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Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.

EB
SO

 K
A

PA
K 

 A
RA

LI
K

  2
01

9 
 8

0 
SA

YF
A

  S
IR

T 
5 

M
M

1
2

3
4

5
6

 7
  8

 9
10

11
12

 13 
  14

  15
  16

  17
   18

   19
   20

    21
    22

     23
     24

    25        30     35       40       45          50       55       60      65        70       75      80       85      90     95
96

97
98

99
100

S/DS/DS/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40% 0 K C K C K C M Y K C M YK C M YBAL BAL C+M BAL 80% 40%BAL C+YM Y BAL M+Y BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

MS/D K C M Y 80%BAL

S/D S/D

S/D

KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCMYKCMY KCMY

BAL BAL

C+M

BAL

80%40%

BAL C+YM Y BAL M+Y BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

MS/D K C M Y 80%BAL

S/D S/D S/D KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCMYKCMY KCMY BALBALC+MBAL80%40% BALC+Y MYBALM+YBAL0BALK
5%
4%
3%
2%

M S/DKCMY80% BAL

S/DS/D

S/D

K C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40% 0 K C K C K C M Y K C M YK C M Y

BALBAL

C+M

BAL

80% 40%

BALC+Y MYBALM+YBAL0BALK
5%
4%
3%
2%

M S/DKCMY80% BAL

ebso AĞUSTOS_ 2020 kapak revoltaEYLÜLeylül 2021

5632 Sokak No: 26
Çamdibi – İzmir
T: 0232 458 58 09
teknofset@gmail.com
www.teknofset.com

Bizim işimiz matbaacılık
ama asıl işimiz
gelişim ve inovasyon.

Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.

Açıkhavada farkımız

açık! 3000 m2 alana yayılan üretim tesisimiz, teknolojik altyapımız ve uzman kadromuzla

markanızı açık ara öne çıkarıyoruz. 

Gaziosmanpaşa Mh. Yavuz Selim Cd. No: 7 Çamdibi / Bornova - İZMİR    Tel:  +90 (232) 431 00 75                    izmiracikhavareklam.com      

Dijital Baskı MerkeziTabela / Totem Üretimi

Çelik Konstrüksiyon

Dış Cephe Sistemleri

Endüstriyel Reklam Çözümleri

Araç giydirme

5632 Sokak No: 26
Çamdibi – İzmir
T: 0232 458 58 09
teknofset@gmail.com
www.teknofset.com

Bizim işimiz matbaacılık
ama asıl işimiz
gelişim ve inovasyon.

Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.

EBSO
 KA

PA
K  A

RA
LIK

  2019  80 SAYFA
  SIRT 5 M

M

1
2

3
4

5
6

 7
  8

 9
10

11
12

 1
3 

  1
4

  1
5

  1
6

  1
7

   
18

   
19

   
20

   
 2

1
   

 2
2

   
  2

3
   

  2
4

   
 2

5 
   

   
 3

0 
   

 3
5 

   
   

40
   

   
 4

5 
     
   

 5
0  

   
  5

5  
   

  6
0 

   
  6

5  
   

   
70

   
   

 7
5 

   
  8

0 
   

   
85

   
   

90
   

  9
5

96
97

98
99

10
0

S/D S/D S/D KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCMYKCMY KCMY BALBALC+MBAL80%40% BALC+Y MYBALM+YBAL0BALK
5%
4%
3%
2%

M S/DKCMY80% BAL

S/DS/D

S/D

K C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40% 0 K C K C K C M Y K C M YK C M Y

BALBAL

C+M

BAL

80% 40%

BALC+Y MYBALM+YBAL0BALK
5%
4%
3%
2%

M S/DKCMY80% BAL

S/DS/DS/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40% 0 K C K C K C M Y K C M YK C M YBAL BAL C+M BAL 80% 40%BAL C+YM Y BAL M+Y BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

MS/D K C M Y 80%BAL

S/D S/D

S/D

KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCMYKCMY KCMY

BAL BAL

C+M

BAL

80%40%

BAL C+YM Y BAL M+Y BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

MS/D K C M Y 80%BAL

ebso AĞUSTOS_ 2020 kapak revolta EYLÜL eylül 2021

5632 Sokak No: 26
Çamdibi – İzmir
T: 0232 458 58 09
teknofset@gmail.com
www.teknofset.com

Bizim işimiz matbaacılık
ama asıl işimiz
gelişim ve inovasyon.

Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.

Açıkhavada farkımız

açık!
3000 m2 alana yayılan üretim tesisimiz, teknolojik altyapımız ve uzman kadromuzla

markanızı açık ara öne çıkarıyoruz. 

Gaziosmanpaşa Mh. Yavuz Selim Cd. No: 7 Çamdibi / Bornova - İZMİR    Tel:  +90 (232) 431 00 75                    izmiracikhavareklam.com      

Dijital Baskı Merkezi Tabela / Totem Üretimi

Çelik Konstrüksiyon

Dış Cephe Sistemleri

Endüstriyel Reklam Çözümleri

Araç giydirme

TEMMUZ 2022



5632 Sokak No: 26
Çamdibi – İzmir
T: 0232 458 58 09
teknofset@gmail.com
www.teknofset.com

Bizim işimiz matbaacılık
ama asıl işimiz
gelişim ve inovasyon.

Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.

EB
SO

 K
A

PA
K 

 A
RA

LI
K

  2
01

9 
 8

0 
SA

YF
A

  S
IR

T 
5 

M
M

1
2

3
4

5
6

 7
  8

 9
10

11
12

 13 
  14

  15
  16

  17
   18

   19
   20

    21
    22

     23
     24

    25        30     35       40       45          50       55       60      65        70       75      80       85      90     95
96

97
98

99
100

S/DS/DS/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40% 0 K C K C K C M Y K C M YK C M YBAL BAL C+M BAL 80% 40%BAL C+YM Y BAL M+Y BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

MS/D K C M Y 80%BAL

S/D S/D

S/D

KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCMYKCMY KCMY

BAL BAL

C+M

BAL

80%40%

BAL C+YM Y BAL M+Y BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

MS/D K C M Y 80%BAL

S/D S/D S/D KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCMYKCMY KCMY BALBALC+MBAL80%40% BALC+Y MYBALM+YBAL0BALK
5%
4%
3%
2%

M S/DKCMY80% BAL

S/DS/D

S/D

K C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40% 0 K C K C K C M Y K C M YK C M Y

BALBAL

C+M

BAL

80% 40%

BALC+Y MYBALM+YBAL0BALK
5%
4%
3%
2%

M S/DKCMY80% BAL

ebso AĞUSTOS_ 2020 kapak revoltaEYLÜLeylül 2021

5632 Sokak No: 26
Çamdibi – İzmir
T: 0232 458 58 09
teknofset@gmail.com
www.teknofset.com

Bizim işimiz matbaacılık
ama asıl işimiz
gelişim ve inovasyon.

Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.

Açıkhavada farkımız

açık! 3000 m2 alana yayılan üretim tesisimiz, teknolojik altyapımız ve uzman kadromuzla

markanızı açık ara öne çıkarıyoruz. 

Gaziosmanpaşa Mh. Yavuz Selim Cd. No: 7 Çamdibi / Bornova - İZMİR    Tel:  +90 (232) 431 00 75                    izmiracikhavareklam.com      

Dijital Baskı MerkeziTabela / Totem Üretimi

Çelik Konstrüksiyon

Dış Cephe Sistemleri

Endüstriyel Reklam Çözümleri

Araç giydirme

5632 Sokak No: 26
Çamdibi – İzmir
T: 0232 458 58 09
teknofset@gmail.com
www.teknofset.com

Bizim işimiz matbaacılık
ama asıl işimiz
gelişim ve inovasyon.

Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.

EBSO
 KA

PA
K  A

RA
LIK

  2019  80 SAYFA
  SIRT 5 M

M

1
2

3
4

5
6

 7
  8

 9
10

11
12

 1
3 

  1
4

  1
5

  1
6

  1
7

   
18

   
19

   
20

   
 2

1
   

 2
2

   
  2

3
   

  2
4

   
 2

5 
   

   
 3

0 
   

 3
5 

   
   

40
   

   
 4

5 
     
   

 5
0  

   
  5

5  
   

  6
0 

   
  6

5  
   

   
70

   
   

 7
5 

   
  8

0 
   

   
85

   
   

90
   

  9
5

96
97

98
99

10
0

S/D S/D S/D KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCMYKCMY KCMY BALBALC+MBAL80%40% BALC+Y MYBALM+YBAL0BALK
5%
4%
3%
2%

M S/DKCMY80% BAL

S/DS/D

S/D

K C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40% 0 K C K C K C M Y K C M YK C M Y

BALBAL

C+M

BAL

80% 40%

BALC+Y MYBALM+YBAL0BALK
5%
4%
3%
2%

M S/DKCMY80% BAL

S/DS/DS/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40% 0 K C K C K C M Y K C M YK C M YBAL BAL C+M BAL 80% 40%BAL C+YM Y BAL M+Y BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

MS/D K C M Y 80%BAL

S/D S/D

S/D

KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCMYKCMY KCMY

BAL BAL

C+M

BAL

80%40%

BAL C+YM Y BAL M+Y BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

MS/D K C M Y 80%BAL

ebso AĞUSTOS_ 2020 kapak revolta EYLÜL eylül 2021

5632 Sokak No: 26
Çamdibi – İzmir
T: 0232 458 58 09
teknofset@gmail.com
www.teknofset.com

Bizim işimiz matbaacılık
ama asıl işimiz
gelişim ve inovasyon.

Çünkü biliyoruz ki,
yeni yönlere giden
eski yol yoktur.

Açıkhavada farkımız

açık!
3000 m2 alana yayılan üretim tesisimiz, teknolojik altyapımız ve uzman kadromuzla

markanızı açık ara öne çıkarıyoruz. 

Gaziosmanpaşa Mh. Yavuz Selim Cd. No: 7 Çamdibi / Bornova - İZMİR    Tel:  +90 (232) 431 00 75                    izmiracikhavareklam.com      

Dijital Baskı Merkezi Tabela / Totem Üretimi

Çelik Konstrüksiyon

Dış Cephe Sistemleri

Endüstriyel Reklam Çözümleri

Araç giydirme



Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir Ankara Asfaltı Cad. No:5/2 - Kemalpaşa/İZMİR



TEMMUZ GÜNDEMİ
TEMMUZ 2022
Yıl   : 39
Sayı   : 458

Sahibi
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR

Sorumlu Müdür
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

Yayın Kurulu
Muhsin DÖNMEZ
Ateş İlyas DEMİRKALKAN
Metin AKDAŞ

Yayın Sorumlusu
Engin TATLIBAL

Yönetim Yeri
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
The Mercer İş Merkezi 
Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvarı 
No:1 Konak-İZMİR
Tel : (0 232) 455 29 00
Faks : (0 232) 425 36 35
  www.ebso.org.tr
KEP Adresi: ebso@hs01.kep.tr

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

Reklam Rezervasyon
Engin TATLIBAL
(0232) 455 29 68

Yerel süreli yayın
Baskı Tarihi: 25 Temmuz 2022

Grafik - Baskı Öncesi

5632 sokak no: 26 çamdibi / izmir
tel : 232 458 58 09
faks : 232 458 54 04

Baskı

mat. san. tic. ltd. şti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “Kontrolsüz bir şekilde artan 
maliyetler, enerji tüketimlerine yapılan zamlar 
sanayicimizin manevra alanını kısıtlamakta, 
yatırımların önünde engel oluşturmaktadır. 
İçeride ve dışarıda artan belirsizlikler mevcut 
durumu daha da güçleştirmektedir” dedi.
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Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar

Covid riskinin ortadan kalktığı, küresel enflasyonun, 
Rusya-Ukrayna savaşı ile enerji ve gıda arz güvenliğinin 
öne çıktığı, küresel daralmanın ve başta FED olmak üzere 
merkez bankalarının faiz politikasının konuşulduğu bir ilk 
yarıyı geride bıraktık.

Bugün ise yeniden salgın riskinin arttığı ve ekonomik 
olarak ülkemizin ciddi bir virajdan geçmekte olduğu bir sü-
reçte, üyelerimize yapmış olduğumuz geleneksel Ekonomik 
Değerlendirme Anketi’mizin sonuçlarını paylaşacağım.

Öncelikle açıklanan genel ekonomik göstergelerden 
birkaçını hatırlatmak isterim. Son 24 yılın en yüksek ÜFE 
(yüzde 138) ve TÜFE (yüzde 78,6) Haziran verisi ile rekor 
kırılırken, sanayimiz için çok önemli bir gösterge olan İma-
lat Sanayi Yöneticileri Endeksi PMI, son iki yılın en düşük 
seviyesinde yüzde 48 ile Haziran ayında da baraj altındaki 
seyrini sürdürdü. İlk beş ayda ihracatımız yüzde 20 artar-
ken, ithalat iki katı seviyesinde yüzde 40 artmaya, daha 
çok malı daha düşük fiyatla satmaya devam ettik. Dolar TL 
karşısında altı ayda yaklaşık yüzde 30 değer kazanırken, 
tüm para birimleri karşısında güçlenmeye devam edeceği 
sinyalini de verdi. 

