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Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
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EBSOHABER, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın aylık kurumsal 
yayın organıdır. EBSOHABER’de 
yayınlanan yazılar kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. 
Yazılar aksi belirtilmedikçe 
EBSO’nun resmi görüşünü 
yansıtmaz. İmzalı yazılarda 
ifade edilen görüşler 
sadece yazarlarına aittir.
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Türkiye’nin ekonomik olarak kritik 
bir viraja girdiğini belirterek “Çözüm, istikrarlı, 
akılcıl para ve maliye politikaları ile riski artıran 
unsurları ortadan kaldırmak, güveni sağlamak, 
tarımda, sanayide üretebilmek için uygun şartlar 
oluşturmak ve direksiyon başında olduğunu 
kanıtlamaktır. Aksi ise derin bir fakirleşme, derin 
bir sorunlar yumağı anlamına gelmektedir” dedi.
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politikası gerekiyor”

Esen ve Yorgancılar, CHP 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na 
sanayicilerin konularını iletti

Sanayicinin gündemi enerji, 
ihracat ve maliyetler

Yorgancılar’dan Dünya Çevre 
Günü’nde “yeşil dönüşüm” 
çağrısı

İlk 500’de 74 EBSO’lu

“Katma değerli üretim için 
akademik birikim, sanayiye 
yansımalı”

Küresel ekonomideki 
gelişmeler
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sadece yüzde 8’i, yargı yoluyla 
hakkını alabileceğine inanıyor”
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Ege Bölgesi Mayıs ayında 2 milyar 
103 milyon dolar ihracat yaptı

Nisan’da sanayi üretimi yıllık 
yüzde 10,8 arttı

Ekonomik göstergeler

8 Başkan Yorgancılar ilk çeyrek 
büyüme verilerini değerlendirdi
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Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar

Birleşmiş Milletler, Haziran ayının başında Rusya-
Ukrayna savaşının etkilerine ilişkin bir rapor yayınladı. 
Söz konusu raporda; iki yıl boyunca COVID-19 ile 
mücadele eden dünya ekonomisi kırılgan bir durumda 
iken, savaş ile en az bir nesildir görülmeyen bir küresel 
yaşam pahalılığına vurgu yapılarak kıtlık döngüsüne yer 
veriliyor.
Raporda kıtlık döngüsünün şiddetlenmesine gerekçe 
olarak şunlar sıralanıyor:
1. Küresel gıda fiyatları rekor yüksek düzeyde
2. Brent petrol 120 dolar ile rekor yüksek düzeyde
3. Avrupa’da doğalgaz, 2020’ye göre 10 kat pahalı
4. Maliyetler pandemi öncesi döneme göre 3 kat fazla
5. Faiz oranları artışta
6. Gübre fiyatları yükselişte
Ve sonuçta da; şiddeti artan bu kıtlık döngüsünün 
sosyal ve politik kaosa neden olabileceğine ilişkin çok 
kritik bir yorum, şu başlıklarla destekleniyor:
1. Yaşam maliyetleri artarken
2. Net gelirler azalıyor
3. Çiftçiler ve KOBİ’lerin finansal gücü zayıflıyor
4. Yaşam standartları düşüyor
5. Bütçe olanakları azalıyor
6. Sosyal güvenlik zayıflıyor.
Görüldüğü üzere küresel piyasalarda istikrarsızlığa 
yol açan maliyet baskısı, küresel iklim krizi ile birlikte 
tetiklenen gıda arz güvenliğinin riske girmesi, 
çözümün aciliyetini ortaya koymaktadır. Raporda, bu 
durumdan özellikle de en çok yükselen ve gelişmekte 
olan ekonomilerde yoksullaşan halkın etkilendiği ve 
etkilenmeye devam edeceği belirtilmektedir.
Güncel durumda küresel boyutu ve gerekçeleri bir 

yana, ülkemizde GSYH içinde tarımın payının 2000 
yılında yüzde 10’larda iken bugün yüzde 5,6’ya 
kadar gerilemesinin yarattığı sorunları toplumun tüm 
kesimleri derinden yaşamaktadır. 
Küresel gıda ve enerji fiyatları artarken, küresel 
düzeyde son yılların en yüksek enflasyon artışı 
kaydedilirken, Türkiye’de birçok kritik başlıkta, çok 
daha kötü gerçekleşen performansın çevrilmesi için 
zor bir viraja girilmiştir. Öyle ki, günlük bazda fiyat 
artışları sade vatandaştan, üreticiye kadar her kesimin 
dengesini bozarak, kontrolden çıkmış düzeydedir. 
TÜİK verisi olan yüzde 73,3 ile enflasyonda dünyada 
5. sıradayız. (Lübnan, Sudan, Venezuela, Zimbabve) 
ÜFE yüzde132 seviyesinde. Tarımsal girdi fiyat endeksi 
rekor kırmakta. Yine dünyada parası dolar karşısında 
en çok değer kaybına uğrayan ülkelerin başında 
gelmekteyiz. Ülkelerin, artan politik ve ekonomik 
risklerine göre puanlandığı ve uluslararası yatırımcıların 
ilk baktığı CDS risk primi ise son 20 yılın rekorunu 
kırarak 856’yı gördü. Ve ne yazık ki, dünyada en 
riskli ülkelerin başında gelmekteyiz. Almanya’da 12,5 
olan bu veri, yüksek maliyetli kaynak bulmaktan, 
bir süre sonra kaynak bulamamaya, rekabet gücünü 
kaybetmeye kadar telafisi çok zor sonuçlara ülkemizin 
gittiğinin göstergesidir. Çözümü ise, istikrarlı, akılcıl 
para ve maliye politikaları ile riski artıran unsurları 
ortadan kaldırmak, güveni sağlamak, tarımda, 
sanayide üretebilmek için uygun şartlar oluşturmak 
ve direksiyon başında olduğunu kanıtlamaktır. Aksi ise 
derin bir fakirleşme, derin bir sorunlar yumağı anlamına 
gelmektedir.
Her ne kadar bayram havasında olamasak da, Kurban 
Bayramınızı gönülden kutluyor, sağlıkla, huzurla, bol 
kazançla toplumun her kesiminin yüzünün güldüğü 
günlere bir an evvel kavuşmayı diliyorum.

KITLIK DÖNGÜSÜ
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GÜNDEM

Ege bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, İstanbul 
Sanayi Odası tarafından 
açıklanan Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi kuruluşu ile 
ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.

2021 yılı 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’nun 
yaklaşık yüzde 15’ini 
EBSO üyesi firmaların 
oluşturduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, “Yani, her 
15 büyük firmadan 
biri Odamızın üyesidir. 
EBSO’nun ilk 100 listesine 
giren firmaların 42 tanesi de 
500 büyük listeye girmeyi 
başarmıştır” dedi.

100 Büyük firma ile 
500 Büyük firmanın analizinde 
ortaya çıkan bazı sonuçları da 
karşılaştıran Başkan Yorgancılar, 
“Pandemi koşullarından kaynaklı 
baz etkisi, talebin öne çekilmesi, 
lojistik sorunlarından dolayı stok 
yapma gibi sebeplerle üretimden 
satışlarda 100 büyükte yüzde 110, 
500 büyükte yüzde 74 gibi oldukça 
başarılı artışın gerçekleştiğini 
görmekteyiz. Diğer yandan benzer 
şekilde, ihracat rakamları 100 
büyük firmada yüzde 40, 500 
büyükte de yüzde 34 oranında 
artmıştır. Bilançonun kaynak yapısı 
incelendiğinde;  borçlardaki artış 
100 büyük firmada yüzde 73 iken 
500 büyük firmada yüzde 71’dir. 
Benzer şekilde öz kaynak artışı 
100 büyük firmada yüzde 58, 

500 büyük firmada da yüzde 53 
düzeyindedir” diye konuştu.

Artan üretim ve artan 
ihracat karlılığının da rakamlara 
yansıdığını ve satış karlılığının her 
iki çalışmada da artış gösterdiğini 
belirten Yorgancılar, “Ancak, 100 
büyük firmanın satış karlılığı yüzde 
3,3’e artmış olsa da, 500 büyükteki 
yüzde 9,5’luk oranın oldukça 
gerisinde kalmıştır. Finansman 
giderlerinin faaliyet karı içindeki 
payı da 500 büyük firmada 
yüzde 61, 100 büyük firmada 
ise yüzde 73’lerdedir. Yani, ana 
faaliyetlerinden elde edilen karın 
yüzde 60 ile 70 oranındaki payının 
finansman giderlerine ayrılıyor 
olması önemli bir sorundur. Her 
iki çalışma; son yıllarda küresel 
ekonominin genel sorununa 

dönüşen borçlanma riskini, 
firmalarımızın da nasıl 
taşıdığını çarpıcı biçimde 
göstermektedir” ifadesini 
kullandı.

Ar-Ge’ye yeterli kaynak 
ayrılamadığının da altını 
çizen Yorgancılar, ”Ar-Ge 
harcamalarının üretimden 
satışlar içindeki payı 500 
büyük firmada binde 44’e 
gerilerken, 100 Büyük 
Firmada da binde 23’e 
gerilemiştir. Ne yazık ki, 
üretim ve ihracat artmış olsa 
da, firmalarımız gerek mali 
kırılganlıkları ve gerekse 
belirsizlik ortamında Ar-
Ge’ye yeterince kaynak 
ayıramamıştır” dedi.

Borçluluk düzeyi 
konusuna da dikkat çeken 

Yorgancılar, “Bulunduğumuz 
coğrafya itibariyle üretim 
üssü olma potansiyeline sahip 
iken, firmalarımızın borçluluk 
düzeyi ve dışa olan bağımlı 
yapısı sürdürülebilirlik adına en 
önemli riski oluşturmaktadır. 
Küreselleşmenin etkisinin azaldığı 
bir süreçte, bugün dünden daha 
fazla yerli üretime yönelmek, 
kaynakları etkin kullanmak ve 
katma değerli üretimi artırarak 
marka yaratmak zorundayız. 
Destek ve politikaların da bu 
yönde açıklanması son derece 
önemlidir. Listeye giren her bir 
firmamızı tebrik ediyor, ülkeye olan 
katkılarının üretimlerinin, karlarının 
artarak devamını diliyorum” diye 
konuştu.

İLK 500’DE 74 EBSO’LU
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2021 
yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması içerisinde 74 EBSO Üyesi bulunmaktadır. Geçen 
sene 75 üyemiz listeye girmişti. Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda 

üretimleri İzmir’de olduğu için üyemiz olan firmalar bu sayıya dahil edilmiştir” dedi.
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Birinci 500 Büyük 
Kuruluş Sıra No: 500 BÜYÜK LİSTEYE GİREN 

EBSO ÜYESİ FİRMALAR2020 2021

1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

5 3 Star Rafineri A.Ş.

17 15 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

24 25 Eti Bakır A.Ş.

32 27 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

22 33 Aygaz A.Ş.

55 37 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.

45 63 Coca-Cola İçecek A.Ş.

128 66 Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

50 67
Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve 

Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.

141 76 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

57 77 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.

58 80 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.

53 86 İpragaz A.Ş.

80 88 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

- 91 OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

91 93 Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.

- 97 Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.

75 101 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

129 102 Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.

- 121 Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.

195 125
Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat 

San. ve Tic. A.Ş.

144 131 Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş.

51 135 BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

196 137 Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

89 142 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

- 144 -

208 149 Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

104 151 C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.

216 152 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

126 156 Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

160 164 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

205 171
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi 

A.Ş.

127 175 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

247 185 Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.

212 207 Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

- 208 Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.

Birinci 500 Büyük 
Kuruluş Sıra No: 500 BÜYÜK LİSTEYE GİREN 

EBSO ÜYESİ FİRMALAR2020 2021

288 210 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

- 211 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

207 219 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

149 224 CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.

189 234 Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.

- 250
Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. 

Tic. A.Ş.

153 255 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

255 259 Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.

188 261
Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 

İth. İhr. A.Ş.

138 275 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

422 278
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. 

ve Tic. A.Ş.

230 288 Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti.

262 294 Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.

333 303 Ağır Haddecilik A.Ş.

204 312 Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

223 315 CMS Jant Sanayi A.Ş.

280 370 Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.

449 371 Er Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

209 390 Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

388 398 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

342 400
Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri 

San. ve Tic. A.Ş.

- 405 Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş.

194 414 Tat Gıda Sanayi A.Ş.

469 418 Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.

313 419 Stackpole International Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti.

- 423 Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

224 425 İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş.

244 428 Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.

316 432 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.

355 443 Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş.

433 451 Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.

310 460 TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

- 470 Cevher Jant Sanayii A.Ş.

- 474 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.

495 477 Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

402 478 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

392 479 Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.

TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNE GİREN 

EBSO ÜYESİ FİRMALAR
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EBSO Yönetim 
Kurulu 
Başkanı Ender 

Yorgancılar “Sanayi 
sektörü pandemi 
sürecinde olduğu gibi 
bu yıl da büyümenin 
en güçlü çekicisi olacak 
gibi görünüyor. Tüm 
dünyanın adeta ‘kusursuz 
fırtına’ öncesi sessizlik 
yaşadığı bir dönemde 
Türkiye ekonomisinin 
genel görünümü bizlere 
yeterince umut vermiyor. 
Ancak, ortak akıl ve 
işbirliği ile yeni bütünsel, 
entegre bir ekonomik 
program ile bu sorunların 
üstesinden geleceğimize 
inanıyoruz” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 2022 yılı 
ilk çeyreğine ilişkin büyüme 
verilerini değerlendirdi. İçinde 
bulunduğumuz yılın ‘özel iç ve 
dış koşullara sahip olduğunu’ 
vurgulayan Yorgancılar, “Böylesi bir 
yılın ilk çeyreğinde ekonomi, geçen 
yılın ilk çeyreği ile aynı oranda 
yüzde 7,3 düzeyinde büyüdü. 
Dolayısıyla salgının etkilerinin 
minimize olduğu anlaşılıyor” dedi.

“Yeni bir senaryo”
2022 yılının ilk çeyreğinde 

ABD’nin, Fransa’nın ve İtalya’nın 
küçüldüğü, Almanya ve 
Hollanda’nın durgunluk yaşadığı, 
Çin’in ise yüzde 5,3 büyüdüğünü 
dile getiren Yorgancılar, “Bu veriler 

çerçevesinde Türkiye ekonomisinin 
niceliksel olarak oldukça iyi bir 
performans gösterdiği söylenebilir. 
Ancak, ülkeyi fakirleştiren kur 
artışları, kredilerin ve tüketim 
artışı, bu büyümenin konjonktürel 
olduğunu, yapısal faktörlerce 
desteklenmediğini ve izleyen 
dönemlerde yavaşlamanın 
kaçınılmaz olduğunu ortaya 
koyuyor. Dolayısıyla nicel 
büyümenin nitel zeminin de 
güçlendirilmesi, ekonominin yapısal 
sorunlarının çözümü ve ekonomi 
politikalarında analitik çerçevenin 
şeffaflaştırılarak güçlendirilmesi 
gerekiyor. Bir başka deyişle yeni bir 
senaryo ihtiyacı çok belirgin” dedi.

Sanayi sektörünün etkisi
Detaylara bakıldığında 

büyümeyi sektörel boyutta 

hizmetler ve sanayi 
sektörünün, harcamalar 
boyutunda ise özel 
tüketim ve ihracatın 
beslediğine dikkat çeken 
Yorgancılar, “Uzun 
süredir büyümede aşırı 
rol yüklenen inşaat 
sektörünün kaçınılmaz 
bir şekilde gerilemeye 
girdiği görülüyor. 
Nüfusu 84 milyon olan, 
milyonlarca sığınmacıya 
ev sahipliği yapan ve 40 
milyonun üzerinde turist 
ağırlamaya hazırlanan bir 
ülkede tarım sektörünün 
performansı gıda ve gıda 
enflasyonu açısından 
endişe yaratıyor. 
Hizmetler sektörü 

pandeminin etkilerini sarmaya 
devam ediyor. Sanayi sektörü ise 
pandemi sürecinde olduğu gibi 
bu yıl da büyümenin en güçlü 
çekicisi olacak gibi görünüyor. 
Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 
9,9 düzeyinde artan sektördeki 
istihdam ile Cumhuriyet tarihinin 
rekoru kırılmıştır. İstihdamın 6,5 
milyonu aşması, sanayi sektörünün 
büyüme yanında istihdam 
artışının da lokomotifi olacağını 
göstermektedir” diye konuştu.

Tarım ve sanayi için 
yeni vizyon
Yılın ilk çeyreğinde, inşaatlardaki 

yüzde 9,8 gerilemeye karşın, 
yatırımların toplamda yüzde 1,1, 
makine-teçhizatta ise yüzde 10,5 
oranında büyümesinin yılın geri 

Başkan Yorgancılar ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

“Sanayi sektörünün önemi 
daha belirginleşti”
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kalan bölümü için 
umut verdiğini 
de ifade eden 
Yorgancılar, 
“Ekonomi politikası 
karar birimlerinin 
tarım ve sanayi 
yatırımlarına 
yeni bir vizyonla 
bakmasının zamanı 
gelmiş, hatta 
geçmiştir. Bu iki 
sektörde yatırımlar 
ve üretimin 
yeterince ve 
istikrarlı bir şekilde 
artması durumunda 
hizmetler ve 
inşaat sektörünün 
de büyümesi 
mümkün olacaktır. 
Türkiye’nin inşaat-
ithalat-tüketim 
üçlüsünden 
yatırım-üretim-
ihracat üçlüsüne 
yönelmesi 
gerekiyor. Türkiye 
ekonomisinin 
yüksek oranlı, 
istikrarlı ve 
sürdürülebilir 
bir şekilde 
büyümesinin 
hem kilidi hem 
de anahtarı bu 
üçlüdür” ifadesini 
kullandı.

‘Kusursuz 
fırtına’
Türkiye’nin 

makro ikliminin 
ciddi şekilde 
bozulduğuna da 
vurgu yapan Başkan Yorgancılar, 
“Rekor enflasyon, yüksek cari açık 
ile bütçe açığı, tüm kesimlerin 
yüksek borçluluk oranı, TCMB’nin 
rezervlerinin durumu ve para 
politikasının etkisizliği, fiyat 
mekanizmasının etkin işletilmemesi 
içsel zorlukların derinliğini ortaya 
koyuyor. Likiditenin daralması, 

enflasyonun küresel nitelik 
kazanması, gelişmiş ülkelerin 
durgunluk veya resesyona doğru 
sürüklenmesi, Rusya-Ukrayna 
savaşının enerji fiyatlarını artırması, 
gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar, 
henüz tam olarak çözülemeyen 
tedarik sorunları, gelişen piyasalardan 
sermaye çıkışının yaşanması gibi 
küresel gelişmeler de dış rüzgarların 

uygun esmesini engelliyor. Tüm 
dünyanın adeta ‘kusursuz fırtına’ 
öncesi sessizlik yaşadığı bir 
dönemde Türkiye ekonomisinin 
genel görünümü bizlere yeterince 
umut vermiyor. Ancak, ortak akıl ve 
işbirliği ile yeni bütünsel,  entegre bir 
ekonomik program ile bu sorunların 
üstesinden geleceğimize inanıyoruz” 
diye konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar ve EBSO üyesi Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
delegelerinden oluşan heyet, 
Ankara’da TOBB’un kuruluşunun 
70’inci yılı nedeniyle düzenlenen 
programa katıldı.

Yorgancılar Ata’nın 
mozolesine çelenk sundu
Etkinlik programı kapsamında ilk 

olarak Anıtkabir ziyaret edildi. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret 
Odası, İzmir Ticaret Borsası, Aliağa 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Ege Bölgesi Sanayi Odası 
heyeti TOBB’un 70. Yıl heyeti TOBB’un 70. Yıl 

Etkinlik Programı’na katıldıEtkinlik Programı’na katıldı
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Ticaret Odası, Demirci Ticaret ve 
Sanayi Odası, Nazilli Ticaret Borsası, 
Ödemiş Ticaret Borsası ve Torbalı 
Ticaret Odası temsilcilerinden 
oluşan heyet, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar başkanlığında Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
huzuruna çıktı. Heyet adına Başkan 
Yorgancılar, Atatürk’ün mozolesine 
çelenk sundu ve saygı duruşunda 
bulunuldu.

Bakan Muş’a ziyaret
Anıtkabir ziyaretinin ardından 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Özgener 
ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, T.C. Ticaret Bakanı Dr. 
Mehmet Muş’u ziyaret etti. Başkan 
Yorgancılar, ziyarette Bakan Muş’a 
sanayicilerin gündeminde olan 
konuları aktardı.

Ardından Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Merkezi’ne geçen 
heyet, burada düzenlenen etkinlik 
programına ve Hizmet Şeref Belgesi 
ve Plaket Takdim Törenine katıldı.

EBSO Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu'ya, 20 yıl ve üzerinde EBSO Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu'ya, 20 yıl ve üzerinde 
sürdürdüğü başarılı ve özverili çalışmalarından ötürü plaket takdim sürdürdüğü başarılı ve özverili çalışmalarından ötürü plaket takdim 
edildi. Kalyoncu plaketini T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve TOBB edildi. Kalyoncu plaketini T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve TOBB 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törende aldı.Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törende aldı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İş Bankası 

ve Dünya Gazetesi tarafından 
düzenlenen İş'le Buluşmalar 
etkinliği kapsamında Tarımda 
Teknoloji ve Sürdürülebilirlik 
Konferansı’na katıldı.

