.

Müteahhitlere prim desteği: 
Türk firmalarının çalışmak için 
yurtdışına götürdüğü işçilerin 
sayısının artırılması için, prim üst sınırı 
asgari ücretin 6.5 katından 3 katına 
indiriliyor. Böylece yurtdışında daha 

fazla Türk işçisi çalıştırılabilecek.
MTV, muayene de kapsamda: 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve 
kesilen vergi cezaları ile gecikme faizi 
de yapılandırılacak. Araç muayenesini 
zamanında yaptırmayanların cezaları 
ve gümrük vergisi borçları da yeniden 
yapılandırma kapsamına alındı.

İthal pırlanta ÖTV 
kapsamında: Yurtdışından gelen 
pırlanta, gümüş takılar ile pırlantalı 
altın takılar ÖTV kapsamına alındı. 
Kıymetli taşların borsada işlem 
görmeyenleri KDV istisnasının dışına 
çıkarıldı.

Bağ-Kur alacağı donduruluyor: 
Yaklaşık 22 milyar liralık Bağ-Kur 
alacağı donduruluyor. Toplam 1.3 
milyon Bağ-Kur’luya borçlarını 
yapılandırma fırsatı veren tasarıyla, 
son 5 yıl işçi olarak çalışanlara işçi 
statüsünde emeklilik yolu açılıyor. Bu 
kapsamda olan yaklaşık 70 bin Bağ-
Kur’lunun emekliliğindeki engel de 
kalkmış olacak.

30 Nisan’a kadar olan borçlar: 
Torba Yasa’daki vergi yapılandırması 
30 Nisan 2014’ten önceki dönemde, 
beyana dayanan vergilerde bu 
tarihe kadar verilmesi gereken 
beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara 
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 
zamlarını kapsayacak.

Madencilere erken emeklilik: 
Madenciler için emeklilik yaşı 55’ten 
50’ye düşürülecek. Yıpranma hakkıyla 
emeklilik yaşı 43’e inecek. Yeraltında 
azami çalışma süresi günlük 6, haftalık 
36 saat oldu. Linyit ve taşkömürü 
madeni çalışanlarına asgari ücretin 
2 katından az maaş verilemeyecek.

Yeraltında kıdem şartı yok: 
Kıdem tazminatı için 6 ay çalışma şartı 
kaldırılıyor. Yeraltı işlerinde bir gün 
dahi çalışanlar kıdem tazminatından 
yararlanabilecek. Kıdem tazminatları, 
çalıştırıldığı son kamu kurum ve 
kuruluşu tarafından işçinin banka 
hesabına aktarılacak.

Ekonomide ‘barış yasası’ tamam
Torba yasa ile getirilen 

düzenlemelerle 
milyonlarca 

vatandaşın vergi, 
prim borcu, idari para 
cezası yeni bir ödeme 
takvimine kavuşacak.
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2023 hedeflerine ulaşmak 
için yeni teşvik gerekli

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 2023 
hedeflerine ulaşabilmesi 

için Türkiye’nin her yıl yüzde 6 ve 
üzerinde sürdürülebilir büyüme 
oranına ulaşması gerektiğini dikkat 
çekti. Bu büyüme oranlarına ulaşmak 
için bir dizi önlem alınması gerektiğini 
belirten Yorgancılar, “24 Temmuz’da 
Odamızın davetiyle İzmir’e gelecek 
olan Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’ye yeni teşvik mekanizması 

ile ilgili kapsamlı bir rapor sunacağız” 
dedi. 

Swissotel Büyük Efes Oteli’nde 
İzmir Kordon Rotary Toplantısı’na 
konuk olan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 2023 
hedeflerine ulaşmak isteyen 
Türkiye’nin büyüme politikalarına 
odaklanması gerektiğini söyledi.  
Büyüme olmadan işsizlik konusunu 
çözülemeyeceğini ifade eden 
Yorgancılar, “İtalya ile Çin arasında en 
büyük üretim üssü olan Türkiye, bu 
avantajı değerlendiremiyor. Dünya 
Bankası, 2014 Türkiye büyüme 
rakamını yüzde 2.4 olarak açıkladı. 
Bu büyüme oranı bizim için bitmek 
demektir. Zira, 700 bin öğrenci her 
yıl üniversitelerden mezun oluyor. Bu 
gençlere iş sağlayacak tek yer üretim 
merkezleri fabrikalardır.  Yüzde 2.4 
büyüme ile bunu sağlamamız, hatta 
2023 hedeflerine ulaşmamız mümkün 
değil” dedi.

Enerji konusuna özel ilgi
Büyüme rakamlarının Avrupa 

Birliği ülkeleri ile kıyaslanmasının 
yanılgıya neden olduğunu kaydeden 
Yorgancılar, “AB ülkeleri bizim 

rakibimiz değil. Bizim Brezilya, 
Çin, Hindistan Rusya gibi ülkelerle 
mukayese edilmemiz lazım. Orada ise 
sıkıntı var” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, 2023 
hedeflerine ulaşmak için bugün 
itibariyle 160 - 162 milyar dolarlık 
enerji yatırımının şart olduğunu 
vurgularken, şunları söyledi:

“Bilimin ve teknolojinin 
gereklerine göre inşa edilecek nükleer 
santral dahil yeni enerji yatırımlarının 
bir an önce hayata geçirilmesi 
gerekiyor. Şu an ki enerji ithalatımız 
50 milyar dolar civarında. Bunun 
büyük bir kısmı doğalgaza bağlı. 
Hidroelektrik santral kapasitemiz 
belli, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, 
jeotermal gibi yenilebilir enerji 
kaynakları dahil tüm enerji yatırımları 
için, bu yatırımlarda kullanılacak 
makine ve ekipmanı da içine alacak 
bir teşvik mekanizması gerekiyor.”

Güneş rüzgar, jeotermal
Bu kapsamda EBSO’nun 

daveti ile 24 Temmuz’da İzmir’e 
gelecek olan Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’ye sunulmak üzere 
kapsamla bir rapor hazırladıkları 
bilgisini veren Yorgancılar, İzmir 
özelinde ise rüzgardan, güneş ve 
jeotermale kadar yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını teşvik eden 
bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu 
ifade etti. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, İtalya ile Çin 

arasında en büyük üretim üssü 
olan Türkiye’nin avantajlarını 

değerlendirmesini önerdi. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin iş yapma 

endeksinde 132’nci sırada yer aldığını 
belirterek yatırımcının önünün 
açılmasını istedi. Yorgancılar, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımyla 
gerçekleştirilecek teşvik zirvesinin 
bayram öncesinde yapılacağını da 
açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne (TOBB) bağlı İzmir’deki oda 
ve borsaların ortak yönetim kurulu 
toplantısı, Ege Bölgesi Sanayi Odası ev 
sahipliğinde yapıldı. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, Türkiye’de 
yatırım yapmanın zorluklarından 
bahsederek, iş yapma endeksinde 
Türkiye’nin 189 ülke arasında 132’nci 
sırada yer aldığını açıkladı. Yorgancılar, 
bir yabancı yatırımın yatırıma başlama 
süresinin 2 yıla ulaştığını belirterek, 
yatırım prosedürünü içeren tabloyu 
gösterdi.

Bayram öncesi zirve
Ender Yorgancılar, İzmir’in 

teşvikteki sıkıntılara da işaret etti. 
EBSO’nun üretimden satışlar kriterine 
göre gerçekleştirdiği 100 Büyük 
anketinin sonuçlarını değerlendiren 

Yorgancılar, “Bir önceki yıla göre 
İzmir’deki firmaların üretimdeki 
satışları yüzde 5.5 artarken, Türkiye 
geneli yüzde 8.2 artmış. İhracat 
İzmir firmalarında yüzde 18.7 düştü. 
Sanayicinin karının yüzde 4.5-5 
oranına oturduğunu görüyoruz. 
Bunlar tamamen teşvik sisteminden 
kaynaklanıyor. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ile konuştuk. Temmuz ayı 
sonuna doğru İzmir’de teşvikle ilgili bir 
toplantı yapacağız. İş dünyası ve sivil 
toplum kuruluşları da katılacak. Belki 
bölgesel belki sektörel olarak neler 
yapılacağı ile ilgili hazırlıklar yapılıyor. 
Ülkemize ve bölgemize faydalı, hayırlı 
olacağına inanıyorum” dedi.

ABD’nin Avrupa Birliği ile yapacağı 
gümrük anlaşmasında Türkiye’nin 
de taraf olması gerektiğini belirten 
Yorgancılar, aksi takdirde ihracatta 
yaşanacak kaybın 35 milyar doları 
bulacağını açıkladı.

Demirtaş istikrar 
programı istedi
İzmir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş 
da, ekonomideki risklere dikkat 
çekerek, yeni bir istikrar programı 
önerdi. Dış politikadaki sorunlara 
vurgu yapan Demirtaş, “İhracatımızda 
çok önemli bir aksama yok ama 

olabilir. Faiz konusunda Başbakan ve 
Merkez Bankası arasında biz de kimin 
tarafında olacağız diye endişemiz 
var. Merkez Bankası politikalarına 
çok karışılırsa risk yaşanabilir. Bu da 
bizi zora sokar.  Ama yüksek faiz de 
bizi zora sokar. Üzerinde durulması 
gereken sorunların birlikte çözülmesi. 
Enflasyonda dünyada bir numarayız. 
Sanayici için yüzde 4 kar mıdır? Hem 
karsızlık var hem enflasyon yüksek. 
Ekonomide önümüz açık değil. Yeni 
bir istikrar programı mutlaka olmalı. 
Ülkemizde risk taşımamakla beraber 
dikkatli olmak gerektiği ortada” dedi.

Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, 
denizcilik sektöründe iyi bir 
dönem yaşanmadığını, ancak 
2013’teki rakamları bu yıl 
yakalayabileceklerinden umutlu 
olduğunu söyledi. Öztürk, gemi ve yat 
ihracatında gelişme olmasına rağmen 
Türkiye’deki tersanelerin yeni sipariş 
alamadıklarından da yakındı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, 
pamuk üreticisi Türkiye’nin 2002-
2013 yılları arasında 8 milyon 24 bin 
ton pamuk ithal ettiğini ve karşılığında 
13 milyar 82 milyon dolar ödediğini 
belirtiken tarım politikalarındaki 
çarpıklığın giderilmesini istedi.

Yorgancılar: Yatırım için
girişimcinin önü açılsın
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Manisa teşvikte
yine İzmir’i geçti

Türkiye’de 6 bölgeye ayrılan 
teşvik sistemi nedeniyle 
Manisa’ya karşı kan 
kaybeden İzmir, açıklanan 

‘Mayıs ayı teşvik listesi’ ile bir kez 
daha yıkıldı. İzmir’e göre 2 sıra üstte 
bulunan Manisa, yapılacak yatırımlar 
için 520 milyon lira destek alacak. 
Manisa’ya yarım saat mesafedeki İzmir 
ise teşvik adaletsizliği nedeniyle 226 

milyon lirayla Manisa’nın yarısından 
bile az teşvik alacak. İş dünyası ise 
sorunu çözümü için 24 Temmuz’daki 
‘Teşvik Zirvesi’ne’ kilitlendi.

Ekonomi Bakanlığı, Mayıs ayında 
teşvik belgesi almaya hak kazanan 
firmaları açıkladı. Türkiye genelinde 
yapılacak yatırımlar, KDV ve gümrük 
istisnaları gibi alanlarda 323 firmaya 
toplam tutarı 6 milyar 286 milyon 

644 bin liralık teşvik belgesi verdi. 
Açıklanan rakamlar bir kez daha 
Manisa ile İzmir’i karşı karşıya 
getirdi. İzmir’de yatırım teşviği için 
20 firmaya 226 milyon liralık destek 
verilirken, İzmir’e 2 kattan fazla fark 
atan Manisa 12 firmayla 520 milyon 
liralık destek aldı. İzmir’in listede 
20 firmayla, Manisa’nın 2 katı fazla 
olmasına rağmen, kentin aldığı destek 
tam tersine Manisa’nın yarısını bile 
bulamadı.

İzmir’de en büyük teşvikli yatırım 
71 milyon 800 bin lira ile Polibak 
firmasının Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yapacağı yeni yatırım oldu. 
Taru Eğitim özel okul kurmak için 
19 milyon 765 bin liralık, Kepi Grup 
otel kurmak için 18 milyon 450 bin 
liralık, Golden Beach Turizm huzurevi 
kurmak için 16 milyon 534 bin liralık, 
İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi 
altyapı için 5 milyon 842 bin liralık yeni 
yatırım gerçekleştirecek.

Yatırım teşvik sıralamasında          
3. Bölgede yer alan Manisa ise 
410 milyon dolarlık yatırım teşvik 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar: Bölgesel teşviklerin İzmir’i zor duruma soktuğunu her 
zaman dile getiriyoruz. Buna çözüm bulunamaması halinde İzmir’i zor 
günler bekliyor. Dünya Bankası da Türkiye’nin büyüme hedefini 2.4 
olarak açıkladı. Eğer böyle sürürse işsizlik daha da artacaktır. Zaten İzmir, 
işsizlik konusunda Türkiye’nin lider illerinden biri. Bu büyüme oranı 
hem sanayicinin hem de iş arayanların bitmesi demektir. Çünkü fabrika 
üretemeyecek, işçiye ihtiyaç duymayacak, yeni mezunlar da iş hayatına 
atılamayacak. Zira, 700 bin öğrenci her yıl üniversitelerden mezun oluyor. 
Bu gençlere iş sağlamak ve Manisa’yla olan eşitsizliğin giderilmesi için 24 
Temmuz’da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla yapacağımız 
Zirve büyük önem taşıyor. Bakanı Zeybekci’ye yeni teşvik sistemiyle ilgili 
hazırladığımız mekanizması ile ilgili kapsamlı bir rapor sunacağız. 

Yorgancılar: Rapor hazır
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belgesi aldı. Manisa’da en büyük 
yatırım teşviğini Adnan Polat Enerji’yi 
bünyesine katan Kanadalı emekli fonu 
The Public Sector Pension Investment 
Board aldı. Firma, Soma’da 387 
milyon liralık rüzgar santrali yatırımı 
gerçekleştirecek.

Mayıs ayında teşvik belgesi alan 
iller sıralamasında Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin memleketi Denizli 
de sadece 3 yatırıma 22 milyon 
liralık teşvik alabildi. Akça Holding 
Denizli’de kuracağı enerji santrali için 
16 milyon liralık, Erikoğlu da, enerji 
yatırım için 3 milyon 184 bin liralık 
teşvik aldı.

Her fırsatta İzmir’e 30 dakikalık 
mesafedeki Manisa’nın 3’üncü Bölge; 
İzmir’in ise daha az destek anlamına 
gelen 1’inci Bölge olanaklarından 
yararlanmasını eleştiren iş dünyası, 
sorunun Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
öncülüğünde 24 Temmuz’da 
gerçekleştirilecek Teşvik Zirvesi’nde 
çözülmesini bekliyor. 

2 projeyle 114 milyon
Teşvik kapsamında 1’inci bölgede 

yer alan Düzce 1 milyar 160 milyon 
264 bin liralık teşvik ile dikkat 
çekerken, İzmir’den bir basamak 
daha fazla desteklenen Muğla, sadece         
2 projeyle 114 milyon 343 milyon   
828 TL’yi kaptı. Muğla gibi 2’nci 
bölgede yer alan Aydın 3 projeyle       
7 milyon 136 bin lira, Denizli 4 
projeyle 30 milyon 194 bin; 3’üncü 
bölgedeki Balıkesir 7 projeyle 66 
milyon 868 bin, yine aynı kapsamdaki 
Burdur tek projeyle 3 milyon 550 bin 
liralık teşvikten yararlandı.

Kim, nasıl faydalanıyor?
Sanayi ve Ekonomi Bakanlıkları 

tarafından hazırlanarak 2012’de 
yürürlüğe giren Teşvik Kanunu’na 
göre Türkiye 6 teşvik bölgesine 
ayrılıyor. İllerin gelişmişlik durumuna 
göre teşvik oranlarının belirlendiği 
düzenlemede doğu ve güneydoğu 
bölgeleri 6’ncı bölge kapsamında 
en fazla desteklenen iller arasında 
yer alıyor. Teşvik kapsamında 
İzmir gibi 1’inci bölgede yer alan 

kentler ile 2’inci bölge illeri gümrük 
vergisi muafiyetinin yanında, KDV 
istisnası, vergi indirimi, sigorta primi 
işveren hissesi desteği ile yatırım 
yeri tahsisinden yararlanıyor. 1 ve 

2’inci Bölgeler haricindeki diğer 
tüm bölgelere ayrıca faiz desteği 
sağlanırken 6’ncı bölgelere özel olarak 
gelir vergisi stopajı desteği ile sigorta 
primi desteği veriliyor.

Teşvik uçurumu işsizliğe yansıdı
İzmir ve Manisa arasındaki teşvik uçurumu işsizlik rakamlarına da 

yansıdı. En az destek alan İzmir’deki oran, iki kat fazla desteklenen Ma-
nisa’dakinin üç katı oldu. İzmir’deki işsizlik oranı üç büyük kentin de en 
yükseği olarak kayıtlara geçti.

Araları 30 dakika
TÜİK’in iller bazında açıkladığı işsizlik rakamlarına göre düşüş eğilimi 

devam etti. İşsizlik oranı yüzde 9 ile son 10 ayın en düşüğüne geriledi. 
Ancak TÜİK’in rakamları, İzmir ile Manisa arasındaki teşvik adaletsizliği-
nin sonuçlarını da ortaya koydu. İzmir’de işsizlik oranı yüzde 15.4 olarak 
tahmin edilirken; 30 dakika uzaklıktaki Manisa’da bu rakam yüzde 5.1 
olarak çıktı. Manisa, en fazla istihdam oranına sahip 12’nci il, en fazla 
işgücüne katılma oranına sahip 9’uncu il olurken işsizlik oranı en düşük 
3’üncü il olarak dikkat çekti. İzmir ise, işsizliğin en çok görüldüğü 7’nci 
kent oldu.
Üç büyük il içinde en çok işsizlik oranına sahip şehir de yine İzmir. İzmir’i 
yüzde 11,2’lik işsizlik oranı ile 14. sırada İstanbul, yüzde 10,9’luk işsizlik 
oranı ile 17. sırada Ankara takip ediyor.
İşsizlik oranı 2011’de yüzde 9.8 olurken İzmir yüzde 14.7 ile en yüksek 
işsizliğin olduğu ikinci şehir oldu. 2012’de işsizlik oranı düşüp yüzde 9.2 
gerçekleşirken İzmir’de yüzde 14.8 ile yine yükseldi. 2013’te ise Türkiye 
genelinde işsizlik yüzde 9.7’ye yükselirken İzmir’deki oran yüzde 15.4’e 
fırladı.

Teşvik yok, iş yok
İzmir, yatırımcıya en az teşvikin verildiği 1. Bölgede; Manisa ise         

3. Bölgede yer alıyor. Teşvikler arasında; KDV istisnası, Gümrük Vergisi 
muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri 
tahsisi destekleri, faiz desteği ve KDV iadesi gibi kalemler bulunuyor.

Kabak: İşgücüne katılım yüksek
İşKur İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, İzmir’de işsizlik oranlarının ülke 

genelinin üzerinde seyretmesinin iş gücüne katılım oranının daha yüksek 
olmasından kaynaklandığını, iş arayan nüfusun önemli bölümünün ise ofis 
ortamında çalışma talebinde bulunmasının oranları artırdığını ifade etti.
Kabak, ülke geneline işsizlik düşerken İzmir’de gerileme görünmediğini, 
kentin işsizliğin en yüksek olduğu büyükşehir olduğunu belirtti. Kentteki 
iş gücüne katılım oranının yüksek olduğunu belirten Kabak, “İzmir’de 
Türkiye ortalamasına göre daha fazla oranda bir nüfus çalışmak istediğini 
belirtiyor. Örneğin kadınların iş gücüne katılım oranı hayli yüksek. Türki-
ye genelinde kadınların oranı yüzde 30 civarında, İzmir’de ise yüzde 38. 
Türkiye’nin 2023 hedefi zaten yüzde 41. Toplamda ise İzmir’de iş gücüne 
katılım oranı, ülke ortalamasının 5 puan üzerinde. Daha fazla sayıda 
kişinin çalışmak istemesi, kentteki yatırımların da buna yanıt verememesi 
oranları artırıyor” dedi.



15 Haziran 2012 tarih ve 
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe girmiş olan “Yeni 
Teşvik Sistemi” kapsamındaki önemli 
teşvik uygulamalarından birisi de     
12 yatırım konusuna göre belirlenmiş 
asgari sabit yatırım tutarlarının 
sağlanması halinde uygulanan 
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 
Uygulamasıdır.

Büyük Ölçekli Yatırımların 
Teşviki uygulaması

Türkiye’nin teknoloji ve Ar-Ge 
kapasitesini artırma ve uluslararası 
rekabet üstünlüğü sağlama potansiyeli 
bulunan 12 farklı sektörde yapılacak 
yatırımlara, bölgesel gelişmişlik 
düzeyine göre farklılaştırılmış, 
ancak bölgesel yatırım teşvik 
uygulamalarından daha avantajlı 
oranlarda destek sağlanmak 
üzere kurgulanmıştır. Yatırım 
projelerinin bu uygulama kapsamında 
desteklenebilmesi için ön koşul, 
12 yatırım konusu için belirlenmiş 
asgari sabit yatırım tutarlarına sahip 
olmalarıdır.

Büyük ölçekli yatırımlar için 
sağlanan destek unsurları

l Yatırım kapsamında temin edilen 
ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat 
için KDV ödenmez.
l İthal makine ve teçhizat için 
gümrük vergisi ödenmez.
l Yatırım yerine göre, yatırım 
büyüklüğünün yüzde 25 ila yüzde 

65’ine karşılık gelen tutarda kurumlar 
veya gelir vergisinden istisna edilir.
l Yatırım yerine göre, yatırım 
kapsamında yaratılan istihdam için 
ödenmesi gereken sigorta primi 
işveren payının asgari ücrete tekabül 
eden kısmı 2 ila 12 yıl süreyle 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
karşılanır.
l Yatırım için yer tahsisi imkânından 
faydalanılabilir.
l 6. Bölgede gerçekleştirilen 
yatırımların, yarattıkları istihdam için 
ödemeleri gereken sigorta primi işçi 
hissesi ve gelir vergisi stopajının asgari 
ücrete tekabül eden kısmı 10 yıl 
süreyle Ekonomi Bakanlığı tarafından 
karşılanır.

Bölgesel Teşvik Uygulamasında 
olduğu gibi, Büyük Ölçekli 
Yatırımların Teşviki Uygulamasında 
da belirlenen yatırım konularına, 
yatırım teşvik araçlarıyla sağlanacak 
yardım yoğunlukları bölgelerin 
ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 
farklılaştırılmıştır. Büyük Ölçekli 
Yatırımların Teşviki Uygulaması 
kapsamında desteklenecek olan 
yatırım projeleri için de (Bölgesel 
Uygulamada olduğu gibi) bulundukları 
ildeki bir organize sanayi bölgesinde 
yapılması durumunda, Vergi İndirimi 
ve Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteği bakımından ilave kazançlar 
sağlanması mümkün olacaktır. Aynı 
ilde organize sanayi bölgesi dışında 
yapılacak büyük ölçekli bir yatırımın 

Büyük ölçekli yatırımların 
teşviki ile yeni yatırım 

teşvik modelinin 
uygulama sonuçları

Adnan Yıldırım
@adnyildirim

EGE’DEN

Türkiye’nin teknoloji 
ve Ar-Ge kapasitesini 
artırma ve uluslararası 
rekabet üstünlüğü 
sağlama potansiyeli 
bulunan 12 farklı 
sektörde yapılacak 
yatırımlara, bölgesel 
gelişmişlik düzeyine 
göre farklılaştırılmış, 
ancak bölgesel 
yatırım teşvik 
uygulamalarından daha 
avantajlı oranlarda 
destek sağlanmak 
üzere kurgulanmıştır. 
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organize sanayi bölgesinde yapılması 
durumunda, diğer teşvik araçları aynı 
kalmak üzere Vergi İndirimi ve Sigorta 
Primi İşveren Hissesi Desteğinden bir 
alt bölgede uygulanan daha avantajlı 
oran ve sürelerde yararlanılabilecektir.