Yılın ilk yarısını değerlendirdiğimiz, ikinci yarıya ilişkin 
beklentileri aldığımız Odamızın Ekonomik Değerlendirme 
Anketi’nde de;

İlk altı ayda üyelerimizin yüzde 48’inin yani neredeyse 
yarısının iç pazarda siparişleri farklı oranlarda azalırken, 
sadece yüzde 20’sinde artış gerçekleşti. Dış pazarda ise 
üyelerimizin yüzde 28’i siparişlerinde azalma, yüzde 31’i 
artış gerçekleştiğini ifade etti. 2021 yılında güçlü bir topar-
lanma sağlayan sanayide, 2022 ilk yarısında iç piyasanın, 
dış piyasaya nazaran çok daha durgun kaldığı verilen yanıt-
lardan da gözlenmektedir.

Yılın ilk yarısında salgının etkisini azaltması ile üyele-
rimizin yüzde 29’u üretimlerinde artış, yüzde 24’ü azalış 
bildirirken, yüzde 47’si değişiklik olmadığını, yüzde 2’si de 
üretimlerini durdurduklarını bildirdi. 

Firmaların, yüzde 42’si kayıplarını telafi edecek düzey-
de yeni sipariş almazken, yüzde 30’u kısmi sipariş aldığını 

belirtti. Ankete katılanların yüzde 46’sı sağlanan kamu 
desteklerini yetersiz, yüzde 25’i çok yetersiz, yüzde 24’ü 
ise kısmen yeterli bulurken, yüzde 55’i 2022 ikinci yarısında 
ekonominin kötü olmaya devam edeceğini düşünüyor. 

Üyelerimiz ekonomi politikalarında önceliğin; enflas-
yonla mücadele ve döviz kurlarında istikrarın sağlanmasına 
verilmesi gerektiği görüşünde. İkinci yarıya ilişkin beklenti-
lerde de en büyük riskin bu iki konu olduğu vurgulanmakta 
ve Hükümetten beklentilerini enflasyonun düşürülmesi, 
ekonomide istikrarın sağlanması ile maliyetlerin azaltılarak 
finansman temininde destek verilmesi olarak sıralamakta-
dır.

Diğer yandan, Japon bankacılık devi Nomura’nın son 
açıkladığı raporda; “Küresel ekonomik büyümenin senkro-
nize bir yavaşlamaya girdiğine dair işaretler artıyor ve 
ülkelerin artık büyüme için ihracattaki toparlanmaya gü-
venemeyecekleri anlamına geliyor. Bu da bizi birden fazla 
durgunluk tahmini açıklamaya sevk etti” sözleri, küresel 
ekonomideki daralma riskini teyit eder niteliktedir. Ne yazık 
ki, ihracata dayalı büyüyen ülkemiz de, sanayimiz de bu 
daralmadan nasibini alacaktır.

Kontrolsüz bir şekilde artan maliyetler, enerji tüketimle-
rine yapılan zamlar sanayicimizin manevra alanını kısıtla-
makta, yatırımların önünde engel oluşturmaktadır. İçeride 
ve dışarıda artan belirsizlikler mevcut durumu daha da 
güçleştirmektedir.

Bayramlarımızı, tatillerimizi geride bıraktık. Bizleri zor 
bir kışın beklediğinin çok iyi farkındayız. Gerek ülkemiz 
özelinde açıklanan veriler ve gerekse küresel ekonomiye 
ilişkin paylaşılan öngörüler daralmanın, belirsizliğin kaçınıl-
maz olduğunu göstermektedir. Böylesi bir süreçte sanayi-
cimizin potansiyelinin farkındalığı ile temkinli iyimserliği-
mizi sürdürürken, ekonomi politikalarımızın daha akılcıl ve 
çözüm odaklı olmasının zarureti her geçen gün daha da 
artmaktadır. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, bizler konu-
larınıza karar mercileri nezdinde çözüm ararken, sizlerden 
de önünüze çıkan engelleri ve önerilerinizi bizlerle paylaş-
maya devam etmenizi diliyoruz.

GERİDE KALAN ALTI AYIN YANSIMALARI
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GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ev 
sahipliğinde Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, 
Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez’in katılımıyla 
düzenlenen Türkiye 
Ekonomi Şurası’nda yaptığı 
konuşmada EBSO üyesi 
sanayicilerin finansmana 
erişim, enerji maliyetleri, 
istihdam ve yatırım gibi 
konularını aktardı.

Üretime paralel 
büyüme
Kamu ile özel sektörün 

bir araya geldiği ve birçok 
konunun çözüm bulduğu 
Türkiye Ekonomi Şurası’nı 
çok önemsediğini ifade 
eden Başkan Yorgancılar, 
“Üyelerimizin konularını 
finansman temininden, 
enerji maliyetlerine, istihdam 
konusundan yatırım 
taleplerine ve sektörel 
önerilere kadar toplamda 
31 madde halinde bir dosya 
olarak sunduk. Unutulmasın 
ki, sanayicinin önü açıldıkça 
üretim artacak, sanayi üretimi 
arttıkça büyümede de bu 
paralelde sürdürülebilir bir 
artış söz konusu olacaktır. 

Yorgancılar, TOBB Ekonomi Şurası’nda EBSO üyesi 
sanayicilerin konularını artardı

“İlk 10 büyük ekonomi hedefi için üretim 
dostu yeni yaklaşımlara ihtiyaç var”
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Sürdürülebilirlik mümkün olduğunda da bu, halkın 
refahına olumlu yansıyacaktır. Bu zincirin bozulmaması, 
atılan adımlara ve üretim dostu uygulamalara bağlıdır. 
Küresel piyasaların genel işleyişinden, bloklaşmaya, 
üretimden ihracata kadar değişim ve dönüşümün 
yaşandığı bir sistem içinde; kendi kurallarımıza ve 
bilgilerimize takılıp kalmadan, ülkemizi yeniden ilk 10 
büyük ekonomi hedefine yaklaştıracak üretim dostu 
yaklaşımların ve çözümlerin benimsenmesine, ivedilikle 
ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

Sanayicinin gündemi
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda dile getiren 

konuların ivedilikle gündeme gelerek çözüme 

kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yorgancılar, EBSO üyesi sanayicilerin öncelikli 
konularını şöyle sıraladı:

“Toplantıda bankaların sanayicilere uygulamış 
olduğu kredi faizlerinin yüksekliğinden dolayı 
yatırım yapmanın imkansız hale geldiğini; ücret 
uygulamalarındaki vergi dilimlerinin artırılmasının 
çalışanlar açısından ele geçen ücretleri daha da 
artıracağını; asgari ücret zammının mutlaka yapılması 
gerektiğini; Sayın Cumhurbaşkanımızın temelini atmış 
olduğu Aliağa OSB’de çekilen yer sıkıntısına ilişkin 
talebimizin dikkate alınmasını; elektrik ve doğalgaz ilk 
kademe oranlarının arttırılmasını; AB yeşil mutabakat 
çerçevesindeki Green Deal ile sanayicilerin artan 

maliyetlerini karşılama yönünde bir planlama 
yapılmasını; neredeyse her Cuma piyasaları, 
sanayiciyi, ihracatçıyı strese sokan, kurlardaki 
volatiliteyi artırarak maliyetleri olumsuz etkileyen 
pratikten kopuk açıklanan uygulamalara son 
verilmesi gerektiğini ifade ettik.”

Diyalog mekanizmaları kurulmalı
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu da mevzuata ilişkin yapılacak 
reformlarda, eskiden olduğu gibi kamu-özel 
sektör diyalog mekanizmalarının kurulmasının 
çok faydalı olacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Bu şurada dile getirilen pek 
çok meselenin, katılımcılar sayesinde çözüme 
kavuşması memnuniyet vericidir. Bu konular, 
ülke genelindeki oda ve borsa başkanlarımız 
tarafından üyeleriyle istişare ederek belirleniyor. 
Biz de bunları bakanlıklara göre tasnif ettik 
ve sizlere de iletiyoruz. Elbette bizler için en 
önemlisi, bugünkü gibi, devletimizi yanımızda 
görmektir”  ifadesini kullandı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Bloomberg HT 

kanalında canlı yayınlanan Akıllı 
Para programına bağlanarak 
sanayicinin finansmana erişimi 
ve güncel ekonomik gelişmeler 
hakkında değerlendirmelerde 
bulundu.

Belirsizlik yaşanıyor
Sanayicinin yatırım yapabilmek 

için uygun koşullarda krediye 
erişebilmesi gerektiğini dile getiren 
Başkan Yorgancılar, “Firmalarımız 
için şu anda finansman maliyetleri 
çok yüksek. Bankaların kullandırdığı 
kredi faiz oranlarında stabilizasyon 
yok. Yüzde 30 ile kredi veren de 
var, yüzde 50 oranını veren de var. 
Sanayicinin bu rakamlarla yatırım 
yapabilmesi son derece zor. Bunun 
yanında Haziran ayının sonunda 
Hazine’nin yaptığı açıklamanın 
ardından bankalar açısından bir 

belirsizlik söz konusu. Bu noktada 
aydınlatılmaya muhtaç konular 
var. Örneğin BDDK’nın ticari 
kredi kullanımına ilişkin yaptığı 
açıklamada yatırım kredilerinin 
durdurulmasına ilişkin bir husus 
söz konusu olmadığı halde, konu 
net anlaşılmadığı için bankalar bu 
kredileri de durdurdular. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
Türkiye Ekonomi Şurası’na katılan 
Bankalar Birliği Başkanımıza da 
bu durum ifade edildi. Kendisi de 
eksik noktaların düzeltileceğini 
dile getirdi. Bu konu büyük önem 
taşıyor, zira yatırım kredileri dahi 
durduğu zaman sistem otomatik 
olarak duruyor. Bankalarımızın 
elinde kaynak var, ancak sözünü 
ettiğimiz belirsizlik nedeniyle birçok 
banka kredi kullandırmaktan imtina 
ediyor. Bunu da faiz oranlarını 
yukarı çekerek yapıyorlar. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın açıkladığı 
100 Büyük Sanayi Kuruluşu 

ve İSO’nun 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu çalışmalarının sonuçlarına 
bakıldığında bütün firmalarda 
özkaynak ihtiyacının düşük 
olduğunu görüyoruz” dedi.

Eximbank önerisi
Türkiye’nin ihracatını 

artırmasının büyük önem taşıdığını 
ifade eden Yorgancılar, “Türk 
Eximbank bu noktada önemli bir 
kurum. Eximbank’ın kaynaklarına 
baktığımızda Merkez Bankası’nın 
reeskontuna ve ticari bankaların 
teminat mektubuna tam bağımlı 
olduğunu görüyoruz. Yani 
Eximbank’tan kredi kullanabilmek 
için öncelikle ticari bir bankadan 
teminat mektubu alabilmeniz 
gerekiyor. Eximbank’ın Merkez 
Bankası kaynağı dışında kendisi 
kaynak bularak ve garanti 
teminatını kendisi yaratarak 
faaliyet gösteren bir yapıda olması 
gerekiyor” diye konuştu.

“Sanayicinin mevcut kredi faiz 
oranlarıyla yatırım yapabilmesi çok zor”
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
hayırsever vatandaşların 
katkılarıyla temin edilen 
hizmet araçlarının İzmir 
İl Emniyet Müdürlüğü’ne 
teslimi için düzenlenen 
törene katıldı.

İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, 
Emniyet Genel 
Müdürü Mehmet 
Aktaş, İzmir 
Valisi Yavuz 
Selim Köşger, 
il protokolü 
ve hayırsever 
vatandaşların 
katılımlarıyla 
düzenlenen 
törende, 
222 araç, 
İzmir İl Emniyet 
Müdürlüğü’ne teslim 
edildi.

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
gerçekleştirilen törende devlet 
ve milletin el ele vermesinin 
güzel bir örneğinin yaşandığını 
belerterek, “Sanayicisinden 
esnafına, çalışanından emeklisine 
millet olarak emniyet teşkilatımızla 
el ele ve kol kola olabilmek çok 
önemli ve değerli. Bugün de bu 
birlikteliğin yarattığı güzel bir tablo 
ile karşı karşıyayız. Bu araçların 
teminine katkı koyan herkese 
İzmirli sanayiciler adına teşekkür 
ediyorum. Araçların İzmir’imize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu da bağışta 
bulunan kişi ve kurumlara teşekkür 
ederek araçların İzmir halkına hayırlı 
olmasını diledi.

GÜNDEM

Başkan Yorgancılar İzmir İl Emniyet 
Müdürlüğü Araç Teslim Törenine katıldı

İzmir Valiliği tarafından düzenlenen İzmir Emniyet Müdürlüğü Araç 
Kampanyası Plaket Takdim Töreni, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in 
katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Ege Bölgesi Sanayi Odası adına 
teşekkür plaketini Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar aldı.

Destek verenDestek veren
kurumlara plaket verildikurumlara plaket verildi
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Türkiye’nin 
tarihsel dönüşümü içerisinde belirli kırılma dönemleri olmuştur. 
15 Temmuz 2016 tarihi de böyle bir dönem olup, Dünya tarihine 
de Türk Ulusu’nun mücadelesi ile geçmiştir” dedi.