Tarımsal sürdürülebilirlik
Moderatörlüğünü Dünya 

Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Güldağ’ın gerçekleştirdiği 
toplantıda yaptığı konuşmada 
Covid-19 krizinin gıdadan eğitime 
kadar sayısız alanı etkilediğini ifade 
eden Yorgancılar, “Bu nedenle tarım 

ve sürdürülebilirlik politikalarını 
konuştuğumuz bu toplantı son 
derece önemli. Pandemi süreci, 
insanlık tarihinde nadir görülen 
bir kriz olarak; küresel ölçekte 
sağlık, ekonomi ve eğitim gibi farklı 
alanlarda çok önemli çıkarımlar 
edinmemizi sağladı” dedi.

Tarımın payı düşüyor
Türkiye’nin tarım ve gıda 

ihracatının genel ihracatına oranının 
giderek düşmekte olduğuna 
vurgu yapan Yorgancılar, “1993 
yılında tarımın Türkiye’nin toplam 
ihracatındaki payı yüzde 15,4 iken, 
günümüzde bu rakam yüzde 3,2 

seviyelerine düşmüş bulunuyor. 
Bunun sebeplerine bakmamız 
gerekiyor. Öncelikle tarımda 
üreticimiz, ürettiği malın karşılığını 
alamıyor. İkinci olarak yıllardır 
tarım arazileri imara açılarak başka 
amaçlarla kullanılmaya başlandı. Bu 
da üretim kapasitesini doğrudan 
etkileyen bir faktördür. Üçüncü 
ve en önemli bir diğer unsur ise, 
çiftçimiz ekiyor ama belirli bir 
tarım politikamız olmadığı için 
hasat zamanında ürün çoğunlukla 
para etmiyor. Bu nedenle üretimin 
güçlü ve gerçekçi biçimde 
teşvik edilebilmesi için mutlaka 
alım garantili tarım politikası 

Yorgancılar Tarımda Teknoloji ve Sürdürülebilirlik Konferansı’na katıldı

“Alım garantili tarım politikası 
uygulamamız gerekiyor”
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uygulamamız gerekiyor. Bunu 
yaparsak, tarımsal üretimin en 
önemli sorunlarından birini çözmüş 
oluruz” diye konuştu.

Ulusal su stratejisi
Yaşadığımız çağda 

sürdürülebilirlik söz konusu 
olduğunda öne çıkan hayati 
unsurun iklim olduğunun altını 
çizen Yorgancılar, “Sürdürülebilir 
bir tarımsal üretimin yolu, kuraklıkla 
mücadeleden geçiyor. Bunun için 
ulusal bir su stratejisine sahip 
olmamız elzemdir. Çok hızlı ve çok 
sancılı bir değişim sürecinde olan 
dünyamızda, söz konusu çalışma 
azmimizi etkin ve akil politikalarla 

birleştirerek, sadece değişime ayak 
uyduranlardan değil, değişimlerin 
öncüsü de olabileceğimize 
yürekten inanıyorum” ifadesini 
kullandı.

Türkiye’nin dışa bağımlı bir ülke 
olduğunu ve hızlı ilerleyebilmek 
adına yerli üretimin büyük önem 
taşıdığını dile getiren Yorgancılar, 
“Bugün dünyanın en büyük 
kompresör üreticisi Çin’dir. 
Kompresör dediğimiz ürünün 
hammaddesini incelediğimizde en 
önemli bileşenin bakır olduğunu 
görürüz. Dolayısıyla dünyadaki en 
büyük bakır tedarikçisinin de Çin 
olması tesadüf değildir” dedi.

Yorgancılar, 30 Ekim 2020 

tarihinde gerçekleşen İzmir 
depreminin ardından başlatılan 
Birlikten İzmir Doğar kampanyasına 
verdiği destek nedeniyle İş 
Bankası’na teşekkür etti.

Stratejik öncelikli sektör
Toplantıda konuşan İş 

Bankası Genel Müdürü Hakan 
Aran ise Türkiye’nin teknolojinin 
desteği ile tarımdaki hikayesini 
değiştirebileceğini söyledi. Kurum 
olarak tarımı stratejik öncelikli 
alanlarının en üstüne koyduklarını 
ifade eden Aran, “Tarımda elimizi 
taşın altına koyarak farklı bir 
hikâyenin yazılması için son derece 
aktif olacağız” diye konuştu.

GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 
başkanlığında gerçekleştirilen İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. 
Toplantıda İZKA'ya yapılan proje başvuru sonuçları, proje önerileri ve İzmir’in yatırım gündemine 

ilişkin konular görüşüldü.

İZKA Yönetim Kurulu toplantısında kentin 
yatırım gündemi görüşüldü
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, üretim 

ve büyümenin nitelikli olmasının, 
sahip olunan insan gücünün nitelikli 
olmasına bağlı olduğunu söyledi.

Nitelikli büyüme için 
nitelikli insan gücü
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, Bloomberg 
HT kanalında canlı yayınlanan 
60 Dakika programına katılarak 
birinci çeyrek büyüme verileri ve 
genel ekonomik duruma ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 
11 büyüme kaydettiğini ifade 
eden Yorgancılar, “Ancak bu 
yılki hedeflerimize baktığımızda 
yüzde 5 gibi bir projeksiyon ile 
karşılaşıyoruz. Birbirini takip eden 
iki yıl arasında uçurum gibi bir 
fark var. Büyümenin yukarı yönlü 

olarak sürdürülebilir kılınabilmesi 
gerekiyor. Bununla birlikte 
geçtiğimiz yıl yakalanan yüzde 
11 büyüme rakamının istihdama 
olumlu yansıdığını maalesef 
göremedik. Bu durum, büyüme 
bağlamında çözmemiz gereken 
en önemli noktadır. İhracatımız 
artıyor, ancak her ortamda dile 
getirdiğimiz üzere, katma değerli 
ürün ihracatında kaydedilen 
gelişme çok sınırlı. Birim ihracat 
değerimiz, olmasını arzu ettiğimiz 
seviyenin çok gerisinde. Dolayısıyla 
nitelikli üretim, nitelikli ihracat 
ve nihayetinde nitelikli büyüme 
için mutlaka eğitim sistemimizi 
elden geçirmemiz mecburiyet arz 
etmektedir. Bu anlamda bugün 
atılacak kapsamlı bir adımın 
meyvesini de en az on yıl sonra 
ancak alabiliriz. Çünkü ifade 
ettiğimiz gibi, üretim ve büyümenin 
nitelikli olması, insan gücümüzün 

nitelikli olmasına bağlıdır” dedi.

“Sanayici önünü 
görmek istiyor”
Üretimin arttığı yıllarda 

büyümenin de ciddi oranda 
artış gösterdiğine vurgu yapan 
Yorgancılar, “Bu yüzden büyümenin 
odağını üretime çekmeliyiz. Geçmiş 
dönemlere baktığımızda, sanayi 
üretim endeksinin ve kapasite 
kullanımının yüksek olduğu yıllarda 
Türkiye’nin büyümesinin de kayda 
değer ölçüde arttığını görüyoruz. 
Üretimi gerçekleştiren sanayici ise 
her daim önünü görebilmeyi ister. 
Önümüzü görmemizi sağlayacak 
mekanizmaları ise devletimiz bize 
sağlamalı. Bunu da orta vadeli 
açıkladığı programlarla yapıyor. 
Ülkemizde bu program en son 
2021 yılında açıklandı. O tarihten 
günümüze pandemi, Rusya-Ukrayna 
savaşı ve diğer küresel gelişmeler 

nedeniyle 
kartlar yeniden 
karılmak 
durumunda 
kalındı. Bu 
nedenle 
sanayicinin 
önünü 
görebilmesi için 
üç aylık, altı 
aylık ve yıllık 
programların 
açıklanması 
çok daha 
etkili olacaktır. 
Bu durum, 
maliyet analizi 
yapabilmesi 
adına da 
sanayiciye 
rehber 
olacaktır” diye 
konuştu.

“Büyümenin odağını üretime 
çekmemiz gerekiyor”
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, Ege 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
düzenlenen Türk-Özbek 
Teknik Yükseköğretim 
Kurumları Forumu'na 
katıldı.

Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Budak’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
etkinliğin ikinci gününde 
Özbekistan Yüksek Eğitim 
Rektör Kurulu Başkanı ve 
Taşkent Devlet Ulaştırma 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Abdurakhmanov Odil ile 
bir araya gelen Yorgancılar, 
İzmir’in sanayi altyapısı ve 
üretim çeşitliliği hakkında 
katılımcılara bilgi verdi.

Bilginin aktarımı
Türk ve Özbek rektörler ile iş 

dünyası temsilcilerinin de katıldığı 
toplantıda konuşan Yorgancılar, 
“Eğitimin önemini her ortamda 
dile getiren bir anlayış içinde 
faaliyet gösteren bir Odayız. 
Üniversitelerimiz çok önemli bilgi 
birikimine sahip olan kurumlar. Bu 
akademik bilgi birikiminin sanayi 
üretimine yansıması için sürekli 
işbirliği içinde ortak çalışmalar 

yapmayı önemsiyoruz. Katma 
değeri yüksek ürün yapmak 
istiyorsak, üniversitelerimizdeki 
bilgi birikiminin mutlaka sanayide 
kullanılıyor olması gerekiyor. 
Transfer edilmeyen bilginin kimseye 
faydası yok” dedi.

“Mesleki eğitim ile 
kalkındılar”
Avrupa’nın, büyük bir yıkım 

yaratan İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından mesleki eğitime verdiği 

önem ile tekrar ayağa 
kalktığını vurgulayan 
Başkan Yorgancılar, “İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından 
Almanya ve Avusturya 
yerle bir olmuştu. Ama bu 
iki ülke, günümüzde Avrupa 
Birliği’nin sürükleyici 
gücünü oluşturmaktadırlar. 
Bu seviyeye ulaşmalarında 
meslek liselerine büyük 
önem vermeleri ve bu 
sayede yüksek teknolojili 
ürünler yapmalarının 
önemli payı vardır” diye 
konuştu.

Üniversite kenti 
İzmir
İzmir’in hem sanayi, 

hem turizm ve hem de 
ticaret anlamında büyük 

potansiyeli olan bir şehir olduğuna 
dikkat çeken Yorgancılar, “Aynı 
zamanda İzmir’in bir üniversite 
kenti olmasının da şehre büyük 
katkısı var. Bu tür organizasyonlar, 
karşılıklı olarak her iki ülkeye de 
büyük fayda sağlıyor. Özellikle 
bu organizasyonun İzmir’de 
düzenlenmesinde katkısı olan başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak 
olmak üzere emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” ifadesini 
kullandı.

“Katma değerli üretim için akademik 
birikim, sanayiye yansımalı”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 5 Haziran Dünya 

Çevre Günü ve devamında kutlanan 
Dünya Çevre Haftası’nın ülkemizde 
ve küresel ölçekte iklim krizine 
dikkat çekilmesi adına çok önemli 
bir fırsat olduğunu söyledi.

Sanayiden enerji üretimine, 
tarım ve gıdadan hizmet 
sektörlerine kadar her alanda yeşil 
dönüşümün hız kazanması için 
çevresel duyarlılık konusunu sürekli 
gündemde tutmak gerektiğini 
vurgulayan Yorgancılar, “EBSO 
olarak uzun yıllardır bu duyarlılığa 
sahip bir Odayız ve sürekli 
aksiyon alıyoruz. Avrupa Birliği 
Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon 
uygulamaları ile yeni bir dönemi 
başlatacak. Sanayicilerimizin bu 
yeni döneme uyum sağlamalarına 
destek olmak üzere Yeşil Sanayi 
Rehberi’ni hazırladık ve kitabımızın 
kapağına ‘Uyum sağlamayan 
ihracat yapamayacak’ dedik. 
Çünkü yeşil dönüşüm, dünyamızın 
yaşam anlamında sürdürülebilir 
hale gelmesi için elzem olduğu 
kadar, yeni AB müktesebatları 
çerçevesinde üretim ve ihracatımızı 
sürdürebilmemiz için de kaçınılmaz 
bir süreç olarak karşımızda duruyor. 
Dünyamız, bizim evimiz. Onu en 
iyi şekilde korumak için üretim 
süreçlerimizi de tabiat ile uyumlu 
hale getirmek, bu amaçla kapsamlı 
bir yeşil dönüşümü gerçekleştirmek 
durumundayız” diye konuştu.

Yorgancılar’dan 
Dünya Çevre 

Günü’nde “yeşil 
dönüşüm” çağrısı

Suyun sanayide verimli ve 
sürdürülebilir kullanımı konuşuldu
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Çevre Çalışma 
Grubu tarafından 
Dünya Çevre Haftası 
kapsamında İzmir 
Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü (İYTE), İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
İZSU Genel Müdürlüğü 
ve İzmir Kalkınma 
Ajansı (İZKA) 
işbirliğiyle düzenlenen “İzmir’de Suyun Yönetimi ve Sanayide Kullanımı 
Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan EBSO Çevre Çalışma Grubu 
Başkanı Erdoğan Çiçekçi, “Uzmanlar kaynak verimliliği kavramını 
doğal kaynakların sürdürülebilir olarak işlenmesi ve tüketilmesinin 
yanı sıra, üretim ve tüketim sırasında oluşan olumsuz çevresel 
etkilerin azaltılması olarak tanımlıyor. Su da hayatımızın her alanında 
vazgeçilmezimiz olan bir kaynak. Bu nedenle suyun verimli ve 
sürdürülebilir kullanımı, günlük yaşantımız kadar sanayimiz için de 
çok önemli. Doğal kaynakların tüketimi incelendiğinde, mevcut su 
miktarı ile üretimde ve evsel kullanımda kullanılan su miktarı arasındaki 
oranın giderek arttığını görüyoruz. Bu nedenle pek çok sektör ve 
bölge açısından ortak bir problem olan su tüketimi bileşenine dikkat 
edilmesi gerekiyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve devamındaki Dünya 
Çevre Haftası kapsamında, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, su 
tüketimine dikkat çekmek ve İzmir’imizdeki su kaynakları hakkında 
bilgi edinmek amacıyla düzenlediğimiz bu bilgilendirme toplantısının 
sanayicilerimiz için faydalı olmasını umuyorum” diye konuştu.
Çiçekçi’nin konuşmasının ardından İYTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan 
Gündüz “Değişen Dünya’da Alternatif Su Kaynakları, Kullanılmış Suyun 
Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı” başlıklı; İZSU Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanı Güzin Özbaş “İZSU Genel Müdürlüğü Su 
Kaynakları, Tesisleri ve Planlanan Projeleri” başlıklı; İZKA Yeşil Büyüme 
Politikaları Birimi Uzmanı E. Bilgen Eymirli ise “İzmir Sanayisinde Su 
Kullanımı ve Öne Çıkan Sektörler” başlıklı birer sunum gerçekleştirdiler.
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Esen ve Yorgancılar, CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’na sanayicilerin konularını iletti
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na sanayicilerin gündeminde olan konuları aktardı. 
İzmir iş dünyası temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda 
İzmir ve ülke ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. 
Esen ve Yorgancılar, sanayicilerin gıda, enerji ve emtia başta olmak 
üzere yaşanan maliyet artışları, finansmana erişim ve hammadde 
tedariki gibi konuları hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi sundu.

EBSO Business Center İçİn proje sunan fİrmalara teşekkür plaketİEBSO Business Center İçİn proje sunan fİrmalara teşekkür plaketİEge Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Yönetim 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, EBSO’nun önceki hizmet binasının yerine yapılması planlanan EBSO Business Center için avan 

Kurulu Üyeleri, EBSO’nun önceki hizmet binasının yerine yapılması planlanan EBSO Business Center için avan proje sunan firmaların temsilcilerine, hazırladıkları projeler nedeniyle teşekkür plaketi sundu.
proje sunan firmaların temsilcilerine, hazırladıkları projeler nedeniyle teşekkür plaketi sundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreterliği görevinden ayrılan Dr. Buğra Gökçe, 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar’a veda ziyaretinde 

bulundu. Gökçe, Başkan Yorgancılar’a görev 

süresi boyunca kendisine gösterdiği işbirliği 

ve destek nedeniyle teşekkür etti. Yorgancılar 

da İzmir’e yaptığı değerli katkılar için Gökçe’ye 

teşekkür etti ve bir anı plaketi verdi.

Gökçe’den Yorgancılar’a

veda ziyareti
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Yönetim Kurulu Yorgancılar, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, EBSO çalışanları ve Üyeleri, EBSO çalışanları ve 
aileleri, düzenlenen Foça gezisi aileleri, düzenlenen Foça gezisi 
ile yaz mevsimini hep birlikte ile yaz mevsimini hep birlikte 
karşıladı.karşıladı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, geride bırakılan Yorgancılar, geride bırakılan 
pandemi sürecinin sağlığın pandemi sürecinin sağlığın 
önemini bir kez daha ortaya önemini bir kez daha ortaya 
koyduğunu belirterek EBSO koyduğunu belirterek EBSO 
ailesine sağlık, huzur ve mutluluk ailesine sağlık, huzur ve mutluluk 
temennisinde bulundu.temennisinde bulundu.

Yorgancılar, “Bugün bir Yorgancılar, “Bugün bir 
kez daha sağlıkla hep birlikte kez daha sağlıkla hep birlikte 
olabilmenin mutluluğu içindeyiz. olabilmenin mutluluğu içindeyiz. 
Biliyorsunuz, her zaman yaşamak Biliyorsunuz, her zaman yaşamak 
için yaşatmak lazım dedik. Ne için yaşatmak lazım dedik. Ne 
mutlu ki birbirimizi sevmenin mutlu ki birbirimizi sevmenin 

ve saymanın, hayatımızın ve ve saymanın, hayatımızın ve 
özgürlüğümüzün değerinin, birlik özgürlüğümüzün değerinin, birlik 
ve beraberlik içinde olmanın ve beraberlik içinde olmanın 

öneminin farkındayız. Hepinizi öneminin farkındayız. Hepinizi 
tek tek kucaklıyorum” diye tek tek kucaklıyorum” diye 
konuştu.konuştu.

EBSO Ailesi yaza “Merhaba” dedi

Ege Bölgesi Sanayi Odası üyesi firmalar, EBSO tarafından düzenlenen iş gezisi kapsamında üç yıl aranın ardından 
ilk kez açılan Messe Düsseldorf’u ziyaret etti. İzmirli sanayiciler ziyaret kapsamında 20-24 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleşen Tube & Wire Düsseldorf Uluslararası Tel, 
Kablo ve Boru Malzemeleri 
Fuarı’na katılarak yeni iş 
bağlantıları kurma fırsatı 
yakaladı.
Dünyanın her yerinden 
1900’ün üzerinde firmanın 
katıldığı fuarlarda tel, kablo ve 
boru üretim endüstrilerindeki 
yenilikler sergilendi. 
Düzenlenen konferans ve 
etkinlerde ise sektörün mevcut 
konularına yönelik ürünler ve 
çözümler tartışıldı.

EBSO üyesi firmalar Messe Düsseldorf’ta
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bulunan Abalı 
Jandarma Karakol Komutanlığı'nı Diyarbakır 
Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile birlikte 

ziyaret eden Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Meclis 
Başkanı Selami Özpoyraz ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener, karakolda görevli özel 
harekat ve askerler ile bir araya geldi.

Başkan Yorgancılar, “Vatanımızı korumak için 
gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla 
görevlerini yapan, varlıklarıyla kendimizi güvende 
hissettiğimiz, ülkemizin yiğit kahramanları özel 
harekat ve askerlerimizi Lice Abalı Jandarma 
Karakol Komutanlığı'nda ziyaret ettik. Allah 
ayaklarına taş değdirmesin. Vatan uğruna canını 
feda etmiş olan tüm şehitlerimizi bu vesileyle 
saygıyla ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Heyet,  Lice Abalı Jandarma Karakol 
Komutanlığı'nın ardından Diyarbakır Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil’i de ziyaret etti.

Lice Abalı Jandarma Karakol 
Komutanlığı'na moral ziyareti

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Bizimizmir Dergisi 
tarafından verilen Homeros İzmir Ekonomisine 
Katkı Ödülü’ne layık görüldü. Yorgancılar’a ödülü, 
Bizimizmir Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet 
Kurt tarafından sunuldu.

Yorgancılar’a Homeros İzmir 
Ekonomisine Katkı Ödülü
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Çevre Çalışma Grubu 
üyeleri, Aliağa Kimya 

İhtisas ve Karma Organize 
Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 
bünyesinde hizmet veren 
Atıksu Arıtma Tesisi ile İzmir 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
bünyesinde Bergama’da 
faaliyet gösteren Entegre 
Katı Atık Yönetim Tesisi’ni 
gezerek incelemelerde 
bulundu.

Aliağa Kimya İhtisas 
ve Karma Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan 
firmalara hizmet veren 
atıksu arıtma tesisi hakkında 
EBSO Çevre Çalışma Grubu 
üyelerine bilgi veren ALOSBİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Tezcan, “Bölgemizdeki 
sanayi faaliyetleri sonucu oluşan 
evsel ve endüstriyel tüm atıksular, 
günlük 3500 metreküp kapasiteli 
tesisimizde fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik proseslerden geçiriliyor. 
Bölgemizdeki sanayi tesislerinin ve 
üretimin artmasıyla kapasitesinin 
büyütülmesi kararı alındı. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Dünya Bankası finansmanlı OSB 
kredilendirme projesi kapsamında 
ikinci etap atıksu arıtma tesisi 
projelendirme çalışmalarımız da 
devam ediyor” dedi.