Yeni yatırım teşvik 
modelinin uygulama 
sonuçları
2013 yılında düzenlenen yatırım 

teşvik belgesi sayısı 4 bin 956 olup, 
sabit yatırım tutarı 94 milyar 906 
milyon TL ve yaratılan istihdam 190 
bin 343’dür. 2014 yılının ilk 6 ayında 
düzenlenen yatırım teşvik belgesi 2 
bin 79 adet olup, sabit yatırım tutarı 
31 milyar 707 milyon TL ve yaratılan 
istihdam 70 bin 034 kişidir.

20.06.2012 – 30.06.2014 
döneminde düzenlenen teşvik 
belgelerinin sayı olarak yüzde 14’ü 
dokuma ve giyim, yüzde 10’u turizm, 
yüzde 7’si gıda ve içecek, yüzde 
6’sı madencilik ve yüzde 4’ü enerji 
alanındadır. Sabit yatırım tutarına göre 
bakıldığında, yüzde 29 ile en büyük 
payı enerji sektörü alırken, enerjiyi 
sırasıyla yüzde 9, yüzde 7, yüzde 7, 
yüzde 6 oranlarıyla kimya, turizm, 
dokuma ve giyim ile madencilik 

sektörleri takip etmektedir. Yaratılan 
istihdama bakıldığında, yüzde 18’inin 
dokuma ve giyim sektöründe, 
yüzde 13’ünün turizmde, yüzde 
6’sının sağlıkta, yüzde 6’sının gıda ve 
içecekte ve yüzde 5’inin madencilik 
sektöründe olduğu görülmektedir.

Aynı dönemde, 13 milyar 
97 milyon TL yatırım tutarında              
13 adet stratejik yatırım belgesi,       

20 milyar 834 milyon TL sabit yatırım 
tutarında 39 adet büyük ölçekli 
yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. 
Bunun yanında, “Öncelikli Yatırımlar” 
kapsamında düzenlenen 994 adet 
teşvik belgesi olup, sabit yatırım 
tutarı 22 milyar 588 milyon TL ve 
yaratılan istihdam 57 bin 481 kişidir. 
Belge sayısı bazında il sıralamasına 
bakıldığında, Türkiye genelinde ilk 
sırayı İstanbul’un aldığı görülmekte 
olup, 1. Bölgede İstanbul, 2. Bölgede 
Konya, 3. Bölgede Gaziantep,           
4. Bölgede Afyonkarahisar, 5. Bölgede 
Kahramanmaraş ve 6. Bölgede 
Şanlıurfa ilk sırada yer almaktadır.

Öte yandan, sabit yatırım 
tutarı bakımından il sıralamasına 
bakıldığında, Türkiye genelinde 
ilk sırayı yine İstanbul’un aldığı 
görülürken, 1. Bölgede İstanbul,        
2. Bölgede Tekirdağ, 3. Bölgede 
Manisa, 4. Bölgede Malatya,              
5. Bölgede Kahramanmaraş ve          
6. Bölgede Mardin ilk sıradadır. Belge 
sayısına göre alt sektör sıralamasında 
ise Türkiye genelinde dokuma 
ve giyim ilk sırada bulunurken,               
1. Bölgede turizm, 2. ve 3. Bölgede 
dokuma ve giyim, 4. Bölgede 
madencilik, 5. ve 6. Bölgede dokuma 
ve giyim ilk sırada yer almaktadır.

Büyük Ölçekli Yatırım Tevik Uygulaması Kapsamında Desteklenecek Yatırım Konuları 

Sıra No Yatırım Konuları 
Asgari Sabit 

Yatırım  
Tutarları  

(Milyon TL) 
1 Rafine Edilmi Petrol Ürünleri Đmalatı 1000 
2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin Đmalatı 200 
3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları  200 
4 Motorlu Kara Taıtlarının Đmalatı Yatırımları 

4-a Motorlu Kara Taıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 
4-b Motorlu Kara Taıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 

5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon Đmalatı 
Yatırımları 

50 

6 Transit Boru Hattıyla Taımacılık Hizmetleri Yatırımları 
7 Elektronik Sanayi Yatırımları 
8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler Đmalatı Yatırımları 
9 Đlaç Üretimi Yatırımları  
10 Hava ve Uzay Taıtları ve/veya Parçaları Đmalatı Yatırımları 
11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) Đmalatı Yatırımları 

12 

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: 
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher 
ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu 
tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulaması Kapsamında 
Desteklenecek Yatırım Konuları
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla 
yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık 
verilmesi için yenilenebilir enerji tesislerinde 
kullanılacak teçhizatların üretimine teşvik 
istedi. İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in 
TBMM Başkanlığına verdiği Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne de destek 
verilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile DEİK Enerji İş Konseyi nezdinde çağrı 
yapıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu’nun yenilenebilir 
enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde yerli 
sanayinin söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla 
başlattığı girişim, yasal zemine kavuşma 
yönünde ilerliyor. İzmir milletvekilleriyle 
yapılan görüşmeler sonucu Birgül Ayman Güler 
tarafından TBMM Başkanlığına Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Güler’in 
değişiklik önergesinde “Bütün organize sanayi 
bölgelerinde yenilenebilir enerji kaynakları 
teçhizat imalatı yapanlar 
 7. Bölge statüsünde kabul edilerek teşvik 
edilir” ifadesi yer aldı. Kanun teklifinin 
gerekçesinde “Yenilenebilir enerji kaynakları 
enerjide dışa bağımlılığı ve çevrenin 
bozulmasını önleme gücüne sahiptir. Ancak 
bu sektörde teçhizat ithalat oranı yüksektir. 
Bu açık, teçhizat üretiminin Türkiye’de 
yapılması ile aşılabilir. Yatırım maliyetlerinde 
yapılması önerilen yasa değişikliği ile sağlanacak 
kolaylaştırma, enerji stratejilerinin yenilenebilir 
kaynaklarla güçlendirilmesine ve ulusal 
kaynaklarda israfın giderilmesine destek 
olacaktır” denildi.

2023 hedefleri için enerji
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

EBSO, yenilenebilir enerji 
için imalat teşviği istedi
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Başkanı ve üyelerine gönderdiği yazıda; ülke 
ekonomisinin yumuşak karnı olarak bilinen 
cari açık içinde enerji ve enerji hammaddesi 
ithalatının 2013 yılındaki yüzde 86’lık payı 
ve enerjide yüzde 75 olan dışa bağımlılığın 
sürdürülebilir kalkınma, rekabetçi ve güçlü ülke 
ekonomisinin inşa edilmesi hedefinin önünde 
büyük engel oluşturduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
yayımladığı “2010 – 2014 Strateji Planı”  
raporunda belirtildiği üzere, 2023 yılında 
tüketilecek enerjinin yüzde 30’unun 
yenilenebilir enerji (YE) kaynaklarından 
karşılanmasının hedeflendiğine dikkat çeken 
Yorgancılar, şu görüşlere yer verdi:

“Söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi 
için kurulacak YE tesislerinde ihtiyaç duyulan 
teçhizatın cari açığa olumsuz etkisi olacak 
şekilde ithalatı yerine, ülkemizde imal edilmesi, 
yatırım maliyetlerini iyileştirici yönde olumlu 
bir etki sağlayacağı gibi döviz kazancımızı 
da arttıracaktır. Ülkemizde YE sektöründe 
yerli imalatın teşvik edilmesi ve ülkemizin 

yüksek teknolojiye sahip YE şirketleri için 
doğrudan yatırımı heveslendiren çekim 
merkezine dönüşmesi, teknoloji transferi 
ile birlikte toplam yatırım maliyetlerinin 
azaltılması ve yatırımın geri dönüş süresinin 
kısaltılması açısından önemlidir. Bu durum 
hem yatırımcı hem de yatırımı destekleyecek 
finansman kuruluşları açısından cazip fırsatlar 
doğuracaktır.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
Türkiye’nin enerji teknolojileri dağıtım merkezi 
olmasını amaçladıklarını ifade ederken, 
“Yenilenebilir enerji kaynaklı enerji üretim 
tesislerinde kullanılmak üzere, Organize Sanayi 
Bölgeleri bünyesinde yapılacak teçhizat imalatı 
faaliyetlerinin 7. Bölge yatırım kapsamına 
alınarak teşvik edilmesi için, İzmir Milletvekili 
Sayın Birgül Ayman Güler tarafından sunulan 
ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
gündeminde olan kanun teklifindeki önerinin 
desteklenmesi hususunu değerlendirmelerinize 
arz ederim” dedi. 
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Doğalgaz ve petrol zengini 
Kazaklar, Akdeniz ve Ege 
kıyılarındaki devasa turizm 
yatırımlarından sonra 

Çeşme’ye de yatırıma hazırlanıyor. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, geçen yıl Türkiye’ye 425 
bin Kazak turistin geldiğini belirterek, 
“Kazak turistler için Türkiye önemli 
bir destinasyon. Kazak firmaların 
petrol ve turizmde Türkiye’deki 
yatırımları 700 milyon doları geçti. 
Artık Çeşme ile de ilgileniyorlar” dedi. 

Son yıllarda petrol ve doğalgazdan 
elde ettiği gelirlerle Türkiye’de 
çok büyük turizm yatırımları 
gerçekleştiren Kazaklar, şimdi de 
gözlerini İzmir’e çevirdi. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Kazaklar’ın turizm 
yatırımı yapmak için Çeşme ile 
ilgilendiklerini açıkladı.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev 
ve Güney Kazakistan Eyalet Vali 
Vekili Saparbek Tuyakbayev’in de 
aralarında bulunduğu 18 kişilik 
Kazakistan Heyeti, Ege Bölgesi 

Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyaret 
çerçevesinde İzmir ile Kazakistan 
arasındaki ekonomik işbirliğinin 
güçlendirilmesine zemin hazırlayacak 
“Türkiye - Kazakistan Ticaret, 
Yatırım ve İşbirliği İmkanları”  konulu 
konferans gerçekleştirildi.

Kazak ve İzmirli işadamlarının ikili 
iş görüşmesi de yaptığı toplantının 
açılışında konuşan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
Kazakistan ile inşaat, turizm ve altyapı 
projelerinde işbirliği yapılabileceğini 
söyledi.

Geçen yıl Türkiye’ye 425 bin 
Kazak turistin geldiğini, Kazak 
sermayeli firmaların Ege ve Akdeniz 
kıyılarında önemli turizm yatırımlarına 
imza attığını belirten Yorgancılar, 
“Kazaklar artık Çeşme ile de 
ilgileniyor. Bunu büyük memnuniyetle 
sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi. 

STA imzalanmalı
Türkiye ve Kazakistan’ın aynı 

köklerden gelen, derin bir tarihi 
paylaşan akraba halklar olduğunu 
dile getiren Yorgancılar, “Kazakistan 

1991’de bağımsızlığını ilan ettikten 
sonra tanıyan ilk ülke Türkiye. 
2009’da iki devlet arasında imzalanan 
stratejik işbirliği anlaşması, iki ülkenin 
ticaretinin gelişmesinin en önemli 
kanıtıdır. EBSO olarak Kazakistan 
ile ilişkilerimize son derece önem 
veriyoruz. İki ülke arasındaki 2.8 
milyar dolarlık ticaret hacmi iki 
ülkenin potansiyelini tam yansıtmıyor. 
İzmir’in Kazakistan’a ihracatı 22 
milyon dolar, ithalat ise 18 milyon 
dolar. Bu rakamlar yeterli değil. 
Atılması gereken bazı adımlar var. En 
önemlisi serbest ticaret anlaşmasının 
imzalanması. Bu anlaşmanın iki 
ülkenin ticaretini artıracağından 
şüphem yok. Gerek THY gerekse 
özel havayollarının iki ülke arasında 
seferlerinin bulunması son derece 
önemli. Kazakistan’a seyahatlerin 
30 günlük süre için vizeden muaf 
olması da ticareti kolaylaştıracak” diye 
konuştu.

18 milyar dolarlık yatırım
Yorgancılar, 1993’ten bu yana 

Kazakistan’a doğrudan Türk 

Kazaklar’ın rotası İzmir

Doğalgaz ve petrol zengini Kazaklar, Akdeniz ve Ege 
kıyılarındaki devasa turizm yatırımlarından sonra 
Çeşme’ye de yatırıma hazırlanıyor. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar,  “Kazak turistler 
için Türkiye önemli bir destinasyon. Kazak firmaların 
petrol ve turizmde Türkiye’deki yatırımları 700 milyon 
doları geçti. Artık Çeşme ile de ilgileniyorlar” dedi.
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yatırımlarının 2 milyar doları geçtiğini 
söyledi. 500 civarında Türk firmasının 
bu ülkede faaliyet gösterdiğine dikkat 
çeken Yorgancılar, “Türk müteahhitlik 
şirketlerinin üstlendiği 400 projenin 
değeri 18 milyar dolar değerinde. 
Kazak firmaları da petrol ve turizmde 
yaptığı yatırımlar 700 milyon doları 
geçti. 150 Kazak sermayeli firma 
faaliyet gösteriyor. Kazaklar artık 
Çeşme ile de ilgileniyor. Bunu büyük 
memnuniyetle sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Kazak turistler için Türkiye 
önemli bir destinasyon. Geçen yıl 
425 bin Kazak turist ülkemizi ziyaret 
etti. İnşaatta, turizmde, altyapıda 
yapabileceğimiz çok potansiyel var. 
Bu potansiyeli harekete geçirmede en 
büyük sorumluluk biz işadamlarının” 
diye konuştu. 

Türkiye’ye serbest OSB
Kazakistan’ın yatırım hamlesine 

çıktığını duyuran Kazakistan 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 
Canseyit Tüymebayev, Türkiye 
ile Kazakistan arasındaki ticaret 
hacminin 15-20 milyar dolara çıkması 
hedefinin bulunduğunu söyledi. 
Kazakistan’da Türkiye’nin sanayi 
bölgelerinin oluşturulacağını söyleyen 
Tüymebayev, “Sanayi Bölgelerinde 
Türk yatırımcıların Türkiye’deki 
şartlarda kendi yönetimlerini 
kuracaklar. Özel teşvik imkanları 
sağlanacak. Buna ek olarak üretilen 
mallar Kazak piyasası dışında, Beyaz 
Rusya ve Rusya gümrük birliği 
çerçevesinde 170 milyonluk bir pazara 

açılabilecekler” dedi.
Tüymebayev, iki ülkenin ekonomik 

ve kültürel alanlarda yakınlaşacağını 
belirterek, “Zamanı gelecek, ortak 
Türkçe’ye geçeceğiz” diye konuştu.

Alım garantili yatırımlar
Güney Kazakistan Eyaletinin 

yatırım imkanları ve teşvikleri 
hakkında bilgi veren Güney 
Kazakistan Eyaleti Vali Yardımcısı 
Saparbek Tuyakbayev de Egeli 
firmaları ülkesinde yatırıma davet 
etti. Tuyakbayev, “Kazakistan, ziraat 
gıda, tekstil, eczacılık, makine, 
inşaat malzemeleri, enerji, turizm 
ve lojistik alanlarını öncelikli 
ekonomik sektör olarak belirledi, 
yatırım programı konusunda köklü 
değişimler yapıldı. Kazakistan 

hükümeti yabancı yatırımlar için 
iade ve garanti getirdi. Özellikle 
ziraat makineleri ve kamyonlarda 
Çin malı yasaklandı. Bu nedenle 
Kazakistan’da yatırımı destekliyoruz. 
Burada kurulacak fabrikalar ile ülke 
içinde yıllık 2 bin kamyon ve otobüs 
talebi var. Kazakistan’da yatırım 
yapılması halinde Tarım makineleri 
konusunda 5 bin traktöre kadar alım 
garantisi veriyoruz. İlaç sektöründeki 
yatırımlara da 5 yıl alım garantisi 
veriyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 
da 10 ile 20 cente kadar alım garantili 
yatırımları Kazakistan’a bekliyoruz. 
Süt ve et işleme fabrikası, yağ işleme 
fabrikası, meyve-sebze işleme 
projelerimiz var. Turizm konusunda 
yatırımcı da arıyoruz” bilgilerini verdi.

Kazakistan Büyükelçisi
Canseyit Tüymebayev

Güney Kazakistan Eyalet 
Vali Vekili Saparbek Tuyakbayev
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Ruanda Büyükelçisi Caesar 
Kayizari, ülkesinin değişim 
sürecinde Türkiye’ye çok 
ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Altyapı, tarım ve enerji sektörlerinde 
büyük yatırım imkanları bulunduğunu 
kaydeden Kayizari, Türkiye’nin 
Ruanda üzerinden Doğu ve Orta 
Afrika’ya açılabileceğini bildirdi.

2005 yılından itibaren başlatılan 
Afrika’ya açılım politikası sonrasında 
2013 Şubat ayında Ruanda’nın 
Türkiye’deki ilk büyükelçisi olarak 
göreve başlayan Korgeneral Kayizari, 
DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri 
Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın 
ile birlikte Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti. 
Son zamanlarda Türkiye ile Ruanda 
arasında üst düzey ziyaretler 
yapıldığını belirten Büyükelçi Kayizari, 
ticari diplomasinin de 
arttığını, THY’nin 
Kigali’ye direkt 
seferler 
başlattığını 
söyledi.

Büyükelçi 
Kayizari, Ruanda’da 20 yıl önce 
yaşanan iç savaşın dünyada da derin 
izler bıraktığını kaydederken, “Bu 
acıyı unutmak mümkün değil ama 
şimdi çok mutluyuz. Ruanda değişiyor 
ve gelişiyor. İnsanlar, aileler birbirine 
çok bağlı, barış içinde yaşıyorlar. 
Ruanda’da bu değişim sürecinde 
yapılacak çok iş ve Türkiye’ye 
ihtiyacımız var. Altyapı yatırımlarının 
yanısıra sağlık, turizm ve eğitim 
yatırımları yapılabilir. Türk yatırımları 

havacılık, emlak, 
eğitim, madencilik, 
enerji, turizm 
ve üretim 
sektörlerinde 
gelişme 
kaydediyor. 
Ruanda artık 
güvenli bir 
ülke. Yabancı 

yatırımcılara 
vergi kolaylıkları sağlandı. Gelen 
yatırımcıdan 7 yıl boyunca vergi 
alınmıyor. 2020 vizyonumuz Ruanda’yı 
düşük gelirli ülkeler arasından orta 
gelirli ülkeler arasına yükseltmek” 
dedi.

Türkiye’nin Afrika açılımının 
sadece politik ve ekonomik hedefli 
değil Afrika’nın sağlık, eğitim, tarım 
ve en önemlisi barış ve istikrarın 
korunmasına katkıda bulunma amaçlı 
olduğunu da vurgulayan Caesar 
Kayizari, aynı zamanda Türkiye’nin 
2019 itibariyle Orta Afrika topluluğu 
ile STA; Kenya, Uganda, Tanzanya, 

Burundi ve Ruanda ile Gümrük 
Birliği’ne girme yolunda olduğunu 
ifade etti.

Yorgancılar: Birlikte 
kazanalım
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, 
Dünya Bankası’nın Doing Business 
2014 raporunda Ruanda’yı Afrika’da 
iş yapılabilecek ikinci ülke ve 2005’ten 
bu yana dünyada en çok ilerleme 
kaydeden ülke olarak nitelendirdiğini 
bildirdi.

Türkiye’nin Ruanda ile olan 10 
milyon doları aşkın dış ticaretinde 
artı verdiğini, İzmir’den makine, gıda, 
temizlik, kimya, boya, sağlık ürünleri 
sanayilerinden yapılan 387 bin dolarlık 
ihracata karşın ithalat yapılmadığını 
söyleyen Yorgancılar, “Bu rakamlar 
elbette profilini çizdiğimiz ilişkilerin 
gerçek potansiyelini yansıtmıyor. 
Hedefimiz sektörel işbirliği ve yatırım 
fırsatlarını değerlendirerek  önce 500 
milyon, ardından milyar dolarlık dış 
ticaret rakamlarına ulaşmaktır” dedi.

Ruanda Büyükelçisi EBSO’da
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Yarımada ve İnciraltı ile 
başlattığı “ortak akıl” toplantıları 
Kültürpark’la devam etti. 

Fuarın Gaziemir’e taşınmasından 
sonra Kültürpark’a yeni bir kimlik 
kazandırmayı amaçlayan toplantıda 
konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, alanın kongre merkezi 
olarak yapılandırılmasının önemine 
değindi. Bu tercih sonrasında 
çevredeki otellerin ve turist sayısının 
birlikte artarak çevre esnafa katkı 
sağlayacağını söyleyen Yorgancılar, 
Kültürpark içindeki yeşil dokunun 
ve mevcut müzelerin korunması 
gerektiğini de dile getirdi. Yorgancılar, 
“Kültürpark’taki mevcut müzeler 
korunurken, mutlaka bir sanayi müzesi 
açılmalı. Bunun için EBSO olarak 
üzerimize düşen görevi yapmaya 
hazırız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Yarımada ve İnciraltı’nın 
ardından “ortak akıl” turlarının bu 
defaki konusu İzmir Enternasyonal 
Fuarı ile ihtisas fuarlarının düzenlendiği 
Kültürpark oldu. İlki Mayıs ayında 
gerçekleşen toplantının ardından, 
kentin kanaat önderleri, meslek odası 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları 
ve akademisyenlerin katıldığı toplantı 
İZFAŞ’ta gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıda, Kültürpark’ın 
işletim modeli ve yüklenecek 
fonksiyonlar ele alındı. Katılımcı 
yönetim anlayışıyla görüş alışverişinde 
bulunulan toplantıya katılanlar, 
Kültürpark’ın geleceğiyle ilgili fikir ve 
önerilerini dile getirdi.

Kültürpark’ın fonksiyonunu 
zenginleştirilmesini istediklerini 
söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, “10 yıllık başkanlığım 
süresince niye Kültürpark’ı bugün 
konuştuğumuzu sorabilirsiniz. 
Ancak Fuar’ın Gaziemir’e taşınması 
gerçekleşmeden bir şey yapmak 
mümkün değildi. Fuar fonksiyonunu 
çıkarmadan Kültürpark’ı rehabilite 
etmek, yeni fonksiyonlar eklemek 
mümkün değil. Şimdi Gaziemir’deki 
Fuar Kompleksi ile birlikte bu alan bir 
şeyler yapılabilir hale geldi” dedi.

Yeni Fuar alanıyla birlikte İzmir’de 
fuarcılığın 5 misli büyüyeceğini 
söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, kent 
merkezinde, sergi tarzı etkinliklerin 
de düzenleneceği kongre merkezine 
ihtiyaç olduğunu söyledi. Kültürpark’a 
çok fazla ve çeşitli fonksiyon 
yüklenmesinin karmaşa yaratacağı 
için uygun olmayacağını düşündüğünü 
söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Görüşleri 
aldıktan sonra, birbirini etkileyecek, 

besleyecek fikirlerin sonunda bir 
çalışma yapacağız. Önce fikirler 
oluşacak, ondan sonra yolumuza 
devam edeceğiz; bir yol haritası 
belirleyip hayata geçireceğiz” dedi.

Çekim merkezi olmalı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, İzmir’in en büyük 
sıkıntılarının başında kişi başına gelir 
miktarını artırmak olduğunu belirterek, 
“Kişi başına geliri artıracak olan en 
önemli konu kentteki yatırımların 
artmasıdır. Bu sayede kentteki işsizlik 
konusunun da çözümünde önemli 
yol alınması sağlanacaktır. Fuarı, 
botanik bahçesi ya da piknik alanı 
haline getirirsek kimseye bir şey 
kazandıramayız. Yapılması gereken 
en önemli proje Kültürpark’ın kongre 
merkezi olarak planlanmasıdır. Böylece 
düzenlenecek ulusal ve uluslararası 
kongreler sayesinde kentimize gelecek 
turist sayısı hızla artacak. 4- 5 yıldızlı 
otel yatırımları artacak, esnaf, ticaret 
erbabının geliri artacaktır. Kültürpark 
alanındaki mevcut yeşil doku, müzeler 
korunmalı ve mutlaka bir sanayi müzesi 
kurulmalıdır. Bunun için EBSO olarak 
üzerimize düşen görevi yapmaya 
hazırız” diye konuştu.

Yorgancılar konuşmasında ayrıca, 
Kültürpark’ı çevreleyen duvarların 
yıkılarak alanın yayalaştırılmasının 
önemini vurguladı. 