“15 Temmuz Dünya “15 Temmuz Dünya 
Tarihine Türk Ulusu’nun Tarihine Türk Ulusu’nun 
Mücadelesi ile Geçmiştir”Mücadelesi ile Geçmiştir”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 
bir mesaj yayınlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Hain 

bir girişim karşısında; kurum ve kuruluşları ile birlikte 
kenetlenen milletimiz, o kara gün destansı bir mücadele 
verdi. Benzer bir mücadele içerde ve dışardaki 
düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı’nda da verilmiş, 
kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bir olmanın en 
şanlı, en unutulmaz örneği sergilenmişti” diye konuştu.

Bu hainliğin büyük dersler barındırdığını da 
vurgulayan Yorgancılar, “Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün eşsiz dehası, vatan sevgisi ve liderliği 
sayesinde yokluktan var ettiği, harcını çok iyi kardığı 
emaneti laik Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye 
taşımak, hain emellere fırsat vermemek, yeni nesli akıl 
ve bilimin ışığında yetiştirmek için 15 Temmuz hain 
girişimi çok büyük dersler barındırmaktadır” dedi.

Türkiye’nin her dönemin parlayan yıldızı olduğunu 
belirten Başkan Yorgancılar şunları söyledi:

“‘Her şer’de bir hayır vardır’ sözünden yola 
çıkarak, mücadeleden aldığımız dersler 

doğrultusunda, dünyadaki değişimi 
ve dönüşümü doğru analiz 
ederek ülkemizi geleceğe 
taşıyacak stratejik adımları 

atmak için geç 
kalmamalıyız. 
Türkiye, coğrafi 
avantajı ve 
sahip olduğu 
potansiyeli ile 
her dönemin 
parlayan 
yıldızıdır. Bugün 
yanlış politikalar sonucu ilk 20 ekonominin dışında 
kalmış olsa da, belirlediği ilk 10 büyük ekonomi hedefi 
için atacağı kararlı adımlarla yıldızını parlatmaya 
devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesile 
ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 
yıldönümünde, vatan uğruna canını feda ederek şehit 
düşmüş tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, 
gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

İzmir Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Konak 

İzmir Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Konak 

Meydanında düzenlenen törene EBSO Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Fatih Aracı katıldı.

Meydanında düzenlenen törene EBSO Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Fatih Aracı katıldı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından 
açıklanan Sanayinin Liderleri 
Programı’nın sonuçlarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

4.000 ürünün 
2.800’ü İzmir’de üretiliyor
İzmir’in Türkiye’de üretilen ve 

TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı 
4 bin ürünün yüzde 58'ini, yani 
2.300'ünü üretebilme kapasitesine 
sahip olduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, “TOBB’a bağlı Odalar 
tarafından hazırlanan ve TOBB 
tarafından onaylanan sanayi 
kapasite raporlarının bir araya 
gelmesi ile oluşan yaklaşık 4 bin 
ürün için üretim kapasitesine göre 
ilk üç il açıklandı. Sanayinin Liderleri 
Programı kapsamında İzmir’in; 
TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı 
ülkemizde üretilen 4 bin ürünün 
%58'ini yani 2.300'ünü üretebilme 
kapasitesine sahip olduğu görüldü. 
Üretim kapasitesi açısından İzmir; 
363 ürün ile birinci, 346 ürün ile 
ikinci, 319 ürün ile üçüncü olarak 
toplamda 1.028 ürün ile İstanbul'dan 
sonra ilk üçe en fazla giren il olarak 
ikinci sırada yer almaktadır.  İzmir; 
sahip olduğu üretim kapasitesi 
açısından gıda, tütün ve rafine 
edilmiş petrol sektörleri imalatında 
da Türkiye birincisidir” dedi.

Milli gelirin yüzde 
7,4’ü İzmir sanayisinden
İzmir’in en zor dönemlerde 

dahi Türkiye ekonomisine döviz 
kazandırmaya devam ettiğini dile 
getiren Yorgancılar, “Net ihracatçı 
olan İzmirimizin ihracatı, 2021’de 
yıllık bazda yüzde 28 artışla 9,5 

milyar dolardan 12,2 milyar dolara 
yükselmiş, TUİK verilerine göre de 
İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer 
almıştı. 2022 yılının ilk 5 ayında da 
7 milyar dolar ihracat ile ikinciliğini 
sürdürmektedir. Ülkede yaratılan 
GSYH’nın sektörel dağılımında 
İzmir sanayisi yüzde 7,4 pay alırken, 
İzmir’in kendi içinde sektörel 
dağılımında da sanayi yüzde 27,3 
ile ilk sırada yer almaktadır. Yani, 
İzmir, üretim performansı ile ayrı 
ihracat performansı ile ayrı ülke 
ekonomisine değer yaratmaya 
kesintisiz devam ediyor” diye 
konuştu.

İzmir, Türkiye için şans
Üretime kararlılıkla devam 

ederek bu tablonun ortaya 
çıkmasını sağlayan sanayicileri 
tebrik eden Yorgancılar şöyle 

konuştu:
“Dışarıda küresel risklerin ve 

belirsizliklerin arttığı, içeride çok 
yüksek enflasyon, volatilitesi yüksek 
kur ve faiz sarmalında dahi üretme 
kararlığını ve başarısını gösteren 
her bir sanayicimizi gönülden tebrik 
ediyorum. İzmir, çok sektörlü yapısı 
ile her alanda göstermektedir ki, 
ülkemiz için büyük bir şanstır. Bu 
şansın doğru değerlendirilmesi, 
İzmir’de projelerin desteklenmesi, 
sanayi yatırımları için büyük 
çaplı alanların temin edilmesi 
son derece önemlidir. İzmir’in 
100 yıl önce olduğu gibi 2023’e 
de, ülke ekonomisinin en önemli 
aktörlerinden biri olarak giriyor 
olmasını memnuniyetle karşılarken, 
atıl kalan potansiyeli ile çok daha 
büyük başarılara açık olduğunun da 
altını çizmek isterim.”

İzmir’in üreten ve döviz 
kazandıran başarısı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından gerçekleştirilen Brüksel 

ziyaretine katıldı.
Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı              

M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyetin Brüksel 
programı kapsamında, ilk olarak Türkiye’nin Avrupa 
Birliği Nezdindeki Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay ile 
bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerindeki 
gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet, Brüksel temasları kapsamında Türkiye’nin 
Belçika Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ve Türkiye’nin 
NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk’ü de 
ziyaret etti.

Heyete ayrıca TOBB’un Brüksel binasında TOBB/
İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray tarafından, 
“Türkiye-AB İlişkileri” konusunda, TOBB GMF Projesi 
Sorumlusu Dr. Kadri Taştan tarafından da “Ukrayna 
Savaşı Sonrası Global Gelişmeler” konusunda sunum 
yapıldı.

Yorgancılar ve TOBB heyeti, temaslar 
kapsamında Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
Eurochambres’i ziyaret etti. TOBB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun Başkan Yardımcısı olarak 
görev yaptığı Eurochambres’in CEO’su Ben Butters 
ile buluşan heyet, küresel ekonomideki gelişmeler ve 
Türkiye-Avrupa ticari ve ekonomik ilişkilerine yönelik 
güncel konuları değerlendirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
ziyaret kapsamında İZTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Özgener ile birlikte, Brüksel’de bulunan 
İzmir Evi’ne de bir ziyaret gerçekleştirerek, dünyada 
şehirlerin yarıştığı bir süreçte, İzmir Evi’nin kentimizin 
tanıtımı için büyük fırsat olduğu değerlendirmesinde 
bulundu.

Yorgancılar, TOBB’un 
Brüksel ziyaretine katıldı
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Ödemiş OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO’nun ev Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO’nun ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Ödemiş Organize sahipliğinde gerçekleştirilen Ödemiş Organize 
Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına 
katıldı. İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, katıldı. İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, 
Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş 
Belediye Başkanı ve Ödemiş OSB Yönetim Belediye Başkanı ve Ödemiş OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Eriş ile heyet üyelerinin Kurulu Başkanı Mehmet Eriş ile heyet üyelerinin 
katıldığı toplantıda bölge gündemindeki konular katıldığı toplantıda bölge gündemindeki konular 
değerlendirildi.değerlendirildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Tire Organize 

Sanayi Bölgesi (TOSBİ) tarafından 
düzenlenen, bölge katılımcıları ile 
buluşma etkinliğine katıldı.

Gecede yaptığı konuşmada 
20'yi aşkın organize sanayi 
bölgesinin kuruluşunda 
bulunduğunu belirten Yorgancılar, 
“Burada hayata geçirdiğiniz 
yatırımlar ve ortaya koyduğunuz 
çalışma ile ülkemizin üretimini 
ve istihdamını artırıyorsunuz. 
Türkiye’nin 81 ilini gezmiş ve bütün 
organize sanayi bölgelerini görmüş 
bir kardeşinizim. Bu bölgeler içinde 

İzmir’in organize sanayi bölgeleri, 
adeta parıldamaktadır. Bu OSB’leri 
kuran da, Asya-Pasifik ülkeleri 
arasında ‘en iyi oda’ seçilen Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’dır. OSB’ler 
her zaman gurur kaynağım oldu. 
Bize bu gururu yaşatan ve emeği 
geçen herkese teşekkür ederim” 
dedi.

Gecede konuşan Tire 
Kaymakamı Fatih Çobanoğlu 
ise yürütülen projelerde OSB’ye 
sağlanan devlet desteklerini 
anlattı ve TOSBİ’de beş bini aşkın 
işçinin çalıştığını, aileleriyle birlikte 
yaklaşık 20 bin kişinin bölgeden 
fayda sağladığını ifade etti.

TOSBİ’nin 1993’ten beri 
faaliyetlerini sürdürdüğünü dile 
getiren Müteşebbis Heyet Başkanı 
Metin Akdaş da bölgenin İzmir’deki 
OSB’ler arasında üçüncü büyük 
organize sanayi bölgesi olduğunu 
belirterek kuruluşundan bu güne 
kadar gerçekleştirilen yatırımları 
anlattı.

TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı 
Kosat Gürler gecenin sonunda 
TOSBİ’de 23 yıl süren görevinin 
ardından emekli olan Bölge Müdürü 
Galip Kılınç ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a plaket takdim 
etti.

“OSB’ler gurur kaynağım oldu”“OSB’ler gurur kaynağım oldu”
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EGEV Başkanlar Kurulu Toplantısında 
İzmir’in ekonomi gündemi konuşuldu

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Batı 
Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla düzenlenen Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı  (EGEV) İzmir 

Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katıldı.

ESBAŞ Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim 
Şirketi’nin (ESBAŞ) Genel Kurulu, İzmir Valisi 
Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında 
gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısına 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Arda Yüksel katıldı.

Fransa’nın Ulusal Bayramı kutlandı
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Muhsin Dönmez, Fransa’nın Ankara 
Büyükelçisi Herve Magro ve İzmir Fahri Konsolosu 

Zeliha Toprak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Fransa Ulusal Bayramı Resepsiyonuna katıldı.

“1 Milyon İstihdam Projesi” için 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Muhsin Dönmez, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen 1 Milyon 

İstihdam Projesi Bilgilendirme ve Değerlendirme 
Toplantısına katıldı. Toplantıda proje hakkında 
katılımcılara bilgi verildi ve projenin nasıl daha 

geniş bir perspektife yayılabileceğine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunuldu.
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28 Haziran 2022 tarihli resmî gazetede 
yayınlanan 7412 sayılı İstanbul Finans 
Merkezi Kanunu; uluslararası alanda 
Türkiye’nin finansal rekabet gücünü 
artırmak, küresel finans ve sermaye 
piyasalarıyla entegrasyonu güçlendirmek 
ve İstanbul Finans Merkezini 
(İFM) dünyanın önde gelen finans 
merkezlerinden birisi yapma iddiasını 
taşımaktadır.

Kanunda İFM ile ilgili olarak;
l Bölgenin alanı
l Yönetilmesi ve işletilmesi
l Merkezde yapılabilecek faaliyetler
l Bölgede faaliyet gösterecek 

firmalara sağlanacak teşvik, indirim, 
istisna ve muafiyetler konularında 
yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
Bölgenin işletimi yönetici şirket 
tarafından gerçekleştirilecek, bölgede 
faaliyet göstermek isteyen firmaların 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden 
katılım belgesi alması gerekecektir.

Tek durak büro
İFM’de faaliyet gösterecek firmaların 

izin, ruhsat, lisans vb. başvuruları ile 
başvuru süreçlerinin hızlandırılmasını 
sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının görev alacağı “tek durak 
büro” oluşturulacaktır. Büroda, çalışma, 
sosyal güvenlik, çevre-şehircilik, hazine-
maliye, içişleri, ticaret belediyecilik 
konularında bakanlık ve ilgili kuruluş 
temsilcilerinin yer alması öngörülmüştür. 
Tek durak büronun oluşumu ve 
koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Finans 
Ofisince yürütülecektir.