Ardından İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Bergama Entegre Katı 
Atık Yönetim Tesisi’ne geçen EBSO 
Çevre Çalışma Grubu üyeleri, 
tesisi gezerek yürütülen faaliyetler 
hakkında bilgi aldı. Bergama, Dikili, 
Kınık ve Aliağa ilçelerinde üretilen 
çöplerin sanayi hammaddesine ve 
tarımsal gübreye dönüştürüldüğü 
tesiste elektrik üretimi 
gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

GÜNDEM

EBSO Çevre Çalışma Grubu üyeleri 
ALOSBİ Atıksu Arıtma Tesisi’ni ve İBB 

Bergama Entegre Katı Atık Tesisi’ni gezdi

AB Yeşil Mutabakatının 
Türkiye’ye etkileri konuşuldu
İzmir Demokrasi 
Üniversitesi Uluslararası 
Stratejik Araştırmalar 
ve Uygulama Merkezi 
tarafından “Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatı: 
Türkiye Açısından 
Yükümlülükler, Fırsatlar 
ve Tehditler” başlıklı 
toplantı düzenlendi. 
Doç. Dr. Dilara Sülün’ün 
moderatörlüğünde 
gerçekleşen çevrimiçi etkinliğe katılan EBSO İş Geliştirme ve Meslek 
Komiteleri Uzman Mühendis Arzu Betül Yalabık, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın yeşil dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalar hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. Etkinliğe katılan İnci Holding Genel Sekreteri 
Filiz Morova İneler de Yeşil Mutabakat kapsamında otomotiv sektörü 
özelinde yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.
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Güney Afrika 
Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Dipuo 

Letsatsi-Duba ve İzmir 
Fahri Başkonsolosu Tamer 
Taşkın, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H. 
İbrahim Gökçüoğlu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleşen 
görüşmede İzmir ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti 
arasındaki ortak yatırım 
ve ekonomik ilişkiler 
değerlendirildi.

İzmir’den 
Avrupa’ya
Günümüz dünyasında 

küresel ekonominin 
en önemli konularının 
başında hammadde 
tedarikinin geldiğini 
belirten Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. İbrahim Gökçüoğlu, 
“Bu açıdan bakıldığında 
Güney Afrika Cumhuriyeti, 
sahip olduğu zengin hammadde 
kaynakları ile dikkat çeken bir 
ülke. Türkiye ve özellikle İzmir, 
Güney Afrikalı firmalar için Avrupa 
pazarına kolaylıkla açılabilecekleri 
bir merkez. Hem Avrupa’ya ve hem 
de Orta Doğu ve Asya pazarlarına 
açılmak isteyen firmalarınızı 
yatırım için İzmir’e davet ediyoruz. 
Güney Afrika Cumhuriyeti uygun 
koşullarda hammadde tedariki 
anlamında Türk firmalarımızın 
da odağında olan bir ülke. İkili 
ilişkilerimizin gelişmesi için her 
türlü işbirliğine hazırız. Ülkelerimiz 
karşılıklı yatırımlar için el ele 
vermeli” dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
gelişmiş bir altyapıya sahip 
olduğunu ve tekstil, turizm, 
otomotiv ve tarım gibi önde gelen 
sektörlerde öne çıktığını ifade 
eden Gökçüoğlu, “Güney Afrika 
Cumhuriyeti aynı zamanda Sahra 
altı Afrika için de önemli bir merkez 
olma özelliğini taşıyor. Ülkelerimiz 
arasındaki ticaret hacminin 
gelişmesi, bu anlamda domino 
etkisi yaratarak yatırımcılarımızın 
üçüncü ülkelere açılmasını da 
kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

“Yatırımlar için 
işbirliğine hazırız”
Güney Afrika Cumhuriyeti 

Ankara Büyükelçisi Dipuo 
Letsatsi-Duba ise Türkiye’nin 
uzun süredir Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin güvendiği bir 
dostu olduğunu belirterek “1994'te 
ülkemiz ‘apartheid’ yönetimini 
sona erdirmeyi başardı. Yeni bir 
anayasal düzen getirdi ve burada 
birleşik, ırkçı olmayan, cinsiyetçi 
olmayan, demokratik ve müreffeh 
bir toplum inşa etmeye yönelik 
yapılar başarıyla kuruldu. Bizler 
de ülkelerimiz arasındaki ticaret 
ve yatırım ilişkilerini geliştirmek 
amacıyla elimizden gelen desteği 
veriyoruz. Yatırımların iki yönlü 
olarak gelişmesi için işbirliğine 
hazırız” ifadesini kullandı.

“Türkiye ve G. Afrika Cumhuriyeti 
karşılıklı yatırımlar için el ele vermeli”
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EBSO, Dicle Kalkınma Ajansı heyetini ağırladı
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) yetkilileri, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret ederek gençlerin istihdamına 

yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konuk heyet, DİKA tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği 
tarafından desteklenen “TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek” projesi hakkında 

bir sunum gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
ev sahipliğinde Ticaret 
Bakanlığı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, TİM ve OSBÜK 
koordinasyonunda düzenlenen 
“Dış Ticaret Bilgilendirme 
Semineri” çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. Seminere 
EBSO üyesi sanayiciler ve firma 
temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

EBSO üyelerine yönelik Dış Ticaret Bilgilendirme 
Semineri düzenlendi

İtalya'nın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmir İtalyan Konsolosluğu tarafından resepsiyon düzenlendi. 
İtalya’nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio’nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ürün katıldı.

İtalya’nın Cumhuriyet Bayramı kutlandı



23HAZİRAN 2022

GÜNDEM

“Sürdürülebilir büyüme için liman 
stratejilerimiz çok önemli”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez, ekonomist 
Prof. Dr. Kenan Mortan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı İzmir 
Ticaret Borsası Mayıs Ayı Meclis 
Toplantısı’na katıldı.

İzmir’in yakın ve orta vadeli 
geleceğinde limanların rolünün 
değerlendirildiği toplantıda 
konuşan Dönmez, “2021’den 
itibaren hem Türkiye’de ve hem 
de dünyada pandeminin getirdiği 
ekonomik yük, küresel bir 
enflasyon kıskacı şeklinde kendisini 
gösteriyor. Bu noktada doğu-batı 
yönlü arz ve tedarik zinciri konuları 
kilit rol oynamakta. Genel olarak 
Türkiye ve özel olarak da İzmir, bu 
noktada bir hammadde tedarik 

üssü olabilecek kapasiteye 
sahip. Ancak konunun lojistik 
boyutu açısından İzmir’in liman 
kapasitesinin önemi çok büyük. 
Çin kaynaklı arz sıkıntısını 
lehimize çevirmek için liman 
ve lojistik stratejimizi doğru 
kurgulamalıyız. Sanayi üretimi 
ve GSYH’daki büyüme oranlarını 
sağlıklı bir kalkınma yapısı içinde 
sürdürülebilir hale getirmek için 
bu husus hayati önem taşıyor” 
dedi.

Toplantıya konuk olan Prof. Dr. 
Kenan Mortan da İzmir limanında 
‘bağımsız işletme modeli’ 
kurulması gerektiğini belirterek 
“İzmir bundan böyle 2030- 2040 
hedeflerinde ya limanıyla var 
olacak, ya da hiç olmayacak. 

Dolayısıyla limanlarımıza dönük 
her türlü odaklanmanın anlamlı 
olduğu bir süreci yaşıyoruz” diye 
konuştu.

İzmir Vakfı Genel Kurulu gerçekleştirildi
İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı’nın (İzmir Vakfı) 2021-2022 Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu katıldı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez, 

İzmir ile Almanya arasındaki 
ilişkilerin her zaman çok güçlü 
olduğunu belirterek “Bremen 
şehri de bu ilişkilerin odağında 
yer almaktadır. Günümüz 
dünyasında, rekabet ve çatışma 
kültürünün aksine işbirliği 
eğilimleri giderek artmaktadır. 
Bu da kentler arasında tesis 
edilecek işbirlikleri ile küresel 
sorunlara ortak çözüm üretme 
konusunda şüphesiz büyük 
fayda sağlayacaktır” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, 
Dünya Kenti İzmir Derneği ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 
düzenlenen Bremen-İzmir İş 
İnsanları Ekonomik Forumu’na 
katıldı.

Forumun “Ekonomik Açıdan 
Bremen ve İzmir'in İhtiyaçları: 
İki Kent İçin Birlikte Çalışarak 
Büyümek” konulu oturumunda 
konuşan Dönmez İzmir’in yatırım 
avantajlarını aktararak, Alman 
yatırımcıları İzmir’e davet etti.

Konuşmasında İzmir ve 
Bremen’in 26 yıllık kardeşliği 
olduğunu hatırlatan Dönmez, 
“Bu nedenle Bremen’in çok 
değerli heyeti ile İzmir’imizde 

buluşmaktan son derece mutluyuz. 
Yaklaşık 40 bin civarında Türk 
kökenli vatandaşımızın Bremen’de 
yaşamakta ve çalışmakta olması 
Türkiye ile Bremen arasında güçlü 
kültürel bağı da ortaya koymaktadır. 
Bu kültürel bağı, kentler arası 
işbirliği ile daha güçlü kültürel ve 
ticari bağa dönüştürebiliriz” dedi.

Düzenlenen forumu, sanayi ve 
liman kenti özellikleri ile ülkelerinin 
ekonomisine katma değer 
yaratan Bremen ve İzmir arasında 
geliştirilecek fikir alışverişi adına çok 
önemsediğini ifade eden Dönmez, 
“Bremen şehri de aynı İzmir gibi 
dinamik bir sanayi çeşitliliği sunan 
önemli bir liman kentidir. Bremen 
ekonomisinin temel yapı taşlarını 

oluşturduğunu bildiğimiz 
lojistik, otomotiv, gıda, 
havacılık-uzay ve yenilenebilir 
enerji gibi sektörler İzmir’de de 
önemli bir yere sahiptir. Tıpkı 
Bremen gibi İzmir’imizde de 
çok geniş bir üretim yelpazesi 
bulunmaktadır. Nasıl ki Bremen 
Almanya’nın ihracatında 
yadsınamaz bir öneme sahipse, 
İzmir de 4 bin 500’den fazla 
ihracatçı firması ve yakalamış 
olduğu yaklaşık 20 milyar dolar 
ticaret hacmi ile Türkiye’nin 
ihracatına yön veren ikinci en 
büyük ticaret merkezidir. Belki 
de en önemlisi, İzmir’imiz net 

ihracatçı bir şehirdir. Nitekim 2 bin 
800’den fazla yabancı sermayeli 
şirket, yatırım için İzmir’i seçmiştir. 
Almanya da 658 firma ile İzmir’de 
yatırım yapan ülkeler arasında ilk 
sıradadır” diye konuştu.

İzmir’in Almanya ile ilişkilerinin 
her zaman çok güçlü olduğunun 
altını çizen Dönmez, “Ancak daha 
yapılabilecek çok şey olduğu da 
aşikardır. Kentler arası ilişkilerin 
çok boyutlu olduğu oranda güç 
kazanmakta olduğu, bu boyutları 
da kamu kurumları, özel sektör, sivil 
toplum gibi aktörlerin oluşturduğu 
unutulmamalıdır. Bu forumun tüm 
paydaşlar açısından verimli olmasını 
diliyorum” ifadesini kullandı.

Bremen-İzmir İş İnsanları Ekonomik Forumu, iki kentin yatırımcılarını buluşturdu

Dönmez: “Kültürel bağları tİcarİ bağlara dönüştürelİm”
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Dünya Kahvaltı Günü kutlandıDünya Kahvaltı Günü kutlandı
Dünya Kahvaltı Günü, Balçova Termal Otel’de düzenlenen etkinlikle kutlandı. İzmir Valisi Yavuz Selim 
Dünya Kahvaltı Günü, Balçova Termal Otel’de düzenlenen etkinlikle kutlandı. İzmir Valisi Yavuz Selim 

Köşger’in himayesinde gerçekleşen etkinliğe Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ürün 
Köşger’in himayesinde gerçekleşen etkinliğe Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ürün 

katıldı. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, il protokolü, yabancı devlet 
katıldı. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, il protokolü, yabancı devlet 

temsilcileri ve STK temsilcilerinin de katıldığı kutlama programında Türk mutfağında var olan kahvaltı 
temsilcileri ve STK temsilcilerinin de katıldığı kutlama programında Türk mutfağında var olan kahvaltı 

kültürüne ilişkin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.kültürüne ilişkin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

İZFAŞ’ın düzenleyeceği üç moda fuarının 
lansman toplantısı gerçekleştirildi

“İzmir’in fuarcılık geleneği, 
dünya markası fuarlar yaratıyor”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ 
tarafından düzenlenecek olan  IF 
Wedding Fashion İzmir, Fashion Prime 
ve Fashion Tech fuarları lansman 
toplantısına katıldı.

Restorasyonu tamamlanan 
Tarihi Çukurhan’da gerçekleştirilen 
toplantıda konuşan Dönmez, İzmir’in 
fuarcılık geleneğinin tüm potansiyel 
sektörlerde dünya markası fuarlar 
yaratabilme kabiliyeti taşıdığını 
söyledi.

Dönmez, “IF Wedding Fashion 
fuarının geldiği noktayı hepimiz büyük 
bir gurur ve mutlulukla izliyoruz. Keza 
farklı sektörlerde de küresel çapta 
etkiye sahip fuarlar düzenliyoruz. 
Sanayiciler için en önemli pazar 
geliştirme araçlarının başında gelen 
fuarlar çok önemli buluşma noktaları. 
Sektörlerimizle birlikte şehrimize 

de değer katan, tanıtım 
etkisiyle başta turizm 
olmak üzere pek çok 
sektörü besleyen bir alan 
fuarcılık. Bu nedenle 
İzmir’imizin ekonomisine 
değer katan fuarlara 
verdiği destek ve ortaya koyduğu 
gayretler için Büyükşehir Belediye 

Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e ve 
İZFAŞ’a teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum” diye konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı Kadınlar Birliği Tiyatro 
Topluluğu, Turgut Özakman’ın 

Deliler Bayramı adlı eserinden 
uyarlanan “Bir Cinnet Herşeyi 
Çözer” adlı tiyatro oyununu 
öğrenciler yararına sahneledi.

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği, 
düzenledikleri etkinliklerle ihtiyaç 
sahibi ve başarılı öğrencilere 
kaynak yaratmaya devam ediyor. 
Gelirinin başarılı öğrencilere 
burs olarak aktarılacağı ve 
yönetmenliğini Serkan Kunter’in 
üstlendiği Bir Cinnet Herşeyi 
Çözer başlıklı oyun, 1 ve 2 Haziran 
tarihlerinde Kültürpark İzmir 
Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle 
buluştu. EBSO Vakfı Kadınlar 
Birliği üyesi oyuncular, oyunu 
izleyen sanatseverlerden tam not 
aldı.

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği 
Tiyatro Topluluğu’nun eğitim 
yararına başarılı çalışmalarına 
devam ettiğini belirten EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. İbrahim Gökçüoğlu, “Kadınlar 
Birliği’miz, büyük usta Turgut 
Özakman’ın kaleminden çıkan bu 
güzel eseri başarıyla sahneledi. 
Bir kez daha sanat ile başarılı 
öğrencilerimizin eğitim hayatlarına 
destek olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. EBSO Vakfı’nın ve 
Kadınlar Birliği’nin dinamizmi 
bizlere gurur ve mutluluk veriyor. 
Oyunun sahnelenmesinde emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum. 
Oyuna gelerek öğrencilerimize 
destek olan tüm sanatseverlere de 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği 
Başkanı İpek Özçelik ise “Tiyatro 
Topluluğumuz, bir kez daha 
sahneledikleri muhteşem bir 
oyunla ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz 

için ortaya koyduğumuz çabaya 
önemli bir katkı sağladı. Başarılı 
performanslarıyla izleyenler olarak 
hem güldük, hem düşündük, hem 
de eğlendik. EBSO Vakfı Kadınlar 
Birliği, bursiyerlerimize kaynak 
yaratmak amacını taşıyan bir 
sosyal sorumluluk projesi olarak 
her yıl sahnelenen oyunlarla 
İzmir’imizin kültür sanat hayatına 
da katkı koymuş olmak bize 
mutluluk veriyor. Oyuna emeğini 
koyan tüm arkadaşlarımı kutluyor, 
gelerek destek olan herkese 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 “Bir Cinnet Herşeyi Çözer” 
başlıklı oyunun rolleri Aylin Pala, 
Burçin Sağcan, Dikmen Yakalı, 
Fatma Otan, Güliz Cansabuncu, 
Melike Binoğlu ve Nazan Yılmaz 
tarafından paylaşıldı. Oyunun 
yönetmenliğini Serkan Kunter 
üstlenirken, dekor ve kostüm 
tasarımı ise Ebru Çulpan 
tarafından gerçekleştirildi.

Ayakta alkışlanan oyunun 
ardından EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H. İbrahim 
Gökçüoğlu, oyunun yönetmeni 
Serkan Kunter’e plaket takdim etti.

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği’nden 
öğrenciler yararına tiyatro oyunu
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Küresel sanayinin en önemli 
buluşmalarından biri olan 
Hannover Messe fuarı, pandemi 
sürecinin ardından 30 Mayıs 
- 2 Haziran tarihleri arasında 
dünyanın her yanından on 
binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
üyesi sanayiciler de, EBSO’nun 
organize ettiği iş gezisi ile fuarı 
ziyaret ederek yeni işbirliklerinin 
temellerini attı. 17 firmadan 24 
sanayici ve firma yetkilisi yer 
aldığı EBSO heyeti, düzenlenen 
iş gezisi kapsamında Avrupalı 
Türk İşadamları Derneği üyesi 
sanayicilerle de temaslarda 
bulundu. Fuarın açılışına 
Almanya Başbakanı Olaf Scholz 
ve Ekonomi Bakanı Robert 
Habeck de katıldı. Scholz, 
yaptığı açılış konuşmasında, 
“Burada sergilenen teknolojileri 
düşündüğümüzde, çözüm 
bulamayacağımız herhangi bir 
krizin olmadığına inanıyorum” 
derken Deutsche Messe Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Jochen 
Köckler ise fuarda 2500’ün 
üzerinde firmanın katılımcı 

olarak yer aldığı bilgisini verdi. 
Fuarı tüm dünyadan 75 bin kişi 
ziyaret ederek iş görüşmeleri 
gerçekleştirdi.

“Sanayinin Dönüşümü” 
temasıyla düzenlenen 
Fuara  ‘partner ülke’ olarak 
Portekiz katıldı. Fuar boyunca 

otomasyon, motorlar ve 
sürücüler, dijital ekosistemler, 
enerji çözümleri, küresel iş 
geliştirme, Sanayi 4.0, Lojistik 
4.0, IT güvenliği, karbon 
emisyonsuz üretim ve sanal 
gerçeklik gibi konularda 
etkinlikler düzenlendi. 

EBSO üyesi sanayicilerden 
Hannover Messe çıkarması
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Küresel ticarette ve bölgesel 
oluşumlarda Güneydoğu Asya’nın önemli 
ülkesi Malezya, çok uluslu şirketlerin 
(MNCs) küresel ve bölgesel merkezlerinin 
Malezya’da kurulmasına dönük 2015’te 
başlattığı teşviklerin kapsamını genişletti. 
Halen %24 olan kurumlar vergisi oranı, 
Malezya’da mevcut ve yeni kurulacak çok 
uluslu şirketler için öngörülen koşullara 
bağlı olarak 5-10 yıllık bir dönem için 
değişen oranlarda %0, %5 ve %10’a 
indiriliyor. Yeni teşviklerin amacının, 
Malezya’nın 1980-2000 döneminde 
ekonomik büyüme ve küresel ticarette 
yaptığı atılımın benzerini yeniden 
yakalamak olduğu anlaşılıyor. Malezya 
yeni bir atılım için öncelikli hedefini, 
küresel / bölgesel pazarlarda faaliyette 
bulunan çok uluslu şirketlerin merkez 
üssü haline gelmek olarak belirlemiş. 

Bu amaçla, 2015 yılında getirilen teşvik 
modelinde öngörülen asgari üç alanda 
faaliyet gösterme koşulu da kaldırılarak; 
yeni teşviklerden yararlanılabilmesi için 
çok uluslu şirketlerin tek bir konuda 
faaliyette bulunmaları yeterli kabul 
ediliyor.

Teşvik Kapsamındaki Hizmetler
Yeni desteklerle cazibesi artırılan 

modelde, başvurularını 31 Aralık 2022’ye 
kadar yapacak olan çok uluslu şirketlerin 
aşağıda yer alan üç alandaki faaliyetleri 
teşvik edilecek.

l Ticari faaliyetler: Satış, pazarlama, 
lojistik, iş geliştirme, ihale yönetimi, teknik 
danışmanlık, bilgi işlem ve yönetimi, 
proje yönetimi, AR-GE inovasyon, yatırım 
analizi, stratejik tedarik & dağıtım, hazine 
& fon yönetimi.

EGE’DEN

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

MALEZYA’NIN BÖLGESEL / 
KÜRESEL MERKEZ İDDİASI 
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l Stratejik hizmetler: Fikri mülkiyet hakları, üst 
düzey yetenek kazandırma, stratejik iş planlaması ve 
iş geliştirme, finansal danışmanlık, bölgesel kar/zarar 
birim yönetimi.

l Ortak hizmetler: Vergi/muhasebe, kurumsal 
eğitim, insan kaynakları yönetimi.