Kültürpark’a ‘sanayi müzesi’ önerisi
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 67 farklı 
sektörün faaliyet gösterdiği 

İzmir’in geçmişten bugüne sağlıklı 
bir büyüme gösterdiğini belirterek, 
“Kentlerin gelişimine bakar, illeri 
kıyas ederken 5- 10 yıllık geçmiş 
performansı değil, 30- 40 yıllık gelişimi 
esas alınmalı. İzmir’in büyümesi son 
30 yıldır olduğu gibi sağlıklı büyüme 

modeli üzerinde devam ediyor” dedi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ateş 
Demirkalkan, Eyüp Sevimli, Hüseyin 
Vatansever, İzmir Defterdarı Tamer 
Utkucu’yu ziyaret etti. Ziyarette 
İzmir ekonomisi ele alındı. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, teşvik sistemleri ile 
ilgili yeni düzenlemelerin gündeme 

geldiğini belirterek, “Bu konuda 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
Oda’mızdan özel bir çalışma yaparak 
kent için en uygun teşvik modeli 
önerisini hazırlamamızı istedi. Bu 
konuda çalışmalara başladık. Temmuz 
sonunda Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi’nin de katılacağı zirvede 
konu enine boyuna ele alınacak” diye 
konuştu.

Farklı uygulamalar var
Uygulanan teşviklerde kent 

ve bölge farklılıklarının yarattığı 
sıkıntıya değinen Yorgancılar, “Teşvik 
uygulamaları neticesinde yatırımcılar 
İzmir yerine, başka illeri tercih 
ediyor. Örneğin, Bağyurdu OSB ile 
Turgutlu OSB. Metrelerle ölçülecek 
bir alanda İzmir sınırları içinde kalan 
Bağyurdu OSB tevşikte 2., Turgutlu 
OSB ise 4. Bölge statüsünde. Aliağa 
OSB’de de aynı durum geçerli. Her 
türlü altyapısı tamamlanmış Aliağa’da 
arsa metrekare birim fiyatı 50 euro.        
25 kilometre ötedeki Manisa OSB’de 
ise metrekare fiyatı 200 lira ve yer 
yok. Aliağa OSB’de ise farklı teşvik 
uygulaması nedeniyle 1 milyon 
metrekare boş arazi var. Bu farklı 
teşvik uygulamaları İzmir’in büyümesi 

İzmir, sağlıklı büyüme modeli 
ile fark yaratıyor
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ve performansı ile ilgili olumsuz 
görüşlere neden oluyor” dedi.

Ülkenin tamamını 
kapsamalı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, İzmir ile Anadolu’nun son 
yıllarda büyüme gösteren Kayseri, 
Gaziantep gibi kentlerini mukayese 
edilmesini doğru bulmadığını 
belirterek şöyle devam etti, “İlleri 
mukayese ederken son 5- 10 yılına 
değil, 30- 40 yıllık geçmişine bakmak 
gerekiyor. İzmir son 30- 40 yılda 
sağlıklı büyüme modeli ile örnek oldu. 
Şimdi bunu daha da yukarılara taşımak 
için uğraş vermeliyiz” dedi. 

Defterdar Utkucu’ya yapılan 
ziyarette, Avrupa’nın ekonomik 

açıdan gelişmiş kentlerinden örnekler 
veren Yorgancılar, şöyle konuştu: 
“Örneğin Frankurt, Düsseldorf gibi 
kentlere gittiğimizde merkezde 
sanayi görmüyoruz. Fabrikalar, kent 
merkezine 1- 1.5 saat mesafede. 
Bizim de yatırımları ilçelere, üretimi 
tek çatı altında toplayabileceğimiz 
OSB’lere yönlendirmemiz gerekiyor. 
Ne zaman ki ilçeler kalkınır, kişi başı 
gelir ilçe merkezinde 30 bin doları 
bulur, Türkiye’nin tamamında sağlıklı 
büyüme sağlanmış olur.”

Gelişmiş ve dinamik 
bir kent
İzmir Defterdarı Tamer Utkucu da 

görev süresi boyunca Türkiye’nin bir 
çok kentinde görev aldığını belirterek, 

“Yeni görev yerim İzmir’i, çok dinamik 
ve ekonomisi gelişmiş bir kent olarak 
gördüm. Yarattığı katma değerle 
ülke ekonomisine güç veren İzmir’in 
büyümesi ve ekonomiye katkısının 
artması hepimizin dileği” diye konuştu.  

Bilgi aldılar
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ve Yönetim Kurulu üyeleri Ateş 
Demirkalkan, Eyüp Sevimli, Hüse-
yin Vatansever, İzmir Emniyet Mü-
dürü Celal Uzunkaya’yı ziyaret etti. 
Ziyarette genel asayiş ve emniyet 
camiasının çalışmaları hakkında 
bilgi alış verişinde bulunuldu. 
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Dünya Ekonomik Forumu, 
30 yıldan bu yana 
Avrupa’nın rekabet gücü 
üzerine çalışıyor. Bu 

çalışmalar kapsamında 2012 yılında 
Avrupa 2020 Rekabet Edebilirlik 
Raporu’nun ilk baskısı yayınlanmıştı. 
Serinin ikincisi, “Avrupa 2020 Rekabet 
Edebilirlik Raporu: Daha Rekabetçi 
Bir Avrupa İnşası” da Haziran ayında 
yayınlandı. Dünya Ekonomik Forumu, 
2014 raporunda Avrupa Birliği üyeleri 
ile üye olmayan bazı ekonomileri 
karşılaştırarak Avrupa 2020 Stratejisi 
ekseninde rekabet gücünün artırılması 
açısından durum değerlendirmesi 
yapıyor. 

Avrupa Komisyonu 2010 yılında, 
Avrupa Birliği ve üye devletlerin, 

AB’nin rekabet gücünün artırılmasına 
katkı sağlamalarına odaklanan Avrupa 
2020 Stratejisi’ni önermişti. Strateji 
doğrultusunda AB’nin “yüksek 
düzeyde istihdam, verimlilik ve 
sosyal bütünleşmenin var olduğu, 
sürdürülebilir, güçlü ve kapsayıcı bir 
ekonomiye dönüşmesi hedefleniyor. 
Bugün ekonomik kriz ve finansal 
zorlukların etkisiyle bir dizi risk 
ve kırılganlığın ortasında, hala tam 
olarak toparlanamamış olan Avrupa 
ekonomisi düşünüldüğünde, söz 
konusu hedeflere ulaşmak için uzun 
vadeli yapısal değişiklikleri bir an önce 
gerçekleştirmek gerektiği açık. 

Aslına bakılırsa, bir ekonominin 
rekabet gücünün merkezinde 
verimlilik yatar. Bununla birlikte, 

rekabetçi bir ekonomi, toplumun tüm 
üyelerinin yaratılan refaha katkıda 
bulunmasını ve bizzat bu refah 
düzeyinden yararlanmasını mümkün 
kılar, yani toplumun bütününe yüksek 
ve gittikçe yükselen yaşam standartları 
sunar. Diğer taraftan, bugünkü neslin 
ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı 
sıra gelecek nesillerin ihtiyaçlarının 
da karşılanabilmesi için rekabetçi bir 
ekonominin sürdürülebilir olması 
gerekiyor.

Avrupa 2020 Rekabet 
Edebilirlik Endeksi
Dünya Ekonomik Forumu, 

Avrupa 2020 Rekabet Edebilirlik 
Raporu’nda bir rekabet edebilirlik 
endeksi oluşturmuş ve üye ülkeleri, 
aday ülkeleri, AB üyesi olmayan 

Rekabetsizsiniz 
Türkiye!

Prof. Dr. Cem Kılıç
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Avrupa 2020 Stratejisi ile Rekabet Edebilirlik Endeksi Çerçevesi 
Avrupa 2020 Stratejisi Avrupa Rekabet Edebilirlik Endeksi

Temel Bileenler

Küreselleme Süreci çin Sanayi Politikası 
Avrupa çin Dijital Gündem 
Yenilikçilik Birlii 
Gençlik Hareketlilii 

Güçlü Kurumsal çevre
Dijital gündem
Yenilikçi Avrupa
Eitim - öretim 

Yeni Beceriler ve ler Gündemi 
Yoksullua Karı Avrupa Platformu 

Kapsayıcı gücü piyasası ve istihdam 
Sosyal içerme

Avrupa Kaynak Verimlilii Sürdürülebilir Çevresel sürdürülebilirlik 

Kaynak: World Economic Forum, The Europe 2020 Competitiveness Report: 
 Building a More Competitive Europe, 2014 Edition.  

Tablo 1: Avrupa 2020 Rekabet Edebilirlik Endeksi - 2014 
Sıra Ülke Skor (1 - 7) Sıra Ülke Skor (1 - 7)

Üye Ülkeler Aday Ülkeler

1 Finlandiya 5.70 zlanda 5.15  

2 sveç 5.55 Karada 4.07 

3 Hollanda 5.41 Türkiye 3.83  

4 Danimarka 5.32 Makedonya 3.62 

5 Almanya 5.28 Sırbistan 3.46  

6 Avusturya 5.16 

7 ngiltere 5.13 

8 Lüksemburg 5.07 

9 Belçika 4.93 

10 Fransa 4.81 

11 rlanda 4.75 

12 Estonya 4.74 

13 spanya 4.47 

14 Malta 4.44 

15 Portekiz 4.44 

AB 28 
Ortalaması 4.56

                      Kaynak: World Economic Forum, The Europe 2020 Competitiveness Report: 
         Building a More Competitive Europe, 2014 Edition.
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gelişmiş ekonomileri ve yükselen 
ekonomileri (BRIC) rekabet gücü 
skorlarına göre sıralamış. Bununla 
birlikte, rekabet edebilirlik endeksinde 
ayrıntılı bir rekabet ölçüsü oluşturmak 
yerine Avrupa 2020 Stratejisi’nin 
temelini oluşturan “güçlü, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir bir ekonomi” yaratmak 
için gerekli olan üç önceliğin analizine 
yönelmiş. 

Endekste “güçlü ekonomi”nin 
bileşenleri, kurumsal çevre, dijital 
gündem, yenilikçi Avrupa ile eğitim 
ve öğretim; “kapsayıcı ekonomi”nin 
bileşenleri, işgücü piyasası ve istihdam 
ile sosyal içerme; “sürdürülebilir 
ekonomi”nin bileşeni ise çevresel 
sürdürülebilirlik olarak belirlenmiş. 

Rekabet gücü 
arayışında Türkiye
Avrupa 2020 Rekabet Edebilirlik 

Endeksi’nin zirvesinde Finlandiya var. 
Onu İsveç, Hollanda, Danimarka ve 
Almanya izliyor. Dünya Ekonomik 
Forumu tarafından hazırlanan raporda, 
Türkiye, İzlanda, Makedonya, 
Karadağ ve Sırbistan ile birlikte “Aday 
Ülkeler” kategorisinde ele alınmış. 
Ayrıca, raporda Türkiye’ye ilişkin 
bir değerlendirme bölümü de yer 
alıyor. 1995 yılından bu yana AB ile 
ilişki içinde olan Türkiye’nin rekabet 
edebilirlik skoru 3.83. Bu rakam, AB 
28 ortalaması olan 4.56’nın altında 
kalıyor. Bununla birlikte, Türkiye kendi 
kategorisindeki diğer aday ülkeler ile 
karşılaştırıldığında, İzlanda (5.15) ve 
Karadağ’ın (4.07) altında; Makedonya 
(3.62) ve Sırbistan’ın (3.46) üzerinde 
yer alıyor.  

Avrupa 2020 Stratejisi 
çerçevesinde Türkiye’nin durumu 
daha detaylı incelendiğinde; kurumsal 
çevre skorunun Avrupa ortalamasının 
bir parça üzerinde olduğu ancak 
diğer bütün sıralamalarda AB 
ortalamalarının altında kaldığı 
görülüyor. Özellikle işgücü piyasası 
ve istihdam sıralamasında Türkiye 
(3.59), aday ülkeler arasında sondan 
ikinci ve AB 28 ortalamasının (4.15) da 
altında. Dünya Ekonomik Forumuna 

göre Türkiye’nin AB ortalamalarını 
yakalayabilmesi için eğitim ve öğretim 
sistemini geliştirmeye devam etmesi, 
işgücü piyasasındaki verimliliği 
artırması, özellikle gençlerin ve 
kadınların işgücü piyasasına katılmaları 
için mevcut fırsatları genişleterek bir 

insan kaynakları tabanı oluşturması 
gerekiyor. Buna paralel olarak, Türk 
şirketlerinin yenilikçi büyümeye 
yatırım yapmaları gerektiğinin altını 
çiziyor ve yenilikçi ürünler üzerine 
odaklanmanın uzun vadede verimliliği 
de artıracağını ekliyor.
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Boya ve kimya 
sanayicilerinin çözüm turu

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
üyesi boya ve kimya 
sanayicileri, sektörün 
konularına ortak çözümler 

geliştirmek amacıyla hem diğer sanayi 
odalarıyla güçbirliği yapıyor hem de 
Ankara’da Maliye Bakanlığı nezdinde 
girişimlerini sürdürüyor.

EBSO bünyesindeki boya ve kimya 
sanayicileri, Kocaeli Sanayi Odası ve 
İstanbul Sanayi Odası’ndaki komite 
üyeleriyle Kocaeli Sanayi Odası’nın 
ev sahipliğinde müşterek bir toplantı 
gerçekleştirdi.

Maliye Bakanlığı’nın ÖTV Kanunu 
ile ilgili gelişmelerinin yanısıra Tehlikeli 
Maddelerin Karayolu ile Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 
(ADR) ve SEVESO’nun gündeme 
geldiği toplantıda, ortak sorunları 
görüşmek üzere üç sanayi odası 
temsilcilerinin katılımıyla bir komite 
kurulması kararı alındı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası ile 
İstanbul Sanayi Odası temsilcileri, 
ÖTV konusundaki girişimleri ve 
elde edilen sonuçlar hakkında diğer 
katılımcıları bilgilendirdi. Teminat 
mektuplarının sanayiciye ağır 
yükümlülükler getirdiği ifade edilen 
toplantıda, ÖTV’nin nakdi olarak 
ödenmesinin daha çözüme yönelik 
bir sonuç olacağı önerilirken, bunun 
sanayi odaları meslek komitelerinde 

görüşülmesi için fikir birliğine varıldı.

Sektör için pozitif ayrım
EBSO ve ISO meslek komiteleri 

tarafından oluşturulan ve firma 
karnelerinin oluşturulmasına baz teşkil 
edecek “Pozitif Ayrım Kriterleri” 
ele alındı,  özellikle ÖTV için verilen 
teminat mektuplarının çözülmesinde 
önemli bir rol oynayacak firma 
karnesi oluşturulması için belirlenecek 
kriterlerin son derece önemli olduğu 
vurgulandı.

Oluşturulacak Komisyon “Pozitif 
Ayrım Kriterleri” üzerinde bir çalışma 
yaparak odaların meslek komitelerinin 
kararlarının da iletilmesi sonrasında 
EBSO, KSO ve İSO yetkililerinden 
birer temsilci belirlenerek Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi’ne gidilmesi ve 
görüşlerin bildirilmesi planlandı.

Gelir İdaresi ile yapılacak 
görüşmede 15 günde bir beyan edilen 

ÖTV’nin ayda bir yapılması yönünde 
de bir öneride bulunulması yönünde 
fikir birliğine varıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
tarafından ADR konusunda Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 
gönderilen görüş katılımcılarla 
paylaşıldı.

SEVESO konusunda da EBSO 
tarafından yapılan çalışmalar hakkında 
katılımcılar bilgilendirildi. AFAD ile 
yapılması planlanan eğitim programı 
konusunda bilgi aktarıldı. Bu konuda 
yapılacak yatırımlarda devlet 
teşviklerinden faydalanılmasının 
sağlanması yönünde girişimlerde 
bulunulması yönünde fikir birliğine 
varıldı.

Dow Chemical
Solventaş
Polisan
Dyo Boya
Beta Kimya
Beta Kimya
Kayalar Kimya
Beta Kimya
Kubilay Kimya
Akkim Kimya
Kayalar Kimya
Kanat Boya
Ergen Kimya

Ümit Parlak
Mustafa Kenan Selçuk
Necati Hakoğlu
Hasan Şerefhan
Adil Pelister
Yalçın Yaşar
Harun Baştürk
Nesimi Yaşar
İhsan Bilgiç
Meltem G. Ünal
Ersin Kayalar
Mesut Kanat
Zafer Ergen

Kimler katıldı?EBSO Boya Vernik ve 
Kaplayıcı Maddeler 

Sanayi Meslek Komitesi 
Üyeleri Kocaeli 

Sanayi Odası’nda 
meslektaşlarıyla 
bir araya gelerek 
sektördeki ortak 

konularını görüştü.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
boya ve kimya sanayicileri, 
Özel Tüketim Vergisi’ne 
tabi solventlerdeki teminat 

mektubu çözümü için Maliye 
Bakanlığı’nın kapısını çaldı. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar liderliğindeki sanayiciler, 
Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk 
ile biraraya gelerek vergi aslının 131 
katı teminat mektubu istenmesi, 
mahsuplaşmasının da vergi incelemesi 
sonunda yapılmasının sektörü zor 
durumda bıraktığını bildirdi.

Kamuoyunda “10 numara” 
olarak adlandırılan ve ağır ticari 
araçlarda kullanılmak üzere yasadışı 
yollarla yağa solvent karıştırılarak 
üretilen kaçak akaryakıtla mücadele 
çerçevesinde geliştirilen Özel 
Tüketim Vergisi’ne tabi solventlerdeki 
teminat mektubu uygulaması ve 
çözümleri, boya ve kimya sanayisinin 
en önemli sorunu oldu. 25 Nolu 
tebliğin kesin hükümlerine rağmen, 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı’ndan vergi dairelerine 
29 Mayıs 2014’te gönderilen iç 
talimat ile özellikle tiner dışı 
üretimde kullanılan ÖTV’ye 
tabi solventlerin teminat 
mektubu 
çözümleri 
vergi 

incelemesi sonunda gerçekleştiriliyor. 
Boya ve kimya sektöründe faaliyet 
gösteren sanayiciler, 0.0175 TL’lik 
vergi aslına karşılık 131 kat tutarla 
2.2985 TL’lik ÖTV’yi peşin ödüyor. 
Sonraki ay ödemesi gereken diğer 
vergi borçları ile ÖTV ödemelerinde 
mahsup yapabiliyorken, buradaki 
mahsup işleminin vergi incelemesi 
sonunda olmasının, boya ve kimya 
sanayisi için sürdürülemez ve 
yönetilemez biçimde büyük bir yük 
oluşturacağı ortaya çıkıyor.

Yorgancılar: İzmir için 
önemli
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
boya ve kimya sanayicilerinin ÖTV 
sorununun çözümü için EBSO Boya 
Vernik ve Kaplayıcı Maddeler Sanayi 
Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte 
Maliye Bakanlığı’nda Gelir İdaresi 
Başkanı Adnan Ertürk, Başkan 
Yardımcısı Şinasi 
Candan, 
Daire 

Başkanı Faruk Gözübüyük ve ÖTV 
Grup Başkanı Ersin Saklar ile biraraya 
geldi. Ankara’da yaklaşık 2.5 saat 
süren toplantıda, boya sanayisinin 
İzmir için önemine dikkat çeken 
Yorgancılar, “Sanayi boyalarının 
yaklaşık yüzde 65’i İzmir’de üretiliyor. 
Bu nedenle ÖTV ve teminat mektubu 
çözümleri İzmir için çok daha önemli 
bir sorun olarak ortada” dedi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanı Adnan Ertürk de, bir karar ya 
da tedbir alırken kesinlikle sanayicileri 
ve sanayiyi zor durumda bırakmak 
gibi bir hedeflerinin olmadığını, 
her zaman üretim yapan gerçek 
sanayicilerin, alınan tedbirlerden 
olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf 
ettiklerini bildirdi.

Toplantıda ayrıca; mevcut 
sorunların çözümü için, firmalar 
arasında pozitif ayırıma gidilebileceği, 
bununla ilgili olarak Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, 
İstanbul Sanayi 
Odası ve 
Kocaeli 

Boya ve kimya sanayicileri
ÖTV ile teminata çözüm istiyor
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Sanayi Odası meslek komitelerinin 
ortaklaşa yapacakları “pozitif ayrım 
kriterlerinin” belirlenerek, yine Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi’nde bir başka 
toplantıda tartışılması konusunda 
mutabakata varıldı.

Kaçakçılığın faturası  
sanayiciye çıkmasın
Ege Bölgesi Sanayi Odası Boya 

Vernik ve Kaplayıcı Maddeler Sanayi 
Meslek Komitesi, Türkiye’nin 
kalkınmasının üretimle mümkün 
olduğuna dikkat çekerek, yoruma 
dayalı uygulamalar yerine gerçek 
üretici sanayicilerin korunması 
gerektiğini bildirdi.

EBSO Boya Vernik ve Kaplayıcı 
Maddeler 

Sanayi 

Meslek Komitesi, sektörün ÖTV 
ve teminat mektubu sorununa 
çözüm bulunması amacıyla Maliye 
Bakanlığı’nda EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar ile Gelir 
İdaresi Başkanı Adnan Ertürk’ün 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 
sektöre ilişkin sunum yaptı.

Komite Başkanı İhsan Bilgiç, 
Türk boya sektörünün orta ve 
büyük ölçekli 600 firma tarafından 
gerçekleştirilen 750 bin tonluk 
üretimle Avrupa’da 6’ncı sırada 
olduğunu, dünya pazarında yaklaşık 
yüzde 2 paya sahip olduğunu 
belirtirken, ticaret hacminin de 
yaklaşık 2.5 milyar dolar civarında 
olduğunu söyledi.

Üretim tehlikede
Kaçak akaryakıtı önlemek 

amacıyla getirilen yaptırımlar sonucu 
solvent bazlı boya sanayisinin en 
önemli sorununun Özel Tüketim 
Vergisi uygulamaları ve teminat 
mektubu çözümleri olduğunu 
vurgulayan Bilgiç, “Türkiye’de yaklaşık 
17 milyon ton akaryakıt satılmaktadır. 
Bunun yaklaşık 3 milyon tonunun 
kaçak akaryakıt olduğu tahmin 
edilmektedir. Akaryakıt kaçakçılığında 
10 numaralı yağa solvent karıştırılarak 
yapılan kaçakçılığın toplam 
kaçakçılıktaki oranının yaklaşık yüzde 
3-4 olduğu tahmin edilmektedir” 
dedi.

Boya sanayisinin kullandığı white 
sprite, hekzan, toluen, s. nafta, 
solvesso 100-150, ksilen, metil asetat, 
wax gibi solventlerin ÖTV’ye tabi 
olduğunu söyleyen Bilgiç, 2014 yılında 
Nisan sonu itibariyle 18 bin 919 

ton toluen, 10 bin 496 ton 
ksilen,

 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar 

liderliğinde Gelir İdaresi 
Başkanı Ertürk ile bir 

araya gelen İzmirli boya 
ve kimya sanayicileri, 

solventte ÖTV ile teminat 
mektubu konularının 

sektör için taşıdığı önemi 
anlatarak çözüm istedi.   
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12 bin 758 ton hekzan, 7 bin 467 
ton white sprite, 4 bin 721 ton btil 
asetat ithalatı yapıldığını bildirdi. 
İhsan Bilgiç, “2012 yılı Eylül 
ayına kadar 50 ton solvent 3 bin 
500-4 bin TL tutarında teminat 
mektubu ile gümrüklenebiliyordu. 
Ancak 9 Eylül 2012 tarihinden 
itibaren bu tutar 114 bin 925 
TL’ye yükseltildi. Tiner dışı 
üretimde teminat miktarı vergi 
aslının tam 131 katıdır. Boya 
sanayisinin en büyük talihsizliği, 
kullandığı 25 civarında farklı 
solventlerden bazılarının 
kaçakçılığa konu olmasıdır. 
Kaçakçılığı önlemek amacıyla 
alınan tedbirler arasındaki 
kapasite raporu kriterleri, peşin vergi 
ve teminat mektubu uygulamaları, 
EPDK Uygunluk Belgesinin yeniden 
başlatılması gibi tedbirler nedeniyle 
boya ve kimya sanayisi en sorunlu 
sektör haline gelmiştir. 21 Kasım 2013 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile 
ÖTV’ye tabi malları antrepoya getiren 
ithalatçı firmadan da teminat mektubu 
istenmesi, yakın bir zamanda üretim 
için bizleri solvent bulamama gibi bir 
tehlike ile karşı karşıya bırakacaktır” 
diye konuştu.