İFM’de sağlanan destekler
Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen 

destekler İFM’de sadece “finansal hizmet 

EGE’DEN

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

İSTANBUL’UN FİNANS 
MERKEZİ HAYALİ
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ihracatı” yapan firmalara ve bu firmaların finansal 
hizmet ihracatına sağlanmaktadır. Kanunun 5’inci 
maddesinde finansal hizmet ihracatı, Katma Değer 
Vergisindeki hizmet ihracatına benzer mahiyette; 
finansal hizmetin yurt dışında yerleşik kişilere verilmesi 
ile finansal hizmetten yurt dışında yararlanılması 
koşullarına bağlanmıştır. Finansal hizmet ihracatı 
yapan katılımcı firmaların, tanım dışında kalan 
yurt içine dönük ya da kendi adlarına yaptığı her 
türlü finansal faaliyetleri, finansal hizmet ihracatı 
olarak değerlendirilmeyecek ve kanunda belirtilen 
desteklerden yararlandırılmayacaktır. Finansal hizmet 
ihracatı desteklerine sağlanacak destekler şunlardır.

l Elde edilen kazancın yüzde 75’i (2022-2031 
vergilendirme dönemleri için ilk 10 yılda yüzde 100’ü) 
kurum kazancından indirilir

l İşlemler BSMV’den istisnadır
l İşlemler harçtan, faaliyetlerle ilgili kağıtlar damga 

vergisinden istisnadır
l Çalışanlardan, yurt dışında en az 5 yıl deneyimli 

olanların ücretlerinin yüzde 
60’ı; yurt dışında en az 10 yıl 
deneyimli olanların ücretlerinin 
yüzde 80’i gelir vergisinden 
istisna edilmektedir. Bu 
istisnadan yararlandırılacak 
olanların son 3 yıl içinde 
Türkiye’de çalışmamış olması 
gerekmektedir.

l Taşınmaz kiraları damga 
vergisi ve harçtan müstesnadır.

En az 3 ülkede aktif olarak 
faaliyet gösteren katılımcı 
firmaların bölgesel hazine ve 
finansal yönetim merkezleri 
de yukarıdaki desteklerden 
yararlandırılacaktır. 

Ayrıca kanunun yürürlüğe 
girdiği 28.06.20022 tarihinden 
itibaren 5 yıl süreyle, katılımcı 
belgesi almış finansal 
kuruluşların İFM’de bulunan 
merkez ve şubelerinden 
finansal faaliyet harçları 
alınmayacaktır.

Diğer hususlar 
Kanunda yer alan 

düzenlemelere göre, İFM’deki 
faaliyetlerde önem arz eden 
diğer bazı hususlar aşağıda 
özetlenmiştir.

l VUK ve TTK hükümlerine 
bağlı olmaksızın yabancı para 

cinsinden defter tutulması ve belge düzenlenebilmesi 
Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkisindedir. 

l Bölgede katılımcılar arasındaki işlemler, 
sözleşmeler, haberleşme, hesap ve defterlerin Türkçe 
tutulması mecburiyeti yoktur.

l Katılımcılar kendi aralarında, faaliyetleri ile 
ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, her nevi 
işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçiminde 
bulunabileceklerdir.

l İFM katılımcıları ile en az 3 ülkede faaliyet 
gösteren katılımcıların bölgesel merkezleri, yabancı 
uyruklu personel çalıştırabileceklerdir.

Değerlendirme 
24 Mart 2022’de yayınlanan güncel küresel finans 

merkezleri endeksine (GFCI) göre; New York, Londra, 
Hong Kong’la başlayan ilk 10’da Paris 11’inciliğe 
geriledi, 1980 sonrası Çin ekonomi politikalarının 
sembol kenti Shenzhen 2 basamak daha yükselerek 
ilk 10’a yükseldi. Ne yazık ki İstanbul’un endeksteki 

güncel yeri 3 sıra gerilemeyle 
64’üncü sıradadır. GFCI 
endeksi; bankacılık, yatırım, 
sigortacılık, profesyonel 
hizmetler, kamu yönetimi 
ve mevzuat, maliye, finans 
teknolojisi ile ticaret olmak 
üzere 8 ayrı alt endekslerden 
oluşmaktadır. İFM kanunu 
ile yapılan düzenlemelerin 
tabii ki bir anlamı vardır 
ancak kanundan beklenen 
hedeflere ulaşılabilmesi; 
İstanbul’un, daha doğrusu 
Türkiye’nin dünyanın önde 
gelen bir finans merkezi 
olabilmesi için öncelikle alt 
endeks başlıklarında iyileşmek, 
endekslerdeki sıramızı 
yukarılara taşıyabilmemiz 
gerekiyor. Endekslerin 
oluşumunu; nitelikli işgücü, 
liyakat, işletme eğitimi, işgücü 
piyasasında esneklik, yaşam 
kalitesi, yasal düzenlemeler, 
vergiler, yolsuzluk, yatırım 
ortamı, sermaye piyasasında 
hacim ve şirket değerleri, 
finansal hizmetler yelpazesinin 
genişliği, istihdam ve üretim, 
altyapı, uygun maliyetlerde 
ofis, toplu taşıma, inovasyon, 
kültürel çeşitlilik vb.150 kriterin 
değerleri belirlemektedir.
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7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile 
Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 11.06.2022 
tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete 
’de yayımlanarak yayım tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz 
konusu kanun ile Türk Borçlar 
Kanunu’na eklenen geçici madde şu 
şekildedir;

“GEÇİÇİ MADDE 1; Konut kiraları 
bakımından bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih ile 1/7/2023 (bu tarih 
dahil) tarihleri arasında yenilenen 
kira dönemlerinde uygulanacak 
kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir 
önceki kira yılına ait kira bedelinin 
yüzde yirmi beşini geçmemek 
koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira 
yılının tüketici fiyat endeksindeki on 
iki aylık ortalamalara göre değişim 
oranının yüzde yirmi beşin altında 
kalması halinde değişim oranı 
geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha 
uzun süreli kira sözleşmelerinde 
de uygulanır. Bu oranları geçecek 
şekilde yapılan sözleşmeler, fazla 
miktar yönünden geçersizdir. Bu 
fıkra hükmü, 344 üncü maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca hâkim 
tarafından verilecek kararlar 
bakımından da uygulanır.”

Bu düzenleme ile;
● 01.07.2023 tarihine 

kadar yenilenen konut kira 
sözleşmelerinde kira bedelinde 

en fazla %25 oranında artış 
yapılabilecektir. Aksi takdirde 
yapılan sözleşmeler geçersiz 
olacaktır.

●  Yalnızca 11.06.20222-
01.07.2023 tarihleri arasında 
yenilenen kira bedeline ilişkin 
anlaşmalar bakımından %25 
oranında artış sınırı getirilmiştir.

●  İşyeri kiraları kanunun kapsamı 
dışında bırakılmıştır. Bu doğrultuda, 
işyeri kiraları bakımından Türk 
Borçlar Kanunu’nda yer alan 
TÜFE’deki on iki aylık değişim 
oranı ile artış uygulaması devam 
edecektir.

●  Türk Borçlar Kanunu 344/2.
maddesi uyarınca; “Taraflarca 
kira bedeli konusunda bir anlaşma 
yapılmamışsa, kira bedeli, 
bir önceki kira yılının tüketici 
fiyat endeksindeki on iki aylık 
ortalamalara göre değişim oranını 
geçmemek koşuluyla hakim 
tarafından, kiralananın durumu göz 
önünde bulundurularak hakkaniyete 
göre belirlenmektedir.” Ancak söz 
konusu kanunla getirilen konut 
kira artışındaki %25 artış sınırı, 
Türk Borçlar Kanunu’nun 344/2.
maddesi uyarınca hakim tarafından 
verilecek olan kararlar açısından da 
uygulanacaktır.

●  Bir önceki kira yılının tüketici 
fiyat endeksindeki on iki aylık 

ortalamalara göre değişim oranı, 
%25’in altında kaldığı takdirde 
kira artışında uygulanacak tutarın 
belirlenmesinde değişim oranı 
(TÜFE) kullanılacaktır.

●  Türk Borçlar Kanunu’nun 
344/3.maddesi uyarınca; 
“Taraflarca bu konuda bir 
anlaşma yapılıp yapılmadığına 
bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli 
veya beş yıldan sonra yenilenen 
kira sözleşmelerinde ve bundan 
sonraki her beş yılın sonunda, 
yeni kira yılında uygulanacak kira 
bedeli, hakim tarafından tüketici 
fiyat endeksindeki oniki aylık 
ortalamalara göre değişim oranı, 
kiralananın durumu ve emsal kira 
bedelleri göz önünde tutularak 
hakkaniyete uygun biçimde 
belirlenir.”  

Ancak geçici maddede bu 
hususta herhangi bir düzenleme 
yer almamaktadır. Bu sebeple 
taraflarca anlaşma yapılıp 
yapılmadığına bakılmaksızın, 
beş yıldan uzun süreli veya 
beş yıldan sonra yenilenen kira 
sözleşmelerinde ve bundan 
sonraki her beş yılın sonunda, 
uygulanacak yeni kira bedelinin 
hakim tarafından belirlenmesine 
ilişkin davalarda %25’lik sınırın 
uygulanmayacağı şeklinde 
yorumlanmaktadır.

KONUTLARDA KİRA ARTIŞ KONUTLARDA KİRA ARTIŞ 
ORANLARININ YÜZDE 25’İORANLARININ YÜZDE 25’İ
AŞAMAYACAĞI DÜZENLEMESİAŞAMAYACAĞI DÜZENLEMESİAv. Murat ULUSU

EBSO Hukuk Danışmanı

Özdere-İzmir
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Özdere-İzmir

Özdere-İzmir
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen Haziran ayı 
Meclis toplantısında yaptığı 

açılış ve Başkanlık sunuşlarında, 
Meclis toplantısına konuk olan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na katılımları için 
teşekkür ederek ‘Hoş geldiniz’ dedi.

Esen ayrıca İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanının, İzmir 
Ticaret Borsası Meclis Başkanının, 
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanının, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanının, 
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanının ve 
TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu 
Başkanının Meclis toplantısına 

iştirak ettiklerini belirterek tüm 
konukları sevgi ve saygıyla 
selamladığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu 
bize güç veriyor
Son yıllarda hem dünyanın 

ve hem de ülkemizin pandemi, 
ekonomik darboğaz, yüksek 
enflasyon dalgası, savaşlar, 
mülteci meselesi, enerji krizi, 
gıdaya erişimde sıkıntılar ve 
benzeri çok çeşitli sorunlarla 
yüzleştiğini belirten Esen, “Böylesi 
zorlu dönemlerden geçerken 
gerek üyelerimizle, gerekse iş 
insanları ve Oda temsilcileri 
olarak kendi içimizde işbirliğimizi 
güçlendirmemiz büyük önem 
taşıyor. TOBB önderliğinde 

işbirliği içinde konuların çözüme 
kavuşturulması süreci eksiksiz 
bir şekilde devam ediyor. Bu 
bağlamda üyelerimizin sorunlarını 
birebir dinleyip çözüm üretmek 
için yoğun mesai harcayan Sayın 
Hisarcıklıoğlu’nun aramızda 
olması, bize güç veriyor. Bu vesile 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 70. yılını kutluyor, nice 
başarılı yıllar diliyorum” dedi.

Dengeler altüst oldu
Rusya-Ukrayna Savaşının sona 

ermediği gibi giderek uzayan bir 
hal almasının dünya barışını ve 
ekonomisini tehdit etmeye devam 
ettiğini vurgulayan Esen, “Pek 
çok uzman tarafından savaşın 
yıllar boyunca sürebileceği ve 

Esen’den Meclis temennileri
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büyüyebileceği ifade ediliyor. 
Bu durum halen önümüzdeki en 
olumsuz senaryo, zira savaşın 
başlamasının üzerinden daha 
birkaç ay geçmesine karşın 
dünyadaki gıda ve enerji dengeleri 
altüst olmuş durumda. Pandemiden 
beri süregelen zorlukların üstüne 
bir de savaşın getirdiği zorlukların 
eklenmiş olması son derece 
rahatsız edici bir durumdur. Savaşın 
bir an önce bitmesi herkesin ortak 
temennisi olsa da farklı stratejiler 
geliştirmemizin şart olduğu da 
ortadadır. Özellikle artan enerji 
ve gıda pahalılığının giderek 
darboğaza dönüşmesi ve kıtlığa 
kadar uzaması riskine karşı çok 
dikkatli olmamız gerekiyor. Dünya 
genelinde yüksek enflasyona 
karşı sıkılaşma politikası sebebiyle 
küresel resesyon beklentileri de 
bir diğer zorlayıcı meseledir. Bu 
ekonomik mevzuların yanında 
kuraklık gibi olumsuzlukların 
etkisini de göz önüne aldığımızda 
çok daha uzun vadeli bir gıda ve 
enerji kriziyle yüzleşebileceğimize 
dönük bir tehlikeden söz edilebilir. 
Söz konusu zorluklar şüphesiz ki 
sonbahar ve kış aylarında çok daha 
fazla hissedilir hale gelecek. Bu 
nedenle hazırlıklarımızı şimdiden 
bu yönde yoğunlaştırmamız 

elzemdir” diye konuştu.