Yeni teşvik modelinde öngörülen desteklerden 
yararlanabilmek için çok uluslu şirketlerce yukarıdaki 
faaliyetlerden sadece birinin yapılması yeterli 
görülmektedir.

Yeni Şirketler, Mevcut Şirketler farkı
Modelde, mevcut şirketlerle Malezya’da yeni 

kurulacak şirketler arasında teşviklerden yararlanma 
konusunda yeni şirketler lehine farklılıklar 
bulunmaktadır. 

l Her iki grup şirketlerin 2016 Şirketler Kanunu’na 
göre Malezya’da kurulmuş ve asgari sermaye tutarı 
568,000 dolar olması isteniyor.

l Yeni kurulacak şirketin, daha önce Malezya’da 
doğrudan / dolaylı kuruluşu/iştiraki olmamalı; varsa 
da yukarıda belirtilen faaliyetleri daha önce küresel / 
bölgesel bazda yapmıyor olması gerekiyor.

l Mevcut şirketlerin de aynı şekilde, teşvik edilecek 
faaliyetleri küresel/bölgesel bazda önceden yapmıyor 
olması gerekir.

Kurumlar Vergisi % 0 (sıfır) 
Belirlenen Yeni Şirketler
l Asgari yarısı Malezyalı ve aylık ücreti 

1.137 dolar olmak üzere tam zamanlı 
50 kişi çalıştırmalı.

l sgari yarısı Malezyalı 
ve aylık ücreti 5.687 
dolar olmak üzere 
tam zamanlı 5 kişi 
çalıştırmalı.

l Yıllık asgari 
2,2 milyon dolar 
faaliyet gideri 
yapılmalı.

% 5 
Kurumlar 
Vergisi 
Ödeyecek 

Yeni Şirketler 
l Asgari yarısı 

Malezyalı ve aylık 
ücreti 1.137 dolar olmak 
üzere tam zamanlı 30 
kişi çalıştırılmalı.

l Asgari yarısı Malezyalı 
ve aylık ücreti 5.687 dolar olmak 

üzere tam zamanlı 4 kişi çalıştırılmalı.
l ıllık asgari 1,1 milyon dolar faaliyet gideri yapılması 

gerekiyor.
Malezya’da yeni kurulacak çok uluslu şirketler için 5 

yıl süreyle sağlanması öngörülen vergi indirimleri, ikinci 
5 yıllık dönem için belirlenen artırılmış istihdam ve yıllık 
harcama koşullarını sağlayan yeni şirketler için ilave 5 
yıl daha uzatılarak 10 yıla çıkabilmektedir.

% 10 Kurumlar 
Vergisi Ödeyecek 
Mevcut Çokuluslu 
Şirketler
l Asgari yarısı Malezyalı ve aylık ücreti 1.137 dolar 

olmak üzere tam zamanlı 30 kişi çalıştırılmalı.
l Asgari yarısı Malezyalı ve aylık ücreti 5.687 dolar 

olmak üzere tam zamanlı 5 kişi çalıştırılmalı.
l Yıllık asgari 1,1 milyon dolar faaliyet gideri 

yapılması gerekiyor.
Halen Malezya’da faaliyet gösteren ve bu koşulları 

sağlayan şirketler için teşvikler sadece 5 yıl süreyle 
sınırlıdır ve bu şirketler ikinci 5 yıllık dönem için süre 
uzatımından yararlanamazlar.

Değerlendirme
Güneydoğu Asya’nın ticarette önemli ülkesi 

Malezya bizim gibi 40 yılı aşkın süredir ihracata dayalı 
büyüme politikalarıyla başarılı olarak; ekonomisini 
büyüttü, halkın refah seviyesini yükseltti. Bölgenin; 

ASEAN, RCEP, TPP, APEC, ADB, ACD, 
AALCO gibi etkili birlik, anlaşma ve 

oluşumlarında aktif olarak yer 
alıyor. Küresel ekonominin 

ekseninin Asya’ya doğru 
kayacağını öngören 

Malezya; çok uluslu 
şirketlerin ticaret, 
hizmetler, üretim 
ve yatırımlarla 
ülkesinin 
gelişimine ve 
büyümesine 
pozitif katkı 
yapmasını 
beklemektedir. 
Bu amaçla bir 

yandan daha fazla 
bölgesel anlaşma 

ve işbirliğinin parçası 
oluyor; diğer yandan 

da bölgesinde çok uluslu 
şirketlerin merkez üssü 

olma girişimleriyle kendini 
öne çıkarmaya çalışıyor. 



30 HAZİRAN 2022

1. Giriş
Alım ve satıma konu olan mal 

veya hizmet için alıcı ile satıcının 
buluştuğu pazara kısaca piyasa 
denilmektedir. Sermaye piyasasına 
özgü hukukî altyapının yaratılması 
ihraçcılar içerisinde hâkim konuma 
sahip yönetici veya ortakların 
bu konumlarını suiistimal etmek 
suretiyle menfaat sağlamalarının ve 
diğer yatırımcıların menfaatlerini 
zedelemelerinin engellenmesi, 
piyasadaki fiyat mekanizmasının 
oluşumuna yapay yollarla etki 
edilmesinin önlenmesi, hileli 
hareketlerle piyasada yanıltıcı 
izlenim yaratarak yatırımcıları 
aldatanların ceza yaptırımları ile 
caydırılması, sermaye piyasasına 

güveni korumayı amaçlamaktadır.

2. Piyasaların Sermaye 
Piyasası Kanunu (SPK) 
Açısından Değerlendirilmesi
6362 sayılı SPK’nın 1’inci 

maddesinde kanunun amacı; 
“sermaye piyasasının güvenilir, 
şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve 
rekabetçi bir ortamda işleyişinin 
ve gelişmesinin sağlanması, 
yatırımcıların hak ve menfaatlerinin 
korunması için sermaye piyasasının 
düzenlenmesi ve denetlenmesidir” 
şeklinde ifade edilmektedir. 
İnceleme konusu piyasa 
dolandırıcılığı fiilini cezalandıran 
SPK’nın 107’nci maddesine göre; 

“(1) Sermaye piyasası araçlarının 

fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz 
ve taleplerine ilişkin olarak yanlış 
veya yanıltıcı izlenim uyandırmak 
amacıyla alım veya satım yapanlar, 
emir verenler, emir iptal edenler, 
emir değiştirenler veya hesap 
hareketleri gerçekleştirenler üç 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beş 
bin günden on bin güne kadar 
adli para cezası ile cezalandırılırlar. 
Ancak, bu suçtan dolayı verilecek 
olan adli para cezasının miktarı, 
suçun işlenmesi ile elde edilen 
menfaatten az olamaz. 

(2) Sermaye piyasası araçlarının 
fiyatlarını, değerlerini veya 
yatırımcıların kararlarını etkilemek 
amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı 
bilgi veren, söylenti çıkaran, haber 

HUKUK

SERMAYE PİYASASI
BAKIMINDAN PİYASA
DOLANDIRICILIĞI SUÇUAv. Murat ULUSU

EBSO Hukuk Danışmanı
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veren, yorum yapan veya rapor 
hazırlayan ya da bunları yayan ve 
bu suretle menfaat sağlayanlar üç 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beş 
bin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılırlar.” 

3. Piyasa Bozucu Eylemler 
(SPK m.104) 
Piyasa dolandırıcılığı suçunun, 

SPK’nın 104’üncü maddesinde 
yer alan piyasa bozucu eylemler 
kabahatiyle ilişkisine değinmek 
gerekir ise söz konusu hüküm borsa 
ve teşkilatlanmış diğer piyasaların 
güven içinde çalışmasını bozacak 
nitelikteki işlemlerini piyasa bozucu 
nitelikte eylem saymaktadır. SPK 
m.107/1-2’de suçun oluşması için 
bahse konu fiillerin, “sermaye 
piyasası araçlarının fiyatlarını, 
değerlerini veya yatırımcıların 
kararlarını etkilemek amacıyla” 
icra edilmesi, yani amaç (özel kast) 
unsuru aranacak; yalan, yanlış 
veya yanıltıcı bilgi verme, söylenti 
çıkarma, haber verme, yorum 
yapma veya rapor hazırlama ya 
da bunları yayılması fiillerinin, 
anılan amaç olmaksızın işlenmesi 
veya amacın ispatlanamaması 
hâlinde piyasa dolandırıcılığı suçu 
oluşmayacağı belirtilmiştir. 

4. Soruşturma Usulü 
ve Yaptırım 
Piyasa dolandırıcılığı suçuna 

ilişkin soruşturma yapılması, 
Kurul tarafından Cumhuriyet 
başsavcılığına 
yazılı başvuruda 
bulunulmasına 
bağlı tutulmuş olup, 
yazılı başvurunun 
yapılması, muhakeme 
şartıdır. (SPK 
m.115/1). Söz konusu 
muhakeme şartının, 
şikâyet, izin ve talep 
şartlarından farklı, 
özel bir muhakeme 
şartı niteliğini haiz 
olduğu öğretide ifade 
edilir.

Başvuru üzerine kamu davası 
açılması hâlinde iddianamenin 
kabulü ile birlikte, bir örneği 
Kurula tebliğ edilir ve Kurul aynı 
zamanda katılan sıfatını kazanır 
(SPK m.115/2). İşleme dayalı piyasa 
dolandırıcılığı fiilini işleyenler, üç 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beş 
bin günden on bin güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılır. Ancak, 
bu suçtan dolayı verilecek olan 
adli para ce-zasının miktarı, suçun 
işlenmesi ile elde edilen menfaatten 
az olamaz. Bilgiye dayalı piyasa 
dolandırıcılığı fiilinin işlenmesi 
durumunda öngörülen yaptırım 
ise üç yıldan beş yıla kadar hapis 
ve beş bin güne kadar adli para 
cezasıdır. Kanunun ilk hâlinde, gerek 
işleme dayalı piyasa dolandırıcılığı 
suçu gerekse bilgiye dayalı piyasa 
dolandırıcılığı suçu için öngörülen 
hapis cezasının alt sınırı iki yıldı. 
20.2.2020 tarihli ve 7222 sayılı 
Kanun’un 38. maddesiyle SPK m.107 
hükmünde yer alan hapis cezasının 
alt sınırı üç yıl olarak değiştirilmiştir.

5. Sonuç 
Borsaların ilk kuruldukları 

günlerden bu yana, çeşitli haksız 
kazanç olayları ile gündeme 
gelmeleri, bu alanın kendine özgü 
bir hukuk kuralları ile düzenlenmesi 
ihtiyacını doğurmuştur. Sayılan 
suiistimallerin önlenmesi için 
otoritelerin ortaya çıkarılmasına ve 
bazı yükümlülüklerin öngörülmesine 
ve fiillerin cezai yaptırımlar 

ile sınırlandırılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur 

İnceleme konusu olan suçun, 
ekonomik suç mahiyetinde 
olmasından dolayı, suçtan doğan 
mali zararın giderilmesini ve mali 
açıdan caydırıcılığı sağlayabilecek 
birtakım ceza hukuku araçlarına da 
SPK’da yer verilmiştir. Bu bağlamda 
otorite bazı hâllerde cezayı 
kaldıran, bazı hâllerde ise cezayı 
azaltabilen bir kişisel sebep olarak 
etkin pişmanlık hükümlerine SPK 
m.107’nin 3. fıkrasında yer vermiştir. 

Buna göre, birinci fıkrada 
tanımlanan işleme dayalı piyasa 
dolandırıcılığı suçunu işleyen kişi 
pişmanlık göstererek, beş yüz bin 
Türk Lirasından az olmamak üzere, 
elde ettiği veya elde edilmesine 
sebep olduğu menfaatin iki 
katı miktarı kadar parayı, henüz 
soruşturma başlamadan önce 
Hazine’ye ödediği takdirde, 
hakkında cezaya hükmolunmaz 
(SPK m.107/3-a). Belirtilen şekilde 
suçun işlenmesi ile elde edilen 
menfaatin iki katı soruşturma 
başlatıldıktan sonra fakat 
kovuşturmaya geçilmeden önce 
ödendiği takdirde, verilecek cezada 
yarı oranında indirim yapılacağı 
öngörülmüştür (SPK m.107/3-b). 
Fail, kovuşturma evresinde hüküm 
verilinceye kadar elde edilen 
menfaatin iki katını ödediği takdirde, 
verilecek ceza üçte biri oranında 
indirilecektir (SPK m.107/3-c) Söz 
konusu suçun öncelikli olarak 

koruduğu hukukî 
ve sosyal değer, 
sermaye piyasasına 
güvenin korunmasıdır. 
Toplumu temsilen bu 
suçların soruşturma 
ve kovuşturulmasında 
bir ceza muhakemesi 
aktörü olan Sermaye 
Piyasası Kurulu 
birtakım yetkiler 
ve görevlerle 
donatılmış ve yeni 
düzenlemelerle son 
halini almıştır.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen Mayıs ayı 
Meclis toplantısında yaptığı 

açılış ve Başkanlık sunuşlarında 
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit 
operasyon bölgesinde şehit olan 
kahraman Mehmetçiklerimize 
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine 
sabır ve başsağlığı diledi.

Türkiye’ye ve dünyaya ilişkin 
daha keyifli konular konuşmak 
isteseler dahi bulaşıcı hastalıklar, 
savaş, gıda kıtlığı, enflasyon ve 
maliyetler eksenindeki kısır döngü 
gibi konuların devam ettiğini dile 
getiren Esen, “Covid-19 salgınının 
azalan etkisi bir yana, yeni virüs 
haberleriyle birlikte Rusya-Ukrayna 
savaşı giderek daha küresel bir 
mesele haline geldi. Gerek NATO ile 

ilgili gelişmeler ve gerekse savaşla 
ilgili ülkemizi ilgilendiren diğer 
tüm hususlarda milli çıkarlarımız 
elbette her zaman önceliğimizdir. 
Ancak konuyu sadece savaş 
düzleminde değil, politik ve 
ticari ilişkilerimizi de gözetecek 
biçimde en ince detayına kadar 
düşünerek ele almamız gerekiyor. 
En ufak bir gelişme, özellikle enerji 
ve gıda politikaları açısından 
biz sanayicileri, dolayısıyla da 
ülke ekonomisini direkt olarak 
etkiliyor. Bu hususun unutulmaması 
gerekiyor” dedi.

Savaşın bir diğer önemli 
etkisinin de zaten rekor düzeyde 
artan enerji fiyatlarının daha da 
artması olduğunu vurgulayan Esen, 
“Özellikle Rusya ve Ukrayna’nın 

dünyanın en büyük tahıl ambarları 
olması küresel gıda tedarikini 
etkiledi. Bu bağlamda buğday 
tedariki yönünden Türkiye’nin 
geleceği ve dünyanın geleceği 
konusunda, Meclis Üyesi Haluk 
Tezcan’dan bir perspektif sunmasını 
rica ediyorum. İklim değişikliği ve 
kuraklık da gıda kıtlığını artıran 
bir diğer önemli etken. Böyle 
bir ortamda tarımda kendine 
yeten bir ülke olabilmek ve iklim 
değişikliğiyle etkin bir mücadele 
stratejisi geliştirmek zaruridir” diye 
konuştu.

Sanayi cephesinde durumun 
giderek güçleştiğinin altını çizen 
Esen, “İhracat ayağında çok ciddi 
talep alıyoruz, ancak maliyetlerle 
baş edebilmek, hammaddeyi 

Esen’den Meclis temennileri
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temin edebilmek, fiyat verebilmek 
için hala çok zorlanmaktayız. 
Ülke içerisinde artan belirsizlik ve 
küresel gerçekliğin uzağında atılan 
adımlar, sanayicilerin elini kolunu 
bağlamaya devam ediyor. Dünyanın 
en yaşanılabilir, en güzel ülkesinde 
yaşıyoruz. Lakin yine dünyanın 
en mutsuz insanları listesinde ilk 
sırada yer almaktayız. Dünyanın 
en bereketli topraklarına sahibiz, 
hem sanayide, hem tarımda ciddi 
bir ürün portföyümüz var. Fakat 
bugün üretmeme sıkıntısıyla karşı 
karşıyayız. İhracat artarken ithalat 
rekoru kırıyoruz. Bu çelişkilerin en 
kısa sürede görülerek, ivedilikle 
gereğinin yapılması gerekiyor” 
ifadesini kullandı.

Yakıcı sıcakların henüz 
başlamadığını, ancak şimdiden 
orman yangınlarına tanık 
olunmaya başlandığını belirten 
Esen, “Geçen yaz içimizi yakan 
orman yangınlarının bu yaz 
tekrarlanmamasına yönelik her 
türlü tedbirin alınması gerekiyor” 
uyarısında bulunu.

Zorlu gündemin içinde farklı 
spor branşlarında elde edilen 
başarıların bir nebze olsun 
yüzümüzü güldürdüğünü dile 
getiren Esen, “Dünya Kadınlar 
Boks Şampiyonasında beş kadın 
sporcumuz ülkemize beş altın 
madalya kazandırarak bizlere eşsiz 
bir gurur yaşattılar. Vakıfbank 
Kadın Voleybol Takımımız CEV 
Kadınlar Şampiyonlar Ligi süper 
finalinde İtalya’nın Imoco takımını 
yenerek 2021-2022 sezonunun 
şampiyonu oldu ve bu ligde 2001 
yılından beri en fazla şampiyon 
olan takım unvanını da elde etti. 
Anadolu Efes Basketbol Takımımız 
güçlü rakibi Real Madrid’i mağlup 
ederek EuroLeague’de üst üste 
ikinci kez şampiyon oldu. Bize farklı 
spor dallarında bu gururu yaşatan 
tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. 
Bununla birlikte ne yazık ki güzel 
İzmir’imizin Göztepe ve Altay 
futbol takımlarının Süper Lig’den 
düşmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Bu hezimete karşılık Süper Lig’de 

Anadolu şehirlerinin başarısının 
bizlere ders olması gerekiyor” dedi.

İzmir’in uluslararası alanda 
temsiline ilişkin olumlu gelişmeleri 
de paylaşan Esen, “İzmir, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi 
tarafından Avrupa değerlerini en 
iyi temsil eden kent seçilerek 2022 
Avrupa Ödülü’nü kazandı. Dünya 
Turizm Kentleri Federasyonu’na 
Türkiye’den seçilen ilk şehir 
oldu. Bu gelişme ile İzmir, turizm 
sektörünün üst düzey yöneticileri 
ve yatırımcılarının katıldığı 
toplantılarda tanıtılabilecek ve 
kentimize yönelik yeni yatırım 
imkanı da sağlanabilecek. Her 
zaman dile getirdiğimiz gibi, 
kentimizi ülkemizin aydınlık yüzü 
ve Batıya açılan kapısı olarak 
görüyoruz. Bu ödülle bunu bir 
kez daha teyit etmiş olduk. Tekrar 
başlayan kurvaziyer seyahatleri 
ve söz konusu ödülün enerjisiyle 
kentimize yönelik yabancı 
yatırımların tekrar eski aydınlık 
günlerine kavuşacağını umuyorum” 
diye konuştu.

İzmir’in iklim değişikliğine karşı 
yerel yönetim vizyonu ve eylem 
planları ile fark yarattığını dile 
getiren Esen, “Yaratılan bu farklılık 
ile İzmir, akıllı şehirler misyonuna 
seçildi. Bu misyon kapsamında 
İzmir 2050 sıfır karbon hedefini 
2030’a çekerek İzenerji A.Ş. 
bünyesinde yeni projelerini hayata 

geçirecek. Bu bağlamda iklim 
değişikliğiyle mücadele konusunda 
da diğer kentlere öncülük 
edeceğiz” ifadesini kullandı. 

EBSO’nun 40 yıldır aralıksız 
gerçekleştirdiği ‘Üretimden 
Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’ çalışmasının 2021 takvim 
yılı sonuçlarının açıklandığını 
belirten Esen, zorlu şartlar altında 
üretimini istikrarlı bir biçimde 
sürdüren ve artıran tüm firmaları 
tebrik etti.

Konuşmasının sonunda 
Ekim veya Kasım ayında Oda 
seçimlerinin yapılacağını hatırlatan 
Esen, “Odamızın organları, Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı 
yeniden seçilecek. Her ne kadar 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar aday olmayacağını 
birkaç defa dile getirmiş olsa da, 
kendisinin bu kararını gözden 
geçirmesi ve yeniden aday 
olması yönünde aracı olmam 
için bana çok fazla telefon geldi. 
Son zamanlarda İzmir’de tüm 
Odalarda ve Başkanlar Kurulunda 
çok güzel bir enerji ve sinerji 
yaratıldı. Bunun da kentimize ve 
ülkemize çok olumlu geri dönüşleri 
oldu. Aldığım telefonlarda da bu 
durum ifade edildi. Bu nedenle 
Sayın Yorgancılar’ın vermiş olduğu 
kararını gözden geçirmesinin doğru 
olacağını düşünüyorum” diye 
konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, EBSO 

Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısında 
yaptığı konuşmasının başında 
Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit 
Operasyonunda şehit olan beş 
askerimize ve tüm şehitlerimize 
Allahtan rahmet, ailelerine sabır 
diledi. Yorgancılar, “Rahmet ve 
sabır dileklerinden başka ne yazık 
ki elimizden bir şey gelmiyor. 
Aileler için yaşananlar, tam 
anlamıyla sözün bittiği yerdir”  
dedi.