Akaryakıt kaçakçılığının en 
önemli sorunlardan biri olduğunu 
ve devletin yaklaşık 2.5 milyar dolar 
seviyesinde vergi kaybına uğradığını 
dile getiren Bilgiç, bunun önlenmesi 
için yapılan çalışmalarda boya ve 
kimya sektörüne kaçakçılığın merkezi 
gibi davranılmasını doğru ve adil 
bir yaklaşım olarak görmediklerini 
söyledi. İhsan Bilgiç, şöyle konuştu: 
“Bizler gerçek anlamda sanayicileriz. 
Amacımız üretmek ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaktır. 
Bu kadar zor bir işi global şirketlerle 
rekabet içinde yapmaya çalışıyoruz. 
Bu yarışta teknolojide ve bilgi 
birikiminde eksiğimiz yok, hatta 
avantalarımız var. Ancak dünyada 
rekabet ettiğimiz hiçbir firma 
ve ülkede bu tür uygulamalar 
bulunmuyor. Bu nedenle rekabet 

yarışında zorlanıyoruz.”

Zorluk değil kolaylık olmalı
EBSO Boya Vernik ve Kaplayıcı 

Maddeler Sanayi Meslek Komitesi 
Başkanı Bilgiç, tüm meslektaşlarının 
bankalardan teminat mektubu 
almakta büyük sıkıntılar çektiğini 
hatırlatırken, İzmir’de yerleşik bir 
firmanın sektörün üç büyüklerinden 
ABD firması ile 2013 sonundan 
itibaren başlayacağı yatırımda da 
danışman firmanın “Türkiye’de 
solvent bazlı boya üretimi ile ilgili 
sürekli değişen gümrük ve vergi 
mevzuatı ve kamu otoritesinin 
sektöre bakışı düşünüldüğünde 
yapılması düşünülen anlaşmanın uygun 
olmayacağı kanaatindeyiz” anlamına 
gelen raporu üzerine görüşmelerin 
askıya alındığını haber verdi.

Halen sorunlarla dolu ve 
sürdürülemez noktada olan ÖTV 
konusunun Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi’nden vergi dairelerine 29 
Mayıs 2014’te gönderilen talimatla 
daha karmaşık bir hale getirildiğini ileri 
süren İhsan Bilgiç, mahsup işlemleri 
ve tiner dışı üretimlerde kullanılan 
solventlerin teminat mektubu 
çözümlerinin çok daha zor şartlara 
bağlandığı yorumlarının yapıldığını 
ifade etti.

Firmaların 2012 Eyül ayından 
itibaren düzenli olarak incelendiğini, 
maliye idaresinin elinde firmaların 
gerçek durumu hakkında raporlar, 

bilgiler bulunduğunu belirten 
Bilgiç, “Gerçek üretici 
sanayicilerimizin korunması 
gerektiğine inanıyoruz. 
Türkiye’nin kalkınması üretim ile 
mümkündür” dedi.

İhsan Bilgiç, denetim sürecinin 
çok kısa olmadığını, yaptıkları 
tüm görüşmelere rağmen İzmirli 
firmaların denetim raporlarının 
sonuçlandırılması konusunda 
13-14 ay geriden gelindiğini, bu 
sürenin yönetilemez hal aldığını 
söyledi. Maliye Bakanlığı’nın 
yaptığı çalışmalarda ve mevzuat 
değişikliklerinde sanayicilerin 
de sürece dahil edilerek 
görüşlerinin alınmasının özellikle 

boya sanayisinin geleceği için önemli 
olduğunu vurgulayan Bilgiç, öneri ve 
beklentilerini şöyle sıraladı:

“Firma denetim raporları 
sonucuna göre firmalar arasında, 
pozitif ayırıma gidilerek (ciro, 
çalışan sayısı, ödenen vergi tutarı 
vb. kriterler) iade ve inceleme 
süreçlerinin uygulamanın 
başlangıcında telaffuz edilen 3 ay gibi 
bir sürede tamamlanması için yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

ÖTV Kanunu’nda yer 
almaya devam eden tecil-terkin 
uygulamasının tekrar gündeme 
getirilmesi ve teminat mektubu 
miktarlarında eskiden olduğu 
gibi yüzde 5’lik indirimli teminat 
mektubunun kullanılması (firmalar 
arasında ayırım yapılaması) önemli 
bir beklentimizdir. Madeni yağ 
sektörünün kullandığı hammaddeler 
ile boya sanayisinin kullandığı 
hammaddelerin yer aldığı ÖTV 1 sayılı 
B cetvelinin yeniden düzenlenmelidir. 
Bu yapılırken White-Sprite madeni 
yağ sektörünün hammaddeleri 
arasında kalmalıdır, gerekirse daha 
ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

Üretim raporlarının GTİP 
numarasına göre hazırlanmasına ait 
düzenlemede ürünlerimizin GTİP 
numarasının belirlenmesi sırasında 
geçmişe dönük, yoruma dayalı 
uygulamalara son verilmelidir.”

Kalibrasyon
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0005-K

E
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Sütün geleceği 
EBSO’da tartışıldı

Türkiye’nin süt ihracatında 
Avrupa Birliği vizesi alması, 
Ortadoğu’ya ihracat 
kapılarını da açacak. 

İhracat fırsatının yakalanması kadar 
korunmasının da önemine dikkat çeken 
ambalajlı süt ürünleri sanayicileri, hem 
ihracatçı firma sayısının artmasını hem 
de kalite ve standartların korunmasını 
istedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, Amba-
lajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri 
Derneği (ASÜD) ile birlikte “Dünyada 
ve AB’de Süt Politikasındaki Son Geliş-
meler ve Türk Süt Sanayisine Etkileri” 
paneli gerçekleştirdi.

EBSO Meclis Salonu’ndaki toplan-
tının açılış konuşmasını yapan ASÜD 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, 
Türkiye’nin sütte Avrupa’ya ihracat 
vizesi almış olmasının Ortadoğu’nun da 
ihracat kapısını açacağını söyledi. Çallı, 
“Türkiye’de 6 firma ihracat iznini aldı. 
İhracat fırsatının yakalanması kadar 
korunması da önemli. İzinin alınması 
uzun ve zorlu bir süreç oldu, kaybet-
mek kolay. Bu nedenle 6 firma kalite 
ve standartların korunmasında dikkatli 
olmalı dikkatli olmalı ve bu sayının arttı-
rılması gerekli” dedi.

Yeni plan yapılmalı
Türkiye’nin AB’ye üye olsa da, 

olmasa da tarım ile ilgili tüm gelişim-
leri takip etmek zorunda olduğunu 
vurgulayan Çallı, “AB’de yaşayan bir 
birey, Türkiye’deki bir bireyden iki kat 
süt ürünü tüketiyor. Türkiye’de üre-
tilen süt miktarının AB standartlarına 
çıkarılması halinde Türkiye’nin üretimi 
ülkeye yetmeyecek duruma gelecektir. 
Öncelikli olarak süt üretim miktarını 
arttırarak, çocuk ve gençlerin erişimini 
sağlayacak politikalar geliştirmektir. 
Türkiye ile AB arasındaki temel fark, 
birbirine benzememesidir. Politikaları, 
iklim değişikler ile ülkesel değişimleri 
göze alarak yeniden planını yapmalıdır” 
dedi.

İzmir, sütün başkenti
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu üyesi Haluk Tezcan, İzmir’in 
Türkiye’deki süt üretiminin yüzde 
10’unu gerçekleştirdiğini belirtti. 
İzmir’in süt sanayisinde ilklere imza at-
tığın kaydeden Tezcan, şunları söyledi:

“AB ülkelerinin çoğunda artık süt 
üretimi rakamları azaldı. AB bu yüzden 
30 yıldır uyguladığı süt kotasını kaldırdı. 
Bu değerlendirilmelidir. Türkiye ve 
AB’nin süt sektörü açısından temel 

farklılığı, yapısal olarak birbirine 
benzememesidir. Türkiye’de küçük 
aile işletmelerinde daha düşük verimli 
hayvanlarla yapılan süt sığırcılığı süt 
üretiminin düşük, maliyetinin yüksek 
olması, elde edilen gelirin de düşük 
olmasına neden olmaktadır. Ülkemizde 
2013’te süt üretimi 18.2 milyon tonu 
aşmıştır. Sanayide işlenen süt miktarı 
ise 8 milyon tondur. Türkiye süt üre-
timinde dünyada 7’nci sıradadır. Sütün 
başkenti İzmir ise 1.4 milyon tonluk 
üretimle Türkiye’de 1’nci sıradadır. 
Ülkemizde süt üretiminin yüzde 95’i 
soğuk zincire alınmıştır. Bu da,  İzmir 
de üretilen sütün neredeyse tamamı 
sanayide işleniyor demektir. İzmir’de 
onay almış 113 tane süt toplama 
merkezi bulunuyor. Ülkemizde 2 bin 
222 tane süt işletmesi bulunurken, bu 
rakam İzmir’de 132’dir.” 

Üretim yapan işletmelerin destek-
lenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine 
işaret eden Tezcan, “Türkiye’deki kişi 
başına süt tüketimi Avrupa Birliği’nin 
dörtte biri kadardır. Süt üretimini ve 
kalitesini arttıracak önlemler alınma-
lıdır. Ulusal ve uluslararası piyasalara 
yönelik kaliteli üretim için sektör, 
inovasyon ve teknolojiyle buluşmalıdır. 



SEKTÖR

35TEMMUZ 2014

Bugüne kadar bizden desteğini 
esirgemeyen İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’na teşekkür ederiz” dedi. 

Tarımın kalkınması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu da, yerelde kalkınma 
hedefiyle tarımı ve hayvancılığı destek-
lemeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin süt üre-
ticilerini desteklemek ve 0-5 yaş ara-
sındaki çocukların sağlıklı gelişmesine 
katkı koymak amacıyla yürüttüğü ‘Süt 
Kuzusu’ projesi hakkında bilgi veren 
Başkan Kocaoğlu, göreve geldiklerin-
den bu yana yerelde kalkınma hedefiyle 
tarımı ve hayvancılığı desteklediklerini 
belirtti. 

Okul Sütü Projesi’ni İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin başlattığını hatırlatan 
Aziz Kocaoğlu, “Merkezi hükümetimiz 
bu projeyi Türkiye’de süt hayvancılığı-
nın gelişmesi için aldı, memnun olduk. 
Şimdi de 0-5 yaş arası çocuklarımıza 
süt içirmek için evlerinin kapılarını 
çalarak, tutanakla haftada 2 litre süt 
dağıtıyoruz. Tarımın desteklenmesi için 
arazi yollarının asfaltlanması, toprak 
analiz laboratuvarı kurulması gibi bir 
çok çalışmamız var. Türkiye’nin kalkın-
masında tarımın çok önemli bir kaldıraç 
olacağına ve katma değerin topraktan, 
doğadan geldiğine inanıyoruz. Bu ne-
denle tarımı ve hayvancılığı destekliyo-
ruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 
kooperatiflerle olan birlikteliklerimizi 
sürdüreceğiz. Tarımın ve hayvancılığın 
kalkınması için hep birlikte çalışmalıyız” 
dedi.

Büyükbaş hayvan sayısı 
12 bin 800’e çıktı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Mustafa 
Kayhan,  işletmelerin büyütülmesi için 
genel müdürlük olarak destek verdik-
lerini söyledi. Kayhan, “Bir süt ineğinin 
bakanlığımızdan bakanlıktan destek-
leme miktarı 1065 TL’yi bulmaktadır. 
Desteklerin hepsi üretimin arttırılması-
na yöneliktir. İşletme ölçeğini büyütüp, 
yatırımları desteklemek ve mevcut olan 
hayvan ırkını ıslah etmek gibi tedbir-
lerimiz devam ediyor. Son 5 yılda 7,1 
milyar sübvansiyonlu kredi kullandırdık. 
Bütün bu tedbirler sonucu işletmeler 
büyüdü. Son 10 yılda büyükbaş hayvan 
sayısı 4 bin 300’den 12 bin 800’e çıktı. 
Global olarak bakarsak son 10 yılda, 
gelişmekte olan ülkelerde çiğ süt üre-

timinde Çin’den sonra Türkiye ikinci 
olmuştur. Ülkemizde kişi başına süt 
üretiminde yüzde 130 oranında artış 
yaşandı. Biz çok fazla süt tüketmiyoruz 
ama süt ürünü tüketimimiz az değil” 
dedi.

 İthal edilmesin
Açılış konuşmalarının ardından 

Toprak TV Ege Bölgesi Temsilcisi      
Dr. İsmail Uğural’ın moderatörlüğün-
de, Prof. Dr. Harun Uysal, Tire Süt 
Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyö-
rük, ASÜD Yönetim Kurulu ve EBSO 
Meclis Üyesi Kosat Gürler ile ASÜD 
Kurumsal İletişim Direktörü İlknur 
Menlik’in konuşmacı olarak katıldığı 
panel gerçekleştirildi.

EBSO Meclis Üyesi Kosat Gür-
ler, kaliteli süt ve fiyat dengesi için 
piyasanın ihtiyaç duyduğu süt tedarik 
yönetmeliğinin zaman kaybedilmeden 
çıkarılması talebinde bulundu.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı 
Mahmut Eskiyörük de, süt üretiminde 
küçük işletmelerin kapanarak büyük 
işletmeler haline gelmesini eleştirdi. Bu 
durumu ateşle oynamak olarak nite-
lendiren Eskiyörük, “Büyük işletmelere 
karşı değiliz. Ancak küçükler bir araya 
gelerek büyük işletmeleri oluşturabilir. 
Sektörde sorunlar ölçeği büyüterek 
değil, kooperatifleşme yolu ile çözüle-
bilir” dedi. 

İthalata da sert bir dille karşı çıkan 
Eskiyörük, et fiyatlarının artması ile 
ithalat lobisinin isteklerinin uygulan-
maması istedi. Mahmut Eskiyörük, 
ithalat açılırsa süt sektörünün bir daha 
toparlanamayacağını iddia etti. 
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Zeytinyağında kalifiye eleman için
İspanya’ya teknik işbirliği gezisi

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar kategorisinde 
İzmir Kalkınma Ajansı’ndan 

destek kazanan Mesleki Eğitime 
Yenilikçi İstihdam Fırsatı projesi 
için İspanya’ya teknik işbirliği gezisi 
düzenlendi. 

Zeytinyağı sektörüne kalifiye 
işgücü yetiştirilmesi amaçlanan proje 
kapsamında, İspanya’nın başkenti 
Madrid’de bulunan Uluslararası 
Zeytin Konseyi (IOC), Sevilla’daki 
Instituto de la Grasa ile Malaga’daki  
Hojiblanca Kooperatifi (Dcoop) 
tesisleri ziyaret edildi. Duyusal analiz 
seminerleri ve tadım eğitimlerinde 
de zeytinyağında bulunması gereken 
özellikler tanıtıldı.

IOC’ye İzmir teklifi
EBSO Meclis Üyesi Nejat 

Özduran, EBSO Yağ Sanayi Meslek 
Komitesi Başkanı Mustafa Işıl Özyurt 
ile projede ortak kurum olarak yer 
alan Konak Nevvar Salih İşgören 
Eğitim Kampüsü Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi, iştirakçi kurum olarak yer alan 
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği temsilcilerinin 
katıldığı teknik inceleme ziyaretinde 
ilk durak Madrid’deki Uluslararası 
Zeytin Konseyi (IOC) oldu. Heyet, 
Birleşmiş Milletler bünyesinde 
kurulan, dünya zeytin ve zeytinyağı 
üretimi, standardizasyonu ve 
pazarlamasında söz sahibi IOC üst 
düzey yöneticileri Jean-Louis Barjol, 
Mercedes Fernandez Albaladejo 

ve Catarina Bairrao Balula ile bir 
araya geldi. Türkiye’nin 1998 yılında 
ayrıldığı IOC üyeliğine 2010 yılında 
dönmesinin ardından İzmir için büyük 
önem taşıyan ziyarette EBSO Yağ 
Sanayi Meslek Komitesi kurum ile 
ilişkilerin güçlendirilmesi, zeytinde 
yaşanan sorunlar, rekolte ve kalite 
konularını görüştü.

Uluslararası Zeytin Konseyi’ne 
periyodik toplantılarından birini 
EBSO aracılığı ile İzmir’de 
gerçekleştirilmesinin teklif edildiği 
ziyarette, IOC tarafından açılan 
hibe proje çağrılarının takip edilerek 
zeytinyağı konusunda farkındalık 
artışının sağlanması için İzmir ve 
sektörde duyurulması konuları da 
gündemin ağırlığını oluşturdu.
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Eğitim de alındı
EBSO’nun liderlik ettiği proje 

kapsamında gerçekleştirilen İspanya 
teknik gezisinde Sevilla’daki Instituto 
de la Grasa adlı kurumda, 8 kişilik 
İzmir heyetine Zeytinyağının Duyusal 
Analizi semineri verildi.

Fernando Martinez Roman 
tarafından verilen 3 günlük tadım 
eğitimleri esnasında, iyi bir zeytinyağı 
elde etmek için tarladan sofraya 
gelene dek geçen aşamalarda 
dikkat edilmesi gereken hususlar, 
iyi uygulamalar ile natürel sızma 
zeytinyağında bulunması gereken 
meyvemsilik, acılık ve yakıcılık başta 
olmak üzere pozitif özelliklerle küflü, 
rutubetli, çamurlu, tortulu, sirkemsi 
ve metalik tatlar gibi istenmeyen 
özellikler ayrıntılarıyla anlatıldı.

Seminer sırasında ayrıca, 
enstitüdeki birimler ve laboratuvarlar 
incelenerek kurum tarafından yapılan 
analizler ve işlemler hakkında da bilgi 
alındı.

İspanyollar yapmış
Mesleki Eğitime Yenilikçi 

İstihdam Fırsatı projesi kapsamında 
Malaga’daki Hojiblanca Kooperatifi 
(Dcoop) tesisleri de ziyaret edildi. 
Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Esteban 
M. Carneros Reguero’nun verdiği 

bilgilere göre, Güney İspanya’da 
sayıları 60 bini geçen çiftçi ve 
üreticiden oluşan kooperatifin yıllık 
250 bin ton sızma zeytinyağı ve 70 bin 
ton sofralık zeytin üretimi bulunuyor. 
Endülüs bölgesindeki en büyük 
tarımsal gıda kooperatifi olan Dcoop, 
600 milyon euroluk yıllık cirosuyla 
İspanya’da üçüncü sırada yer alıyor. 

İspanya dünyadaki extra virgin sızma 
zeytinyağı üretiminin yüzde 91’ini 
gerçekleştirirken, İspanya üretiminin 
yüzde 15’ini de Dcoop üretiyor. 
Bilgilendirme toplantısından sonra 
kooperatifin zeytinyağı işletmesi, 
üretilen yağların analizi ve tadımı için 
modern laboratuvarları ile 1., 17. ve 
19. yüzyıldan kalma antik zeytinyağı 
işleme aletlerinin sergilendiği 
zeytinyağı müzesinin kapıları da EBSO 
heyetine açıldı.

EBSO Yağ Sanayi Meslek Komitesi, 
zeytin ve zeytinyağı sektöründe lider 
ülke konumundaki İspanya’da yapılan 
incelemeler ve alınan eğitimler ile 
proje faaliyetleri için sektörün ihtiyaç 
duyduğu gerekli altyapı çalışmalarına 
başladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
başvuru sahibi olarak, İzmir Kalkınma 
Ajansı desteğiyle 9 Nisan 2014 
tarihinden itibaren yürütmekte olduğu 
‘Mesleki Eğitime Yenilikçi İstihdam 
Fırsatı’ adlı  Projede Ortak Kurum 
olarak Konak Nevvar Salih İşgören 
Eğitim Kampüsü Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi ve İştirakçi kurum olarak da 
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış 
Kooperatif Birliği yer alıyor.

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

Yetiştirilen kalifiye işgücü, özellikle küçük işletmeler başta olmak 
üzere konvansiyel yöntemlerle çalışan işletmelerin de gelişmesine 
katkı sağlayacak. Proje sonunda sektör ile eğitim kurumları arasında 
sürdürülebilir, birbirini destekleyen işbirlikleri oluşturulacak.

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi’nin proje ortağı, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği’nin de proje iştirakçisi olduğu çalışmadan Türkiye’deki tüm zeytin ve 
zeytinyağı sektörü ve gıda sektörü yararlanacak. Türkiye’de gıda teknolojisi 
alanı olan meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri, meslek yüksek 
okulları, üniversiteler, öğrenciler ve mezunların yanısıra zeytinyağı yetiştirici, 
imalatçı, sanayici ve ihracatçıları bu sonuçtan yeni bir yeterlik kazanacak. 
Medya ve proje ortaklarının web siteleri yoluyla zeytinyağının değeri, 
kriterleri ve standartları hakkında tüketicilerin bilinç düzeyi artırılacak.

Tüm sektör yararlanacak
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Ekonomik şartlar ve 
ülkede oluşabilecek 
krizlerde sanayi şirketleri 
ekonominin olumsuz 

etkilerini ilk hissedenler sanayi 
şirketleridir. Zira, ekonomik kriz 
ile birlikte, ödemeler dengesi hızla 
bozulur, üretim yavaşlar veya durma 
noktasına gelir. Bu meyanda sanayi 
şirketleri borçlarını ödemeli, istihdam 
ettiği işçisine maaş ödemeli, kredili 
yatırım yapmış ise, kredi kurumlarına 
karşı sorumluluklarını yerine 
getirmelidir.

Bu durumda bazen sanayi 
şirketleri piyasada ödenmesi gereken 
alacakları, makineleri, teçhizatları, 
üretim yaptığı fabrikaları, taşınmazları 
dahi olsa, halk arasında bilinen tabiri 
ile iflasın eşiğine gelebilir. Bu gibi 
durumlarda gerek kamu alacaklıları 
gerekse diğer alacaklılar alacaklarını 
öncelikle alabilmek telaşıyla icra 
takiplerine girişirler veya iflasını 
talep edebilirler. Esasen fırsat 
verildiğinde ekonomik olarak düze 
çıkabilecek şirketlerin mallarının 
haciz ve muhafaza yolları ile satılır. 
Üçüncü kişilerdeki alacaklarına haciz 
konup alacakları tahsil edilir. Tüm 
bu hızla gelişen süreç şirketlerin 
fiilen sona ermelerine dahi sebebiyet 
verir. Üretim yapan ekonomiye, 
katkı sağlayan bin bir emekle belki 
de nesilden nesile üretim yapan 

ekonomiye katkı sağlayan bir değer 
kısa sürede yok olabilir. 

İşte bu olumsuz neticenin önüne 
geçebilmek için kanun koyucu iflasın 
ertelemesi kurumunu getirmiştir. 
İflasın ertelemesi, en basit anlamıyla, 
borçlu şirketin yönetimi tarafından; 
şirketin ekonomik durumunun iyi 
hale getirileceğini buna dair bir 
iyileştirme projesi ile ortaya konduğu, 
borçlarının ödenmesi yönünde 
planların olduğunun mahkemeye 
sunulması yolu ile veya alacaklılardan 
birinin iflasın ertelenmesini talep 
etmesi ile oluşan hukuki bir yoldur.

Türk Ticaret Kanunumuzun     
377’nci maddesinde, iflas erteleme 
şu şekilde tanımlanmıştır. “Yönetim 
kurulu veya herhangi bir alacaklı 
yeni nakit sermaye konulması dahil 
nesnel ve gerçek kaynakları ve 
önlemleri gösteren bir iyileştirme 
projesini mahkemeye sunarak iflasın 
ertelenmesini isteyebilir.”

Kanun koyucu gerekçe de, iflâsın 
ertelenmesine ilişkin dört temel 
kurala işaret etmektedir.  Buna 
göre, birinci kural iyileştirme projesi 
bağlamında iflâsın ertelenmesidir. 
İkinci kural, iyileştirme projesinin 
emredici nitelikteki içeriği ile ilgilidir. 
Projede, denetçi önerilerinin yer 
alması ve bu önerilere uygun gerçekçi 
kaynakların gösterilmiş olması 
şarttır. Denetçinin proje önerilerinin 

gerçekleştirilmesi için gerekli nesnel 
kaynakları göstermesi ve bunlar 
içinde öz kaynakların da bulunması 
gereklidir. Üçüncü kural, Mahkeme 
iflâsın ertelenmesi talebi üzerine 
kayyımı derhal atamalıdır. Dördüncü 
kural, erteleme halinde mahkemenin 
önlemleri alması ve kayyımın her üç 
ayda bir rapor vermesidir.