Yangınlara karşı 
küresel işbirliği
Yaz aylarının yeni başlamış 

olmasına ve baskın sıcak dalgasının 
henüz yaşanmamış olmasına 
rağmen farklı yerlerden orman 
yangını haberlerinin gelmeye 
başladığını dile getiren Esen, 
“Geçen yıl yaşadığımız yangın 
felaketlerinden sonra bu yaz 
muhtemel yangınlar için kıştan 
hazırlıklı olunması gerektiğini 
pek çok kez ifade ettik. Nitekim 
geçtiğimiz hafta Marmaris’te 
çıkan yangına sadece birkaç 
dakika içinde müdahale edilmiş 
olması, geçen yıla nazaran daha 
teyakkuzda olduğumuzu gösterdi. 
Ama maalesef buna rağmen sadece 
birkaç saat içinde binlerce hektarlık 
alan yandı. İklim krizi sebebiyle 
yangınların tüm dünyanın ortak 
sorunu haline gelmesi, bu alanda 
ortak bir güvenlik meselesi olarak 
küresel iş birliğinin gerekliliğini 
gösteriyor” ifadesini kullandı.

EBSO üyesi firmaları 
tebrik etti
Esen, İstanbul Sanayi Odası’nın 

her yıl gerçekleştirdiği 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu çalışmasında 

bu yıl EBSO üyesi 74 firmanın 
yer aldığını belirterek zorlu bir 
dönemde üretimlerini artırarak 
gerek EBSO’nun gerçekleştirdiği 
100 Büyük, gerekse İstanbul Sanayi 
Odası’nın 500 Büyük listesine 
girmeye hak kazanan firmaları bir 
kez daha tebrik ettiğini söyledi.

Türk sporcuların dünya 
çapında elde ettiği sportif 
başarıların bir nebze olsun 
yüzlerini güldürdüğünü belirten 
Esen, aerobik jimnastikte geçen 
yılki dünya şampiyonluğunun 
ardından bu yıl dünya ikincisi olarak 
bayrağımızı dalgalandıran Ayşe 
Begüm Onbaşı’yı tebrik etti ve 
başarılarının devamını diledi.

EBSO Meclis Üyesi Hüseyin 
Arıcı’nın TOBB Genel Kurul 
Delegeliğinde 10 yılını doldurduğu 
için Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 70. yılı kutlamaları 
çerçevesinde bir plaket aldığını 
ifade eden Esen, Arıcı’yı tebrik etti.

EBSO Genel Sekreteri Mustafa 
Kalyoncu’nun Genel Sekreterlik 
görevinde 20 yılı doldurması 
nedeniyle plaketle ödüllendirildiğini 
söyleyen Esen, başarılı 
çalışmalarının devamını dileyerek, 
Kalyoncu’yu tebrik etti.

Esen, herkesin Kurban 
Bayramını kutladı.



22 TEMMUZ 2022

MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO Meclisi’nin 

Haziran ayı toplantısında yaptığı 
konuşmasında, Meclis toplantısına 
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

TOBB’un 70. yılını gönülden 
tebrik ettiğini söyleyen Yorgancılar, 
“TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız 

nezdinde, TOBB’un Yönetim 
Kurulu Üyelerine, TOBB camiasına 
başarı dileklerimi iletiyorum. 
Sayın Hüseyin Arıcı’yı 10 yıl Genel 
Kurul Delegeliği dolayısıyla, Genel 
Sekreterimiz Mustafa Kalyoncu’yu 
da 20 yılı aşkın Genel Sekreterliği 
dolayısıyla plaket almalarından 
ötürü tebrik ediyorum. Kişiliğiyle, 
bilgisiyle Türkiye’deki tüm 
odalara destek olan anlayış içinde 

hizmetlerine devam eden Sayın 
Kalyoncu’nun aldığı plaketten 
dolayı büyük onur duydum” dedi.

İzmir’in ortaya 
koyduğu sinerji
Hisarcıklıoğlu’nun “Birlikte 

rahmet ve bereket, ayrılıkta azap 
vardır” ifadesini çok sık kullandığını 
hatırlatan Başkan Yorgancılar, 
“İzmir Odaları olarak da bu 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Her geçen gün katlanarak artan maliyetler ile 
yapılan üretim ve ihracat değer yitirmektedir. Maalesef sahip olduğumuz avantajların kaybedilmesi 

durumuyla karşı karşıya kaldık. Fiyat istikrarını mutlaka sağlamamız gerekiyor” dedi.

Yorgancılar: Yorgancılar: 
“Sahip olduğumuz “Sahip olduğumuz 

avantajları avantajları 
kaybediyoruz”kaybediyoruz”
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birlikteliği, özellikle de bu dönemde 
çok önemli projelere imza atarak 
ortaya koyduk ve çalışmalara 
devam ediyoruz. Bu bağlamda 
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener’e, İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli’ye, Deniz 
Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’e ve 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Esiknazi’ye ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kıtlık döngüsü
Birleşmiş Milletler’in Rusya-

Ukrayna savaşının etkilerine 
dair yayınlamış olduğu raporda, 
Covid-19 ile kırılganlaşan 
ekonomilerin savaş ile en az 
bir nesildir görülmeyen küresel 
yaşam pahalılığına ulaştığına ve 
kıtlık döngüsüne dikkat çekildiğini 
dile getiren Yorgancılar, “Kıtlık 
döngüsünün şiddetlenmesinin 
gerekçeleri, küresel gıda fiyatlarının 
rekor düzeyde yükselmesi, Brent 
petrol fiyatının 120 dolarlara kadar 
çıkması, Avrupa’nın doğalgazı 
2020’ye göre 10 kat daha pahalı 
kullanması, maliyetlerin pandemi 
öncesine göre üç kat fazla olması, 
faiz oranlarının artması ve gübre 
fiyatlarının sürekli zam görmesi 
olarak sıralanıyor. Sonuç olarak 
sosyal ve politik nedenlerle 
şiddeti artan bir kıtlık döngüsünün 
olabileceği öngörüsü paylaşılıyor. 
Yaşam maliyetleri artarken 
net gelirler azaldı, çiftçilerin 
ve KOBİ’lerin finansal güçleri 
maalesef zayıfladı, ayrıca yaşam 
standartları her kesim için düştü, 
bütçe olanakları ve sosyal güvenlik 
azaldı. Bu durumdan yükselen 
ve gelişmekte olan bizim gibi 
ekonomiler özellikle etkilendi” 
ifadesini kullandı.

Türkiye’nin hali hazırda en 
hassas konusunun Birleşmiş 
Milletler raporunda da altı 
çizildiği üzere gelir adaletsizliği 
olduğunu belirten Yorgancılar, 
“Orta direk diye tabir ettiğimiz 

sınıf kalmadı. Yaklaşık 8 milyon 
kişinin asgari ücretle yaşadığı 
düşünüldüğünde, asgari ücretin 
mutlaka güncellenmesi gerektiği 
ortadadır. Gelir adaletsizliğinin 
bizleri daha başka sosyal sorunlarla 
karşı karşıya bırakmaması önem arz 
ediyor. Asgari ücret güncellenirken 
bu ücretin bütün farkının üreticiye 
bırakılmaması, vergi dilimlerinin 
düşürülmesi yoluyla belirli bir 
oranda, en azından geçiş sürecinde 
Hükümetimizle birlikte karşılanması 
uygun olacaktır. Vergi dilimlerinin 
aşağı indirilmesi ve çalışan kesimin 
eline geçecek paranın artması, 
sosyal devlet anlayışına daha 
uygundur” dedi.

Sürdürülebilir büyüme 
ve istihdam
Artan maliyetlerin ve iklim 

sorunlarının üretimin dengesini 
bozarak dünyayı kıtlık döngüsüne 
götürdüğünü vurgulayan 
Yorgancılar, “IMF, Dünya Bankası 
ve OECD, bu ay içinde yaptıkları 
açıklamalarla büyüme oranlarına 
ilişkin öngörülerini revize ettiler. 
Son duruma göre 2022 için 
büyüme, küresel olarak ortalama 
yüzde 3; Euro Bölgesinde ortalama 
yüzde 2,1; ülkemizde ise yüzde 
3 şeklinde bekleniyor. Küresel 
büyüme ve Euro Bölgesi büyümesi 
2021 yılının neredeyse yarısı 
seviyesinde beklenirken ülkemiz 
için ise geçen seneki yüzde 11’lik 
büyümenin neredeyse dörtte 
biri seviyesinde bir beklenti var. 
Şu bir gerçek ki sanayi üretimi 
arttığı müddetçe büyüyoruz. 
Sürdürülebilir bir büyüme için 
her sene 4, 4,5 veya 5’lik bir oran 
yakalamamız gerekiyor. İşte o 
zaman işsizliği çözmek çok daha 
kolay olacak” diye konuştu.

PMI verilerinin de 2022 yılındaki 
düşük büyüme tahminlerini teyit 
ettiğini vurgulayan Yorgancılar, 
“Benzer şekilde küresel verilerde 
ve Avrupa özelindeki verilerde bir 
düşüş gözleniyor. Buna rağmen 
çizginin üzerinde kalmayı başardık. 

Ülkemizde Kasım ayından bu 
yana bir düşüş eğilimi var ve son 
üç aydır maalesef baraj altındaki 
seviyeyi korur durumdayız. Artan 
hammadde, enerji ve navlun 
fiyatları ile enflasyon gibi üretimi 
zorlaştıran unsurlar, sanayicinin 
son durumunu açıkça ortaya koyan 
bir tablo sergilemektedir” ifadesini 
kullandı.

Enerji maliyetleri
Enerji fiyatlarının birçok sektör 

açısından katlanılamaz boyutlarda 
olduğunu vurgulayan Başkan 
Yorgancılar, “Savaşla birlikte 
küresel enerji fiyatlarının artışı bu 
durumu tetikledi. Konuyla ilgili 
destekler son derece önemli. 
Enerjide dışa bağımlılığımız 
biliniyor, yapılan yeni nükleer 
santrallerin mutlaka ve mutlaka 
en kısa sürede devreye girmesi 
ve anlaşmaların güncellenmesi 
gerekiyor. Bunları hem teknolojisi 
ile hem de maliyetleri daha 
ucuz olacak bir şekilde ülkemize 
kazandırmamızın doğru olduğuna 
inanıyorum. Son bir yılda sanayide 
doğalgaz kullanımına gelen zam 
oranı yüzde 800’ün üzerindedir. 
Elektrik kullanımına gelen zam da 
yüzde 300’ün üzerindedir. Fiyat 
artışlarının geriye çekilmesiyle 
ilgili talep ve girişimlerimize 
maalesef olumlu cevap alamadık. 
Enerji teminiyle ilgili ve kışın 
yaşanabilecek sorunlara yönelik 
bugünden acil önlemlerin 
alınması ve kaynak çeşitliliğine 
yoğunlaşılması gerekiyor” dedi.

Avantajlarımızı 
kaybediyoruz
Enflasyonda üretici ve tüketici 

fiyat endeksleri arasındaki 
makasın rekor kırdığı bir süreçten 
geçildiğinin altını çizen Yorgancılar, 
“Dünyada yüzde 73 enflasyon 
ile beşinci, 1548 ÜFE endeks 
değeriyle üçüncü, 830’lardan 
745’lere inen CDS primi ile ikinciyiz. 
Gelişen para birimleri arasında 
da Türk Liramız maalesef en 
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çok değer kaybeden para birimi 
konumunda yer alıyor. Dolar son 
bir yılda TL karşısında yüzde 99 
değerlendi. Bu durum maliyetlere 
yansımaktadır. Her geçen gün 
katlanarak artan maliyetler 
ile yapılan üretim ve ihracat 
değer yitirmektedir. Maalesef 
sahip olduğumuz avantajların 
kaybedilmesi durumuyla karşı 
karşıya kaldık. Fiyat istikrarını 
mutlaka sağlamamız gerekiyor” 
diye konuştu.

Kanunda Merkez Bankasının 
temel amacının fiyat istikrarını 
sağlamak olduğunun çok açık bir 
şekilde ifade edildiğini hatırlatan 
Yorgancılar, “Ne yazık ki alınan 
kararlar uzun soluklu olmuyor. 
Enflasyon artışını ve kur oynaklığını 
bir türlü önleyemiyoruz. Küresel 
piyasalarda yüksek likidite dönemi 
sona erdi. Uzmanlar tarafından art 
arda riskler için ‘kasırga, kusursuz 
fırtına’ gibi tanımlar yapılmakta. 
O nedenle ivedilikle riski artıran 
unsurları ortadan kaldırmamız 
gerekiyor” ifadesini kullandı.