“Salgın bitmiş değil”
Pandeminin kitlesel etkisini 

azaltmış olsa da Covid-19 virüsünün 
bireylere tehdit oluşturmaya 

devam ettiğini dile getiren 
Yorgancılar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın SANTEK İzmir 2022 
Yapay Zeka Sektörler Buluşması 
toplantısında maske kullanımının 
önemini ortaya koyan bir durum 
yaşandığını belirterek, “Toplantı 
sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcımız Hasan Büyükdede 
kendisini iyi hissetmeyince 
hastaneye götürdük. Yapılan 
tetkiklerde Sayın Büyükdede’nin 
Covid-19 olduğu ortaya çıktı. 
O gün Sayın Büyükdede’nin 
yanında oturdum, ama bütün gün 
maske taktım. Çok şükür bana 
bulaşmadı. Salgın henüz bitmiş 
değil, mecbur kalmadıkça maskesiz 
dolaşılmamasını tavsiye ediyorum” 
dedi.

Yargı her şeyin başında
Meclis’e konuk olan Gün+Part-

ners Avukatlık Bürosu kurucusu 
ve Daha İyi Yargı Derneği Başkanı 
Avukat Mehmet Gün’ün, değerli 
bilgiler paylaştığını belirten Yorgan-
cılar, “Yargının her şeyin başında 
olduğunu hep dile getiriyoruz. Zira 
bugün bizim CDS’miz bu denli 
yüksek ise, bunun altında yargı 
bulunuyor. Çünkü mahkemeye gidil-
diğinde bağımsız yargının vereceği 
kararın adil, hızlı, herkes için eşit 
ve uygulanabilir olması gerektiğini 
ifade ediyoruz. Yabancı yatırımcı 
da ülkemize geldiği zaman yargıya 
güvenmek ister. Seçim sonrası yargı 
konusunun yeni hükümet tarafın-
dan kimsenin kafasında bir soru 
kalmaksızın çözülmesi, ekonominin 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Dışa bağımlı üretim yapan ülkemizde 
kutuplaşmadan uzak durarak, mutlaka reel sektör taleplerine duyarlı ekonomi politikalarının 
öngörülebilirliğini ön plana çıkartarak yeni bir heyecan yaratmak ve herkesin sahipleneceği 

ekonomik bir politika gerçekleştirmek gerekiyor” dedi.

“Herkesin 
sahipleneceği 
bir ekonomi 
politikası 
gerekiyor”

Yorgancılar:
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çözümü kadar önemlidir. Bunu sa-
dece hükümetten de beklememek 
ve ortak akılla çözmek gerekir” diye 
konuştu.

Yeni bir heyecan yaratmak
Coronavirüs pandemi olarak 

ilan edildiğinde, bunun dünyanın 
geneli için bir sorun olmaya devam 
edeceğini her ortamda dile getirdik-
lerini hatırlatan Başkan Yorgancılar, 
“Türkiye için bakıldığında, bir sene 
sonra hangi ithalat rejimiyle malı 
çekeceğimiz, hangi kurla o malı 
çekeceğimiz ve neye göre maliyet 
hesabı yapıp satacağımız belli değil. 
Bugün Tayvan’a sipariş verildiğinde 
dokuz ay sonra yükleme yapılabi-
liyor. İki ay da navlun zamanı ilave 
edildiğinde, mal ancak bir sene 
sonra ithal edilebiliyor. Hindistan 
demir-çelik ürünleriyle ilgili ihracata 
yüzde 15 fon getirdi, yani içeride 
bulunan malı ihraç etmek yerine 
ülke içinde kalmasını benimseyen 
bir politika izliyor. Bunun dünyaya 
yansıması da fiyatların birdenbire 
artması şeklinde oluyor. Her gün 
değişik bir ülkenin politikasıyla 
karşı karşıya kalıyoruz. Dışa bağımlı 
üretim yapan ülkemizde kutuplaş-
madan uzak durarak, mutlaka reel 
sektör taleplerine duyarlı ekonomi 
politikalarının öngörülebilirliğini ön 
plana çıkartarak yeni bir heyecan 
yaratmak ve herkesin sahipleneceği 
ekonomik bir politika gerçekleştir-
mek gerekiyor” ifadesini kullandı.

Bir yatırımcı ve sanayici olarak, 
izleyeceği yolu ortaya koyacak 
kriterlerin devletin açıkladığı orta 
vadeli programlar olduğunu dile 
getiren Yorgancılar, “Artık 3-5 yıllık 
değil, 6 aylık orta vadeli programla-
rın açıklanmasıyla üreticinin yolunu 
çizmesi sağlanabilir” dedi.

Çalışanlara zam yapılmalı
Mayıs ayı sonunda ÜFE ile TÜFE 

ortalamasının 42-43’e ulaşacağını 
ifade eden Yorgancılar, “Yıl sonuna 
doğru bu rakamların daha da yu-
karıya çıkacağı yönünde bir hesap-
lama yaptık. Döviz kuru yılbaşında 

13 TL iken bugün 16,20 TL’yi gördü. 
Yaklaşık yüzde 23,2 civarında bir 
devalüasyon söz konusudur. Yani 
kurda sadece 5 ayda yüzde 23 
devalüasyonla karşı karşıya kal-
dık. 2022’nin 5. ayında yüzde 40 
enflasyon olan bir ortamda, çalışan-
lara zam yapılması gerekiyor. Ama 
bunun oranının ne olması ve nasıl 
belirlenmesi gerektiği, ortak akılla 
çözülebilecek bir konudur” diye 
konuştu.

Gelinen noktada Türkiye’nin 
doğu veya batı ile değil, tüm dünya 
ekonomileriyle entegre olması-
nın önem arz ettiğini vurgulayan 
Yorgancılar, “Cumhurbaşkanımızın 
özellikle Ukrayna-Rusya krizinde 
uyguladığı politika son derece 
takdire şayandır. Bir an önce savaş 
ortamının son bulmasını istiyoruz. 
Kutuplaşmadan kimseye fayda 
gelmez” ifadesini kullandı.

Beklenti, küresel 
enflasyonun devamı 
yönünde
100’den fazla ülkeden 2500’ün 

üzerinde katılımcının yer aldığı 
Davos toplantılarında, özellikle 
karbon emisyonunun sıfır düzeyine 
çekilmesi, küreselleşmenin geleceği, 
enerjideki görünüm, krizi aşmak, 
direncin ruhu, Ukrayna’dan sesler 
ve küresel gıda krizi konularında 
önemli paneller yapıldığını belirten 
Yorgancılar, “2022 Davos Zirvesi 
kapsamında dünyadaki baş eko-
nomistlerin görüşlerinin alındığı 
araştırmanın sonuçlarını paylaşmak 
isterim. Buna göre Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ekonomi aktivite-
sinin ılımlı orta verimlilikte devam 
edeceğini düşünenlerin oranı yüzde 
62. Bu da ‘enflasyon aşağı inme-
yecek, bu seviyede devam edecek’ 
anlamına geliyor. Almanya, tarihinin 
en yüksek enflasyonunu açıkladı. 
Avrupa’da ekonomik aktivitenin 
düşük verimlilikle devam edeceğini 
düşünenlerin oranı ise yüzde 58. Çin 
için bu öngörüde bulunanlar yüzde 
54 seviyesinde. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde enflasyonun yüksek 

devam edeceğini düşünenlerin 
oranı yüzde 58. Bu oran Avrupa 
için yüzde 38 ve Çin için yüzde 50 
noktasında bulunuyor. Rusya-Uk-
rayna savaşı ve Rusya’ya yönelik 
yaptırımların etkisine bakıldığında; 
Rusya ve Çin arasındaki işbirliğinin 
güçlenmesini bekleyenlerin oranı 
yüzde 75 seviyesinde. Rusya bugün 
sağlam bir şekilde yaşamına devam 
ediyorsa, yüzde 22 olan faizlerini 
12’ye hatta 11’lere indirdiyse bu, Çin 
ve Hindistan’ın verdiği destek saye-
sinde oldu. Ayrıca petrol ve doğal-
gaz satışı ile dolar arttıkça geliri de 
arttı ve ekonomisi güçlendi” dedi.

STA’ların önemi
Yüksek küresel ekonomik en-

tegrasyonun mal piyasasında yüzde 
4, hizmetler sektöründe yüzde 17, 
istihdamda yüzde 17 ve teknolojide 
ise yüzde 15 olduğunu ifade eden 
Yorgancılar, “Yani küreselleşmeye 
ilişkin beklentiler gittikçe azalıyor. 
Buradaki en önemli konu, küresel-
leşmeden ziyade ülkelerin kendi 
içlerinde ve yakın komşuluk çerçe-
veleri içinde yaptıkları ve yapacak-
ları serbest ticaret anlaşmalarıdır. 
Serbest ticaret anlaşmaları komşu 
ülkelerle ne kadar sağlıklı ve geniş 
kapsamlı yapılırsa hem navlun 
açısından, hem mal temini açısın-
dan, hem sevkiyat açısından, hem 
de alım-satım açısından son derece 
başarılı bir ülke haline gelinebilir” 
diye konuştu.

Gelecek üç yılda doların küresel 
rezerv para birimi olma statüsünün 
sürdürüleceğinin de dile getirildiğini 
anlatan Yorgancılar, “Politikala-
rımızın sonucunda risk primimiz 
maalesef bize yakışmayan bir sevi-
yede bulunmakta. Bugün ülkemizin 
en büyük sorunu haline gelen ve 
çözümü noktasında yol alınamayan 
enflasyonumuz yüzde 70’lerde 
seyrediyor. Bir diğer önemli konu da 
politika faizidir; Merkez Bankamızın 
açıkladığı faiz oranı yüzde 14 sevi-
yesinde. Ancak üç devlet bankası 
yüzde 15,75 faiz oranı verirken, özel 
bankalar yüzde 24 ile 30 arasında 
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değişen rakamlar sunuyor” ifadesini 
kullandı.

Gıda enflasyonu 
konusu çözülmeli
Mayıs ayında çıkan düzenleme-

lere bakıldığında işletmelere yönelik 
yeni uygulamaların söz konusu 
olduğunu belirten Yorgancılar, 
“İhracat ve üretim faaliyetinden 
elde edilen kazançlar için kurumlar 
vergisi oranının 1 puan indirimli 
uygulanmasına ilişkin esaslar belir-
lendi ve kamu ihalelerinde e-ihale 
yönteminin kullanımı zorunlu hale 
getirildi. Ayrıca Sayın Esen’in de 
ifade ettiği gıda enflasyonu ile ilgili 
sıkıntı da tüm dünyada yaşanıyor. 
Bu durum pazara gidildiğinde çok 
net görülüyor. O nedenle gıda 
enflasyonu da ilk çözülmesi gereken 
konulardan biridir. Çünkü yılbaşında 
asgari ücrete yapılan zam sonrası 
çalışanın eline geçen para eridi. 
Mutlaka ve mutlaka yeniden bir dü-
zenleme yapılması gerekiyor” dedi.

Başkan Yorgancılar, Salih Esen’in 
açılış ve başkanlık sunuşlarında dile 
getirdiği adaylık konusuyla ilgili ola-
rak ise, Meclis Üyelerini de dinleyip 
ardından cevap hakkını kullanmak 
istediğini söyledi.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclisi Üyesi sanayicile-

rin gündeme getirdiği konuları da 
değerlendiren Yorgancılar, şahsı için 
gösterilen teveccühe teşekkür etti 
ve adaylık ile ilgili karar verirken 
birçok görüşü değerlendirmeye 
alıp, bunun ardından bir sonuca 
varacağını söyledi. Önce Yönetim 
Kurulu üyeleriyle fikir alış verişinde 
bulunduklarını belirten Yorgancılar, 
ardından TOBB Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Özgener’in de düşüncele-
rini dile getirdiğini, bugün de Meclis 
üyelerinin görüşlerini dinlediğini ve 
tekrar aday olmayacağı yönündeki 
görüşünü yeniden gözden geçirip 
karar vereceğini ifade etti.

Ahmet Taşpınar’ın en eski dost-
larından biri olduğunu dile getiren 
Yorgancılar, “Kendisiyle beraber 
aynı maçlara çıktık. İzmir’de spor 
kulüplerinin nasıl yönetilmesi gerek-
tiği konusunda çok farklı fikirler var; 
ancak başarı, farklı insanlar tarafın-
dan farklı şekillerde tanımlanıyor. 
Başarısızlığın tanımı ise tamamen 
yönetime ve maddi imkanlara bağlı. 
Nitekim Altay’ın kümede kalması 
çok rahatken, küme düşmesinin 
sebebi yönetim hatası oldu. Göz-
tepe önceki senelerde son derece 
başarılı sezonlar geçirdi. Şampiyon 
olarak Süper Lig’e çıktı, koca bir 
stat yaptı. Stadı da Başkan yaptırdı. 
Ama bir mağlubiyet ile aynı Başkan 
alaşağı edildi. Nezaket kuralları 
içinde, kimsenin kişilik hakları-
na saygısızlık yapmadan herkes 
istediği eleştiriyi yapabilir. Ama 
neticede Başkan seçilen kişi, kiminle 
çalışmak istediğinin kararını verme 
hakkına sahiptir. Bu durumun göz 
ardı edilmemesi gerekiyor. İzmir’de 
yapılması gereken, Altay, Göztepe, 
Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor ve 
İzmirspor kulüplerimizin kendi ara-
larında branş bölünmesi yapmaları-
dır. Büyükşehir Belediyemizin de bu 
konuyla ilgili bir yol haritası çizmesi 
gerekiyor. Yoksa İzmir takımlarının 
futbolda başarıyı taşıyabilmeleri 
maalesef zor” dedi.

Haluk Tezcan’ın un ile ilgili 
bütün teknik detayları dile 
getirdiğini belirten Yorgancılar, 
“Kendisi TUSAF’ın da Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğu için İzmir’i 

ülkemizde en iyi şekilde temsil 
ediyor. Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik ile bir araya 
geldiğimizde de rakamsal olarak 
Tezcan ile aynı değerlendirmede 
bulundu” diye konuştu.

Süha Kahraman’ın dile getirdiği, 
Çin ile Amerika Birleşik Devletleri 
ilişkilerinin şu an önemli bir konu 
olduğunu dile getiren Yorgancılar, 
“Esas resme bakıldığında Amerika 
Birleşik Devletleri’nin bugün 
uyguladığı strateji, tamamen 
ve tamamen Rusya’nın partner 
ülkeleriyle olan ticaretini nasıl 
azaltırım üzerine kurulu durumda. 
OSB konusunda ise; katıldığım 
bir toplantıda İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’den, 
organize sanayi bölgesi kurabilmek 
için yer kalmadığını belirterek bize 
yer gösterilmesini istedim. Sayın 
Soyer de konuyu değerlendirip en 
kısa sürede döneceğini ifade etti. 
Bunun üzerinden 5-6 ay geçti ve 
hala yanıt alamadık. Ama konuyu 
takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

İzmir’in çok önemli konularından 
birinin de sanayi siteleri olduğunu 
belirten Yorgancılar, şehrin içinde 
kalmış ve trafiği aksatan sanayi 
sitelerinin kangren haline gelen bir 
konu olduğunu, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin tüm sanayi sitelerini 
bir plan çerçevesinde İzmir’in 
dışına taşımasının önem arz ettiğini 
vurguladı.
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Ahmet 
Taşpınar
İzmir’in spor 
kulüpleri
EBSO Meclis 

Üyesi Ahmet 
Taşpınar, İzmir’in 
spor kulüplerinin 
bu sezon 
maalesef başarı 
gösteremediğini 
belirterek 
“Altay Spor 
Kulübü, Göztepe 
Spor Kulübü, 
Menemenspor 
Kulübü, Karşıyaka Spor Kulübü 
ve Bucaspor Kulübü beklenen 
başarıyı ne yazık ki sergileyemedi. 
Altınordu Spor Kulübü son 4-5 
haftada mucizevi bir şekilde ligde 
kaldı ve tek sevincimiz de bu 
oldu. İzmir futbolunda birtakım 
sorunlar söz konusu. 40 yıldan beri 
sporun içinde olmama rağmen 
maalesef sıkıntıları çözemiyoruz. 
Kulüplerin şirketleşmesi gerektiği 
konusu sürekli dile getiriliyor, 
ancak şirketleşen Göztepe 
Spor Kulübü’nün yine de 
istenen seviyede bir başarı elde 
edemediğini görüyoruz. Altay Spor 
Kulübü Süper Lig’e çıktığında 60 
milyon TL civarında yayın geliri 
aldı, ama 371 milyon TL borçla 
ligden düştü. Çünkü toplam gelirin 
100 milyon TL olduğu bir kulüpte, 
bir tane yabancı futbolcuya 

verilen para 500 
bin Euro’dan aşağı 
değil. Sistemde bir 
sıkıntı var, her ne 
kadar camiaların 
düzeltmeleri 
gereken noktalar 
olsa da Futbol 
Federasyonu’nun da 
düzeltmesi gereken 
çok önemli konular 
bulunuyor” dedi.

İzmirlilerin 
değerlerine sahip 
çıkamadığını ifade 
eden Taşpınar, “En 

önemli değerlerimizden biri de, son 
dönemde Odalar arasında yaşanan 
sinerjidir. Bu bağlamda her ne 
kadar Sayın Yorgancılar ailesine 
vakit ayırmak için Oda seçimlerinde 
tekrar aday olmayacağını ifade 
etse de, kararını tekrar gözden 
geçirmesini 
istiyoruz. Çünkü 
daha yapması 
gereken işler var. 
EBSO binasının 
yapılması da 
bunların başında 
yer alıyor. Elbette 
diğer adaylar da 
çok değerli, ama 
Yorgancılar’ın 
bir dönem 
daha Başkanlık 
yaparak görevini 
taçlandırması 

gerektiğini düşünüyorum. Sayın 
Özgener 32 yıllık arkadaşımdır, 
Sayın Yorgancılar ile çok iyi bir 
uyum yakaladılar. Bu birlikteliğin 
Odamıza, TOBB’a, İzmir’imize hatta 
ülkemize çok faydalı olacağına 
inanıyorum” diye konuştu.

Temel Aycan Şen
Zeytinyağı ve 
Ekoloji Fuarları
EBSO Meclis Üyesi Temel 

Aycan Şen,  İzmir’de Ekoloji 
Fuarı ile Zeytin, Zeytinyağı, 
Süt Ürünleri ve Teknolojileri 
Fuarı’nın gerçekleştirildiğini 
belirterek “EBSO üyeleri gerek 
yurtiçi gerekse yurtdışı fuarlara 
katılmak için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Öncelikle moral verici 
bu organizasyonlarda yer almak 
için emek verenlere teşekkür etmek 
istiyorum. Fuar pandemi nedeniyle 

oldukça sakin 
geçti. Çünkü hem 
pandemi şirketleri 
ve iş insanlarını 
ekonomik olarak 
etkiledi,  hem de 
pandemi korkusuyla 
insanlar kalabalık 
alanlara girmekten 
imtina ettiler. 
Zeytin ve zeytinyağı 
kısmındaki 
hareketlilik nispeten 
daha iyiydi. Fuarlara 
katılmanın önemi, 

Sanayicinin gündemi enerji, 
ihracat ve maliyetler

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyesi sanayiciler, EBSO Mayıs ayı Meclis 
toplantısında enerji maliyetleri, vergi artışları, otomotiv yan sanayii için OSB 
talebi, TL ödeme zorunluluğu, gıdaya erişimde yaşanan sıkıntılar, un sanayisinin 

genel durumu ve İzmir’in spor kulüpleri konularını gündeme getirdiler.

Ahmet Ahmet 
TaşpınarTaşpınar

Temel AycanTemel Aycan
ŞenŞen
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EBSO Meclisi’nce gayet iyi bilinir, 
ancak organizasyon konusunda 
daha iyi şeyler yapılması önem 
arz ediyor. Zira bu tip fuarlar 
İzmir’in hem gururu, hem de 
İzmir ticaret hayatının önemli 
etkenleridir. Ekoloji Fuarında 
ağırlık standardizasyon, kalite 
ve laboratuvar firmalarındaydı. 
Direkt ürün alıp satan çok az firma 
bulunuyordu, dolayısıyla bu durum 
sürdürülebilir değildir. Dünyanın her 
yerindeki fuarlara yüklü masraflar 
yapıp katılıyoruz, buralarda bütün 
dünya ile buluşuyoruz, ancak bütün 
dünyayı İzmir’e getiremediğimiz 
sürece düzenlenen fuarların anlamı 
kalmayacaktır” dedi.

EBSO’nun geçmişten günümüze 
çok kıymetli Başkanlarıyla 
geldiğini dile getiren Şen, “Ege 
Bölgesi Sanayi Odası çok kıymetli 
Başkanlar yetiştirmiştir. Bugün 
bu Başkanlarımızdan biri de 
aramızdadır. Tüm Başkanlarımız 
İzmir’e ve EBSO’ya çok önemli 
katkılar koymuşlardır ve 
başarılarıyla, takdirle anılacaklardır. 
Yer açtıkları yeni nesillerin de en 
az onlar kadar iyi işler yapacağını 
düşünüyorum. Var olanlarla ve 
gelecek yeni Başkanlarla EBSO 
her zaman başarılı işlere imza 
atacaktır” diye konuştu.