İflasın ertelenmesi talebinin 
haklılığının hukuken ortaya 
konabilmesi için, İflasın ertelenmesine 
ilişkin yönetim kurulu ve/veya 
ortaklar kurulu kararı ihdas 
edilmiş olmalı, Şirketin alacaklarını 
ve borçlarını gösterir güncel ve 
şirket kayıtlarıyla örtüşen bir liste 
hazırlanmalı, Şirketin mali müşaviri 
tarafından borca batıklık bilançosu ve 
gelir tabloları hazırlanmalı, Bilanço 
tarihi itibariyle detaylı şirket mizanı 
çıkarılmalıdır. Bunların yanında,  
şirketin ticaret sicil kayıtları, kuruluş 
ve son ortaklık durumunu gösterir 
ticaret sicil gazeteleri eklenmelidir.  
Mahkemeye talep verildiği tarihte, 
şirket ticari defterleri incelemeye 
hazır edilmelidir. Şirket taşınmazları 
listelenmeli, güncel tapu kayıtları 
takyidat listesi ile hazır edilmelidir. 
Şirketin başvuru yılına ait sigorta 
poliçeleri, Menkul malları ve makine 
teçhiat listesi, araçlara dair güncel 
trafik tescil kayıtları başvuruya 
eklenmelidir. 

İflas 
ertelemesi

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı
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Mahkemeye başvurunun 
hazırlanması ve iflasın ertelemesi 
talebinin muteber olabilmesi için 
hazırlanacak ekler ve belgeler 
fevkalade önemli olup İcra ve İflas 
Kanunu 329/a maddesine göre 
fevkalade mühlet elde edilmediğine 
dair beyan, istihdam edilen personelin 
Sosyal Güvenlik kurumundan alınmış 
listesi, muhtasar beyannameleri ve 
tahakkukları, eklenmelidir. 

Bunların tamamı iyileştirme 
projesinin gerçekçi ve somut olarak 
ortaya konması içindir.  İyileştirme 
projesi yanında, nakit girişlerin, 
hedeflerin, üretimin artacağını 
şirketin siparişlerinin artışlarının 
öngörüleceği sözleşmeler, fuar katılım 
planları önemlidir.  Şirket tarafından 
yaptırılmış özvarlık tespitleri veya 
şirket mal varlığı değerleri ile ilgili 
alınmış bilirkişi raporları varsa 
sunulmalıdır. Yine şirketin fikri ve 
sınai haklarını ortaya konan marka, 
patent tescil belgeleri, sanayi ve 
ticaret siciline dair kayıt ve alınmış 
belge ve ödüller, uluslar arası veya 
ulusal üretim standartlarına dair tescil 
belgeleri başvuruya eklenmelidir. 
Üretim yapan bir şirket ise, üretimin 
devamına dair her türlü bilgi ve belge 
iyileştirme projesini destekleyecektir.

İflasın ertelenmesi, sermaye 
şirketleri (anonim ve limited 
şirketler), kooperatifler talep 
edebilmektedirler. Gerçek kişi 
tacirler ve şahıs şirketleri (kollektif 
ve komandit şirketler) ise iflas 
ertelemesi talebinde bulunamazlar.

İflasın ertelenmesi talebi üzerine 
mahkeme sunulan iyileştirmeye 
dair planı inceler, planı gerçekçi, 
inandırıcı şirketin sunduğu ödeme 
planının borçların kapanmasını 
sağlayacağına kanaat getirir ise, iflasın 
ertelenmesine karar verebilecektir. 
Mahkemece bu karar verildiğinde, 
iflasın ertelendiği dönem içinde 
borçlu şirketin üzerine kimse icra 
veya iflas yoluyla gidemez.

Mahkeme, iflasın ertelemesi 
kararı ile birlikte bir kayyum da tayin 
eder. Kayyumun verdiği rapor ve 

denetim çerçevesinde iflas erteleme 
kararı ile borçlu şirket üretimine 
ve ticari faaliyetine devam eder. 
Kamu alacaklarının tamamı  vergi ve 
sosyal güvenlik kurumu alacakları 
dahil hiçbir yasal takip yapılamaz. 
Mahkeme kararından önce başlatılmış 
takiplerde olduğu yerde durur.

İflasın ertelenmesinde sürelere 
gelince, erteleme kararı bir seferde 
en çok bir yıl ve toplamda 4 yılı 
geçmemek şartıyla verilebilir. Ancak 
erteleme süresi sona erdiğinde şirket 
ekonomik durumunu düzeltmişse 
ticari hayatına devam eder. Aksi halde 
şirketin iflasına kesin olarak karar 
verilir. Fakat mahkeme, kayyumun 
verdiği raporlara göre iflas erteleme 
süresini sona erdire bildiği gibi,          
4 yıla kadar da uzatabilir veya şirketin 
iflasına karar verebilir.

İflasın ertelemesi kararı ile şirket 
aleyhine girişilen takiplerin durması 
yanında, takip işlemi ile kesilebilecek 
zamanaşımı süreleri de işlemez.  
Erteleme kararı süresince, taşınır, 
taşınmaz veya ticari işletme rehni 

ile emin edilmiş alacaklar nedeniyle 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
takip başlatılabilir veya başlamış olan 
takiplere devam edilebilir. Ancak bu 
takip nedeniyle muhafaza tedbirleri 
alınamaz ve rehinli mal cebri icra 
yolu ile satılamaz. Ancak bu durumda 
erteleme süresince işleyecek olup 
mevcut rehin edilen taşınır veya 
taşınmaz kıymetini aşan faiz alacakları 
teminatlandırılmak zorundadır.

Son yıllarda, iflasın ertelemesi 
yönünde samimi olmayan 
başvuruların yapılması bu hukuki 
yolun kamu oyunda eleştirilmesine 
sebebiyet vermiştir. İflasın ertelemesi 
talebinin ve iflasın ertelemesi 
başvurusunda iyileştirme projesinin 
şirket borçlarının ödenmesi ve 
şirketin faaliyetine devam edeceği 
gerçeğini izah eder nitelikte olması 
önemli hale gelmiştir.

Netice itibariyle, iflasın 
ertelenmesi şirketler için iflasın 
önüne geçilmesi şirketin ekonomik 
darboğazını aşabilmesi için getirilmiş 
gerekli bir hukuki yoldur. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkan Vekili Hakkı 
Attaroğlu, birlik ve bera-
berliğin, yardımlaşmanın, 

hoşgörünün ve sevginin ayı olan 
Ramazan ayının herkes için hayırlı 
ve uğurlu olmasını diledi. Müslüman 
alemince manevi anlamda en kutsal 
aya girilirken, Müslümanların yoğun 
olarak yaşadığı bir coğrafyada artarak 
devam eden savaşı anlamanın müm-
kün olmadığını, en kısa sürede akan 
kanın durdurulmasını ve rehin alınan 
vatandaşlarımızın zarar görmeden 
yurda dönmesini temenni etti.

Ortadoğu’nun 
can damarı tıkandı
Ekonomik açıdan bakıldığında, son 

yaşanan hadiselerin özellikle ihracat 
pazarımızda ikinci sırada yer alan Irak 
ile olan ticaretimizi önemli ölçüde 
zedelediğini, Ortadoğu ticaretinin 
düzene girmesi için bölgede tam 
anlamıyla barış ve huzurun sağlanması 
gerektiğini dile getiren Attaroğlu, 

Suriye’de iç savaş çıkması ile alternatif 
bir güzergâh olarak Mısır üzerinden 
deniz sevkiyatına geçildiğini, ancak 
geçen sene Mısır’da yaşanan askeri 
darbe sonrasında, tespit edilen 
güzergâhın Irak olduğunu, son yaşanan 
hadiselerin adeta Ortadoğu’nun can 
damarlarının tıkanması anlamına 
geldiğini söyledi. 

Bayrağımız indirilemez
Attaroğlu, Diyarbakır’ın Lice 

ilçesinde, yaşanan olaylar esnasında 
2. Taktik Hava Kuvveti Komutan-
lığı’nda yer alan Türk Bayrağının 
kimliği belirsiz bir kişi tarafından 
indirilmesi ve akabinde İstanbul’da 
benzer bir eylem daha meydana 
gelmesi olayları hakkında uzun 
uzun konuşmaya gerek olmadığını, 
nitekim bayrağımızın şehitlerimizin 
kanları ile sulandığını, bu vatanın ve 
bu milletin namusu olduğunu, bu 
topraklar üzerinde yaşayıp, böyle bir 
olaya cüret edilmesine asla müsaade 
edilemeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı 
partiler üstü olmalı
Ülkemizin en önemli gündem 

maddelerinden biri olan 10 Ağus-
tos 2014 tarihinde yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin, 
parlamenter demokratik sistemin 
yapısına ters olduğu için ileride 
yeni krizler doğurabileceğini, halk 
tarafından seçilmiş parlamento 
ile yine halk tarafından seçilen 
Cumhurbaşkanının karşı karşıya 
gelmesinin söz konusu olacağını 
belirtti. Attaroğlu, yine de iyi 
tarafından bakarak, bu seçimin 
toplumun içindeki kutuplaşmayı 
çözme anlamında bir fırsat olmasını 
umut ettiğini, seçilecek olan 
Cumhurbaşkanının partiler üstü bir 
anlayışla, toplumun tüm kesimlerini 
kapsayacak şekilde, uzlaşmacı ve 
uzlaştırmacı bir tutum benimsemesi 
gerektiğini söyledi.

İzmir’in kazancı
Attaroğlu, Türk Havacılık 

Attaroğlu’ndan 
meclis 

temennilerii
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EBSO Meclis Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, ekonomik açıdan bakıldığında son 
yaşanan hadiselerin ihracat pazarlarımızı etkilediğini, Ortadoğu’daki ticaretin düzene 

girmesi için bölgede tam anlamıyla barış ve huzurun sağlanması gerektiğini söyledi.

endüstrisi açısından çok önemli bir 
gelişme sayılan ve F35 uçaklarının 
motor parçalarını üretmek üzere Kale 
Grubu ve Pratt&Whitney ortaklığıyla 
kurulan Kale Pratt&Whitney 
Uçak Motor Sanayisi tesislerinin, 
6 Haziran’da Cumhurbaşkanı’nın 
katılımıyla ESBAŞ’da açıldığını söyledi. 
İzmir adına, özellikle de savunma 
sanayinde son yıllarda atak yapan 
ülkemiz adına, çok önemli bir gelişme 
olduğunu, ihracatında kilogram 
başına 1.5 dolar kazanan Türkiye’nin, 
ESBAŞ tesislerinde üretilecek motor 
parçalarının kilogramının 177 dolardan 
satılacağı düşünüldüğünde, tesisin 
öneminin daha da ortaya çıktığını 
vurguladı.

2013 yılı İzmir için Kurumlar 
Vergisi rekortmenleri listesinin 
açıklandığını, çok sayıda üye 
firmamızın yer aldığı listede, Yönetim 
Kurulu Başkanımızın ve bir önceki 
dönem Meclis Başkanımızın da 
firmalarının yer aldığını belirten 
Attaroğlu, vatandaşlık görevini yerine 
getiren, dürüstçe vergisini ödeyerek 
tekrar bizlere hizmet olarak geri 
dönmesini sağlayan işadamlarını tebrik 
etti.

Bununla birlikte Odamız tarafından 
her sene yapılan Üretimden satışlarına 

göre büyük sanayi kuruluşları listesine 
giren ilk 100 büyük firmayı da tebrik 
ederek, üretimlerinin artarak devam 
etmesini diledi. Diğer taraftan İstanbul 
Sanayi Odası tarafından hazırlanan 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu araştırmasının 2014 yılı 
sonuçlarının açıklandığını, araştırmaya 
göre Türkiye’nin ilk 500 sanayi 
kuruluşu listesinde EBSO’ya kayıtlı   
59 firmanın yer aldığını belirterek, üye 
firmaları tebrik etti. Attaroğlu, ayrıca 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2013 
yılı kârlılığına bakıldığında, yılı kârlı 
kapatan şirketlerin sayısının önceki 
yıla göre önemli ölçüde azaldığını ve 
kâr edenlerin sayısının 437’den 371’e 
gerilediğini, zarar eden kuruluşların 
sayısının da 63’den 129’a çıktığını 
dikkatlere sunmak istediğini söyledi.

EBSO ailesi
KALDER’in Ege Bölgesi 

Mükemmellik Ödül Töreni’nde, 
büyük ödülü Odamız’ın aldığını 
belirterek, öncelikle Yönetim Kurulu 
Başkanı nezdinde, ödül çalışmalarını 
destekleyen yönetim kurulumuza 
teşekkür eden Attaroğlu, Genel 
Sekreter nezdinde tüm çalışanları 
tebrik etti.

1978 Yılında Odamızda Meclis 

Üyeliği yapan Metin Uslu’nun 
vefat ettiğini söyleyen Attaroğlu, 
merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve 
yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

Attaroğlu, TOBB Yönetim Kurulu 
Geçmiş Dönem Başkan Yardımcısı, 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Koşmaz’ın da vefat ettiğini belirterek, 
merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve 
camiamıza başsağlığı diledi ve Mecliste 
1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Meclis Üyesi Burak Sertbaş’ın 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Denetim Kuruluna, Ali Özinönü’nün 
TİM Muhasip Üyeliğine, Temel Aycan 
Şen’in Avrupa Esnaf, Sanatkârlar 
ve KOBİ Birliği (UEAPME) İdari 
Konseyine, Yakup Özdanon’un Kauçuk 
Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine 
seçildiğini belirterek, kendilerini tebrik 
etti ve başarılar diledi.

PETKİM’in, kimyevi maddeler 
sektöründe Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin 2013 İhracat Şampiyonları 
Ödül Töreni’nde ikincilik ödülü 
aldığını, DYO Boya Fabrikaları San. 
ve Tic. A.Ş. firmasının özel sektörde 
KALDER Ege Bölgesi Mükemmellik 
Ödülü kazandığını belirten Attaroğlu, 
her iki firmayı da tebrik ederek 
başarılarının devamını diledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, hayatını kaybe-
den TOBB çatısı altında 4 

yıl görev yaptığı Manisa Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı ve aynı zamanda 
(BALO) Batı Anadolu Lojistik Orga-
nizasyonu Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Koşmaz’ı rahmetle andı.

Yorgancılar, önce Diyarbakır’da 
akabinde İstanbul’da yaşanan bayrak 
indirme olayında Diyarbakır’da 
müdahalede bulunulamasa da 
İstanbul’da buna izin vermeyen polis 
memurunu yürekten tebrik ettiğini 
söyledi.

Meclis Başkanı’nın da dile getirdiği 
üzere Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
KalDer Ege Bölgesi Mükemmellik 
Büyük Ödülü’nü aldığını, çok büyük 
gurur yaşadıklarını, zira bu ödülün 

Ege Bölgesi’nde dokuz senedir hiçbir 
kurum tarafından alınamadığını dile 
getiren Yorgancılar, ödüle giden 
uzun sürece, önce 2010 yılında 
“akredite” olarak başladıklarını, yani 
yurt dışındaki odaların verdiği hizmeti 
yurt içinde de vereceğimizin temin 
edildiğini, ödülü almaya inandıklarını 
ve çok emek verdiklerini söyledi. 
Yorgancılar, başta Genel Sekreter 
Mustafa Kalyoncu olmak üzere 
Toplam Kalite Ekibinde yer alan 
personeli kürsüye davet ederek, ödül 
gururu meclis üyeleri ile paylaştı.

Büyüme başarısı
2014 yılının ilk çeyreğine ait 

büyüme rakamlarının açıklandığını, 
böyle bir ortamda yüzde 4,3 
büyüme gerçekleştirmemizin, 
imalat sanayinde ise yüzde 4,9 gibi 

bir büyüme gerçekleştirmemizin 
önemli bir başarı olduğunu, ilk 
defa imalat sanayinin Türkiye’nin 
büyümesi üzerinde gerçek bir trend 
gösterdiğini belirtti. Yorgancılar, 
Merkez Bankası’nın zorunlu 
sıkılaştırma önlemleri nedeniyle 
özel iç talebin yavaşlamış olmasına 
rağmen rekabetçi kur, ihracat ve 
yerel seçimler nedeniyle kamu 
harcamalarındaki artışın sağladığı 
büyümeyi hep birlikte gördüklerini, 
inşaat sektörünün de büyümenin 
önemli bir aktörü olduğunu, 
ancak özel kesim yatırımlarıyla 
desteklenmemiş olmasının büyümenin 
niteliği ve sürdürülebilirliği açısından 
endişe yarattığını dile getirdi. Yüzde 
4,3 oranındaki bir büyümenin, 
aynı zamanda iç ve dış talebin 
dengeli olması halinde bizi başarıya 

Yorgancılar’dan ekonomi 
ve reform uyarıları
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, özel sektör yatırımlarıyla 
desteklenmeyen büyümenin sürdürülebilirliğinin endişe yarattığına dikkat 

çekerken, ekonomideki reformlar için zaman kaybedilmemesi uyarısını yaptı.

ulaştırabileceğini, eğer içerdeki bir 
büyüme dışardan engellenirse ya da 
dışarıdaki talep içeride oluşmazsa tek 
başına yurt içi talep veya tek başına 
yurt dışı talep ile Türkiye’nin amacına 
ulaşmasının zor olduğunu belirtti.

Büyümenin sağlıklı ve 
sürdürülebilir olmasının imalat 
sanayine ve ihracata bağlı olduğunu, 
ithalata veya kamu harcamalarına 
dayanan büyümeyi sürdürebilmenin 
maalesef mümkün olmadığını 
dile getiren Yorgancılar, kamunun 
gerçekleştirdiği yatırımlar bulunsa 
da ne yazık ki özel sektörün 
yatırım yapmadığı bir sürecin içinde 
bulunulduğunu söyledi.

Ender Yorgancılar, Merkez 
Bankası’nın 0.75 puan faizlerini 
indirdiğini, ancak 0.50 puan daha 
inmesi gerektiğini, geçtiğimiz yıl 
birden bire 4.60’lık bir banttan 
10.5’lere çıktığı gibi aynı şekilde 
bu yüksek faizi yarı yarıya yüzde 
50 aşağıya indirmeyi beklemenin 
bugünkü ortamda son derece yanlış 
olduğunu ki böyle bir şeyin, ne 
Türkiye ekonomisi açısından, ne döviz 
kurları açısından ne de faiz politikası 
açısından doğru olmadığını söyledi.

Yapısal reform şart
Dünya Bankası ve derecelendirme 

kuruluşu FITCH’in yapmış olduğu 
açıklamalar çerçevesinde kredi 
notumuzun teyit edildiğini ancak 
üç bankamızın kredi notunun 
düşürüldüğünü dile getiren 
Yorgancılar, enteresan olan konunun 
hem Dünya Bankası’nın hem de 
Kredi Notu Kurumu’nun Türkiye’nin 
2014 büyüme oranını yüzde 3.2’den, 
yüzde 2.5’e düşürmesi olduğunu 
söyledi. Yapılan bu uygulamanın, 
ülkenin yaşamış olduğu negatif ve 
pozitif kriterlerin alt alta konularak 
gerçekleştirildiğini, sermaye 
girişlerinde keskin, sürekli bir düşüş 
olmasının, artan politik oynaklığın 
öngörülemez makro ekonomik 
politikaya etkisinin bulunmasının 
negatif neden olarak paylaşıldığını 
söyledi. Pozitif kriterler arasında 
ise; cari işlemler açığında kayda 
değer ve sağlam azalma, uluslararası 
rezervlerde sürdürülebilir artışın 
sağlanması, düşük ve daha istikrarlı 
enflasyonun yakalanması, yurtiçi 
tasarrufları artıracak ve daha büyük 
yabancı doğrudan yatırımı çekecek 
yapısal reformların yer aldığını 

vurguladı.
Yorgancılar, yapısal reformların 

teşvik sistemine, yeni yapılacak 
uygulamalara bağlı olduğunu, Temmuz 
ayı içinde İzmir’de Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin katılımı ile bir 
teşvik toplantısı gerçekleştireceklerini, 
konuyla ilgili hazırlıklara başladıklarını, 
İzmir’e nasıl bir teşvik uygulanmalı 
OSB’ler nasıl olmalı, şu anda şehrin 
her yerinde olan fabrikaları OSB’lere 
taşıdığımız takdirde ne gibi artıları 
olur, İzmir nasıl serbest şehir olur,  
İzmir’deki serbest bölgelerin sayısı 
nasıl arttırılır? gibi birçok konuda 
çalışmalar yapıldığını belirtti.

Vergide ödül de olmalı
Meclis kürsüsünden sürekli 

olarak vergi affı ile ilgili düşüncelerini 
paylaştığını, eğer bu ülkede her türlü 
af yapılıyorsa vergi affı da yapılması 
gerektiğini dile getiren Yorgancılar, 
1924 ile 2014 yılları arasında 31 adet 
vergi affı yapıldığını, buradan da 3 
yılda bir vergi affı yapıldığı sonucunun 
çıktığını belirtti. Bu aflar olduğu 
sürece ödeme niyetinde olmayanların 
zaten af çıkacak düşüncesiyle 
vergilerini ödemeyeceğini dile getiren 
Yorgancılar, dolaysıyla yapılan afların 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın KalDer tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü’nü 9 yıl aradan sonra kazanması 
ve 12 yıl aradan sonra İzmir’e getirmesinin mutluluğu, EBSO Meclis Üyesi sanayiciler tarafından proje ekibi ile paylaşıldı.
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Ender Yorgancılar: “Nitelikli girişimciye teşvik verilmeli. Vergisini düzenli ve 
zamanında ödeyen işletmelerin vergi matrahına en az yüzde 5 oranında ‘kamusal 

duyarlılığı yüksek işletme-girişimci teşviki’ sağlanması doğru bir yaklaşım olacaktır.”
yanında vergisini ödeyen mükellefler 
için de ödüllendirme amaçlı vergi 
indirimi sistemi oluşturulması 
gerektiğini, örneğin iki kere vergi 
affından faydalananların üçünde aftan 
mahrum bırakılacağı bir sistem ile 
borcu olanlara torba yasa kapsamında 
bir engel getirilebileceğini söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, nitelikli girişimciye teşvik 
verilmesi gerektiğini, vergisini düzenli 
ve zamanında ödeyen işletmelerin 
vergi matrahına en az yüzde 5 
oranında güvenilirlik ve dürüstlük 
muafiyeti anlamına gelecek “Kamusal 
duyarlılığı yüksek işletme-girişimci 
teşviki (K Grubu işletme)” sağlanması, 
yani SGK primlerini, düzenli ve tam 
olarak ödeyen işletmelere belli bir 
oranda “K Grubu işletme indirimi” 
uygulanmasının doğru bir yaklaşım 
olacağını vurguladı. Diğer kamusal 
yükümlülüklerin ifasında herhangi 
bir eksik, yanlış ödeme yapmayan, 

gecikmesi bulunmayan işletmelere 
ilgili kamu yükümlülüklerin tümünde 
en az yüzde 5 oranında “K grubu 
işletme indirimi” sağlanması, hiç 
olmazsa bu aflar ile düzenli ödeyenler 
arasında eşitlik ilkesi sağlanması 
gerektiğini, ayrıca tüm kamusal 
yükümlülüklerini düzenli ve tam 
olarak yerine getiren işletmelere 
yatırım teşvik uygulamalarında; 
örneğin enerji, kredi faizi, arazi tesisi, 
gümrük indirimi gibi alanlarda ilave 
“K grubu işletme teşviki” 
verilebileceğini ifade etti.

Dünyadaki sorunlar 
ticareti de etkiliyor
Tüm Müslüman alemine hayırlı 

ramazanlar dileyen Yorgancılar, 
bu kutsal ayda bütün Müslüman 
aleminin savaşın içinde olduğunu, 
Irak’ta işgalden sonra tekrardan 
bir kaos yaşandığını, Afganistan’da, 
Pakistan’da mülteci sorunu olduğunu, 

Somali’de 20 yıldır devam eden 
bir savaş bulunduğunu, Yemen’de 
açlıkla mücadele edildiğini, 
Mısır’da bitmeyen siyasi karmaşa 
bulunduğunu, Libya’da terörün 
tekrar ortaya çıktığını, Suriye’deki 
bilançonun herkesçe bilindiğini, 
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde etnik 
çatışmalar yaşandığını belirtti. 
Yorgancılar böyle bir ortamda 
jeopolitik konumumuza baktığımızda 
Suriye’de ve Irak’ta savaş yaşandığını, 
Ukrayna ile sınırımız bulunmadığını 
ancak Rusya ile sıkıntı yaşadıklarını, 
Allahtan ülkenin batı tarafının 
denizlerle kaplı olduğunu ancak yine 
de sıkıntılı bir bölgenin içinde yer 
aldığımızı, komşularımızdan kaynaklı 
sorunlar bulunduğunu dile getirdi.