Üretici ilave yüklerle 
karşılaşıyor
1 milyon dolarlık ithalat 

ödemesinin saat 17.00’den önce 
16,5 milyon lira olarak yapıldığını, 
ancak 17.00’dan sonra 17,5 milyon 
lira olarak ödendiğini vurgulayan 
Başkan Yorgancılar, “Aradaki 
1 milyon lira fark için kredi 
kullanılmak istendiğinde ise yüzde 
30-35 civarında banka kredileri 
ile karşılaşılıyor. Hem 1 milyon lira 
kur farkı ve hem de kredi faizi 
düşünüldüğünde sanayicinin 
bunu ödeyebilmesi imkansızdır. 
Uygulamanın bankaların sistemi 
kapandıktan sonra yapılması 
sanayiciyi zor duruma sokuyor. Bu 
konuda Sayın Hisarcıklıoğlu’nun 
ortaya koyduğu çabaların 
bilincindeyiz. Ayrıca kredi kullanımı 
sırasında şirketlerin döviz birikimleri 
olup olmadığına yönelik denetçi 
firmalardan bilanço onayı almaları 
gerekiyor ve bu rapor için 25 ile 
30 bin lira arası bedel alınmakta. 
Dolayısıyla üreticiler olarak girdileri 
aşağı çekelim diye çabalarken, 

sürekli ilave birtakım yükler ile karşı 
karşıya kalmaktayız” dedi.

Reformlara odaklanılmalı
Kredi faizleriyle ilgili çok sayıda 

EBSO üyesi firmadan şikayet 
geldiğini aktaran Yorgancılar, 
“Bankalar yüzde 17 oranla kur 
korumalı mevduat için para 
toplarken, gerçekten para yatırmak 
istendiğinde yüzde 24 orana kadar 
para toplayan bankalar görüyoruz. 
Bunun karşılığında sattıkları oran 
35-36-37 seviyesinde bulunuyor. 
Eğer yüzde 70 enflasyon varsa 
ve faiz yüzde 35 ise, bu aslında 
düşük bir faiz seviyesidir. Bu 
durumda mutlaka enflasyonu 
aşağıya çekmek için çalışmamız 
gerekiyor. Fiyat istikrarı açısından 
bunu yapmamız şarttır. Böylesi 
dönemleri daha önce de yaşadık. 
Çözüm noktasında ekonomiye, 
reformlara odaklanılması gerekiyor” 
diye konuştu.

Katma değerli üretim için acilen 
teknoloji liselerinin kurulması 
gerektiğini dile getiren Yorgancılar, 
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sadece meslek liselerinin değil, 
diğer liselerdeki eğitimin de 
günün teknolojisine uygun 
olarak dönüşümünün sağlanması 
gerektiğini ifade etti.

Özellikle yassı kütükle ilgili olarak 
demir çelik sektörünün son derece 
zor durumda olduğunu belirten 
Yorgancılar, bununla ilgili bir rapor 
hazırladıklarını ve Hisarcıklıoğlu’na 
sunacaklarını söyledi.

Aliağa Organize Sanayi 
Bölgesi’nin genişlemesiyle ilgili 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın 
önünde bekleyen bir imza 
bulunduğunu ifade eden Yorgancılar, 
bu konuda destek beklediklerini 
belirtti ve TOBB’un ALOSBİ’de 
yaptığı okulun bittiği, açılışının 
ise sonbaharda Sayın Bakanın da 
katılımıyla yapılmasının hedeflendiği 
bilgisini verdi.

Yorgancılar, kadınları toplumdan 
dışlayan, kız çocuklarının okumasını 
engelleyen, sadece dini ön plana 
çıkaran ve yaygınlaştıran tarikat 
liderlerinden sürekli övgüyle söz 
edilmesinin, Atatürk’ün bıraktığı 
Cumhuriyet mirasına tezat 
olduğunun da altını çizdi.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları da 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Murat 
Kurtalan ve Taner Telcioğlu’nun 
gündeme getirdiği GES’ler 
konusundaki aksaklıkları yakından 
takip ettiğini, ancak maalesef 
Türkiye’de bir yasa çıkarıldıktan 
sonra uygulamaya geçildiğinde 
önemli aksaklıkların ortaya 
çıkabildiğini ve düzeltilmesinin de 
uzun sürebildiğini belirtti.

EBSO olarak temiz enerji 
konusundaki aksaklıklarla ilgili bir 
çalışma yapacaklarını dile getiren 
Yorgancılar, TOBB’da da bu konuda 
çalışma yapıldığını bildiğini, hepsini 
düzenleyip en kısa sürede Enerji 
Bakanlığı ile paylaşarak çözüm 
arayacaklarını söyledi.

Barış Erel’in gündeme getirdiği 
konuya ilişkin, değişen dünyada 
bazı sektörlerin ciddi anlamda 
etkilendiğinin kabul edilmesi 
gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, 
“Eskiden en büyük film üreticisi 
olan Kodak artık yok. Çünkü 
teknoloji insanlara çok daha rahat 
bir kullanım sundu. Benzer şekilde 
insanlar eskiden sevdikleri şarkıları 
kasetlere kaydederken şimdi online 
uygulamalarla istedikleri şarkıyı 
telefon ve tabletten dinleyebiliyorlar. 
Fakat tabi ki yaşanan değişime 
rağmen devam etmesi gereken 
sektörler var. Bu anlamda Sayın Erel, 
sektörüne ilişkin ifade ettiği konuları 
bir dosya halinde iletirse Ankara’da 
yapılacak TOBB Ekonomi Şurası’nda 
dile getirebiliriz” dedi.

Çeşitli ortamlarda yaklaşan Oda 
seçimlerinde Başkanlıkla ilgili fikrini 
paylaştığını dile getiren Yorgancılar, 
“Geriye dönüp baktığımda, EBSO’da 
ilk kez 1994 yılında Meclis üyesi 
olarak görev yapmaya başladım. 
Atıl Akkan ve Kani Aydoğdu 
Başkanların döneminde Yönetim 
Kurulu Muhasip Üyesi olarak görev 
aldım. Oda bütçesinin ne şekilde 
yönetilmesi gerektiğini bu süreçte 
öğrendim ve deneyimledim. Oda 
kanununu, mevzuatını öğrendim. 
Kazandığım bu deneyimler 
neticesinde, Yönetim Kurulu 
Başkanlığım döneminde Odamız 
4-5 kere müfettişlerce denetlendi 
ve çok şükür bu denetimlerden 
alnımızın akıyla çıktık. Bir dönem 
Meclis Başkanlığı sonrasında üç 
dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yapınca, ailemin de isteği ile seçime 
tekrar katılmama kararı aldım. Fakat 
hem Sayın Hisarcıklıoğlu’nun ve 
hem de diğer Oda Başkanlarının son 
dört seneki çalışmalarımıza ilişkin 
dile getirdikleri ifadeler karşısında 
büyük bir gurur duydum. Tabi ki 
bu çalışmalarda Meclis üyelerimizin 
de çok önemli katkıları oldu. Hem 
TOBB ETÜ Üniversitesi’nin ve hem 
de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 
Mütevelli Heyet Üyesi oldum; ancak 
kanun gereği sadece bir üniversitede 

görev yapabileceğim için Sayın 
Hisarcıklıoğlu’nun talebiyle TOBB 
ETÜ’deki görevime devam ediyorum. 
Sayın Özgener’in isteği üzerine 
de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 
Başkan Danışmanı olarak katkı 
sağlamaya devam ediyorum. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevime 
başladıktan sonra çalışanlar ile 
güzel bir sistem kurduk. Aylık 
faaliyet raporlarında da görüldüğü 
üzere, Yönetim Kurulunda bir ekip 
olarak çalıştık. Çünkü yaptığımız 
iş ekip, inanç ve birliktelik işidir. 
EBSO Bu bakış açısıyla başarıyı 
yakaladı. Ben nazar değmesin 
diye konuşmamda değinmedim, 
ama Sayın Hisarcıklıoğlu’nun 
dile getirdiği üzere bugün İzmir, 
üretimde Türkiye’de ikinci sıraya 
gelmiştir. Bu ay Sayın Hisarcıklıoğlu 
ile iki kere görüştük, ikisinde de aday 
olmama kararımı gözden geçirmemi 
istedi. Bunun üzerine, yaklaşan Oda 
seçimlerinde tekrar Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na adayım. Nasip olur 
da seçilirsem tabi ki fedakârlıkla 
çalışmaları yoğunlaştıracağım. 
Yapacağım ilk iş ise EBSO 
Binasının bitirilerek, Odamızı otel 
salonlarından kurtarmak olacak” 
diye konuştu.

EBSO Binasının yapımı için 
Yönetim Kurulunun elini bağlayan bir 
Meclis kararı olduğunu unutmamak 
gerektiğini hatırlatan Yorgancılar, 
“Binanın yapımında gerekli 
malzemelerin ne şekilde temin 
edileceğini ve bu sürece kimlerin 
destek olacağını çok iyi biliyorum. 
TOBB da destek verecek. Meclis 
kararı gözden geçirdikten sonra bu 
binayı en kısa zamanda yapabiliriz” 
ifadesini kullandı.

Seçimlerin ertelenmemesi 
durumunda Temmuz-Ağustos-
Eylül ayları olmak üzere üç Meclis 
toplantısı daha yapacaklarını 
dile getiren Yorgancılar, bu 
toplantılardan birinin bir gezi 
şeklinde organize edilebileceğini, 
bunun dışında farklı bir düşünce 
varsa da değerlendirebileceklerini 
söyledi.



26 TEMMUZ 2022

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclisi, Haziran ayı 
toplantısında Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
konuk etti. TOBB’un 70. yılı için 
düzenlenen etkinlikler sırasında 
sesinde bir sıkıntı yaşadığını ve 
devamında TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’nin mezuniyet 
töreni konuşmasının akabinde 
doktorunun konuşma yasağı 
koyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Ama EBSO Meclisine katılmak 
için sözüm vardı. Yanlış anlaşılmak 
istemediğim için, özellikle Meclis 
toplantısına katılmayı istedim” dedi.

TOBB’un 70. yılı etkinlikleri 
kapsamında TOBB Genel Kurul 
Delegeliğinde 10 yılı dolduran 
Hüseyin Arıcı’ya plaket takdim 
ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 
TOBB camiası açısından büyük bir 
kazanç olan EBSO Genel Sekreteri 
Mustafa Kalyoncu’ya da 20 yılın 
üzerinde Genel Sekreterlik görevi 
için hak ettiği bir plaketi taktim 
ettiklerini söyleyerek tebriklerini 
iletti.

Pandemide çözüm 
için çalıştık
Ne yazık ki pandeminin insanları 

birbirinden uzaklaştırdığını belirten 

Hisarcıklıoğlu, “Diğer taraftan tam 
da bir Kayserilinin hoşuna gideceği 
şekilde masrafsız organizasyonlara 
vesile oldu. Çok şükür ki pandemi 
bitti ve artık sizlerle yeniden yüz 
yüze gelebilmekten ötürü mutluluk 
duyuyorum. 16 Mart 2020’de ilan 
edilen pandemi şartlarıyla birlikte 
TOBB olarak 365 oda ve borsamız 
ile birlikte hemen örgütlendik. 
Yönetim Kurulu Üyeleri vasıtasıyla 
bütün oda ve borsalarla bir 
haberleşme kanalı kurduk. Her gün 
WhatsApp gruplarında hangi ilde 
ve ilçede ne sıkıntı var, üyelerimizin 
ne dertleri var, bunların bilgilerini 
topladık. Akabinde bunları hemen 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

“İZMİR GÖZ BEBEĞİMİZ”
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değerlendirip ilgili Bakanlara 
gece saatlerinde bile iletme 
fırsatı bulduk ki bu noktada Sayın 
Mahmut Özgener’e teşekkür 
etmek istiyorum. Zira kendisi en 
aktif çalışan Başkanlardan oldu. 
Toplantıda bulunmasalar da 365 
oda ve borsa başkanına, pandemi 
gibi bir dönemde gösterdikleri 
performans için teşekkür etmek 
istiyorum. Türkiye genelinde bize 
çözümü istenen 200’ün üzerinde 
konu ulaştı. Bunların yüzde 95’i 
bir şekilde çözüme kavuştu. Bu 
noktada biz sadece sorunu iletip 
çözüm istemedik, sorunları çözüm 
önerileriyle birlikte ilgili Bakanlara 
ilettik” dedi.

TOBB, üyelerine 
kefil oluyor
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
özet olarak dile getirdiği 
sıkıntıları bildiklerini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Bunların çözümü 
için Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Bakanlarımız nezdinde çaba 
sarf ediyoruz. Yüksek enflasyon, 
döviz kuru, girdi maliyetlerindeki 
artış, krediye erişimdeki sıkıntılar, 
yüksek enerji fiyatları gibi 
konuları zaten Bakanlara ilettik. 
Şirketlerimiz, özellikle artan 
enflasyondan dolayı müthiş 
derecede işletme sermayesine 
ihtiyaç duydukları konusunu bize 
aktarıyorlar. Bu kapsamda yakın 
zaman içinde Hükümetimizce 
Kredi Garanti Fonu destekli bir 
kredi paketi duyurulacak. TOBB 
da Kredi Garanti Fonu’na kefalet 
vermektedir ki dünyanın hiçbir 
ülkesinde herhangi bir örgüt, 
bugüne kadar böyle bir kefalet 
vermiş değildir. TOBB, pandemi 
döneminde 500 milyar TL kefalet 
verebilmiştir ve bu da oda ve 
borsa üyeleri sayesinde olmuştur. 
TOBB bir meslek örgütüdür, 
bir sivil toplum örgütü değildir. 
Aradaki nüansı iyi anlamak 
gerekiyor. Bu gelenek, ahilikten 
ve loncalardan gelmektedir. 
Dünyada ilk mesleki örgütlenmeyi 

bizim atalarımız gerçekleştirdi. 
Günümüzde ise kanun ve 
yönetmelikler çerçevesinde 
görevimiz, üyelerimizin sıkıntılarını, 
çözüm bulabilmek adına 
Hükümet yetkililerine iletmektir. 
Gerçekleştireceğimiz Ekonomi 
Şurası toplantısında bu bağlamda 
Ticaret, Sanayi, Enerji, Maliye, 
Tarım ve Çalışma Bakanlarımızla 
bir araya geleceğiz. Basına kapalı 
gerçekleşecek olan toplantıda 
sorunları aktaracağız, çözüm 
arayacağız” diye konuştu.