Haluk Tezcan
Un sanayisinin 
genel durumu
EBSO Meclis Üyesi Haluk 

Tezcan, Türkiye un sanayisinin 
ülkemizde olduğu kadar dünyada 
da çok başarılı sektörlerden 
biri olduğunu belirterek un 
sanayicilerinin Türkiye’de üçte iki 
kapasite fazlasıyla çalıştıklarını, 
bu durumu da ihracatla ikame 
ettiklerini söyledi. Sektörün durumu 
hakkında bilgi veren Tezcan, 
“Dünyanın en büyük un ihracatçısı 
ülkesi konumundayız. Pandemi 
sürecinde un konusunda market 
raflarında hızlı tüketim gerçekleşti. 
Süreç içinde kıtlık endişesi hasıl 

oldu, ancak 
pandeminin yol 
açtığı bu durum, işin 
lojistik tarafındaki 
sıkıntılarından 
kaynaklandı. Rafları 
hemen doldurmaya 
devam ettik ve 
herhangi bir sorun 
olmadığını da 
herkes gördü” dedi.

Rusya-Ukrayna 
savaşıyla birlikte 
yine pandemi 
döneminde yaşanan 
un bulabilme 
endişesinin doğduğunu ifade eden 
Tezcan, “Ama Türkiye’de herhangi 
bir problemin olmadığını hep 
beraber yaşayıp gördük. Buğday 
çiftçilerimiz üretim maliyetlerine 
dayanarak ‘buğday üretmek kârlı 
değil’ düşüncesiyle farklı ürünlere 
yönelmeye başladılar. Geçen sene 
buğday fiyatları, buğday taban 
fiyatının altında kaldı, bunun 
üzerine devletimiz satış fiyatını 
3.50 kuruştan başlattı, Mayıs ayına 
kadar da 3.70 kuruştan buğday 
fiyatı vermeye devam ettiği için 
devlette aylık 2 milyar TL görev 
zararı doğdu” diye konuştu.

Gelinen noktada 2021-2022 
sezonunda bir önceki dönemin 
getirdiği küresel ısınma etkisiyle 
ithal ikamesinin arttığını dile 
getiren Tezcan, “Devletimiz 
bunu sübvanse ederek halkımıza 
yansıtmaya devam etti. Ama 
2022-2023 sezonunda ne olacağı 
konusunda beklentiler farklı. Şu 
anda buğday harmanı başladı ve 
geçen yıldan daha iyi olacağını 
düşünüyoruz, ancak çiftçi buğday 
satmıyor, stokluyor. Lisanslı 
depolar da çok ciddi miktarlarda 
fonlarla buğday alıyor. Dünyada 
devir stokları son dört yıldan beri 
rekor seviyede devam ediyor. 
Bugün dünyada 276 milyon ton 
buğday devri söz konusu. Bu 
durum, buğdaya ulaşmak adına 
maliyetlerimizi her geçen gün 

artırıyor. Bugün 
Rusya, 41 milyon 
ton buğday üretimi 
ile dünyanın en 
büyük rekoltesini 
yapacağını açıkladı. 
Tabii bunu piyasaya 
nasıl verecekleri 
konusunda 
öngörümüz yok” 
ifadesini kullandı.

Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın da 
dile getirdiği üzere 
savaş sürecinde 

hükümetin yapmış olduğu 
çalışmaların takdire şayan olduğunu 
belirten Tezcan, “İhracatta Türk un 
sanayicileri, Türkiye makarnacıları 
dünyada ikinci sırada yer alıyor. 
Bisküvide dünya ikincisiyiz, 
bulgurda dünya birincisiyiz, irmikte 
dünya ikincisiyiz. Değirmencilik 
ve makarnacılık sektöründe çok 
ciddi katma değer sağlıyoruz. 
Buğdaya erişimi ithalatla 
yapıyoruz, çünkü dahilde işleme 
rejimi kapsamındadır. Buğdayı 
Türkiye’de işleyip, dünyaya ihraç 
ediyoruz, burada inanılmaz bir 
başarı hikayesi yazdık. Bu kolay 
bir süreç değil, çünkü Rusya 
buğdayı satarken ihracat fiyatına 
82 dolar ilave koyuyor. Un 
sattığında ise 82 dolar almıyor. 
Buna rağmen dünya piyasalarında 
aranan un sanayicileri olarak 
bu işi sürdürmeye devam ettik. 
İhracatımızın kesintiye uğramaması 
için devlet yetkilileriyle sık sık 
bir araya geliyoruz. Ülkemizde 
herhangi bir sorun yok, buğdaya 
eriştiğimiz sürece Türkiye’ye 
yetebilecek kadar buğdayı ve 
unu verebileceğimizi taahhüt 
ettik. Dünya pazarında da çok 
ciddi bir payımız olması hasebiyle 
bunun kesintiye uğratılmaması 
adına ihracatın desteklenmesini 
istiyoruz. Coğrafyamızda, özellikle 
Türkiye’nin lojistik avantajının çok 
olması sebebiyle gerek Rusya’da, 

HalukHaluk
TezcanTezcan
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gerek Ukrayna’da bizim 
için ciddi miktarlarda 
hammadde var. Şimdi 
bunlara erişimde 
sıkıntı var, eğer sorun 
çözülürse Türkiye’nin 
buğdaya ulaşması 
konusunda bir problem 
bulunmuyor. Ama 
emtia fiyatlarının çok 
yükselmesi karşısında, 
çiftçilerimizin de haklı 
olarak en iyi şekilde gelir 
elde edebilmesi amacıyla 
buğday üretimine daha 
çok destek verilmesi 
gerektiğini ve tarım reformunun 
şart olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Yapay zekayı bir an önce 
toprakla buluşturmamız gerekiyor. 
Daha gidecek çok yolumuz var” 
diye konuştu.

Hasan Küçükkurt
Gıdaya erişimde 
yaşanan sıkıntılar
EBSO Meclis Üyesi Hasan 

Küçükkurt, günde 60 bin kişiye 281 
kalem ürün ile yemek yaptıklarını 
belirterek yüzde 84 oranında 
açıklanan gıda enflasyonu 
rakamının asla doğru olmadığını 
söyledi. Küçükkurt, “Haluk Tezcan 
konuşmasında buğday olduğu 
sürece un üretiminde problem 
olmayacağını dile getirdi. Zaten 
buğday olmazsa sıkıntı yaşanır. 
Biz de geçen sene Torbalı’daki 
arazimize buğday ektik, devlet 
buğdayı 2,5 liradan satın aldı. Biz 
6,8 liraya Rusya’dan ithal ettik. 
Üreticinin, çiftçinin korunması 
adına ithal edilen rakamlar 
üzerinden çiftçiden alım yapılsa, 
çiftçimizin zaten gelecek sene 
yine ekim yapar. Aldığımız 
makarnanın parasını yirmi gün 
önceden yatırıyoruz. Geçenlerde 
makarna firması parayı geri 
göndererek, ‘üretim yapamıyoruz, 
kusura bakmayın’ dedi. 75 liradan 
aldığımız 5 kilogramlık salçayı 
110 liraya aldık. Fiyatlar çok uçuk 

yerlere geldi. Kötü bir tablo çizmek 
istemiyorum ama önümüzdeki 
günler oldukça zorlu geçecek. 
Ocak ayında şekerin çuvalını 280 
liradan alırken, dün 1300 liraya 
aldık ve şeker bulamakta da sıkıntı 
yaşıyoruz” dedi.

İzmir iş insanları olarak, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’in de katılımıyla, bir 
yıllık yurt paralarını karşıladıkları 
çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan 
132 öğrenci ile birlikte öğle yemeği 
yediklerini söyleyen Küçükkurt, 
desteklerini esirgemeyen Meclis 
Başkanı Salih Esen ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a 
da teşekkürlerini iletti.

İzmir’in futbol takımlarının 
güçlendirilmesi konusunu Soyer 
ile görüştüklerini ifade eden 
Küçükkurt, “Bu görüşmede İzmirli 
İş insanlarının bir araya gelerek 
fikir alış verinde bulunmalarının 
doğru olacağı yönünde fikir 
birliği oluştu. Soyer’in de ciddi 
anlamda düşündüğü fikirleri var ve 
bunlarla ilgili Meclis üyelerine ön 
bilgilendirme yaptı” diye konuştu.

Küçükkurt, yapılacak Oda 
seçimlerinde Ender Yorgancılar’ın 
tekrar aday olmasının kendisini 
çok mutlu edeceğini, özellikle 
Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 
İzmir Ticaret Odası’nın çok 
uyumlu çalışmalar sergilediğini, 
Yorgancılar’ın da gerçek anlamda 

derleyen ve toparlayan bir yapısı 
bulunduğunu ifade etti.

Burak Sertbaş
İhracat zorlaştı
EBSO Meclis Üyesi Burak 

Sertbaş, 13 senedir Meclis Üyeliği 
yaptığını ve EBSO kürsüsünde 
çok fazla söz almadığını belirterek 
“Ancak STK’ları çok önemsiyorum. 
Aynı zamanda Ege İhracatçı 
Birlikleri’nde de Başkan olarak 
görev yapıyorum ve sektörüme 
ilişkin sıkıntıları orada dile getirdim. 
Artık ihracatın zorlaştığı bir 
dönem yaşıyoruz. Ekonominin 
durumunu Sayın Yorgancılar dile 
getirdi. Önümüzdeki bir sene 
içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi 
ve Meclis seçimi yapılacak ve 
bu seçimler çok sert geçecek 
gibi görünüyor. 5-6 ay içinde de 
Oda seçimleri yapılacak. Ayrıca 
önümüzdeki ay içinde Türkiye 
İhracatçılar Meclisi seçimi de 
olacak. Nisan ayında Ege İhracatçı 
Birlikleri seçimleri yapıldı ve çok 
da bölünmeden, birlikte konsensüs 
kurarak seçimleri gerçekleştirdik. 
Ne yazık ki TİM seçimlerinde aynı 
şeyi yaşayamadık. Sayın İsmail 
Gülle, bir dönem daha aday olması 
söz konusuyken tekstil grubundan 
çıkamadığı için Başkanlığa 
adaylığını koyamadı ve birdenbire 
olay Anadolu-İstanbul kavgasına 
dönüştü. Şu an itibariyle dört aday 

Mustafa KemalMustafa Kemal
YapanYapan

BurakBurak
SertbaşSertbaş

HasanHasan
KüçükkurtKüçükkurt
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var, fakat Anadolu-İstanbul diye 
bölünürlerse sıkıntı yaşanacaktır. 
Odamız’da da iki çok değerli 
arkadaşımız adaylıklarını açıkladı. 
Seçilirlerse tabii ki çok değerli 
görevler yapacaklarına inanıyorum. 
Ama Sayın Yorgancılar’ın da aday 
olmasını arzu ediyorum” ifadesini 
kullandı.

Mustafa Kemal Yapan
TL ödeme zorunluluğu
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Kemal Yapan, sektörlerinde 
kullandıkları hammaddelerin dövize 
endeksli olduğunu belirterek 
“Alımları döviz kuru üzerinden 
yapıyoruz, fakat TL ödeme 
zorunluluğu ortaya çıktıktan 
sonra hem tedarikçilerle, hem de 
müşterilerle sıkıntılar yaşamaya 
başladık. Elimizdeki dövizi bozarak 
hammadde alışı yapıyoruz, karşı 
taraf tekrar kendisini korumak 
için dövize dönüyor ve bu arada 
kayıplar yaşıyoruz. Muhasebe 
kayıtlarında döviz satış kurları 
kayıtlara geçiyor ama hammadde 
aldığımız firmalar dövizi Merkez 
Bankası kurlarıyla alamadıkları 
için şikayet ediyorlar. Müşteriler 
ise TL ödemek zorunda kalmaları 
nedeniyle ellerindeki dövizi TL’ye 
çevirip gönderiyorlar. Firma olarak 
kendimizi korumak için gelen 
TL’yi tekrar dövize çeviriyoruz. 
Bu, sürdürülebilir bir durum 
değildir. Yönetim Kurulu’muzdan 
ne yapılması gerektiği hususunda 
destek istiyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Salih Esen de 
Yapan’ın dile getirdiği konunun 
küçümsenemeyeceğini belirterek 
“Bugün itibariyle ülkemizin 230 
milyar dolar civarında dış ticaret 
rakamına ulaştığı ifade ediliyor. 
Yapan’ın bahsettiği durum, 
bu rakamın yaklaşık 90 milyar 
dolarının TL’ye dönmesi anlamına 
geliyor. Al-sat arasındaki farkı 
bankalara ödüyoruz. Dolayısıyla 
yapılan işin bir anlamı olmuyor ve 
bu durumun neden uygulandığını 

da anlayamıyoruz” 
diye konuştu.

Süha 
Kahraman
Otomotiv yan 
sanayii için 
OSB talebi
EBSO Meclis 

Üyesi Süha 
Kahraman, yoğun 
bir Mayıs ayı 
geçirdiklerini 
belirterek “50-60 
kadar otomotiv 
yan sanayi firması 
olarak üst düzey yöneticilerle 
görüşmek üzere İngiltere ve 
Amerika’ya gittik. Bir Amerikan 
firmasının daveti üzerine Davos’taki 
toplantılara katıldık ve aldığımız 
notların çoğunu Sayın Yorgancılar 
da dile getirdi. Davos’tan çıkan 
sonuçlardan biri, ‘globalizmin 
öldüğü’ yönündeydi. Amerika’daki 
Ford JM yetkilileri de bu görüşü 
onayladılar. Zira Ford JM firması 
2035 yılında tamamıyla elektrikli 
araca dönecek ve bu üretimin 
tamamı Amerika’da yapılacak. 
Tedarikçi olarak Türkiye’yi 
oldukça önemsediklerini 
belirtiyorlar. Eskiden Amerikalı 
firma yöneticilerinden randevu 
alamazken şimdi onlar Türk 
firmalarıyla temasa geçiyor. Artık 
sistem değişti ve yeni bir dünya 
düzeni geldi” dedi.

Davos’taki en önemli 
konulardan birinin de yeni tedarik 
zincirlerinin oluşması ve yeniden 
yapılandırılması olduğunu ifade 
eden Kahraman, “Herkesin kendi 
müttefiklerini seçeceği dillendirildi. 
Bu konuda devletimizin ve iş 
insanlarımızın çok dikkatli olması 
gerekiyor. Dünya çok değişti; bizim 
en çok konuştuğumuz konu Rusya-
Ukrayna savaşı iken Amerika’da 
herkes Çin-Amerika savaşından 
bahsediyor. Bu savaşta nerede 
duracaklarını görüşüyorlar. O 
nedenle bizim de dikkatli olmamız 

gerekiyor” diye 
konuştu.

Türkiye’nin kendi 
aracını yapmaya 
başladığını, yerli 
otomobil olan 
TOGG’un çok büyük 
önem arz ettiğini 
ama daha önemli 
noktanın dünyadaki 
pil ihtiyacı olduğunu 
vurgulayan 
Kahraman, “Zira pil 
almak isteyenler 
fiyattan önce ‘kaç 
adet verebilirsin’ 

diye soruyorlar. Kendi pil fabrikası 
olan tek otomotiv firması ise Tesla. 
Dünyadaki hammaddesi üzerinden 
Amerika’yla beraber program 
yaparak anlaşmalarını bitiriyor. 
Kendi pilimizi yapamazsak TOGG’u 
satmamız mümkün olamayacak. 
Bu konunun çok ciddiye alınması 
gerekiyor. Şu anda Türkiye’de 1-2 
kuruluş, Çin’den getirilmiş teknoloji 
ile üretim yapmaya çalışıyor. 
Oysa pil üretiminde yol alınmak 
isteniyorsa sivil toplum örgütlerinin 
bir araya gelerek ortak çalışma 
yapmaları gerek. Sektör temsilcileri 
ile yaptığımız görüşmelerde en 
çok dile getirilen konuların başında 
nitelikli eleman bulma sıkıntısı 
yer alıyor. Akabinde hammadde 
fiyatlarındaki artış ve KGF kredileri 
geliyor. KGF kredileri ile ilgili 
otomotiv üreticilerinin bankalarla 
yaptıkları görüşmelerde, böyle bir 
limit gelmediği yanıtını alıyorlar. Bu 
kredilere kimlerin erişip, kimlerin 
erişemediği konusunda Yönetim 
Kurulu’muzdan mümkünse bilgi 
talep ediyorum” ifadesini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’dan ne zaman bir 
talepte bulunduysa çözmek için 
elinden geleni yaptığını ve en 
kısa sürede de dönüş sağladığını 
vurgulayan Kahraman, “Büyük bir 
ricamız daha var ve onu çözmeden 
gitmesini istemiyoruz. Otomotiv 
yan sanayi en fazla ihracat yapan 

SühaSüha
KahramanKahraman
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sektördür. Birçok firma 
da taşınmak için İzmir’i 
tercih ediyor. Tedarik 
zincirinde zaten Avrupa’da 
iyi konumdayız. Amerika 
da yanımızda. Her ne kadar 
politik olarak problemler 
olsa bile sektörümüzün 
temsilcileri büyümek 
istiyor. Özellikle İzmirli 
otomotivciler büyümek 
arzusunda. Ancak yer 
anlamında sıkıntı yaşıyoruz. 
Çok sıkışık alanlarda 
faaliyet gösteriyoruz. 
Bugün Torbalı OSB kadar 
yer verilse, bir günde doldurabiliriz. 
Şehrimizde yatırımcı olmak isteyen 
birçok firma var. Sektörümüze 
yönelik OSB kurulmasını talep 
ediyoruz” diye konuştu.

Murat Güner
Vergi artışları
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Güner, önceki toplantıda olduğu 
gibi yine vergi artışlarından söz 
etmek istediğini belirterek “Bir 
önceki Meclis toplantısında yüzde 
70 oranında yapılan vergi artışını 
dile getirmiştim. Bunun üzerine 
alkollü içkilere tekrar vergi artışı 
yapıldı. Artışın nerede duracağı 
belli değil. Dolayısıyla yarını bile 
bilemezlerken Sayın Yorgancılar’ın 
ifade ettiği üzere bir sene sonraki, 
iki sene sonraki planları yapmamız 
mümkün görünmüyor. Her sektörün 
kendince yaşadığı önemli sıkıntılar 
bulunuyor” ifadesini kullandı.

Kamil Porsuk
Sanayicilerin 
enerji maliyetleri
EBSO Meclis Üyesi Kamil Porsuk 

şehitlerimize Allah’tan rahmet ve 
ailelerine başsağlığı diledi. 

Bilindiği üzere yenilenebilir 
enerjinin GES, RES, HES ve 
biyokütleden oluşan enerjinin 
bir araya gelmesi olduğunu 
ve enerjinin devlet tarafından 
satın alındığını belirten Porsuk, 

“YEKDEM bedelini sanayiciler 
ödüyor ve piyasa tedarik fiyatı 
YEKDEM bedelinin üzerine çıktığı 
için piyasa tedarik fiyatı artıyor. 
YEKDEM çarpı katlanılabilir kar 
formülü kapsamında, YEKDEM 
eksiye düştüğü zaman, bedelinde 
aldığı enerjiyi PTF üzerinden satmış 
oluyor. 31 Mart 2022 tarihinde 
çıkarılan 10906 sayılı bir karar ile 
YEKDEM eksi çıktığında sıfır bedel 
alınması hükmü getirildi. YEKDEM 
Şubat’tan itibaren eksiye düştüğü 
için KOSBİ adına konuşacak 
olursam, 16 milyon lira civarında 45 
milyon kilovat enerji tükettiğimiz 
göz önüne alındığında her ay 16 
milyon lira civarında sanayicilerimiz 
artı bir bedel ödemek durumunda 
kaldı. Bu noktada davalar açılabilir. 
Bu konuda Yönetim Kurulu’muzdan 
girişimde bulunulmasını talep 
ediyoruz” dedi.

Sanayi bölgelerindeki çatıların 
pek çoğunda güneş enerjileri 
kurulmaya başladığını ve bu 
abonelerin tükettiği enerjinin, 
şebekeden çekilen enerjiyle 
mahsuplaştığını ifade eden Porsuk, 
“Ancak mahsuplaşma anlaşılmaz 
bir şekilde EPİAŞ, yani görevli 
tedarik şirketi üzerinden yapılıyor. 
Mahsuplaşmayı Gediz şirketi 
yapıyor ve ödemeler 3-4-5 ay 
gibi sürelerde gerçekleşmediği 
için sanayiciler bu konuya çözüm 
bulunmasını istiyor. Çünkü görevli 

elektrik satıcısı olan 
organize sanayi 
bölgeleri bu mahsubu 
gerçekleştirirse bedeli 
tahsil etmeleri gerekir. 
Bu konunun da 
çözümü için Yönetim 
Kurulu’muzdan destek 
talep ediyoruz” diye 
konuştu.

Son kaynak 
tedarik tarifesinin 
ilk yayınlandığında 
50 milyon kilovat 
tüketimi olan aboneleri 
kapsarken, 31 Mart 

2022’de yayınlanan EPDK kararıyla 
son kaynak tedarik tarifesinin 
düzenlenmesi hakkında tebliğin 5. 
maddesinin 3. Fıkrasında ‘Tüketim 
miktarı, mesken tüketici grubunda 
50 milyon kilovat/yıl, tarımsal 
sulamada 7 milyon kilovat/yıl, 
tüketici gruplarında ise 1 milyon 
kilovat/yıl olarak uygulanır hükmü 
gereği ödediğiniz söz konusu 
yüksek tüketimli abonelere 
uygulanmaya başlanacak’ ifadesine 
yer verildiğini dile getiren Porsuk, 
“Mevzuat gereği tüm aboneler PTF 
artı YEKDEM çarpı kâr formülüyle 
hesaplanacak faturalarını 
ödeyecekler. Ancak, abonelerin ikili 
anlaşmayla tedarik sözleşmelerini 
yapmaları için son tarih 5 Haziran 
2022. Bu tarihe kadar aboneler 
sözleşme yapmamaları halinde 
yüzde 3-4 katlanabilir kâr bedeli 
üzerinden piyasadan elektrik 
tedarik etmek mümkün iken, 
tedarikçisini bulamayan sanayiciler 
görevli tedarik şirketine geçmek 
zorunda kalacaklar ve yüzde 9.38 
oranda tedarik edebilecekler. Bu 
durumda orta ölçekli bir işletmenin 
20-25 bin lira civarında aylık 
ilave tüketimi olacak, bu durumu 
Meclis üyelerinin dikkatine sunmak 
istiyorum” ifadesini kullandı.