Yorgancılar, Türkiye’nin en 
büyük dış ticaretinin Almanya ile 
gerçekleştirildiğini, ikinci sırada 
Irak’ın yer aldığını ve geçen sene 
Irak’a 55 milyar dolarlık mal ihraç 
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ettiğimizi ama asıl önemli olanın 
Türkiye’de üretilen, dışarıya bağımlı 
olmadan ihraç edilen mal olduğu 
için net ihracatçı ülke konumunda 
bulunmamız olduğunu, bu açıdan 
Irak’ın bizim için çok önem 
taşıdığını ve Irak’ta yaşananların en 
kısa sürede son bulup, buradaki 
potansiyelimizin devam etmesinin 
son derece önemli olduğunu 
söyledi. Bu maddi konulardan önce 
elbette yaklaşık üç haftadır tutuklu 
bulunan başkonsolosumuz-un ve 
konsoloslukta çalışanların bir an 
önce salıverilmelerinin en büyük 
temennileri olduğunu, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin bu işi 
çözebilecek güçte olduğunu ifade etti.

Kurlar zarar ettiriyor
EBSO olarak 100 Büyük firmanın 

açıklandığını, bir hafta sonra da 
İstanbul Sanayi Odası’nın 500 büyük 
firmayı açıkladığını dile getiren 
Yorgancılar, 2013 yılı 100 büyük ve 
500 büyük firmanın 2012 yılına göre 
karşılaştırmasının yapıldığı tabloyu 
Meclis Üyeleri ile paylaştı. 2013 yılı 
Ocak ayında 1.76 olan dolar kurunun, 
Aralık ayını 2.05 ile kapattığını, yani 
sanayicinin yıl içinde yüzde 16,4 
kur artışı ile karşı karşıya kaldığını, 
benzer şekilde, 2,34 ile yıla başlayan 
euronun 2.81 ile yılı kapattığını, 
ki bunun da yüzde 20’lik bir artış 
anlamına geldiğini, üyelerimizin karşı 
karşıya kaldığı zararın ana kaynağının 
yüzde 68 oran ile kambiyo zararından 

oluştuğunu ifade etti. Borç/öz kaynak 
oranında EBSO 100 Büyük’te 191.4 
Türkiye genelinde de yüzde 132.4’lük 
artış olduğunu bunun da firmaların 
bankalara daha çok gittiği ve 
borçlandığı anlamına geldiğini söyledi.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları 
değerlendiren Yöneitm Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, Akın Kayacan’ın 
fikirlerine tamamen katıldığını, zira 
Meclis toplantılarında, 2013 yılı 
ödül töreni konuşmasında, Şubat 
ayında Bilim ve Teknoloji Bakanı’nın 
katılımıyla yapılan toplantıda 
“yaratıcılığın ve tasarımı esas alan 
mühendis bir toplum yetişmeli, 
gelişmeli, yap-sat yerine al-sat’a 
dönük bir topluma dönüşmemize 
müsaade edilmemeli” ifadelerini 
hep dile getirdiğini, bu kârlılık oranı 
ile sanayicimizin maalesef üretmek 
yerine alıp satıp, kendi markasını 
üzerine koyarak malı satar hale 
geldiğini belirtti.

Mesut Kanat’a teşekkür eden 
Yorgancılar, yapılan çalışmaların 
görevleri olduğunu, konunun 
netleşmesi akabinde en kısa sürede 
Gelir İdaresi Başkanı’na çalışmaları 
ileteceğini belirtti. 

Bir bayan meclis üyesi olarak 
meclis kürsüsünde konuşma yaptığı 
için Gülçin Güloğlu’na teşekkür 
eden Ender Yorgancılar, bir şehri 

değerlendirirken göz önüne alınacak 
kıstasların önemli olduğunu, 5-10 yıllık 
süreçte değerlendirme yapılmasının 
doğru sonuçlar vermeyeceğini 
düşündüğünü söyledi. Bunun yanında 
5174 sayılı yasaya tabi olan Oda ve 
Borsaların görev alanlarının çok net 
tanımlandığını, görev ve sorumluluk 
alanı dışındaki yapılan çalışmaların 
bir fayda getirmediğini söyleyen 
Yorgancılar,  EBSO’nun esas görevinin 
sanayicinin sıkıntılarını çözmek 
olduğunu, teşvik ile ilgili nelerin 
yapılması gerektiği, nasıl bir sistemin 
İzmir için daha iyi olması gerektiği 
konularında gerekli çalışmaları 
hazırladıklarını, ayrıca TOBB 
Başkan Yardımcısı olması nedeniyle 
Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na 
TOBB’u temsilen katıldığını, 
hükümetin nelere evet diyebileceği, 
imkanlar nispetinde nelerin 
yapılabileceğini gayet iyi bildiği için, 
boşuna kürek çekmeden çalışmaları 
en doğru şekilde hazırladıklarını, 
bunları meclis toplantısında dile 
getirmeyeceğini çünkü bazı konuların 
çizilerek anlatılması da gerektiğini, 
teşvik konusunu bakanın katılımı 
ile gerçekleştirilecek toplantıda 
enine boyuna konuşacaklarını, bu 
çalışmaları yaparken Ticaret Odası 
ve Ticaret Borsası başkanlarının da 
görüşlerini aldığını, İzmir’de zaten 
istenen birlikteliğin var olduğunu, 
masaya oturulunca tüm konuların 
çözülebildiğini dile getirdi.
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Akın Kayacan
Yatırım ve üretim 
olmadan büyüyemeyiz
EBSO Meclis Üyesi Akın Kayacan, 

uzun süredir ülkemizde ekonomimizin 
büyüdüğü, dünya sıralamasında 
16. olunduğu, 2023 yılında ilk 10’a 
gireceği gibi söylemlerin kamuoyunda 
konuşulduğunu, bunun üzerine “ülke 
ekonomisi nasıl büyüyor?” şeklinde bir 
araştırma yaptığını ve bulduğu verileri 
meclis üyeleri ile paylaşmak istediğini 
söyledi.

Kayacan, iktisat kuramında bir 
ülke ekonomisindeki büyümeden 
bahsedildiğinde, o ülkedeki üretilen 
mal ve hizmetlerin kapasitesinin arttığı 
kabul edildiğinde ülke ekonomisinin 
de büyüdüğünün kabul edildiğini, 
büyümenin temellerinde sermaye 

birikimi, teknolojik ilerleme, nüfus 
artışı bulunduğunu söyledi. Ülkemize 
baktığımız zaman sermaye birikiminin 
yetersizliğinden bahsedildiğini, zaten 
ülkenin tarihsel gelişimine bakıldığında 
bunun doğal bir sonuç olduğunu, 

zira 90 yıllık tarihi olan ülkemizin 
yüksek bir sermaye birikimine sahip 
olmasının mümkün görünmediğini 
ifade etti. Sermaye birikimi olmayınca 
yatırım yapmanın da mümkün 
olmadığını, yatırım olmayınca 
teknolojik ilerlemenin sağlanamadığını, 
ülkemizin GSMH’nın ancak yüzde 
0.84’ü oranında Ar-Ge harcaması 
bulunduğunu dile getirdi.

Nüfus artışı konusunda gayet iyi 
olduğumuzu, artan nüfusun sürekli 
teşvik edildiğini ki geçen haftalarda 
kamuoyunda 3 çocuk yapanlara 
vergi indirimi uygulanacağından 
söz edildiğini belirten Kayacan, 
iktisat kuramında nüfus artışından 
bahsedilirken beraberinde nitelikli 
iş gücü yaratmak, istihdamın iş 
becerilerini geliştirip, iyi eğitim 

EEge Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sana-
yiciler, gündemin cumhurbaşkanlığı seçimle-
rine odaklandığı ortamda dikkatleri sektörel 
gelişmelere ve ekonomiye çekti. Yatırım ve 

üretim olmadan, Ar-Ge yapmadan ekonomide sağlıklı 
büyümenin gerçekleşemeyeceğini vurgulayan sana-
yiciler, boya, kimya, gıda gibi sektörlerde hükümetin 

yaptığı vergi ve ithalat düzenlemelerinin sanayicileri zor 
durumda bıraktığını ve üretimi de tehlikeye düşürdüğü-
nü belirterek çözüm istedi. 

EBSO’nun gündeme getirdiği teşvik önerileri sonucu 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla İzmir’de 
gerçekleştirilecek teşvik zirvesinin hazırlıkları da önemli 
konulardan biri oldu.

Sanayicinin gündemi 
sektörler ve ekonomi
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vererek, yatırımlarda kullanmak amacı 
ile ilgili nüfus artışından bahsedildiğini, 
yoksa ülkemizdeki gibi eğitim 
veremediğimiz bir nüfus artışının 
ülkeye hiçbir fayda sağlamayacağı gibi 
zarara da yol açacağını söyledi.

Akın Kayacan, “En çok Kurumlar 
Vergisi ödeyen firmalar listesindeki 
ilk 50 firmanın içinde üretici firma 
var mı?” diye baktığında 2004 yılında 
ilk 50 firma içerisinde 16 tane üretici 
firma varken, 2013 yılında 5 firmaya 
düştüğünü gördüğünü, dolayısıyla bu 
ülkenin nereden ve nasıl büyüdüğünü 
anlamanın mümkün olmadığını 
söyledi. Yıllar bazında kurumsal 
vergi ödemelerinde 2002 yılından 
2008 yılına kadar düzenli bir artış 
görüldüğünü, 2008 sonrasında bir 
düzensizliğin göze çarptığını, bunun 
da büyümenin bir planlama dahilinde 
gerçekleşmediğinin göstergesi 
olduğunu söyledi.

Kayacan, 2013 yılında en çok 
kurumlar vergisi ödeyen ki ilk 50 
firma içerisinde 20’sinin finans 
sektörü bankalardan oluştuğunu, 
imalat gerçekleştiren 5 firmanın ise 
hangisinin gerçekten imalat yaptığının 
tartışılacağını ifade etti.

Mesut Kanat
Boya sanayinde solvent ve 
ÖTV sorunu çözülmeli
EBSO Meclis Üyesi Mesut Kanat, 

Meclisi 25. Grup Boya, Vernik ve 
Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek 
Komitesi adına selamlarken, mübarek 
Ramazan ayının hayırlara vesile 
olmasını, ülkemize, dünyamıza barış, 
sağlık, huzur, mutluluk ve bereket 
getirmesini temenni etti.

Kanat, sektörlerinin önemli 
konularından olan kapasite kriterleri 
sorununun Yorgancılar’ın desteği 
ve TOBB’un kararlılığı ile tamamen 
çözüme kavuştuğunu, bu anlamda 
emeği geçenlere teşekkür etmek 
istediğini belirtti. Diğer taraftan 
sektörlerinde hükümet tarafından 
çıkartılan kanun, yönetmelik, 
kararnameler ile özellikle boya 
sanayisindeki meslektaşlarına 

maddi manevi yükler getiren ÖTV 
uygulamalarından ve çözüm yolları 
oluşturma çabalarından söz etmek 
istediğini söyledi.

Boya sanayisinin çok önemli 
girdilerinden solvent olarak tabir 
edilen çözücülerin akaryakıt 
kaçakçılığında kullanılabildiği, kaçakçılık 
yapan firmaların sektörlerini kullanarak 
bu hammaddeleri ithal ettiklerini 
ve kaçak akaryakıt olarak satışını 
yaptıklarını söyledi. Kanat, kaçakçılığın 
önüne geçebilmek için hammadde 
girdisi olarak kullandıkları bazı 
solventlere hükümet tarafından ÖTV 
getirildiğini, bunun da boya üretiminde 
artı maliyete neden olduğunu, bu 
maliyet artışının önüne geçebilmek 
ve sanayicilerin rekabet imkânını 
korumak için boya üreticilerine tecil, 
terkin, iade, mahsup gibi değişik 
yöntemler uygulanmaya başlandığını ve 
gerçek sanayici ile kaçak kullananları 
ayırt edebilmek için sürekli olarak 
kararname, tebliğ, yönetmelik 
çıkartıldığını belirtti.

Vergi yükü çok
ÖTV Kanunu’nun yürürlüğe 

girdiği 2002 yılında 100 tonluk solvent 
alımı için teminat mektubu tutarı 9 
bin lira iken bugüne kadar değişik 
tarihlerdeki tebliğler ile sürekli 
artırılarak bu miktarın 229 bin 850 
liraya ulaştığını, 100 ton solvent, boya 
üretiminde kullanıldığında Devlete 
ödenmesi gereken ÖTV toplamının 
1724 lira olduğunu, 229 bin 850 liralık 
teminat mektubu için bankalara 2 bin 

298,50 lira komisyon ödediklerini 
dile getiren Kanat, ithal ettikleri 
ve teminat mektubu verdikleri bu 
ürünleri üretimde kullandıklarında 
ÖTV tutarının tamamı olan 229 bin 
850 liranın nakden vergi dairesine 
yatırıldığını, yani hem teminat mektubu 
verip, hem de nakit para yatırıldığını 
ki ödenen 229 bin 850 liralık ÖTV’nin 
1.724 lirasının devlette kaldığını, geri 
kalan 228 bin 126 liralık kısmın iade 
alındığını vurguladı.

Mesut Kanat, iade sürecinde sanayi 
odalarından ekspertiz raporu, yeminli 
mali müşavirden onaylı ithalat evrakları 
ve envanter raporu hazırlanarak vergi 
dairesine bir dosya eşliğinde başvuruda 
bulunduklarını, vergi dairesinin iade 
dosyasını inceleyip onay vermesi 
halinde iadesi gereken 228 bin 126 
liralık kısmın ancak başka ödeyecekleri 
vergilerden mahsup yoluyla tahsil 
edilebildiğini söyledi. İade ve mahsup 
sürecinin tamamlanması, teminat 
mektuplarının çözülmesi için vergi 
denetim kurulu müfettişleri tarafından 
incelenmesi ve rapor düzenlenmesi 
gerektiğini, bunun yaklaşık 12 ay ile 18 
ay arasında tamamlandığını, sürenin 
uzun olması nedeni ile bazı üretici 
firmaların sürekli olarak 25-30 milyon 
liralık teminat mektubu beklemek 
durumunda kaldıklarını dile getirdi. 
Sanayicilerin teminat mektubu için 
bankalardan yeterli limit bulmakta 
zorlandığını, ayrıca teminat mektubu 
ihtiyacı arttıkça bankaların komisyon 
oranlarını da artırdığını, bunun yanında 
boya üreticisi firmaların sadece 
ÖTV uygulamalarını yapabilmek için 
bünyelerinde ayrıca bir mali müşavir 
bulundurmak zorunda kaldıklarını 
ve ÖTV’ler de takip kolay olsun 
diye İzmir’deki sanayicilerin vergi 
dairelerinin Hasan Tahsin olarak 
değiştirildiğini, bunun için Aliağa’dan, 
Torbalı’dan, Kemalpaşa’dan, Çiğli’den 
ayda en az iki defa ÖTV için 
Üçkuyular’da bulunan Hasan Tahsin 
Vergi Dairesi’ne gidildiğini belirtti.

Sektörlerindeki yükleri 
azaltabilmek, sorunları çözmek 
amacıyla konuyu EBSO Yönetimine 
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aktardıklarını, tüm bu kararnameleri 
hazırlayan Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı’ndan randevu 
alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın da aralarında yer 
aldığı komite üyelerinin Gelir İdaresi 
Başkanı Adnan Ertürk, Başkan 
Yardımcısı Şinasi Candan, Daire 
Başkanı Faruk Gözübüyük, Grup 
Başkanı Ersin Saklar’ın katılımlarıyla 
iki saatten fazla süren çok etkili 
bir toplantı gerçekleştirildiğini, 
toplantı sonunda EBSO öncülüğünde 
Türkiye’nin toplam boya üretiminin 
yüzde 90’lık kısmını gerçekleştiren 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İstanbul 
Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi Odası 
meslek komitelerinin ortaklaşa 
toplantı yapması, gerçek sanayici ile 
akaryakıt kaçakçılığı yapmak amacıyla 
sektörümüzü kullananları birbirinden 
ayıracak öneriler ve pozitif ayrımcılık 
yapacak kriterler belirlenerek Gelir 
İdaresi Başkanlığı’na sunum yapılması 
kararı alındığını söyledi.

Söz konusu karar gereğince 20 
Haziran 2014 tarihinde Kocaeli Sanayi 
Odası’nda ortak toplantı yapıldığını, 
sektörü temsil eden firmalar ve mali 
müşavirlerden oluşan bir komisyon 
tespit edilerek, Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na verilecek önerilerin 
bir hafta içinde tamamlanarak 
tekrar Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 
randevu alınmasının kararlaştırıldığını 

dile getiren Kanat, konu çözüme 
kavuşuncaya kadar takibe devam 
edeceklerini söyleyerek, desteklerini 
esirgemeyen EBSO Yönetim 
Kurulu’na ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’a teşekkür etti.

Gülçin Güloğlu
Teşvik zirvesinde birlikte 
hareket edelim

EBSO Meclis Üyesi Gülçin 
Güloğlu, 4 Haziran 2014 tarihinde 
yerel bir gazetede yer alan Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi ile yapılan bir 
röportaj manşetinin dikkatini çektiğini, 
“Gelsinler konuşalım” başlığının İzmirli 
işadamlarına açık bir çağrı olduğunu ve 
her fırsatta dile getirdikleri konuların 
bir şekilde ilgili yere ulaşmasını çok 
önemsediğini ifade etti.

Güloğlu, İzmir’in teşvik sisteminde 
1. Bölge olarak açıklandığında 
sanayicilerin büyük hayal kırıklığı 
yaşadıklarını, bu hayal kırıklığının 
sebepleri olduğunu, zira 2002-
2012 döneminde İzmir’den Merkez 
Yönetim Bütçesine 184,1 milyar TL 
gelir aktarılırken, buna karşılık İzmir’e 
bütçeden sadece 48,3 milyar TL’lik 
gelir sağlandığını, aradaki 135,7 TL’nin 
başka illere aktarıldığını söyledi.

Güloğlu, sanayiciler olarak 
Bursa, Kayseri, Konya, Gaziantep 
gibi şehirlerin Organize Sanayi 
Bölgelerini ve yerel yönetimlerin 
gerçekleştirdiklerini gördüklerinde 
ülke adına gururlanırken İzmir 
adına hayıflandıklarını belirterek, 
özellikle kendisini bu şehirlerdeki 
yerel yönetimlerin, odaların, sivil 
toplum kuruluşlarının, halkın adeta 
tek yumruk olarak şehirleri için 
çabalamalarının etkilediğini, buradaki 
halkın sorunların neler olduğunu ve 
nasıl çözülmesi gerektiğini çok iyi 
bildiklerini, yapılması gerekenlere 
çok iyi kanalize olarak bilinçli hareket 
ettiklerini vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın dile getirdiği, 
25 Temmuz 2014 tarihinde 
gerçekleştirilecek Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi ile gerçekleştirilecek 
toplantıda sıkıntılar dile getirilmeden 
önce yerel yönetimler, sivil toplum 
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kuruluşları ve odaların ortaklaşa bir 
çalıştay gerçekleştirmelerini, nelere 
ihtiyaç duyulduğunun netleştirildikten 
sonra tek yumruk olarak bakanla 
yapılacak toplantıda yer alınmasını 
önerdi.

Kosat Gürler
Enzim ithalatındaki 
sıkıntılar sektörleri etkiler
EBSO Meclis Üyesi Kosat Gürler, 

Ramazan ayının tüm Müslüman 
alemine ve Türk alemine mübarek 
olmasını diledi.

25 Haziran 2014 tarihinde 
Ulusal Süt Konseyi ve Ambalajlı 
Süt Ürünleri Derneği üyeleri, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, sektörün önde gelen 
temsilcileri, üniversitelerden hocaların 
katılımı ile “Dünyada ve AB’de Süt 
Politikalarındaki Son Gelişmeler ve 
Türk-Süt Sanayisine Etkileri” adlı 
bir panel düzenlediklerini, sütün 
başkenti İzmir olduğu görüşüyle 
panelin İzmir’de gerçekleştirilmesi 
taleplerinin USK ve ASÜD Yönetim 
Kurulları tarafından uygun görüldüğünü 
ve söz konusu panelin Odamızda 
gerçekleştirildiğini belirtti. Gürler, 
organizasyonun başarılı bir şekilde 
gerçekleşmesi için sağladığı katkılardan 
dolayı EBSO Yönetim Kurulu’na 
teşekkür etti.

Kosat Gürler, hem ASÜD, hem de 
Ulusal Konsey’in Yönetim Kurulunda 
görev aldığını, sektörleriyle ilgili 
yaşadıkları bir sıkıntıyı dile getirmek 
istediğini söyledi. İşlem yardımcısı 
olarak kullanılan enzimlerin ithalatında 
bazı sorunlar yaşadıklarını, peynir 
üretiminde sütün pıhtılaştırılmasında 
kullanılan enzimlerin, hayvansal 
ve bitkisel kaynaklı veya 
mikrobiyel yöntemle yani GDO’lu 
mikroorganizmalar vasıtasıyla elde 
edilen enzimler olduğunu, peynir 
üretiminin gittikçe artması ve 
hayvansal kaynaklı enzimlerin bu 
artışa cevap verememesi sonucunda 
farklı pıhtılaştırıcı enzim kaynaklarına 
ihtiyaç duyulması üzerine genetik 
çalışmalarla buzağı kimozin geninin, 
seçilmiş prokaryotik ve ökaryotik 
organizmalara klonlandığını, böylelikle 

sınırsız miktarda mikrobiyal rennet 
elde edilerek, sıkıntının ortadan 
kalktığını söyledi.

Peynirlerde kullanılan mayanın 
Avrupa’dan geldiğini ve domuz 
kursağından yapılan bir madde 
olduğunu belirten Gürler, Avrupa’da 
domuz çok kesildiği için mutlaka 
domuz kursağı kullanıldığını, 
ancak müşterilerden “biz kursak 
mayasından değil, sentetik mikrobiyal 
mayadan yapılan peynir tüketmek 
istiyoruz” şeklinde çok fazla görüş 
geldiğini ifade etti. Gürler, ülkemizde 
elde edilen peynirlerin yaklaşık 
yüzde 50’sinin mikrobiyal kaynaklı 
enzimler kullanılarak üretildiğini, 
ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın Mayıs 2014 ayı içerisinde 
uygulamaya koyduğu prosedürle tüm 
enzim ithalatının durdurulduğunu, 
GDO’lardan elde edilen ürünlerin 
5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu 
kapsamına girdiği gerekçesi ile 
rekonbine enzimlere müsaade 
edilmediğini, üretimde kullandıkları 
mayaların şuan yurtdışından Türkiye’ye 
ithalatının yasaklandığını, bunun bira, 
şarap, meyve suyu, ekmek ve pasta, 
nişasta ve şekerleme sanayinde 
kullanılan enzimleri de kapsadığını 
belirtti.

Şu anda Sağlık Bakanlığı 
tarafından ithal edilen teşhis ve 
tedavi kitlerinin çoğunlukla genetik 
materyalden üretildiğini, kan 
pıhtılarının eritilmesinde ve yaraların 
temizlenmesinde kullanılan enzimlerin, 
deterjanlarda kullanılan organik 
lekelerin uzaklaştırılmasında kullanılan 

enzimlerin, tekstilde dokumadan önce 
nişasta banyosuna batırılan ipliklerden 
nişastanın uzaklaştırılmasında kullanılan 
enzimlerin, dericilikte, deriden tüy 
veya kılların uzaklaştırılmasında 
kullanılan enzimlerin, hatta pamuk 
elde edilen pamuk liflerinin genetik 
modifiye olduğu arıtma enzimlerinin 
büyük bir kısmının rekombine ürünler 
de yani “GDO’dan elde edilen 
ürünler”  kapsamında bulunduğunu 
söyledi.

Bakanlığın sektörlerindeki 
enzimlere ilişkin başlattığı uygulama 
yarın diğer alanlara da uygulanmaya 
başladığında neredeyse sanayinin 
tamamının durma noktasına geleceğini, 
dolayısıyla konunun Sağlık Bakanlığı, 
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre 
Bakanlığı, AB Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı gibi bakanlıkları da 
ilgilendirdiğini dile getirdi. Gürler, 
AB’de işlem yardımcılarının GDO 
mevzuatı kapsamında değildir. 
şeklinde bir kanun bulunduğunu, 
ancak kullanılan mikroorganizmaların 
EFSA’nın risk değerlendirmesinden 
geçmesi gerektiğini, dolayısıyla 
ülkemizdeki mevcut mevzuatın 
da değiştirilmesi gerektiğini, zira 
ülkemizde enzimlere izin verilmezken 
yurt dışından bu enzimler kullanılarak 
üretilen ürünlerin ithal edildiğini, 
bunun yurt içi üreticiler açısından 
haksız bir uygulama olduğunu 
vurgulayarak, siyasi iradenin Avrupa 
Birliği ile GDO teknolojisi konusunda 
bir işbirliğine gitmesi ve Biyogüvenlik 
Kanunu’nun acilen değiştirilmesinin 
sağlanması konusunda Yönetim 
Kurulu’ndan destek talep etti.