İzmir gözbebeğimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin 90 binin üzerindeki 
üreticinin 4 binin üzerindeki 
ürününü analiz ettiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Sanayinin Lider 
Şehirleri listesini oluşturduk. 
İzmir bu listede İstanbul’dan 
sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu, 
alkışlanması gereken bir durumdur. 
4 bin üzerindeki ürünün 373’ünde 
İzmir’in birincidir. İzmir, Türkiye’de 
birinci, ikinci ve üçüncü sırada 
olan ürünleri üretme kapasitesi 
açısından bakıldığında da ilk ikide 
yer almaktadır. Dolayısıyla İzmir, 
Türkiye’ye liderlik yapmaktadır. 
Bu nedenle İzmir bizim 
gözbebeğimizdir. Zira alınan, 
satılan ve üretilen her ürün vergi 

ortaya çıkarır ve istihdam yaratır” 
ifadesini kullandı. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı 
olduğu günden itibaren İzmirlilerin 
hep yanında olduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, Tamer Taşkın, Ender 
Yorgancılar ve Mahmut Özgener ile 
çalıştıklarını ve hepsinin bilgisinden, 
tecrübesinden bizzat istifade 
ettiğini belirterek teşekkürlerini 
iletti.

Yorgancılar’ın çok değerli 
katkıları var
EBSO’nun Asya-Pasifik Ticaret 

ve Sanayi Odaları Konfederasyonu 
tarafından ‘en iyi oda’ seçildiğini ve 
bunun tamamen hak edilerek alınan 
bir unvan olduğunu dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Yine uluslararası bir 
bağımsız kuruluş tarafından yapılan 
akreditasyon değerlendirmesinde 
EBSO, İZTO ve İTB, vermiş oldukları 
hizmet standartlarında 5 yıldız 
aldı. Bu, bir kalite anlayışıdır. Bu 
anlayıştan ötürü Başkanlarımı 
tebrik ediyorum” dedi.

Oda ve borsaların ortaya 
koyduğu başarıyı kendisinin 
de üstlendiğini ve bu sayede 
Eurochambers’de Başkan 
Yardımcısı seçildiğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Üstelik, AB üyesi 
olmayan tek Başkan Yardımcısıyım. 
TOBB’un bu noktalara gelmesinde 
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Sayın Yorgancılar’ın 
büyük desteği 
oldu. Birlikte 
dokuz yıl yol 
arkadaşlığı yaptık, 
yan yana çalıştık, 
kendisine teşekkür 
ediyorum. Sayın 
Yorgancılar hâlâ en 
önemli noktalarda 
Başkanlık görevleri 
yürütüyor. Global 
Standartlar 
Vakfı’nın 
Başkanlığını 
yaparak tüm 
ürünlerde bulunan 
barkod sisteminin 
kurulmasında, 
perakende zincirinin 
dönmesinde büyük 
işler gerçekleştirdi. Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirmesinde Avrupa 
standartlarında belgelendirme işini 
yapan MEYBEM’in Yönetim Kurulu 
Başkanlığını Sayın Yorgancılar 
yürütüyor. Yine TOBTİM’in Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yapmaktadır ve 
TOBB Yönetim Kurulu Başkanının 
da Baş Danışmanıdır. Türkiye’nin 
ekonomi politikaları üzerine 
çalışan ilk ve tek düşünce kuruluşu 
TEPAV’ın yönetiminde beraber 
çalışıyoruz. Kendisi İzmir’de de 
Ticaret Odası ve Ticaret Borsası 
Başkanları ile müthiş bir birliktelik 
içerisinde çalışmaktadır. Bu 
birlikteliği İzmir’de daha önce 
görmedim. Nitekim bu birlikteliğin 
sonuçları, İzmir’in üst seviyelerde 
yer almasıyla kendini belli 
etmektedir” diye konuştu.

İzmir’e yedi okul daha
Tüm Başkanlardan çok memnun 

olduğunu, birlikteliklerinin daim 
olmasını dilediğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “İzmirli Başkanların 
talebi ile Aliağa OSB’de TOBB’un 
yaptırdığı 24 derslikli okul inşaatı 
neredeyse bitti. Burayı Milli Eğitim 
Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Tabi 
ki sadece bu okulla kalmayacağız. 
İzmir’deki yedi ilçeye birer okul 
yapmayı planlıyoruz. Çünkü eğitime 

yapılan yatırımın, geleceğimiz 
düşünüldüğünde, yüzde 100 kârlı 
bir iş olduğuna inanıyoruz” ifadesini 
kullandı. 

Chicago daveti
Amerika Birleşik Devletleri’nin 

yıllık 2,5 trilyon dolar ithalat yapan 
bir ülke olduğunu ve bu büyük 
ithalatçı pazardan daha büyük 
pay almak üzere 2010 yılında 
bir proje hazırlayarak dönemin 
Ekonomi Bakanlığına sunduklarını 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Ama 
maalesef dışlandık. Bunun üzerine 
Chicago’da bir Türk Ticaret Merkezi 
kurduk ve Sayın Yorgancılar bu 
merkezin yönetiminde yer aldı. 
Amerika’ya mal satmak isteyenlere, 
şirket kurmak isteyenlere hukuk 
danışmanlığı, pazar danışmanlığı 
gibi ihtiyaç duyacakları her konuda 
destek vermeye çalışıyoruz. 
Amerika ile çalışmaya başlayanlar, 
çok büyük bir pazar olması 
dolayısıyla talebi karşılayamaz 
noktaya geldiler ve yatırıma 
başladılar. Akla gelen ve gelmeyen 
her türden ürünün alımı yapılıyor. 
Bu nedenle ben tüm üreticilerimizi 
Chicago’ya davet ediyorum” dedi.

Birliktelik çağrısı
Toplum olarak birbirimizi etnik 

kökeninden, mezhebinden, farklı 

fikrinden, farklı siyasi görüşünden 
dolayı ötekileştirmememiz 
gerektiğinin altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, “Bir tarafta nefret, 
bir tarafta sevgi var. Birbirimizi 
seversek mutlu ve başarılı 
olabiliriz. Herkesin hatası, eksiği 
olabilir, insanın doğası böyledir. 
Böyle durumlar başka taraflara 
çekilirse başarıyı sağlayamayız. 
Ancak bir olmakla, birlikte olmakla 
başarıyı elde edebiliriz. Bunun 
unutulmaması gerekiyor” diye 
konuştu.

Mutlaka zorlukların olacağını, 
iş hayatın doğal olarak zorlukları 
beraberinde getirdiğini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde 
yaşananlar da zorlu bir süreci 
ortaya çıkarıyor. Üstelik zaten zor 
bir coğrafyada bulunduğumuz göz 
önüne alınırsa, hayatta kalabilmek 
için ekonomik ve siyasi olarak 
güçlü kalmak zorunda olduğumuz 
ortadadır. Bu nedenle birbirimize 
sımsıkı sarılarak, birbirimizi 
hatalarımızla ve sevaplarımızla 
severek ortak akılda birleşmemiz 
gerekiyor. Başarıyı ancak bu 
şekilde yakalayabiliriz” ifadesini 
kullandı.

Hisarcıklıoğlu konuşmasının 
sonunda, yeni dönemde EBSO’nun 
yeni hizmet binasında buluşmayı 
diledi.
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Murat Kurtalan
Yenilenebilir enerji 
teşvikleri
EBSO Meclis Üyesi Murat Kur-

talan, Mart ayı Meclis toplantısın-
daki konuşmasında güneş enerjisi 
sistemlerine ilişkin alınan karar ile 
rüzgar ve güneş enerjisi yatırımla-
rına dayalı projelerin birinci, ikinci 
veya üçüncü teşvik bölgelerinde 
yer alan şehirlerden birisinde ger-
çekleştirilmesi durumunda 3 mil-
yon TL, dördüncü, beşinci ve altıncı 
bölgelerde ise 1,5 milyon TL şartı 
getirildiğini ifade ettiğini hatırlattı. 
Kurtalan, hatırlatma olması açısın-
dan konuyu tekrar dile getirmek 
istediğini ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 1 milyon 300 bin üye-
si bulunduğu ve bunun yaklaşık 
yüzde 98’inin 50 ve altında işçi ça-
lıştıran firmalar olduğunu belirten 
Kurtalan, “Bu durum göz önüne 
alındığında devletin koyduğu baraj 
nedeniyle yüzde 90’ın üzerindeki 
firmalar teşvikten faydalanamaya-
cak. Acilen bu maddenin düzeltil-
mesini talep ediyoruz” dedi.

Yüzde 300’ü geçen elektrik 
zamlarından ötürü firmaların bütün 
yatırımlarını gözden geçirerek 
GES’lere öncelik vermek durumun-
da kaldıklarını ifade eden Kurtalan, 
“Bu ülkenin ağırlıklı doğalgazdan 
temin edilen elektrikten kaynaklı 
80 milyar dolar civarında dış tica-
ret açığı var. Şu anda ihracatımız, 

ithalatımızdan 
yüzde olarak çok 
daha az. Bunun 
için aradaki makas, 
gittikçe daha 
da büyüyor. Bu 
nedenle siyasilerin 
neden övündüğü-
nü anlayamıyorum. 
Bu konuda bir ör-
nek vermek gere-
kirse, 2020 yılında 
A firması tanesi 10 
dolardan 10 tane 
ürün yaptığında 
100 dolar maliyeti 
oluyor. Bu A firması, 2020 yılında 
artan hammadde fiyatlarından ötü-
rü mecburen ürününü 13 liraya satı-
yor ama 2020 yılında 10 tane satıp 
da 100 dolar elde ederken, 2021 
yılında 8 tane satıp 13 çarpı 8 eşittir 
104 dolar elde ediyor. Matematiksel 
olarak bakıldığında yüzde 4 artış 
söz konusu, oysa adet olarak ke-
sinlikle bir düşme var. Bu anlamda 
sadece ihracat rakamlarına değil, 
ithalat girdilerine de bakmamız 
gerekiyor” diye konuştu.

GES’lere verilen desteğin kesin-
likle kazan-kazan mantığında oldu-
ğunu ve sanayicilere verilen proje 
desteklerinin zaten kat be katını 
devletin kazanacağını vurgulayan 
Kurtalan, rakamın neden hala 240 
KW’da tutulduğunu anlayamadığını 
ifade etti.

Teknik eğitim konusunda gö-

rüştüğü bir öğretme-
nin verdiği bilgileri 
aktaran Kurtalan, 15 
yaş ve üstü Suriyeli 
öğrenci bulunduğun-
da özel sınıf açıla-
bildiğini ve Avrupa 
Birliği’nin de buna 
ciddi destek verdiğini 
söyledi. Kurtalan, 
“Torbalı bölgesindeki 
meslek liselerinde 
bir tane bile kaynak 
robotu yok iken, bu 
fon ile Gaziantep 
bölgesinde iki adete 

ihtiyaç olmasına rağmen dört tane 
kaynak robotu alındığını öğrendim. 
Bu durum karşısında Suriyeliler 
ülkelerine dönecek mi dönmeye-
cek mi tartışmaları önemini yitirdi. 
Zaten gereği yapılıyor. Milli Eğitim 
Bakanlığının görevini hatırlaya-
rak, her sene bütçesindeki düşüşe 
rağmen Türk öğrencilerin ihtiyacı 
olan kaynak makinesinin bir tekini 
vermesine razıyım” dedi.

Kurtalan, Meclis üyelerinin Kur-
ban Bayramı’nı da kutladı.

Taner Telcioğlu
Yenilenebilir enerji 
teşvikleri
EBSO Meclis Üyesi Taner Telci-

oğlu, GES konusuna katkı için söz 
aldığını belirterek fabrikalarının üç 
ayrı tapu ile üç ayrı binada üretim 
gerçekleştirdiğini, her bir bina 

Sanayicinin gündemi artan 
maliyetler ve yenilenebilir 
enerji teşvikleri
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyesi sanayiciler, EBSO Haziran ayı Meclis 
toplantısında yenilenebilir enerji teşvikleri ve matbaacılık sektörünün sıkıntıları ile 
gıda ve enerji başta olmak üzere artan maliyetlere ilişkin konuları gündeme getirdiler.