Piyasa tedarik fiyatının 
geçtiğimiz yıllarda 200 TL 
olduğunu, 600 TL olduğu 
zaman tedarik şirketinin işi 

KamilKamil
PorsukPorsuk

MuratMurat
GünerGüner
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sürdüremeyeceğini 
düşünerek organizeyle 
anlaşmasını 
sonlandırdığını belirten 
Porsuk, “KOSBİ de 
başka bir şirketle 
çalışmaya başladı, 
ama EPDK kararı ile 
2022 başında 2750 TL 
olan rakam 1 Haziran 
2022’den geçerli 
olmak üzere 3200 
liraya yükseldi. Bu, bir 
nevi örtülü bir zam 
olarak karşımıza çıktı. 
Konuyla ilgili Yönetim 
Kurulu’muzdan destek talep 
ediyoruz” dedi.

Porsuk, daha önce de dile 
getirdiği üzere 300 bin metreküp/
yıl doğalgaz kullanan tedarikçilerin 
pek çoğunun organize sanayi 
bölgelerinde ikinci tarifeden, 
dışarıda ise birinci tarifeden gaz 
aldıklarını ve arada üç misli fark 
olduğunu vurgulayarak, “Yönetim 
Kurulu’muzdan destek talep ettik. 
Yapılan girişimler sonucunda 
BOTAŞ ile OSB’ler arasında yapılan 
protokol 1 Mayıs 2022’den itibaren 
uygulanmaya başlandı ve KOSBİ’de 
300 bin metreküpün altındaki 
doğalgaz kullanan sanayicilerimiz 
55-56 milyon TL civarında 
kâra geçti. Bunun için Yönetim 
Kurulu’muza teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.

Mustafa Sivridağ
İzmirli
sanayicilerin 
Ankara’da temsili
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Sivridağ, tüm Meclis üyelerinin 
kendi hür iradeleriyle ve temsil 
ettikleri sektör üyelerinin oylarıyla 
seçildiğini belirterek “Sayın 
Yorgancılar’ın da EBSO’daki 
vizyonunu ve misyonunu 
tamamladığına, artık Ankara’da 
daha üst görevlerde İzmir’in sesi 
olması gerektiğine inanıyorum. 
EBSO Meclisi’nde konuştuğumuz 

konular neticesinde bir arpa boyu 
yol alınamadı. EBSO üzerine düşeni 
yaptı, ama artık İzmirli sanayicilerin 
Ankara’ya bir temsilci göndererek 
çözüm aramaları gerekiyor. Bu 
bağlamda Sayın Yorgancılar’ın 
daha büyük hedeflere kilitlenmesi 
önem arz ediyor. EBSO olarak biz 
kendisinin arkasındayız” dedi.

Mustafa Karabağlı
Yatırım zirvesi teşekkürü
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Karabağlı, bir önceki Meclis 
toplantısında 6 Haziran 2022 
tarihinde Swiss Otel Büyük Efes’te 
gerçekleştirilecek yatırım zirvesiyle 
ilgili bilgi verdiğini hatırlatarak 
bu organizasyona sponsor olarak 
katkı sağlayan, katılım bildiren, 
başarı mesajları gönderen tüm 
Meclis Üyesi ve tüm sanayicilere 
Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği 
adına teşekkür etti.

Meclis Başkanı Salih Esen de 
Karabağlı’ya teşekkür ederek 
gerçekten güzel bir organizasyon 
olduğunu ifade etti. Whatsapp 
Meclis grubundan bazı Meclis 
üyelerinin Meclis toplantılarının hem 
yüz yüze hem de Zoom uygulaması 
üzerinden aynı anda yapılması 
talebinde bulunduklarını dile 
getiren Esen, “Zoom uygulamasını 
pandemi nedeniyle bir araya 
gelemediğimiz için kullanmak 
durumunda kaldık. Toplantılarımızın 

yapılma şekli iç yönergemiz 
dahilinde belirleniyor. 
Pandemi kısıtlamalarında 
son olarak maske 
kullanımının da kaldırılması 
ile artık yönergeye uygun 
olarak toplantıları yüz yüze 
yapmak durumundayız. 
İlerleyen zaman diliminde 
de toplantıların Zoom 
uygulaması ya da hibrit 
olarak yapılması yönünde 
bir beklenti oluşmamasını 
hassaten talep ediyorum” 
dedi.

EBSO Binaları Maddesi
EBSO Meclisi’nin Mayıs ayı 

toplantı gündeminin EBSO 
binalarına ilişkin maddesinin 
görüşülmesi sırasında Meclis 
Başkan Salih Esen’in söz konusu 
maddede, öncelikle eski hizmet 
binası ile ilgili bir gelişme olup 
olmadığını sorması üzerine 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. 
İbrahim Gökçüoğlu durumun stabil 
olduğunu ve Haziran ayı Meclis 
toplantısında son durum ile ilgili 
bilgi aktarabileceklerini söyledi. 

Esen, İAOSB’de yapılacak bina 
ile ilgili olarak bir önceki Meclis 
toplantısında Hilmi Uğurtaş’ın 
bundan sonra yazılı bilgi istenmesi 
durumunda, yazılı olarak cevap 
vereceğini dile getirdiğini, bunun 
üzerine Odamızca gönderilen 
yazılara istinaden İAOSB’den 
cevabi bir yazı alındığını belirterek, 
yazıyı okuttu. Esen, okunan yazıda 
TARİŞ’ten satın alınan arsaların 
satışı yapılmadan ihaleye çıkılması 
mümkün görülmediğinden ve 
arsaların satışa çıkması 4562 
sayılı yasada Bakanlıkça da uygun 
görülen yasa değişikliğine bağlı 
olduğundan söz konusu temel atma 
töreninin tarihiyle ilgili kesin bilgi 
paylaşılamadığının belirtildiğini, 
zira Uğurtaş’ın da aynı konuyu son 
Meclis toplantısında dile getirdiğini 
söyledi ve konuyla ilgili durumun da 
stabil olduğunu ifade etti.

MustafaMustafa
KarabağlıKarabağlı

MustafaMustafa
SivridağSivridağ

MECLİS



44 HAZİRAN 2022

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclisi, Mayıs ayı toplantısında 
Gün+Partners Avukatlık 

Bürosu kurucusu, Daha İyi Yargı 
Derneği Başkanı Avukat Mehmet 
Gün’ü konuk etti. Konuşmasında 10 
yıldan uzun süredir yargı reformu 
için çaba harcadığını ifade eden 
Gün, “Avrupa Birliği ile Türkiye 
arasındaki meselelere bakıldığında, 
Türkiye’ye yönelik eleştirilerin 
sürekli 23 ve 24’üncü fasıllardan 
yapıldığını görüyoruz. Bunlar 
temel insan hakları, özgürlükler 
ve yargı konularını kapsıyor. 
Ekonomik değerler konusunda 
ise elimizdeki avucumuzdakini 
kapmaya çalışıyorlar. Dünyada 
özgürlükçü, insanlarının hak ve 
özgürlüklerini koruyan, onları 
geliştiren ve insanlarına daha 
adil bir yarışma ortamı sunabilen 

ülkeler refah konusunda ve 
bilim-teknik konusunda çok ileri 
gitmiş durumdalar. İnsanlarımın 
güvenliğini ve hakkını korumak 
istiyorum diye yola çıkan otokratik 
rejimler ise, genellikle doğal 
kaynakları çok zengin olmasına 
rağmen geri kalıyor. Bu mücadeleyi 
Batılı, özgürlükçü ve demokratik 
devletlerin kazanacağından 
eminim. Çünkü varlık olarak 
daha zenginler, bilimsel olarak 
daha ilerideler. Batıdaki liderlerin 
arkasında bütün toplum yer alıyor” 
dedi.

Hukukun üstünlüğü konusu
Türkiye’nin Batı medeniyeti ve 

özgürlükçü demokrasiler arasında 
yer aldığını ifade eden Gün, “Eğer 
bu mücadelenin sonucunda 
Batı demokrasileri başarılı olur 

ise, Türkiye’nin iş insanlarına 
inanılmaz fırsatlar açılır. Bu 
fırsatlardan yararlanabilmek için 
menfaatlerimizi çok iyi korumamız, 
kendimizi Batılı ülkelerin 
gerçekleştirdiği seviyelerde ileri 
demokrasi, ileri hukuk devleti 
haline getirmemiz gerekiyor. 
Benim bir hukuk sunumu yapmamı 
beklediğinizi biliyorum, diplomasi 
ve dış politika konuştuğum gibi bir 
algı olabilir. Ama ikisi birbirinden 
farklı değildir. Çünkü ileri ülkeler ile 
aynı yarış kulvarına girebilmemiz 
için yapmamız gereken şeylerin 
en başında yargı ve hukukun 
üstünlüğü gelmektedir” diye 
konuştu.

Türkiye’de hukukun üstünlüğü 
sorunu ile yargı sorununun kör 
düğüm şeklinde birbirine girdiğini 
dile getiren Gün, “Yaptığımız 

Gün+Partners Avukatlık Bürosu kurucusu,
Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün:

“İnsanların sadece yüzde 8’i, yargı 
yoluyla hakkını alabileceğine inanıyor”
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analizlerin sonucunda yargının 
kendi içerisinde hukukun üstünlüğü 
sorunu olduğuna kanaat getirdik. 
Bu sorunu çözmeden yargıyı 
çözmek mümkün değildir. 1981 
senesinde generaller, HSK’nın aldığı 
kararların yargısal denetim yolunu 
kapattılar. O güne kadar HSK’nın 
aldığı kararlara karşı Danıştay’da 
dava açılabiliyordu. Bu da HSK’nın 
doğru karar almasını teşvik 
ediyordu. İkinci sorun ise yargı 
görevlileri meselesidir. Bu insanlar 
görevleri gereğince imtiyazlara 
sahip olduklarından onlara 
dokunulmaması, çalıştırılmasalar 
da maaşlarının verilmesi, başka 
bir yere tayin edilmemeleri ve 
söyledikleri söze riayet edilmesi 
gerekir. İşledikleri en basit suç 
ise görevi ihmaldir. Hukukun 
üstünlüğünü gerçekleştirmek 
zorunda olan insanlara karşı hukuk 
işlememektedir” ifadesini kullandı.

Yargıya güven çok düşük
Gün, yapılan kamuoyu 

araştırmalarına göre yargıda 
hakkını alabileceğine inananların 
oranının çok düşük olduğunu 
belirterek, “Yargıya gittiğinde 
hakkını alabileceğine inananların 
oranı yüzde 8 civarında. Sahip 
olduğumuz yargıya maalesef kendi 
mensupları, vatandaş ve devlet 
de güvenmiyor. Meseleye yargı 
meselesini çözmekle başlamak 
gerekiyor. Bu nedenle pandemi 
dönemini değerlendirerek, 
dokuz kişilik bir ekip ile 10 yıllık 
birikimimimizi kağıda dökerek, 
dokuz ana konuda reform önerileri 
geliştirdik. Yargı meselesini siyasi 
bir tartışma meselesi olmaktan 
çıkartıp, topluma kaliteli hizmet 
verecek hale nasıl getirebileceğimiz 
üzerinde çok düşündük. Zira 
Macaristan, Polonya ve özellikle 
sosyalist sistemden liberal 
demokrasiye doğru geçmeye 
çalışan Romanya, Litvanya 
ve Bulgaristan gibi ülkelerde, 
kamuoyunun yargı bağımsızlığının 
arkasında durduğunu gördük. 
Buralarda yargının topluma 

kaliteli hizmet verdiğini, toplumu 
dinlediğini, hatta anketler yoluyla 
memnuniyet ölçümleri yaptığını 
gördük. Eğer hizmet iyiyse 
toplum onu koruyup destekliyor. 
Bu nedenle kaliteli hizmeti 
düzenleyebilmek için dağıtılan 
yetkileri bir yerde toplayıp, hesap 
vermesi gereken bir kurum 
olması gerektiğinde hemfikiriz. 
Bu kurumun, HSK ile Adalet 
Bakanlığı’nın görevlerini devralarak 
hizmeti tek elden düzenlemesini 
öngörüyoruz” dedi.

Yargının toplumun ihtiyaçlarına 
cevap verebilir olmasını sağlamak 
için şura geleneğinin sürekli 
kılınmasını önerdiklerini dile 
getiren Gün, “Her yıl toplanacak, 
tavsiyelerde bulunacak bir daimi 
hukuk şurasıyla Adalet Yüksek 
Kurumunun güçlendirilmesi 
konusunda görüş oluşturduk” diye 
konuştu.

Felaketi önlemek için
EBSO Meclisi Üyesi sanayicilerin 

sorularına da yanıt veren Gün, yargı 
bağımsızlığı her ne kadar siyasi bir 
konu olsa da bunu düzeltebilecek 
kişilerin iş insanları olduğunu 
belirterek, “Çünkü bu tarzda 
bir sistem kurulduğu takdirde 
herkes fayda sağlayacak. 2023 
seçimleri yaklaşıyor, kim kazanırsa 

kazansın Türkiye bir felakete doğru 
gidiyor. Bu felaketi önlemek için 
atılması gereken birinci adım yargı 
meselesinin tamamen çözülmesi, 
özellikle siyasileri ve kamu 
görevlilerini yargıya hesap verir 
hale getirilmesidir” dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen ‘Gezi 
Davası’ neticesinde önceki 
yargılamalarda beraat eden birçok 
kişinin en üst oranda ceza alması 
konusunu değerlendiren Gün, “Bu 
ülkede 12 Eylül yönetimi ‘Geceyarısı 
Ekspresi’ filmini yasaklamıştı. 
O filmde olanların aynısı, bu tip 
davalarda yaşandı. Yaşanan şey 
yargının siyasi mücadelede araç 
haline getirilmesi, dolayısıyla 
rakipleri susturmak, dövmek, hapse 
atmak için kullanılmasıdır” diye 
konuştu.

Siyasi anlamda tam olarak 
tarafsız bir insan olduğunu 
vurgulayan Gün, “Çünkü tek bir 
siyasi görüşün bütün meseleleri 
çözebileceğine inanmıyorum. 
Çözüm ve ilerlemenin, farklı 
görüşlerin sentezinden 
ortaya çıktığını düşünüyorum. 
Kutuplaşmanın ülkemiz için çok 
tehlikeli olduğunu düşünüyorum ve 
bu memleket için bir siyasetçi değil 
bir düşünür, bir uzlaştırıcı olmak 
istiyorum” ifadesini kullandı.
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

Yanılmıyorsam 21 oyla Milano’ya 
kaptırdığımız 2015 EXPO’su için, 
zannediyorum 2006-2007 yıllarında 
kurumlar arasında -ki bunlar arasında 
EBSO, İZTO, belediyeler, siyasi partiler 
vs. de vardı- ‘İzmir’i nasıl dünyaya 
tanıtabiliriz’ çabaları had safhalara 
çıkmıştı. Kongreler şehri, tarım kenti 
ve turizm gibi konseptleri öne çıkaran 
çalışmalar içine girilmişti. İzmir’e bir 
kimlik biçilmeye çalışılıyordu.

86’ya 65 oyla kaybedilen bu seçimin 
öncesinde tüm oy verecek dünya ülkeleri 
ziyaret edilecekti, ancak İzmir “ne şehri” 
olarak tanıtılmalıydı ki oylarımız artsın?

Ayrıca biliyorsunuz, EXPO 2015 
İzmir İcra Komitesi Genel Sekreteri de 

şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Tunç Soyer idi. Hatta EXPO seçimini 
kaybettikten sonra Sayın Soyer, hem 
2026 Botanik EXPO’suna, hem de 2030 
büyük EXPO’ya aday olduğumuzu 
açıklamıştı.

İşte tüm bu “şehre kimlik biçme” 
çabaları kapsamında EBSO Yönetimi de 
Kopenhag, Stockholm ve St. Petersburg 
gibi şehirlerin marka danışmanlığını 
yapmış olan Christer Asplund’u ülkemize 
davet etti.

“Mıh gibi”
Asplund, Adnan Menderes 

Havaalanına geldi, EBSO’dan araç 
ve karşılayıcı arkadaşlar gönderdik, 

Tarihçi ve ozan 
Homeros
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kendisi doğrudan EBSO Meclis 
toplantısına getirildi. O Mecliste 
misafir konuşmacı olan Asplund, 
özet olarak şunu söyledi: “İzmir 
Homeros’la tanınmalı, ancak ben 
havaalanından buraya gelene dek 
izledim; Homeros’u anımsatacak 
hiçbir şey yapmamışsınız. Kısacası 
siz Homeros’u yaşatamamışsınız.”

Bu iki cümle, sevgili 
hemşehrimiz Attila İlhan’ın “Ben 
sana mecburum bilemezsin, adını 
mıh gibi aklımda tutuyorum” 
mısraları ile başlayan şiirindeki 
betimleme misali “mıh gibi” 
beynime çakıldı.

Homeros Kültür Sanat 
Derneği’ni kurduk, Amazonlardan 
oluşan ve hatta bazıları 
aramızdan olan yönetim kurulu, 
derneğe isim koyma aşamasında, 
Homeros Tanıtım ve Kültür 
Derneği olsun dedi, onları 
densizlikle itham ettik. Zira dünya 
tanıyor, ‘tanıtım derneği’ ismi çok 
uygunsuz olur, dedik.

Ben de şimdi paylaşacağım 
metni EBSO Meclis kayıtlarından 
çıkartarak, her daim yanımda taşır 
oldum. Bir kent sevdalısı olarak 
İzmir’in karar vericilerinden biri ile 
karşılaşırsam hemen çıkartıp bire 
bir paylaşabileceğim bir metin 
bu. “Marka Şehir” kitabının yazarı 
Sayın Asplund, karar vericilere 
‘kentimiz nasıl marka şehir 
olabilir’ konusunu anlatabilsin 
diye...

Şimdi de sizlerle paylaşıyorum 
EBSO Meclis kürsüsünden ifade 
edilen bu konuşmayı...

İzmir tanınmalı
Asplund, “Dünyanın en büyük 

ozan ve tarihçisi bu kentte doğdu 
ve siz onu yaşatamıyorsunuz. 
Diğer şehirler kahramanları 
üzerine tiyatro binaları inşa 
ettiler” dedi.

EXPO 2010’u düzenleyecek 
Çin’in Şangay kentinin yanı 
sıra Kopenhag, Stockholm, St. 
Petersburg gibi ünlü Avrupa 
kentlerinin marka danışmanlığını 

üstlenen İsveçli Christer Asplund, 
“izmir markalaşmak için, Nobel 
ödülü alan Pamuk’tan önce 
ünlü tarihçi ve ozan Homeros’u 
kullanmalı” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) tarafından düzenlenen 
“marka şehir olmak” konulu 
konferansa katılan Asplund, EXPO 
2015’i kazanmak için İzmir’in çok 
az zamanı olduğunu ve rakip 
kent Milano’ya karşı avantajlarını 
kullanması gerektiğini söyledi.

İzmir’in dünyada 
tanınmadığını belirten Asplund, 
kentin farklı unsurlarının 

tanıtımlarda ön plana çıkarılması 
gerektiğini söyledi. İzmir’in 
uluslararası arenada bir vizyon 
çerçevesinde tanıtılması 
gerektiğini anlatan Asplund, 
“İzmir’e gelmeden önce şehir 
hakkında 10 kişiye soru sordum. 
Ancak İzmir’in tanınmadığını 
gördüm. İzmir’i 10 işadamına 
sordum, bunlardan sadece 
üçünden cevap aldım. Bunlardan 
biri ise İzmir’i Noel’de yenilen bir 
yiyecek olarak tanımladı” diye 
konuştu.

Homeros yaşıyor
“Homeros’un şehri olan 

İzmir’de Homeros’u yaşatan hiçbir 
veri göremedim” diyen Asplund, 
şöyle konuştu:

“Havalimanında beni 
Homeros’u anlatan bir şeyin 
karşılaması gibi bir şeyi 
beklerdim. Kentte Homeros’u 
ve o dönemi temsil eden bir 
canlandırma yapılabilirdi. Diğer 
kentler kendi kahramanları 
üzerine tiyatro binaları inşa 
ettiler. Festivaller düzenlediler, 
enstitüler kurdular. Bunun 
yapılabilmesi için İzmir’in önünde 
zaman var. Sonuçta otoyol inşa 
etmeyeceğiz. Homeros hala 
yaşıyor. Elvis Presley hala yaşıyor. 
750 bin kişi Memphis’e ziyarete 
gidiyor. Siz dünyanın en büyük 
ozanını yaşatamıyorsunuz. 
İstanbul bugün listelerde 
dünyanın ilk on şehri arasına 
giriyor. Türkiye’ye geldiklerinde 
turistler Gaziantep baklavası ve 
Afyon kaymağı yemek istiyorlar. 
Bunları evlerine döndüklerinde 
yakınlarına anlatıyorlar. İzmir 
dendiğinde on saniye içinde 
insanın aklına gelecek bir simge 
ve arkadaşlarına anlatacak bir anı 
geliştirilmeli.”