Nedim Anbar
Tahliyeler sevindirici
EBSO Meclis Üyesi Nedim Anbar, 

Türkiye’de yaşanan ve kendisini 
son derece rahatsız ettiğini her 
fırsatta dile getirdiği davalarla ilgili 
olarak yeni gelişmeler yaşandığını 
belirtirken, Ergenekon ve Balyoz 
davaları neticesinde gözaltına alınan 
arkadaşlarının tahliye olmasına çok 
sevindiğini, mutluluğunu meclis üyeleri 
ile paylaşmak istediğini söyledi.
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Karanlığa giden yol

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile 
mücadelede etkin bir şekilde rol 

almaktadır. Vatandaşlarımızdan gelen 
bütün ihbarlar değerlendirilmekte ve 
ivedilikle çalışmalara başlanılmaktadır.

Uyuşturucu madde bağımlılığı, 
tüm dünyada giderek büyüyen ve 
insanların karanlık bir sona doğru 
sürüklenmesine sebep olan başlıca 
problemdir. Sadece ülkemizde değil 
tüm dünyada başta gençler olmak 
üzere her kesimi etkileyebilen 
biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları 
olan günümüzün en ciddi ve 
kapsamlı toplumsal sorunlarından 
birisidir. Bu sorun; bir toplumun 
etkilenmesiyle neticelenmek 
yerine, insanlar arası etkileşim ve 
sosyalleşmeler sebebiyle hızlı bir 
şekilde yayılma yeteneğine sahiptir. 
Bu sınır tanımaz özelliği tehlikenin 

boyutunu kat ve kat artırmakta 
olup insanların bilinçlendirilmesi 
büyük önem kazanmaktadır. Tüm 
bu evrensellik özellikleri ve kolay 
kurbanlar bulabilmesinden dolayı 
uyuşturucunun bir insanlık suçu olarak 
değerlendirilmesi ve bu konuda tüm 
kurum ve kuruluşların ortak mücadele 
etmesi sorunun çözümü için en etkili 
yöntemdir.

Daha öncesinde çok fazla 
karşılaşılmamasıyla beraber son 
günlerde birçok insanın tepkisini 
çeken ve toplumun birçok kesiminde 
tepkilere neden olan, özellikle 
son yıllarda gençlerin kullandığı, 
sentetik uyuşturucu maddelerin 
başında sentetik kannabinoidler 
(bonzai, jameika vb.) adı verilen yeni 
bir uyuşturucu türünün yaygınlığı 
göze çarpmaktadır. 2011 yılında 
uyuşturucu kapsamına alınan sentetik 
kannabinoid, ülke genelinde olduğu 

gibi ve ilimizde de gençler arasında 
kullanımının ne yazık ki arttığı 
görülmektedir. Buna en büyük 
etkenin, bu uyuşturucunun çok hızlı 
bir şekilde bağımlılık yapması ve 
tolerans (maddenin gittikçe dozunun 
arttırılması) oluşturmasıdır.

Kimyasal içerikli bir uyuşturucu 
madde olan sentetik kannabinoid 
kullanan kişide; denge kaybı, bilinç 
yitimi, nefes darlığı, konuşma zorluğu, 
ölüm korkusu, vücutta sivilcelenme 
kaygı, aşırı agresiflik, zihin ve hafızanın 
çökmesi, böbreklerde ve beyin 
hücrelerinde kalıcı hasarlar gibi 
etkilerin yaşandığı görülmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde 
uyuşturucu ve uyarıcı madde 
kullanıcıları, maddeyi ilk etapta aile 
bireylerinden gizli kullanmaktadırlar. 
Bu sebeple anne-babalara ve 
bunun yanında çocuğun içinde 
bulunduğu sosyal çevresindeki 

Uyuşturucu
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büyüklerine(öğretmenler, antrenörler 
vb.), madde kullanımının tehlikeli 
boyutlara ulaşmadan fark edilmesi ve 
önlenebilmesi adına büyük görevler 
düşmektedir. Maddeyi kullanan kişiye 
karşı yaklaşım tarzı da çok önemlidir. 
Madde kullanıcılarının aileleri ve 
yakın çevresi madde bağımlılığıyla 
mücadele konusunda ve madde 
bağımlısına yaklaşım tarzıyla ilgili 
olarak profesyonel destek almalıdırlar. 
Özellikle bu tür maddelerin arkadaş 
ortamında kullanıldığı söz konusu 
olduğundan, anne ve babaların 
çocuklarının arkadaşlarını ve çevresini 
iyi tanıması her zaman için bir avantaj 
olacaktır.

Gençlerin uyuşturucu madde 
kullanma sebepleri arasında ailevi 
sorunlar, kendini ispatlama isteği, 
kimlik çatışması gibi sebepler yer 
almaktadır. Ergenlerin gelişiminde 
sevgi ve güvenin büyük önem taşıdığı 
göz önünde bulundurulursa, iyi 
bir aile içi iletişim, kişinin yaşına ve 
konumuna göre verilen sorumluluk 
duygusu, çocuk yetiştirme konusunda 
gösterilen özen başta ailevi sorunlar 
olmak üzere birçok başlama nedenini 
ortadan kaldıracaktır.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde 
kullanıcıları genellikle merak veya 
arkadaş ortamı gibi etkenlerle, 
“Bir Kereden Bir Şey Olmaz” 
düşüncesiyle uyuşturucu maddelerle 
tanışmaktadırlar. Bu süreçte başta 
bedenlerinin zarar görmesi nedeniyle 
sağlıklarını sonra bu maddeyi 
alabilmek uğruna maddi kaynaklarını, 
devamında da toplum içerisindeki 
statüsü olmak üzere gibi birçok 
değerini kaybetmektedir.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, bu 
konuda birçok ebeveynin yardım 
talebiyle karşılaşmaktadır. Anne-
babalar çocuklarının ya da yakın 
oldukları kişilerin madde kullanımı 
sebebiyle işlerini, eşlerini, çocuklarını 
kaybettiklerini hatta maddeyi 

alabilmek için para bulamadıkları 
zaman evlerindeki eşyalarını bile 
satabildiklerini ifade etmişlerdir.

Bağımlılıkla mücadele etmek zor 
olsa da mümkündür. Bağımlılıkla 
mücadele bireyin tek başına ya da 
ailesiyle birlikte altından kalkabileceği 
bir durum değildir, bu konuda 
mutlaka uyuşturucu ve uyarıcı madde 
bağımlısı olan kişilerin profesyonel 
uzmanlardan, tedavi merkezlerinden 
yardım alması gerekmektedir. 
İlimizde de Madde Bağımlılığı Tedavi 
Merkezleri bulunmaktadır. AMATEM-
EGEBAM gibi sağlık kuruluşları 
ile irtibata geçilerek yardım talep 
edilebilir.

“Sonun Başlangıcı-Pişmanlığın 
Son İsmidir Uyuşturucu”. Gençleri 
hayallerinden, ideallerinden, 
geleceklerinden çalan uyuşturucu 
ile hiç karşılaşmamak için, gençlerin 
“Hayır” diyebilme, “ben kullanmak 
istemiyorum” gibi sadece bir cümlenin 
kullanılması, kişiyi, geleceğini, ailesini 
sonun başlangıcından koruyabilecektir.

Doğal ve sentetik tüm uyuşturucu 
ve uyarıcı maddelerin kişinin hem 
kendisine hem de çevresine zarar 

verdiği unutulmamalıdır.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 

Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile 
mücadelede etkin bir şekilde rol 
almaktadır. Vatandaşlarımızdan gelen 
bütün ihbarlar değerlendirilmekte ve 
ivedilikle çalışmalara başlanılmaktadır. 
Ayrıca madde bağımlısı olan birey 
ve ailelere tedavi süreciyle ilgili 
bilgilendirme yapılarak tedavi 
merkezlerine yönlendirmeler 
yapılmaktadır. 

Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü uyuşturucu 
ile mücadelede operasyonel 
çalışmalar hızla sürdürürken, madde 
bağımlılığının zararları konularında lise 
ve dengi okullarda, üniversitelerde, 
kamu kurum ve kuruluşlarında ve 
talep eden her kesime ulaşılarak, 
bilgilendirme seminerleri de 
düzenlemektedir.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 
gerek 155 Polis İmdat gerekse 
(0232) 243 62 00 nolu  telefondan 
ulaşılabilmektedir.     

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 
uyuşturucu ile mücadelede etkin bir şekilde rol almaktadır. Vatandaşlarımızdan 

gelen bütün ihbarlar değerlendirilmekte ve ivedilikle çalışmalara başlanılmaktadır.
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TOBB ile EBSO’nun 
gıda yardımı sevindirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, muhtaç 
aileleri Ramazan’da gıda 

yardımlarıyla sevindirdi. İzmir’in uzak 
ve gelir durumu düşük yörelerinde 
toplam 1127 aileye toplam 50 bin 
liralık yardımda bulunuldu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı’nın 
koordinasyonunda gerçekleştirilen 
yardımlarda TOBB’un 35 bin liralık 
desteğine 15 bin lira katkı sağlayan 
EBSO, 50 bin liraya satın alınan 
1127 gıda paketini; İzmir’in uzak ve 
gelir durumu düşük yörelerinden 
Bergama’nın Dereköy, Karalar, 
Sarıcaoğlu, Çeltikçi, Gültepe, Katranç, 
Ürkütler, Eğiller, Oruçlar, Akcenger, 
İkizler, Hacılar, Yukarıada, Kurcalar, 
İneşil, Yeniler, Topallar, Halilağalar, 
Tırmanlar, Kiraz’ın Cevizli, Doğancı, 
Bahçearası, Ören, Kınık’ın Elmadere 
ve Köseler köyleri, Torbalı’nın Tulum, 
Göllüce, Karakızlar, Kemalpaşa’nın 
Cumalı ve Yeşilköy ile Kızılay Urla 
Şubesi, Bizim Özürlüler Derneği’ne 
dağıttı. Aliağa ve Tire’deki bazı 

ihtiyaç sahibi ailelerin yardımları da 
Aliağa OSB ile Tire OSB tarafından 
ulaştırıldı.

TOBB ve EBSO’nun yardımlarıyla 
satın alınan gıda paketlerinin 

dağıtımında EBSO Vakfı Kadınlar 
Birliği üyeleri ve EBSO personeli 
aktif olarak görev yapıp, yardımları 
Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç 
sahibi ailelere bizzat ulaştırdı. 

KONTROL MASTARLARI
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Cam, geçmişten günümüze 
hayatın her alanında kullanı-
mına ihtiyaç duyulan modern 
ve çok yönlü bir maddedir. 

Cam sektörü; inşaat, otomotiv, enerji, 
beyaz eşya, gıda, içki, meşrubat, ilaç, 
kozmetik, turizm, mobilya, boru, elekt-
rik ve elektronik gibi birçok sektöre 
girdi sağlayan lokomotif sektörlerden 
biridir. Düz cam, inşaat, kara taşıtları, 
beyaz eşya, mobilya, tarım-sera alanları 
ve güneş panellerinde yoğun olarak 
kullanılmaktadır.

Dünya cam sektörü, küresel eko-
nomik gelişmelerle ilişkili olarak yılda 
ortalama yüzde 2-4 civarında büyüme 
göstermektedir. Bu üretimin yüzde 
53’ünü cam ambalaj, yüzde 29’unu düz 
cam, yüzde 5’ini cam ev eşyası, yüzde 
2’sini cam lifi ve yüzde 11’ini diğer 
ürünler oluşturmaktadır. Katma değeri 
yüksek bir yapıya sahip olan sektör, ülke 
ekonomilerinin büyümesine büyük katkı 
sağlayan stratejik sektörlerden biridir. 
2013 yılı dünya cam üretim kapasitesi 
yaklaşık 180 milyon ton, değer olarak 
da yaklaşık 130-140 milyon dolar sevi-
yesindedir.

Dünyada ABD’de 7, Japonya’da 5, 
Fransa’da 4, İngiltere’de 3 ve Almanya, 
İsveç, Belçika, İtalya, Endonezya ve 
Türkiye’de de 1’er adet olmak üzere 
toplam 25 adet öncü büyük firma bu-

lunmaktadır. Yılda yüzde 5 civarında bü-
yüme gösteren düz cam talebinin yüzde 
80’e yakını Avrupa, Kuzey Amerika ve 
Çin’den oluşmakta ve üretim de yoğun 
olarak buralarda yapılmaktadır. Çin ve 
Hindistan dünya düz cam üretiminin 
neredeyse yarısını karşılamaktadır. 
Ayrıca, son dönemlerde, büyüme atağı 
gerçekleştiren ve tüketimin her geçen 
gün artış gösterdiği Doğu Avrupa, Rus-
ya, Türkiye ve Balkanlar’da da ön plana 
çıkmaktadır.

Türkiye cam üretimi 2,3 milyar do-
lar civarında olup, dünyadan aldığı pay 
yaklaşık yüzde 1,6, ülke ekonomisine 
katkısı ise, yaklaşık binde 3 seviyelerin-
dedir. Avrupa cam üretiminin ise, yüzde 
5 civarı Türkiye’de yapılmaktadır. Türk 
cam sanayinin, işgücü piyasasının esnek 
olmaması, nitelikli işgücünün yetersiz-
liği ve istihdam üzerindeki mali yükler 
özellikle Avrupa pazarlarında rekabetini 
güçleştirmektedir.

Öncü firmaların gücü
TOBB’un Türkiye Cam ve 

Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Sektör 
Raporu’na göre, 2012 yılı dünya cam 
ihracatı 72 milyar dolar, ithalatı ise, 75 
milyar dolar civarındadır. Dünya cam 
ithalatında sırasıyla, Çin, ABD ve Alman-
ya, ihracatında ise, sırasıyla Çin, Alman-
ya ve Japonya ön plana çıkmaktadır.

Güçlü bir rekabet ortamı olan 
sektörde, üretimi ülkelerden ziyade az 
sayıdaki öncü firmalar belirlemektedir. 
Global piyasada var olabilmek için, 
her zaman talepten fazla arz sağlamak 
zorunda olması sermaye ihtiyacı do-
ğurmaktadır. Bu bağlamda pazara olan 
hakimiyetin korunması ve geliştirilme-
sinin de önemli olduğu, sektör öncüleri 
konsolide olarak faaliyet göstermeye 
başlamışlardır. Dünyada cam sektörün-
deki yatırımlar, Orta ve Doğu Avrupa, 
Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkele-
rinde yoğunlaşmaktadır.

Türkiye cam sektöründe, yaklaşık 
875 firma faaliyet göstermekte olup 20 
bin civarında kişiye istihdam sağla-
maktadır. Türkiye’nin cam sektörünün 
öncü firmalarından Şişecam, düz cam 
üretiminde Avrupa’da 4., dünyada 7., 
cam ev eşyası üretiminde Avrupa’da 2., 
dünyada 3., cam ambalajda Avrupa’da 
4., dünyada 5. sırada yer almaktadır. 

Cam ambalajın giderek önem ka-
zanmasıyla, 2013 yılında kişi başına dü-
şen cam ambalaj tüketimi yıllık 12,8 kg 
olduğu ve 2015 yılında ise, bu rakamın 
15 kg’a ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’den 150 ülkeye 
ihracat
Türk cam sanayi sahip olduğu yük-

sek uzmanlaşma ve rekabet edebilirlik 

Cam hayatın 
her alanında

Türkiye, 2.3 milyar dolarlık cam üretimiyle dünyada 1.6’lık pay alıyor. Avrupa cam 
üretiminin yüzde 5’i Türkiye’de yapılıyor. Türk cam sektörü, sahip olduğu yüksek 
uzmanlaşma, yeni ürünler ve rekabet edebilirlikle kendini kanıtlamış durumda.
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seviyesiyle ürünlerini 150 ülkeye ulaştır-
makta olup, tüm dünya pazarlarında yer 
almayı hedeflemektedir. Dış ticarette 
önemli bir yere sahip olan Türk cam 
sanayi gelişmiş ve gelişmeye de devam 
eden bir sektör olarak, yeni ürünler ve 
yeni pazarlar konusunda yüksek potan-
siyeli ile uluslararası rekabet edebilirliğini 
ispatlamıştır.

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 
ülkeler sırasıyla; Almanya, İtalya ve 
Fransa’dır. Çin, Almanya ve Fransa’dan 
ise en çok ithalat yapılmaktadır. Sofra ve 
süs eşyası, düz cam ve fiberler en çok 
ihracatı yapılan ürünlerdir.

Türk cam sektörünün 2013 yılında, 
ihracatı 993 milyon dolar, ithalatı 643 
milyon dolar, dış ticaret hacmi 1,8 milyar 
dolar ve 2014 (Ocak-Mayıs) yılında ihra-
catı 466 milyon dolar, ithalatı 357 milyon 
dolar, dış ticaret hacmi 823 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.

Küresel ekonomik dalgalanmaların 
da etkisiyle Avrupa pazarları ile Çin ve 
Hindistan’ın yavaşlayan büyümeleri ne-
deniyle cam sektörü yurtdışı pazarda da 
olumsuz etkilenmiştir. Ancak, ülkemizde 
inşaat ve konut sektörlerindeki talebin 
artması ile iç piyasada sektör yükseliş 
kaydetmiştir. 2023 Türkiye’nin ihracat 
hedeflerine cam sektörünün 2,5 milyar 
dolar katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Yüksek maliyetlere 
çözüm aranıyor
Yüzde 98 oranında tamamına yakın 

hammaddesini yurtiçinden sağlayan ihra-
catçı cam sektörü, dış ticaret dengesin-
de önemli bir rol oynamaktadır. Bundan 
dolayı, sektör ihracatının desteklenmesi 
anlamında, işgücü maliyetlerinin ve 
vergi yüklerinin azaltılması konusunda 
çalışmalar yapılmalıdır. Sektörün, yüzde 
33 hammadde, yüzde 20 enerji ve yüzde 

24 işçilik olmak üzere maliyet kalemleri 
mevcuttur.

Yüksek vergi oranları, yüksek enerji, 
işgücü ve nakliye ve ulaşım maliyetleri, 
nitelikli işgücünün yetersizliği ve cam 
ambalaj atık toplama ve geri dönüşüm 
faaliyetlerinin yaygın olmaması sektörde 
öne çıkan sorunlardır.

Türk cam sektörünün 2012 yılı kapa-
site kullanım oranı yüzde 77,2, sektörün 
üretim değeri ise, 3,5 milyar TL, cirosu 
ise, 2 milyar dolar civarındadır. Sektörün 
2012 yılında yarattığı katma değer ise, 
yaklaşık 1,5 milyar TL olarak gerçekleş-
miştir. 2013 yılı sanayi üretim endeks 
değeri 116,3 iken, sektörde 107,7 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektör, ser-
maye ve enerji yoğun olmakla birlikte, 

sürdürülebilir rekabeti sağlamak adına 
yüksek kapasite ile çalışma zorunlulu-
ğunda kalmaktadır.

Cam sektörünün 2012 yılı elektrik 
tüketimi 830.97.797 KWh’tir.

Katma değerli ürünler
Sektörün Ar-Ge faaliyetleri; çevre 

ve insan dostu ürünler üretme, üretim 
verimliliği açısından ileri teknoloji geliş-
tirme, katma değer yaratma alanlarında 
yapılmaktadır.

Mühendislik yöntemlerinin kulla-
nıldığı yeni ürün yaratma ve geliştirme 
alanlarına ağırlık verilen sektör; cam, 
fırın, kaplama tasarımı ve üretiminde 
kendi teknolojisini üretebilecek seviyeye 
ulaşmıştır.

Türk cam sektörü; Marmara, Akde-
niz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde kü-
melenmiştir. İstanbul, Kırklareli, Mersin, 
Bursa, Eskişehir, Konya, Ankara, İzmir, 
Kayseri gibi şehirlerde üretim faaliyetle-
rinin yoğunlaştığı illerdir.

Türk cam sektörü, gerek yurtiçi ge-
rekse yurtdışı siyasi ve ekonomik istikra-
rın devam etmesi ve yatırım koşullarının 
iyileştirilmesiyle, sanayinin büyümesinde 
ve ülke ekonomisinin kalkınmasında 
önemli rol oynayacak kapasitedeki sek-
törlerden biridir. 
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Büyüme tahmini düştü ama 
gelecekten umut var 
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Ekonomik Görünüm 
Raporu’nda, dünya 2014 
yılında %2,8, 2015 yılında 

%3,2, gelişmiş ekonomiler 2014 
yılında %2, 2015 yılında %2,4,  
gelişmekte olan ekonomiler ise, 2014 
yılında %4,7, 2015 yılında %5,1 
oranlarında büyüme kaydedeceği 
öngörülmektedir. Büyüme 
tahminlerinin düşürülmesine rağmen, 
gelecek ekonomik görünümde olumlu 
bir büyüme gelişmesinin sergileneceği 
vurgulanmaktadır. Gelişmiş 
ekonomilerin dengelenemeyen 
para politikalarının yarattığı küresel 
etkiler, gelişmekte olan ülkelerinin 
büyüme oranlarındaki hassasiyet,  
AB’deki ekonomik dalgalanmalar, 
gelişmekte olan ülkelerin kamu 
borçlarının sürdürülebilirliğinin 
sağlanamaması ve Orta Doğu’da 
yükselen tansiyon dünya ekonomik 

gelişmeler üzerindeki tehdit ve 
riskleri oluşturmaktadır.

Fitch 2014 yılı büyümenin %2,7, 
2015 yılı büyüme oranın ise, %3,1 
olarak öngörmekte olup, olumlu 
giden bir seyrin olduğu fakat risklerin 
de göz ardı edilmemesi gerektiği 
vurgulamıştır. 

Rapora göre; gelişmekte olan 
ülkeler, 2014 yılında %4,3, 2015 
yılında %4,8 oranında büyüme 
göstereceği tahmin edilmektedir. Çin 
2014 yılında %7,3, 2015 yılında %7, 
Hindistan 2014 yılında %5,5, 2015 
yılında %6,5, Brezilya 2014 yılında 
%1,5, 2015 yılında %0,5 oranlarında 
büyüme göstereceği öngörülmektedir.

ABD
IMF, ABD’nin 2014 yılındaki 

büyüme oranın %2’ye düşürmüş, 
2015 yılında %3 olan büyüme oranını 
ise revize etmemiştir. Ekonomiyi 
olumsuz şekilde etkileyen işsizlik 

sorunu için asgari ücreti arttırması 
gerektiği düşüncesinde olan IMF, bu 
ücretin standart seviyelere ulaştırması 
gerektiğini dile getirmiştir.

Azalış gösteren tüketim 
harcamaları ve ihracatında etkisiyle, 
2014 yılı birinci çeyrekte büyüme 
daralarak 2009 yılından bu yana 
en düşük oran olan %2,9 olarak 
öngörülmüştür. Bazı FED üyelerinin 
Faiz arttırımı konusunda kararlı 
olmasına rağmen, FED Başkanı 
Janet Yellen bu durumda faiz 
arttırımına gitmeyip genişleyici 
politikaları uygulayacağı sinyalini 
vermiştir. FED Başkanı, ekonomik 
dengeyi sağlamak için faiz arttırımına 
gidilmesinin risk oluşturacağını, 
enflasyon ve istihdamı olumsuz 
yönde etkiyeceğini dile getirmiştir. 
Bu durumda kötü hava koşulları da 
göz önünde bulundurularak FED, 
büyüme tahminini %2,1-2,3 oranında 
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düşürmüştür. FED’e göre, ABD iş 
gücü piyasası toparlanma eğilimini 
sürdürmekte, Haziran ayında tarım 
dışı istihdam 288 bin kişi artmış ve 
işsizlik oranı azalarak %6,1 oranında 
daralmıştır.

ABD Mayıs ayında ihracat 
195 milyar dolar ve ithalat 240 
milyar dolar gerçekleşmiş olup, dış 
ticaret açığı 44 milyar dolar olarak 
daralmıştır.

Haziran ayında iyileşme gözlenen 
güven endekslerinden PMI endeksi 
57,5, tüketici güven endeksi 85,2 
seviyelerine ulaşmıştır.

EURO BÖLGESİ – AB
Fitch; Euro bölgesinde deflasyon 

tehdit oluşturduğu ekonomik 
büyümenin 2014 yılında %1,1, 
2015 yılında ise %1,5 oranında 
gerçekleşeceği söylenmektedir. 
Almanya ve İspanya’nın büyüme 
de ivme kazanmasıyla dengelerin 
olumluya kaymaya başladığı ve iç 
talebin desteğiyle iyileşmelerin 
yaşandığına yer verilmiştir. Ancak, 
işsizlik oranının 2016 yılına kadar %11 
gibi yüksek bir seviyede seyrederek 
önemli bir sorun olarak var olacağını 
dile getirmektedir.

Euro alanında toparlanma eğilimi 
devam ederek, 2014 yılı ilk çeyrekte 
beklenen düzeyde gerçekleşmemiştir. 
Haziran ayında Avrupa duyarlılık 
Endeksi (ESI) 52,8, PMI endeksi 
51,8 seviyelerine gerilemiştir. Sanayi 
üretimi ve hizmetler sektöründeki 
büyümenin zayıflasa da bir miktar 
devam ettiği gözlenmektedir. Öne 
çıkan ülkeler bazında; Haziran PMI 
endeksi Almanya’da 54 ve İtalya’da 
54,2 seviyelerine düşmüştür. İlk 
çeyrekte büyümedeki zayıf seyrin 
ikinci çeyrekte de devam edeceği 
tahmin edilmektedir.

İşsizlik bölgede önemli bir sorun 
olmaya devam etmekte, Mayıs ayında 
da %11,6 oranındaki seviyesini 
korumuştur. Yunanistan’da %26,8 ve 
İspanya’da %25,1 olmak üzere işsizlik 
oranının en yüksek olduğu ülkelerdir. 
Düşük enflasyon seyri ise, deflasyon 

riskini güçlendirmektedir.
Bölgede, zayıf iç talep, gelişmekte 

olan ülkelerin büyümelerindeki 
yavaşlama ve bölgesel siyasi 
karışıklıklar riskleri oluşturmaktadır. 
ECB Başkanı tarafından ileriki 
dönemlerde Hedeflenen Uzun 
Dönem Refinansman Operasyonu 
programı uygulanarak piyasaya           
1 trilyon Euro finansman sağlanacağı 
ifade edilmiştir.

JAPONYA
Tüketim vergi oranlarındaki artışın 

etkisiyle yıllık çekirdek enflasyon 
%3,4 olarak yaklaşık 30 yılın en 
yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Düşüş eğilimi gösteren sanayi üretim 
endeksi Mayıs ayında yükselişe geçse 
de yeterli olmamıştır.

Japon hükümeti, kurumlar 
vergisi indirimi, kadın ve yabancı 
çalışanların arttırılması gibi konulara 
ilişkin teşviklerin yer aldığı tedbir 

paketi açıklamıştır. Ancak, yatırımlara 
çok büyük etkisinin olmayacağı 
düşünülmektedir.

Mayıs ayında Japonya’nın ihracatı 
ABD ve Çin’deki talebin azalmasıyla 
5,6 trilyon yene gerilemiştir. 
Büyümeyi olumsuz etkileyeceği 
öngörülmektedir.

ÇİN
BMI raporuna göre; nüfus 

büyüklüğünün de etkisiyle Çin, yatırım 
ve ihracata dayalı değil iç tüketim 
odaklı büyümeye yönlenmektedir. 
İç tüketimin arttırılması için, reel 
ücretlerde artış, sosyal güvenlik 
koşullarının güçlendirilmesi, bölgeler 
arası tüketim ve şehirleşmede artış 
gibi konularda teşvikler gerektiği 
ifade edilmiştir. Önümüzdeki 5 yıl             
içinde Çin’deki büyümeye iç 
tüketimin katkısının giderek artacağı 
öngörülmektedir.

Çin’in, alınan tedbirler ve 
uygulanan politikalarla hedeflerine 
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ulaşmasında kararlı olduğu 
görülmekte, ikinci çeyrek için pozitif 
bir tablo çizdiği ifade edilmektedir.

Çin Haziran PMI endeks değeri 
51 ve HSBC PMI endeks değerinin de 
50,8 seviyelerine yükselmesi olumlu 
ekonomik gelişmelerin yaşanacağını 
işaret etmektedir. Haziran ayında 
ihracat 186,7 milyar dolar ile ithalat 
155,2 milyar dolar ve dış ticaret 
açığı 31,6 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

Ekonomi için tehdit oluşturan 
yerel hükümet borçlarının, 
büyümenin yavaşlaması ve 
borçlanmaya getirilen sınırlamalarla 
2013 Haziran-2014 Mart döneminde, 
geçen yıl aynı döneme göre, artış 
hızı %7’den %3,7’ye düşmesi 
finansal risklerin kontrol altında 
tutulmasında yardımcı olacaktır. S&P 
kredi derecelendirme kuruluşu,                
17 Haziran’da Çin’in “AA-“ olan 
notunun durağan olarak açıklamıştır. 
Finansal açıdan iyileşme kaydetmesi, 
büyüme performansı, yüksek döviz 
likiditesi olumlu etkenler, düşük refah 
seviyesi ile ekonomik verilerdeki 
yetersiz şeffaflık tehdit oluşturan 
etkenler olarak ifade etmiştir.

HİNDİSTAN
2013-14 mali yılında büyüme 

%4,7 oranında olup, son 10 yılın en 
düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Ekonomi yavaşlamakta, enflasyon 
yüksek seviyelerde seyretmeye 
devam etmekte, yüksek nüfusa 
karşı istihdam yetersiz kalmakta, 
yoğun bürokrasi ile yatırımlar 
zorlaşmaktadır. Ekonomik durumu 
ve dengeleri düzeltmek adına, ülke 
için önemli olan yakıt ve petrol 
sübvansiyonlarını azaltmak gibi 
birçok reform kararları alınması ve 
bir an önce uygulanmaya başlanması 
gerekmektedir.

BREZİLYA
BMI’a göre, düşük büyüme ve 

yüksek enflasyona sahip olan Brezilya 
ekonomisinde,  uygulanan kamu 
teşvikleriyle toparlanma sağlansa 
da, önümüzdeki dönemlerde ivme 

kaybetmeye devam edecektir. Ayrıca 
yüksek enflasyona bağlı tüketici 
güvenin azalacağı ve özel tüketim 
artışının yeterli olmayacağı tahmin 
edilmektedir. Ülke içinde huzur 
ortamının sağlanamaması nedeniyle 
yapılacak reformlar ve yatırımlar 
etkili olamayacaktır. Bu bağlamda 
2014 yılı büyüme tahmini %1,8 
seviyelerindedir.

Haziran ayı HSBC PMI endeks 
değeri azalışını sürdürerek 48,7’e 
gerilemiştir. Hizmetler sektörü PMI 
endeksi de dünya kupasının etkisiyle 
51,4 seviyelerine ulaşmıştır.

RUSYA
Ukrayna krizinin etkisiyle, 

çevresinden birçok ekonomik 
yaptırımla karşılaşan Rusya’da ayrıca 
büyük sermaye çıkışları yaşamıştır. 
Bu bağlamda da ekonomik büyüme 
de yavaşlamaya gireceği tahmin 
edilmektedir. 

Çin ve Rusya arasındaki ticaret 
hacmi gelişmekte olup, ilk beş ayda 
geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 
artmıştır.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 
enflasyon için politika faizinde 
herhangi bir değişikliği gidilmemiştir.

Rusya Kalkınma Bakanı, Kırım’a 
2020 yılına kadar 18 milyar dolarlık 
geliştirici yatırım programları 

uygulanacağını ifade etmiştir.

TÜRKİYE
Türkiye beklentiler doğrultusunda 

ekonomik büyüme gerçekleştirmiştir. 
Merkez bankası, yıllık bazda 
enflasyonun, döviz kurlarının etkisinin 
azalmasıyla önümüzdeki dönemlerde 
gerileyeceğini öngörmektedir. 
Irak’ta yaşanan karışıklıkların ihracat 
performansını olumsuz etkileme 
kaygısı ile dış ticaret açığı baskılansa 
da toparlanma eğilimini sürdüreceği 
tahmin edilmektedir. Yılın ilk beş 
ayı dış ticaret açığı daralma eğilimi 
göstermiştir. Haziran ayı PMI endeks 
değeri 48,8’e düşerek daralma eğilimi 
göstermiştir.

OECD Raporu’na göre, 
Türkiye’nin büyüme oranı 2014 
yılı için %3,3’e yükseltilmiş, 
2015 yılı için %4 oranı revize 
edilmemiştir. Türkiye’nin iç 
tüketiminin büyümeye olan etkisinin 
azaltılması, enflasyon, döviz kuru 
ve sürdürülebilir kredilendirme 
ile ilgili uygulanacak politikalarıyla 
istikrarlı büyümeyi yakalayabileceği 
vurgulanmıştır. Ayrıca, Türkiye için, 
vergi reformlarının gerçekleşmesi ve 
firmaların standartlarının yükseltilmesi 
ile işgücü veriminin ve rekabetin 
arttırılması hedeflenmesi gerektiği dile 
getirilmiştir.
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2014 yılı Haziran ayı enflas-
yon oranı; yıllık TÜFE’de 
%9,16, Yİ-ÜFE’de %9,75 
oranında gerçekleşmiştir. 

Bir önceki aya göre TÜFE’de %0,31 
oranında ve Yİ-ÜFE’de ise %0,06 
oranında artış yaşanmıştır.

Yıllık en yüksek artış TÜFE’de 
%13,22 ile lokanta ve otellerde 
gerçekleşmiştir. Ayrıca TÜFE’de bir 
önceki yılın aynı ayına göre; gıda 
ve alkolsüz içecekler (%12,47), 
ulaştırma (%12,01), sağlık (%9,48) 
ve eğitim (%9,28) en çok artışın 
olduğu diğer gruplardır. 

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda; İzmir’de TÜFE, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %9,61 ve on 
iki aylık ortalamalara göre %8,59 
oranında artış gerçekleşmiştir. 

Yİ-ÜFE alt kalemleri bazında 
bir önceki aya göre; sanayinin 
dört sektöründen madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe %0,08 ve 
elektrik ve gaz sektöründe %0,68 
oranında düşüş, imalat sanayi 
sektöründe %0,13 ve su sektöründe 
%0,05 oranında artış gerçekleşmiştir. 
Yıllık bazda imalat sanayideki artış, 

genel artışın da üstünde 
olmuştur.

Sanayinin 
alt sektörleri 
bazında Yİ-ÜFE 
değerlendirildiğinde; 
en yüksek aylık artış 
%1,72 kok ve rafine 
petrol ürünlerinde 
gerçekleşirken, onu 
%0,94 ile ağaç ve 
mantar ürünleri(mobilya 
hariç) ve %0,94 ile metal 
cevherleri izlemiştir. Ayrıca, %3,29 
ile basım ve kayıt hizmetleri, %2,31 

ile kağıt ve kağıt ürünleri ve %0,99 ile 
deri ve ilgili ürünler azalış gösteren alt 
sektörlerdir.

Reel Kesim Güven 
Endeksi; 2014 yılı 
Haziran ayında, 
2,6 puan azalarak 

110,7 seviyesinde gerçekleş-
miştir.

Tüketici Güven 
Endeksinde, 2014 yılı 
Haziran ayında bir önceki 
aya göre, %3 oranında 

azalarak 73,7 seviyesine 
düşmüştür. Haziran ayında 
da azalış eğilimin sürdüren 
Tüketici Güven endeksi, 
gelecek 12 aylık dönemde 
genel ekonomik durumun 
daha iyi olacağı yönünde 
beklentisi olan tüketicilerin 
seyrinin aşağı yönlü olduğunu 
göstermektedir. 

ENFLASYON

GÜVEN ENDEKSLERİ

Aylar Reel Kesim
Güven Endeksi

Tüketici Güven 
Endeksi

2013

Haziran 111,8

Temmuz 108,7

76,2

Ağustos 107,5

78,5

Eylül 108,5

77,2

Ekim 107,5

72,1

Kasım 104,5

75,5

Aralık 102,1

77,5

2014

75

Ocak

Şubat

101,4 72,4

Mart

104,6 69,2

Nisan

108,6 72,7

Mayıs

112,7 78,5

Haziran

113,3

110,7

76,0

73,7

ENFLASYON

% TÜFE -ÜFE
Haziran 2013 2014 2013 2014

8,30 9,16 5,23 9,75
7,47 8,31 3,18 9,03
0,76 0,31 1,46 0,06

2014 Haziran 9,16, -ÜFE’de %9,75
ora . Bir önceki aya göre TÜFE’de %0,31 ve -
ÜFE’de ise %0,06 .

%13,22 ile lokanta ve otellerde
TÜFE’de b lkolsüz içecekler (%12,47), 

(%9,48) (%9,28)
.

;
göre %9,61 8,59

-ÜFE bir önceki aya göre; sanayinin dört sektöründen 
0,08 ve elektrik ve gaz sektöründe %0,68 

, imalat sanayi sektöründe %0,13 ve su sektöründe %0,05

.

S -ÜFE 
%1,72 kok ve rafine petrol ürünlerinde , onu %0,94 ile 
ürünleri(mobilya hariç) ve %0,94 ile metal cevherleri %3,29 ile 

, %2,31 ile ve %0,99 ile deri ve ilgili 
ürünler gösteren alt sektörlerdir.

Yıllık Değişim Oranları (%)

Yüzde

Haziran

Yıllık

Yıllık Ort.

Aylık

8,30

7,47

0,76

9,16

8,31

0,31

5,23

3,18

1,46

9,75

9,03

0,06

TÜFE Yİ-ÜFE

2013 2014 2013 2014

*2004-2011 dönemi için modele dayalı yaklaşımla geriye çekme yöntemi 
uygulanmış olan yeni seri
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Arındırılmamış Sanayi 
Üretim Endeksi, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre 
2014 yılı Mayıs ayında 

%1,6 artış gösterirken, mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış endeks 
bir önceki aya göre %1,0 oranında 
gerilemiştir.

Takvim etkisinden arındırılmış 
Sanayi Üretim Endeksi’ni sektörel 
bazda değerlendirecek olursak; 
yıllık endeksi bazında, madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü %8,7 oranında, 
imalat sanayi sektörü endeksi %2,7 
oranında ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi de %5,4 oranında 
artmıştır.

Ana sanayi gruplarından 2014 
yılı Mayıs ayında mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim 
Endeksi’nde, bir önceki aya göre en 
yüksek düşüş; -%5,7 ile sermaye 
malı imalatında gerçekleşmiştir. 
İmalat sanayinin alt sektörlerine 
baktığımızda; aynı dönemde en 
fazla artış; %9,8 ile tütün ürünleri 
imalatında gerçekleşmiştir. Bu artışı, 
%4,9 ile fabrikasyon metal ürünleri 

imalatı (makine ve teçhizat hariç) 
ve %3,3 ile metal sanayi izlemiştir. 
En yüksek azalış ise, %21,2 ile 
diğer ulaşım araçları imalatında 

gerçekleşmiştir. Bu azalışı, %13,3 ile 
makine ve ekipmanların kurulumu ve 
onarımı ve %8,2 ile kayıtlı medyanın 
basılması ve çoğaltılması izlemiştir.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

Mayıs 2014  
(2010=100) 

Arındırılmamış
Takvim Etkisinden 

Arındırılmış
Mevsim ve Takvim

Etkisinden Arındırılmış

Endeks
Değişim  
(Yıllık)

Endeks
Değişim 
(Yıllık)

Endeks
Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 122,4 1,6 122,4 3,3 119,4 -1,0

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

114,5 8,6 114,6 8,7 113,7 -2,6

İmalat Sanayi 124,1 0,6 124,3 2,7 119,8 -1,0

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

114,6 5,3 114,0 5,4 119,8 0,0
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2014 yılı Mayıs ayında ihracat, 
2013 yılı Mayıs ayına göre 
%3,6 artarak 13,7 milyar 
dolar, ithalat da %10,3 

oranında azalarak 20,8 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem-
de dış ticaret açığı %28,7 oranında 
azalarak 7,1 milyar dolar seviyesine 
düşmüştür. 

2013 yılı Mayıs ayında %39,1 olan 
Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki 
payı, 2014 yılı Mayıs ayında 
%43,8’e yükselmiş; AB’ye 
yapılan 2013 yılının aynı ayına 
göre ihracat %16 oranında 
artarak, 6 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

2014 yılı Mayıs ayında 
fasıllar düzeyinde en büyük 
ihracat kalemi, “motorlu kara 
taşıtları, traktörler, bisikletler, 
motosikletler ve diğer kara 
taşıtları, bunların aksam, parça, 
aksesuarı” (1.456 milyon $) 
olurken; bu fasılı “kazanlar, 
makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları” 
(1.170 milyon $); “demir ve 
çelik” (930 milyon $) ve “örme 
giyim eşyası ve aksesuarı” (728 
milyon $) izlemiştir. “Mine-
ral yakıtlar, mineral yağlar ve 

bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler, bitümenli maddeler, mineral 
mumlar” (4.958 milyon $); “kazanlar, 
makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
nükleer reaktörler, bunların aksam ve 
parçaları” (2.791 milyon $); “demir ve 
çelik” (1.460 milyon $) ile “elektrikli 
makina ve cihazlar, ses kaydetme-ver-
me, televizyon görüntü-ses kaydet-
me-verme cihazları, aksam-parça-ak-
sesuarı” (1.516 milyon $) en yüksek 

ithalat yapılan fasıllar olmuştur.
2014 yılı Mayıs ayında İzmir’in ihra-

catı 2013 yılı Mayıs ayına göre, %30,5 
oranında artarak 1 milyar dolar, ithalatı 
da %25,6 oranında artarak 1,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 
Mayıs ayında Ege Bölgesi’nin ihracatı 
2013 yılı Mayıs ayına göre, %6,8 ora-
nında artarak 1,6 milyar dolar, ithalatı 
da %16,9 oranında artarak 1,8 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 giderler-
de %13,9 oranında artarak, 187 milyar 394 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 26 milyar 
364 milyon TL faiz dışı fazla verilmişken, bu yılın aynı döne-
minde 23 milyar 88 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. 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 gerçek-
leşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 26 milyar 364 
milyon TL faiz dışı fazla verilmişken, bu yılın aynı döneminde 
23 milyar 88 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

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

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-
Mayıs

2013 62.735  8104.827  77.402  -42.093  59,8

2014 67.391 7,4 99.005 -5,6 72.296 -6,6 -31.613 -24,9 68,1

Mayıs 2013 13.277  23.245  17.094  -9.968  57,1

2014 13.750 3,6 20.859 -10,3 15.136 -11,5 -7.108 -28,7 65,9
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ÖDEMELER DENGESİ

Cari işlemler açığı, 2014 yılı-
nın Mayıs ayında 3,4 milyar 
dolar ve 12 aylık kümülatif 
olarak Nisan 2013’ten 

beri en düşük seviyede 52,6 milyar 
dolar değerinde gerçekleşmiş, piyasa 
beklentileri doğrultusunda düşüşünü 
sürdürmüştür. Dış ticaret açığının 
azalmasında yurtiçi tüketiminin azalış 
ve ihracattaki artış seyrinin devam 
etmesi ile 2014 Ocak-Mayıs döne-
mindeki hizmetler dengesindeki artış 
etkili olmuştur.

Sermaye ve finansman hesapların-
dan net doğrudan yatırımlar küresel 
piyasalardaki yaşanan dalgalanmalara 
rağmen, 2014 yılı Ocak-Mayıs döne-
minde, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %15,3 artarak 3,8 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılı 
Mayıs ayında 12 aylık kümülatif olarak 
ise, 10,3 milyar dolar seviye-
sindedir.

2014 yılı Mayıs ayında 
portföy yatırımlarında, ülke içi 
belirsizliklerin ve gelişmekte 
olan ülkelerin olumsuz risk 
algısındaki azalışın sürmesiyle 
2014 yılı Mayıs ayında 1,4 
milyar olarak sermaye girişi 
gerçekleşmiştir. Diğer yatırım-
lar ise, bir önceki aya göre, 
azalış göstererek 2014 yılı 
Mayıs ayında 3,1 milyar dolar 

kaydedilmiştir.
Portföy ve diğer yatırımlardaki bü-

yük sermaye girişinin etkisiyle rezerv 
varlıklar, 2014 yılı Mayıs ayında artış 
göstererek 1,9 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde, net hata noksan 
miktarı 948 milyon dolar olarak kay-
dedilmiştir.

İç tüketimde azalışın, ihracatta 
artışın devam etmesinin etkisiyle cari 
açıktaki düşüş eğiliminin süreceği 
öngörülmektedir. Irak’ta yaşanan karı-
şıklıkların ve petrol fiyatlarındaki bek-
lenen artışın Türkiye ihracatı üzerinde 
tehdit oluşturacağı düşünülse de, cari 
açığın aşağı yönlü seyrini koruyacağı 
tahmin edilmektedir.

(Milyon Dolar)

MAYIS 12 Aylık Kümülatif
2014 2013 2014

CARİ İŞLEMLER HESABI -7.611 -3.434 -52.636

SERMAYE-FİNANS HESABI 6.229 2.486 40.589

       Doğrudan Yatırımlar (net) 728 -13 10.312

       Portföy Yatırımlar (net) 886 1.378 8.436

       Diğer Yatırımlar (net) 90 3.050 21.836

       Rezerv Varlıklar (net) 4.533 -1.929 82

       Net Hata ve Noksan 1.382 948 12.047



GÖSTERGE

64 TEMMUZ 2014

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

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

ENFLASYON (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Haz.14

Yİ-ÜFE (yıllık) 1,37 8,51 11,07 6,17 4,48 9,75

YD-ÜFE (yıllık) -  - 14,65 3,49 6,57 -

TÜFE (yıllık) 6,28 8,58 6,45 8,94 7,49 9,16

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

İhracat 102.143 113.883 134.972 152.537 151.812 67.391

İthalat 140.928 185.544 240.834 236.544 251.651 99.005

Dış Ticaret Dengesi -38.786 -71.661 -105.863 -84 008 -99.839 -31.613

Cari İşlemler Dengesi -12.124 -45.420 -75.082 -48.497 -64.940 -19.839
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ(Yıllık Ortalama % Değ.) 
Takvim Etkisinden Arındırılmış 2009 2010 2011 2012 2013 May.14

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

İmalat Sanayi -12,4 14 10,1 2,2 4,4 2,7

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

Kapasite Kullanım Oranı 67,7 75,6 75,5 74,2 74,6 75,3

GÜVEN ENDEKSLERİ 2009 2010 2011 2012 2013 Haz.14

Reel Kesim Güven Endeksi 87,4 110,4 110,5 106,3 108,1 110,7

Tüketici Güven Endeksi 78,79 90,99 92,0 75,6 76 73,7

SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2009 2010 2011 2012 2013 Haz.14

Sanayi Ciro Endeksi 138,2 162,7 208,4 140,1 153,1 174,9

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2009 2010 2011 2012 2013 Nis.14

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 21.277 22.594 24.110 24.821 25.524 26.194

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 3.471 3.046 2.615 2.518 2.747 2.579

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

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 17,4 14,8 12,4 11,5 12,0 10,8

BORSA VE DÖVİZ 2009 2010 2011 2012 2013 Haz.14

BIST 100 Endeksi 38.482 59.567 60.195 64.982 77.314 78.489

Euro/$ 1,4316 1,3377 1,2945 1,2858 1,3274 1,3592

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

DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar $) 2009 2010 2011 2012 2013 Nis.14

Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -66 -93,4 -125 -140 -163 -170

KREDİLER (Milyar $) 2009 2010 2011 2012 2013 May. 14

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli 
Kredi Borcu

128,7 119,7 126,7 139,6 157,2 163,2

BORÇLANMA (Milyar $) 2009 2010 2011 2012 2013 2014/1

Dış Borç Stoku 269 292 304 338 338 387

Kamu 84 89 94 104 116 117

Özel 172 191 200 227 267 265

PROTESTOLU SENET 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-May. 
14

Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 1.600 1.216 919 1.075 1.091 401

Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 7.771 5.769 4.902 6.949 7.494 3.011

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

Banka Bildirimleri (Bin Adet) 1.755 859 579 935 745 246

Banka Ödeme Bildirimleri (Bin Adet) 1.031 499 295 387 262 55
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