Not: Bayraklı Belediyesi’nin 
düzenlediği 1. Uluslararası 
Homeros Edebiyat, Sanat Festivali 
nedeni ile anımsadım yazdıklarımı. 
Bayraklı Belediyesi’ni kutluyorum.
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Yeşil enerji dönüşümünde 
verimlilik ve temiz enerji 
teknolojileri “itici güç” olacak
IRENA’nın iklim değişikliğinde, küresel sıcaklıkları 1,5 derece ile sınırlandıran 
senaryosuna göre, 2050’ye kadar dünya genelinde enerji verimliliği uygulamaları, 

yenilenebilir enerji ve ilgili teknolojileri enerji sektöründe itici güç olacak.

Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Ajansının (IRENA) 
iklim değişikliğinde 

küresel sıcaklıkların 1,5 derece 
ile sınırlandırılmasını hedefleyen 
senaryosuna göre, 2050’ye kadar 
dünya genelinde enerji verimliliği 
uygulamaları, yenilenebilir 
enerji ve ilgili teknolojileri enerji 
sektöründe itici güç olacak.

22 Haziran Dünya Yenilenebilir 
Enerji Günü dolayısıyla IRENA 
raporlarından derlenen bilgilere 
göre, toplumların elektrik üretim 
ve tüketim alışkanlıklarının 
değiştirilmesi, enerji sistemlerinde 
yenilenebilir enerji ve ilgili 
teknolojilere dönüştürülmesiyle 

2050’ye kadar yıllık 37 gigaton 
karbon emisyonunun önüne 
geçilebilecek.

Giderek artan kentleşme, 
nüfus artışı ve iklim değişikliği, 
enerji başta olan tüm kaynakların 
sorumlu tüketilmesini gerekli 
kılıyor.

Karbon emisyonların 
azaltılmasında yenilenebilir 
enerjinin direkt kullanımı, önemi 
çoğunlukla göz ardı edilen enerji 
verimliliğinde etkili iyileştirmeler 
yapılması, elektrikli araçların 
ulaştırma sistemine daha fazla 
dahil edilmesi, konutlarda ısı 
pompalarının yaygınlaştırılması, 
temiz hidrojen ve türevlerinin 

enerji sistemine dahil edilmesi, 
biyoenerji, karbon yakalama 
ve depolama teknolojilerinin 
kullanımı gibi başlıklar ön plana 
çıkıyor.

IRENA’nın “Yenilenebilir 
Kapasitesi 2022 İstatistikleri” 
raporuna göre, aralarında, güneş, 
rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, 
biyoenerji ve okyanus enerjisi gibi 
diğer temiz enerji kaynaklarının 
kurulu kapasitesi geçen yıl ilave 
edilen 257 gigavatla toplam 3 bin 
64 gigavata yükseldi.

Geçen yılın sonunda güneş 
enerjisi kurulu gücü önceki 
yıla göre yüzde 19 artışla 133 
gigavat oldu. Rüzgar enerjisi 
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aynı dönemde yüzde 13 büyüyerek 
93 gigavata ulaştı. Hidroelektrik 
enerjisi kapasitesi ise yüzde 2 artışla 
19 gigavat olarak hesaplandı.

Küresel hidroelektrik elektrik 
güç kapasitesi 1230 gigavatlık 
kapasiteyle tüm temiz kaynaklar 
içinde yüzde 40’lık paya ulaştı.

Güneş enerjisi toplamda 849 
gigavatla yüzde 28, rüzgar enerjisi 
ise 825 gigavatla yüzde 27’lik pay 
alarak sırasıyla ikinci ve üçüncü 
oldu.

Türkiye’de temiz enerji 
yatırımları hız kesmedi
Türkiye’de geçen yıl devreye 

alınan elektrik üretim kapasitesinin 
yüzde 97’sini yenilenebilir enerji 
santralleri oluşturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 
geçen yıl 3 bin 446 megavat lisanslı 
elektrik üretim kapasitesi devreye 
alındı.

Rüzgar santralleri 1772 
megavatla bu kapasitenin yüzde 
51,5’ini oluşturdu, güneş enerjisi 
ise 498 megavatla yüzde 14,5’ini 
oluşturdu.

Geçen yıl devreye alınan lisanslı 
elektrik üretim kapasitesinde 
biyokütle, atık ısı ve jeotermal 
santrallerin payı yüzde 16,6 olurken, 
hidroelektrik santrallerinin payı 
yüzde 14,5 olarak hesaplandı. 
Geçen yıl toplam kurulu gücün 
yüzde 53,7’sini yenilenebilir enerji 
oluşturdu.

Temiz enerjide küresel ve yerel 
artışa rağmen iklim değişikliğinin 
etkilerini en aza indirmek ve fosil 
yakıtlardan daha ucuz hale gelen 
yenilenebilir enerjiden en üst 
düzeyde yararlanmak için daha 
fazla yatırıma ihtiyaç duyuluyor.

IRENA’nın iklim değişikliğinde 
küresel sıcaklıkların 1,5 derece 
ile sınırlandırılmasını hedefleyen 
senaryosuna göre, 2050’ye kadar 
dünya genelinde enerji verimliliği 
uygulamaları, yenilenebilir enerji 
ve ilgili teknolojileri tüm dünyada 
enerji sektöründe itici güç olacak.

Mayısta elektriğin yüzde 
63,4’ü yerli ve yenilenebilir 

kaynaklardan üretildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mayısta elektrik 
üretiminin yüzde 63,4’ünün yerli ve yenilenebilir 

kaynaklardan karşılandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, elektriğin yüzde 
63,4’ünü üreten yerli ve yenilenebilir kaynaklar arasında hidroelektrik 
santrallerinin yüzde 26,3 ile ilk sırada yer aldığı kaydedildi.
Üretimde yerli kömürün payı yüzde 16,1, rüzgarın payı yüzde 10,4, 
güneşin payı yüzde 4, jeotermalin payı yüzde 3,6 ve biyokütlenin 
payı yüzde 2,7 olarak hesaplandı. Geriye kalan kısmı diğer kaynaklar 
oluşturdu.
Kurulu gücün ise mayısta 325 megavat arttığı ve toplamda 100 bin 
667 megavata ulaştığı belirtilen paylaşımda, kurulu gücün ilk sırasında 
yüzde 31,3 pay ile hidroelektrik santrallerinin olduğu bilgisine yer 
verildi.
Kurulu güçte rüzgar enerjisinin payı da yüzde 10,9 oldu.
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Mayıs ayında Ege Bölgesi 
ihracatını yüzde 6’lık 
artışla 1 milyar 975 milyon 

dolardan 2 milyar 103 milyon 
dolara taşırken, İzmir 1 milyar 53 
milyon dolarlık ihracatla bölgenin 
en çok ihracat yapan ili olma 
unvanını korudu.

Mayıs ayında ihracatı yüzde 
17’lik erime yaşayan Manisa, 369, 
6 milyon dolarlık ihracatla ikinci 
sırada yer aldı. Denizli, ihracatını 
yüzde 2’lik artışla 348 milyon 
dolara ilerletti ve Manisa’yı takip 
etti.

Aydın’ın ihracatı yüzde 11’lik 
gelişimle 66 milyon dolardan, 72, 
8 milyon dolara çıkarken, Muğla 
72 milyon dolar dövizi Türkiye’ye 
kazandırdı.

Balıkesir ihracatını yüzde 
21’lik artışla 68, 5 milyon dolara 
çıkarırken, Afyonkarahisar yüzde 

51’lik ihracat artış hızıyla ihracatını 
31, 6 milyon dolardan 47, 6 milyon 
dolara yükseltti ve ihracat artış 
rekortmeni oldu.

Kütahya ihracatını yüzde 48’lik 
artışla 29 milyon dolardan 43, 5 
milyon dolara getirirken, Uşak’ın 
ihracatı yüzde 7’lik azalışla 29 
milyon dolardan 27, 5 milyon 
dolara indi.

Ege İhracatçı Birlikleri 
bünyesindeki firmalar ise Mayıs 
ayında ihracatlarını yüzde 
14’lük artışla 1 milyar 216 milyon 
dolardan 1 milyar 389 milyon 
dolara çıkardı. Mayıs ayında 
ihracattaki artış hızının hem 
Türkiye genelinde, hem de 
Ege İhracatçı Birlikleri kayıt 
rakamlarında 10 puan düştüğü 
görüldü.

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı 
birliğinin yedi tanesi Mayıs ayında 

ihracatını artırırken, beşi 2021 yılı 
Mayıs ayı ihracat rakamlarının 
gerisinde kaldı. Ocak - Mayıs 
döneminde ihracatını yüzde 
24, 3’lük yükselişle 6 milyar 
100 milyon dolara taşıyan Ege 
İhracatçı Birlikleri, son bir yıllık 
dönemde de ihracatını yüzde 25 
geliştirerek 14 milyar 255 milyon 
dolardan, 17 milyar 790 milyon 
dolara ilerletti.

Mayıs ayında EİB’nin sanayi 
ürünleri ihracatı yüzde 11, 4’lük 
gelişimle 710, 6 milyon dolardan 
791, 7 milyon dolara gelirken, 
Tarım ürünleri ihracatın daha 
başarılı bir grafik çizdi. Mayıs 
ayında EİB’den yapılan tarım 
ürünleri ihracatı yüzde 22, 6’lık 
artışla 412 milyon dolardan 505 
milyon dolara çıktı. Madencilik 
sektörü de, EİB’nin ihracatına 92 
milyon dolarlık katkı sağladı.

Ege Bölgesi Mayıs ayında 2 milyar 
103 milyon dolar ihracat yaptı
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Türkiye, Mayıs ayında geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 
15’lik artışla 19 milyar 

dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu 
rakamla beraber, cumhuriyet 
tarihinin en yüksek Mayıs ayı 
ihracat rakamına ulaşılarak 
son 21 ayın 19’unda aylık rekor 
kaydedilmiş oldu.

Mayıs ayında 15 sektör 
ihracatını artırdı. Yüzde 31 
artışla 2,8 milyar dolar ihracat 
gerçekleştiren Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri Sektörü 
en çok ihracat gerçekleştiren 

sektörlerde ilk sırayı yer 
alırken, yüzde 22,4 artışla 2,3 
milyar dolara ulaşan Otomotiv 
Endüstrisi ikinci, yüzde 11 
artışla 1,9 milyar dolar ihracat 
gerçekleştiren Çelik Sektörü ise 
üçüncü oldu.

Mayıs ayında 54 il ihracatını 
artırırken en çok ihracat 
gerçekleştiren ilk 3 il; 7,5 milyar 
dolarla İstanbul, 1,6 milyar 
dolarla Kocaeli, 1,2 milyar 
dolarla Bursa oldu.

Türk bayrağını 217 ülke 
ve bölgede dalgalandırmayı 

başaran ihracat ailesi, 145 
ülkeye ihracatını artırma 
başarısı gösterdi. Mayıs ayında 
en çok ihracat gerçekleştirilen 
ilk 3 ülke; 1,5 milyar dolarla 
Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD 
ve 1 milyar dolar ile Irak oldu.

1.485 firma, bu ay ilk kez 
ihracat yaparak ihracat ailesine 
katıldı.

İhracat birim fiyatında pozitif 
ivme devam ediyor. Birim 
ihracat değeri geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 30,5 
artışla 1,47 dolara yükseldi.

Türkiye’nin Mayıs ihracatıTürkiye’nin Mayıs ihracatı
19 milyar dolar19 milyar dolar
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Enflasyon oranı 2022 yılı 
Mayıs ayında yıllık TÜFE’de 
yüzde 73,50, Yİ-ÜFE’de 

yüzde 132,16 oranında gerçekleşti. 
Bir önceki aya göre ise; TÜFE’de 
yüzde 2,98, Yİ-ÜFE’de ise yüzde 
8,76 oranında artış kaydedildi.

2022 yılı Mayıs ayında 
TÜFE’de ana harcama 
gruplarına göre yıllık 
en düşük artış yüzde 
19,81 ile haberleşme 
grubunda gerçekleşti. 
Bununla birlikte; yüzde 
27,48 ile eğitim, yüzde 
29,80 ile giyim ve 
ayakkabı ve yüzde 
37,74 ile sağlık en düşük 
artışın olduğu diğer 
gruplar olurken, yüzde 
107,62 ile ulaştırma, 
yüzde 91,63 ile gıda 
ve alkolsüz içecekler 
ve yüzde 82,08 ile ev 
eşyası artışın en yüksek 
olduğu gruplar oldu. 

İşlenmemiş gıda 
ürünleri, enerji, alkollü 

içkiler ve tütün ile altın hariç 
TÜFE’de 2022 yılı Mayıs ayında 
bir önceki aya göre yüzde 3,83, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 27,59, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 61,63 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 
34,64 artış kaydedildi.

Yİ-ÜFE’de sanayinin dört 
sektörünün yıllık bazdaki 
değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 133,49, 
imalatta yüzde 115,18, elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 
360,30 ve su temininde yüzde 
70,02 artış olarak gerçekleşti.

Mayıs’ta yıllık enflasyon Mayıs’ta yıllık enflasyon 
yüzde 73,5yüzde 73,5
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Bütçe Mayıs ayında 143,9 milyar lira fazla verdi
Bütçe 2021 yılı Mayıs ayında 13 milyar 371 milyon TL açık vermiş iken, 2022 yılı Mayıs ayında 143 milyar 977 
milyon TL fazla verdi. Bütçe gelirleri, Mayıs ayında yüzde 203,9 oranında artarak 317 milyar 753 milyon TL, 
bütçe giderleri ise yüzde 47,3 oranında artarak 173 milyar 
777 milyon TL olarak kaydedildi.
2022 yılı Mayıs ayında vergi gelirleri; yıllık bazda 
yüzde 213,9 oranında artarak 289 milyar 718 milyon 
TL seviyesine ulaştı. Faiz hariç giderler yüzde 
49,9 oranında artarak 155 milyar 865 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 
Ayrıca, 2021 yılı Mayıs ayında 575 
milyon TL faiz dışı fazla verilmiş 
iken, 2022 yılı Mayıs ayında 161 
milyar 888 milyon TL faiz dışı fazla 
verildi.

Cari işlemler hesabı 2022 yılı Nisan ayında yıllık bazda yüzde 
80,7 artarak 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Enerji ve parasal olmayan altın ithalatındaki 

yükseliş cari dengedeki genişlemede etkili oldu. Turizm 
ve taşımacılık gelirlerindeki artış ise cari dengeyi 
sınırlandırdı. 12 aylık kümülatifte ise cari açık 25,7 milyar 
dolar ile 2021 yılı Temmuz ayından bu yana en yüksek 
seviyesine ulaştı. 

2022 yılının Nisan ayında net doğrudan yatırımlar 
323 milyon dolar sermaye girişi yaşanırken, 2022 yılı 
Ocak-Nisan döneminde ise, 1 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Portföy yatırımlarında Nisan ayında 606 
milyon dolar ile sermaye çıkışını sürdürürken, 2022 yılı 
Ocak-Nisan döneminde ise, 5,4 milyar dolar seviyesine 
geriledi. Diğer yatırımlarda ise, 1,7 milyar dolarlık sermaye 
girişi kaydedildi.

Rezerv varlıklar 2022 yılının Nisan ayında 3,2 milyar 
dolar ile sermaye girişi kaydedilirken, 2022 yılı Ocak-Nisan 
döneminde ise, 4,4 milyar dolar seviyesine geriledi. Nisan 
ayında net hata ve noksan kaleminde 4,5 milyar dolar sermaye girişi 
gerçekleşirken; 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 11,8 milyar dolar gerçekleşti.

Önümüzdeki dönemlerde artan enerji ithalatı, dış ticaret açığındaki genişleme ve emtia fiyatlarındaki 
artış cari dengeyi baskılarken, turizm gelirlerinin de artan seyrini sürdürmesiyle sınırlandırıcı yönde rol 
oynamaya devam etmesi bekleniyor.

Nisan’da cari açık
2,7 milyar dolar
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İşsizlik oranı; 2022 yılı Nisan 
ayında yıllık bazda 0,1 puanlık 
artışla yüzde 11,3 oranında 

gerçekleşti. İşsizlik oranı; 
erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda 
yüzde 14,5 oranında kaydedildi. 
İstihdam edilen kişi sayısı 
bir önceki aya göre; 408 
bin kişi, işsiz sayısı 65 
bin kişi arttı. Toplam işsiz 
sayısı 3 milyon 853 bin kişi 
oldu. 

2022 yılı Nisan ayında 
genç nüfusta işsizlik oranı 
yüzde 20,0 oranında, 
zamana bağlı eksik 
istihdam, potansiyel 
işgücü ve işsizlerden 
oluşan geniş tanımlı işsizlik 
oranı olan atıl işgücü oranı 
ise bir önceki aya göre 0,7 
puan azalarak yüzde 21,7 
seviyesinde gerçekleşti. 

İşgücü 2022 yılı Nisan 
ayında bir önceki aya 
göre 473 bin kişi artarak 
34 milyon 225 bin kişi, 
işgücüne katılma oranı ise 
0,7 puanlık artış ile yüzde 

53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne 
katılma oranı erkeklerde yüzde 
71,6, kadınlarda ise yüzde 34,9 
oldu.

İstihdam edilenlerden 
referans döneminde işbaşında 

olanların, mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış haftalık 
ortalama fiili çalışma süresi 
2022 yılı Nisan ayında bir 
önceki aya göre 0,2 saat artarak 
45,1 saat olarak gerçekleşti.

Nisan’da işsizlik oranı 
yüzde 11,3

Reel Kesim Güven Endeksi, 
2022 yılı Mayıs ayında bir önceki 
aya göre, 0,3 puan azalışla 109,4 
seviyesinde gerçekleşti.

Tüketici Güven Endeksi, 2022 
yılı Mayıs ayında 0,3 puan ile 
sınırlı bir artışla 67,6 ile yatay 
seyrini korudu.

Tüketici güven endeksi ve 

mevsim etkilerinden arındırılmış 
reel kesim (imalat sanayi), 
hizmet, perakende ticaret 
ve inşaat sektörleri güven 
endekslerinin alt endekslerinin 
ağırlıklandırılarak birleştirilmesi 
ile oluşturulan Ekonomik 
Güven Endeksi, 2022 yılı 
Mayıs ayında, bir önceki aya 

göre, 2,1 puan artışla 96,7 
seviyesinde gerçekleşerek 
iyimserlik ve kötümserlik sınırı 
olan 100 barajını altında kaldı. 
Ekonomik güven endeksindeki 
artış, tüketici, hizmet ve 
perakende ticaret sektörü güven 
endekslerindeki artışlardan 
kaynaklandı.

Güven endekslerinde durum
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Sanayi üretim 
endeksi; 2022 
yılı Nisan ayında 

yıllık bazda yüzde 10,8 
artarken, aylık bazda 
ise değişmeyerek aynı 
kaldı.

Sanayinin 
alt sektörleri 
incelendiğinde; 
takvim etkisinden 
arındırılmış endekste, 
2022 yılı Nisan 
ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 7,4, 
imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 11,9 
artarken, elektrik, 
gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde -0,4 
azaldı.

İmalat sanayinin 
alt sektörlerine 
baktığımızda; Nisan ayında 
yıllık en fazla artış, yüzde 43,9 
ile giyim eşyaları imalatında 
gerçekleşti. Bu artışı yüzde 
40,0 ile deri ve ilgili ürünlerin 
imalatı ve yüzde 36,2 ile diğer 
ulaşım araçlarının imalatı izledi. 
Aynı dönemde imalat sanayi 

alt sektörlerinden yüzde 1,6 
ile fabrikasyon metal ürünleri 
(makine ve teçhizat hariç) 
imalatında, yüzde 1,5 ile tekstil 
ürünleri imalatı ve yüzde 0,5 ile 
elektrikli teçhizat imalatında en 
düşük artış kaydedildi. 

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış endekse göre; ana 

sanayi gruplarından 2022 yılı 
Nisan ayında bir önceki aya 
göre, sermaye malında yüzde 
7,6 artış olurken, enerjide 
yüzde -2,5, ara malında yüzde 
-1,9, dayanıklı tüketim malında 
yüzde -1,3 ve dayanıksız tüketim 
malında yüzde -0,1 azalış 
gerçekleşti.

Nisan’da sanayi üretimi yıllık 
yüzde 10,8 arttı

Kapasite kullanımı
Kapasite kullanımı ise 2022 yılı Mayıs ayında bir 
önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78,0 
oranında gerçekleşti.
En yüksek kapasite kullanım oranına sahip 
sektörler; kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (yüzde 
84,5), giyim eşyaları imalatı (yüzde 84,1), ağaç, 
ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya 

hariç) (yüzde 84,1) ve ana metal sanayi imalatı 
(yüzde 81,7) oldu. 
En düşük kapasite kullanım oranına sahip 
sektörler; kayıtlı medyanın basılması ve 
çoğaltılması imalatı (yüzde 69,8), diğer imalatlar 
(yüzde 69,8), deri ve ilgili ürünlerin imalatı (yüzde 
67,6) ile tütün ürünleri imalatı (yüzde 66,8) oldu.
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

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

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