MuratMurat
KurtalanKurtalan
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100’er KW’dan 240 KW 
barajını geçse de üç 
farklı yer için başvuru 
yaptıkları için sistemin 
kabul etmediğini ve 
teşvikten faydalanama-
dıklarını söyledi. 

Barış Erel
Matbaacılık 
sektörünün 
konuları
EBSO Meclis Üyesi 

Barış Erel, düzenledikleri 
‘Matbaacılık Sektörü Ge-
leceğini Arıyor’ başlıklı 
sektörel çalıştayda Türkiye’nin yedi 
coğrafi bölgesinden 15 matbaa 
meslek odasının buluştuğunu belir-
terek, yönetim kurullarıyla beraber 
İzmir’deki tedarikçilerin, üretici-
lerin, matbaacıların, basım yayın 
sanayicilerinin bir araya geldiği bir 
etkinlik gerçekleştirildiği bilgisini 
verdi. Matbaacılar Federasyonu-
nun öncülüğünde ve İzmir Ticaret 
Odası’nın ev sahipliğinde düzen-
lenen çalıştaya İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve Çeşme Belediyesi ile 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın katkı 
sağladıklarını dile getiren Erel, söz 
konusu katkılardan ötürü Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a 
ve Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

Ülkedeki konjonktürel durumun 
basım yayın sanayini çok ciddi 
etkilediğini dile getiren Erel, “Basılı 
yayınların hammaddesi, yardımcı 
malzemeleri, makine parkının satın 
alınması, tedarik süreci, müşteri 
potansiyeli, pazardaki küçülme, 
daralma, sektörün her alanını 
ve matbaacılıktaki her dalı çok 
etkiledi. Bu nedenle özel önem 
gösterilmesi gereken bir sektörüz. 
Yaşadığımız sıkıntıları dile getir-
diğimizde dijitalleşen dünyadan 
örnekler karşımıza getiriliyor. Artık 
basılı gazeteyi almamıza gerek 
olmadığı, telefondan bile haber-
lerin okunduğu söyleniyor. Oysa 
Japonya gibi bir ülkede bir gaze-
te, günde 12 milyon ile 14 milyon 
arasında baskı yapabiliyor. Okuma 

kültürünün ve okuma alışkanlığının 
aileden gelmesi, bunun yanında 
eğitim ile desteklenmesi gerekiyor. 
Matbaacılık sektörüyle, basım yayın 
sanayicileriyle ilgili özel olarak 
alınabilecek tedbirlerin, teşviklerin, 
ayrıcalıkların, ilgili makamlarla, 
paydaşlarla bir araya gelindiğinde 
iletilmesini Yönetim Kurulumuzdan 
istiyoruz” dedi.

Hasan Küçükkurt
İzmir’de yakalanan sinerji
EBSO Meclis Üyesi Hasan 

Küçükkurt, TOBB Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
da ifade ettiği üzere İzmir’de hem 
Ticaret Odasının, hem Borsanın, 
hem de EBSO’nun eşgüdümlü ola-
rak birlikte çalışmasının ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha dile 
getirmek istediğini söyledi. Küçük-
kurt, “Sayın Hisarcıklıoğlu’na, Sayın 
Yorgancılar’ın tekrar adaylığı süre-
cinde destek olması nedeniyle te-
şekkür ediyorum. Çünkü hakikaten 
daha önce görülmemiş seviyede 
bir birliktelik oluşmuş durumda. Bu 
da hem kentin ekonomisine hem 
de iş insanlarının işlerine yansıyor. 
Sayın Yorgancılar’ın tekrar aday 
olacağı düşüncesiyle kendisine 
başarılar diliyorum” dedi.

EBSO binaları maddesi
EBSO Meclisi’nin Haziran ayı 

toplantı gündeminin EBSO binala-
rına ilişkin maddesinin görüşülmesi 

sırasında Meclis Başkan Salih Esen, 
konuyla ilgili Meclis Başkanlığına 
ulaşan bir bilgi bulunmadığını 
belirterek Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a söz verdi.

Meclis toplantılarında EBSO 
Hizmet Binası konusunu pek çok 
kez konuştuklarını hatırlatan Yor-
gancılar, “Bunların sonucunda Ata-
türk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Odamıza tahsis edilen arsa üzerine 
6 bin metrekare inşaatın yapılması 
konusunda Meclis kararı alındı. 
Alınan bu karar hem yönetimi, 
hem Meclis’i bağlamaktadır. Zira 
Odamızın acilen bir binaya ihtiyacı 
vardır. Artan inşaat maliyetleri ve 
ekonomik gidişat göz önüne alın-
dığında elimizdeki para da erimeye 
başlamıştır” dedi.

Ankara Vergi Denetim Kurulu 
Başkanlığı ve İzmir Vergi Dairesi 
Başkanlığı yetkilileri ile görüştük-
lerini ve nasıl ortak bir çalışma 
yapabileceklerini değerlendirdikle-
rini ifade eden Yorgancılar. “EBSO 
olarak önerilerde bulunduk. Nasıl 
bir sonuç elde edileceği şu an 
net değil. Ama buradan bir sonuç 
çıkmasa da Meclisimizce gerekli 
değerlendirmenin yapılmasının 
ardından bir an önce temel atmak 
istiyoruz” diye konuştu.

Toplantı gündeminin ‘Dilekler’ 
maddesinde söz alan EBSO Meclis 
Üyesi Ferit Kora, Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yapılacak hiz-
met binasıyla ilgili olarak maalesef 

Hasan Hasan 
KüçükkurtKüçükkurt

BarışBarış
ErelErel

Taner Taner 
TelcioğluTelcioğlu
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yıllardır bir arpa boyu yol alına-
madığını belirterek “Önümüzdeki 
süreçte İAOSB’nin ayırdığı bütçe ile 
de yol alınamayacağı aşikardır. Bu 
nedenle artık daha fazla konuşup 
tartışmadan, bize ayrılan 6 dönüm 
arsayı İAOSB’ye bırakarak Vergi 
Dairesinin arsasını alıp kendi inşaa-
tımızı yapabiliriz. İAOSB, EBSO için 
ayırdığı 35 milyon TL bütçe ve önü-
müzdeki sene ayıracağı bütçe ile 
Vergi Dairesinin binasını yapabilir. 
Zira İAOSB’nin konumu, misafirle-
rimiz ve yabancılar açısından uzak 
bir lokasyondur” ifadesini kullandı.

EBSO Meclis Üyesi Mehmet 
Karahaliloğlu, Kora’nın önerisi 
üzerine söz alarak çeşitli OSB’lerde 
görev aldığını, kendisinin de İAOSB 
Yönetim Kurulu üyesi olduğunu, bu 
nedenle Kora’nın önerisinin kanun 
gereği zaten mümkün olamayaca-
ğının bilinmesi gerektiğini söyledi. 
Karahaliloğlu, “Kanun ve yönetme-
liklere karşı en ufak bir eylemde 
bulunulduğunda OSB üyeleri ciddi 
şekilde yargılanıyorlar. Akla gelen 
her fikrin söylenmeden önce düşü-
nülmesi gerekiyor” dedi.

Meclis Başkanı Salih Esen, kişilik 
haklarına saygıya dikkat etmek 
suretiyle her Meclis Üyesinin özgür 
düşüncesini dile getirmesinde bir 
sakınca görmediğini belirterek bu 
düşüncelerin ne kadarının hayata 
geçirilip geçirilemeyeceğinin ayrı 
bir konu olduğunu, dile getirilen 
düşüncelerden güzel sonuçlar da 
çıkarabileceğini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ise herkesin fikrini 
söylemesinin gayet güzel ve doğru 
olduğunu belirterek “Oda olarak 
5174 Sayılı Kanuna göre kamu 
görevi ifa eden kişileriz. Organize 
sanayi bölgelerinin yönetimleri ise 
4562 Sayılı Yasa ile görev yapıyor. 
Kanun ve yönetmelikler dışında 
zaten hareket alanları bulunmuyor. 
Her kurum ve kuruluşun yönetim 
şekli farklıdır, zaten bu konular 
da zaman içerisinde görev alarak 
öğreniliyor” diye konuştu.

Bu bağlamda Kora’nın önerisi-

nin 4562 sayılı yasaya uygun düş-
mediğini dile getiren Yorgancılar, 
“Yani OSB’lerin başka bir yere para 
aktarabilmesi söz konusu değil. 
Sadece kanunun yazdığı bakanlık 
nezdinde, bakan onayıyla yapıla-
cak görüşmeler çerçevesinde bazı 
imtiyazlar verilebiliyor” ifadesini 
kullandı.

Meclis Üyesi Hakkı Attaroğlu, 
Ferit Kora’nın önerisinin teknik 
olarak şu anki kanun ve yasalar 
dahilinde mümkün olmamakla 
birlikte, prensipte Meclis üyesi 
olarak herkese sıcak gelen bir konu 
olduğunu ifade etti. Attaroğlu, 
“Dolayısıyla Sayın Yorgancılar’ın 
da dile getirdiği üzere yapılabil-
me yöntemleri geliştirilebilir diye 
düşünüyorum. Zira OSB’lerde bağış 
yapılmak istendiğinde Bakanlıktan 
izin alınması gerekiyor. Bu bağlam-
da bu konunun altyapısı hazırlana-
rak hem Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı ve hem de OSB’mizle mutabık 
kalınarak yol alınabilir” dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Muhsin Dönmez, Meclis Başka-
nı Salih Esen’in iyi niyetle OSB’ler 
maddesinin alt maddesi olarak 
EBSO Binaları gündem maddesini 
eklediğini, ancak gündemde görü-
şülmesi gereken bir konu yok ise 
sürekli konuşulduğu zaman mecra-
sından saptığını söyledi. Dönmez, 
“Bu durumda bu konu, olumsuz-
luklara doğru giden bir hal alıyor. 
Zaten Yönetim Kurulu, verilen yetki 
çerçevesinde gerekli çalışmaları 
yapıyor. O nedenle bu konunun bir 
gelişme olduğu takdirde gündeme 
alınması ve tartışılması daha doğru 
olacaktır kanaatini taşıyorum” diye 
konuştu.

Meclis Başkanı Salih Esen, 
konunun EBSO için hayati öneme 
sahip olduğunu ve bu nedenle 
konuşulmasında yarar gördüğünü 
belirterek, Dönmez’in önerisini 
düşüneceğini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar EBSO binaları konu-
sunda yol alabilmek için karar 
değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu 

vurgulayarak “Şu anda Meclis’in 
aldığı karar, Atatürk OSB’de yapıla-
cak binaya taşınılması şeklindedir. 
Dolayısıyla bu değişmediği müd-
detçe eski binamızın yerine her-
hangi bir şekilde inşaat yapabilme-
miz söz konusu değil. Eğer Meclis 
‘Eski binamızı yaparak yerleşelim, 
İAOSB’deki arsamızı ve binamızı 
başka bir şekilde, teknik okul, sergi 
veya ortak fuar gibi değerlendire-
lim’ şeklinde karar alırsa o zaman 
eldeki imkânlarla TOBB’dan da 
kaynak bulabiliriz. TOBB Yöneti-
mindeyken Deniz Ticaret Odası için 
böyle bir imkan yaratıldı” dedi.

Gelinen noktada İAOSB’nin 
ayırdığı 35 milyon liralık bütçeyle 
hizmet binası yapılabilmesinin söz 
konusu olamayacağını ifade eden 
Yorgancılar, “Önümüzdeki süreçte 
de ne kadar para ayıracakları bi-
linmiyor. Fakat Meclis eski binanın 
yıkılarak yeni hizmet binası yapıl-
ması yönünde karar alırsa hemen 
işe başlayabiliriz” ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Salih Esen, İA-
OSB’yle ilgili Meclis kararının alın-
dığı günden bu yana belli bir süre 
geçtiğini ve o günün koşulları ile 
bugünün koşullarının farklı olduğu-
nu belirterek “Eğer Yönetim Kurulu 
değişen koşullar çerçevesinde bir 
çalışma yapıp Meclis ile paylaşırsa 
elbette alınan karar değiştirilebile-
cektir” diye konuştu.

Söz alan Meclis Üyesi Davut 
Yanık da Ege Bölgesi Sanayi Oda-
sı’nın bir binaya ihtiyacı olduğunu 
belirterek “İAOSB’nin binayı ne 
zaman bitireceği belli değil. Meclis 
üyesi olarak EBSO’nun yeni binası-
nı görmek ve o binada toplantılara 
katılmak isterim. Eğer TOBB da 
destek olacaksa eski binamızın 
yıkılarak yeniden yapılması için 
Meclis kararı alıp bu işi bitirebiliriz” 
ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Salih Esen, 
başka söz alan olmadığı için bir 
sonraki Meclis toplantısında konu-
nun taraflarca daha iyi irdelenmesi 
hususunda görüşme açacağını dile 
getirdi.
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

Çok özel ve baygın kokulu bir çiçektir 
melissa. Geceleri çok daha güzel olan 
kokusunu akşamın derinliklerine doğru 
yayar. Ama nedense ona verilen bu ad, 
maalesef başka çok değerli bir tıbbi 
bitkinin adıdır. Bu baygın kokulu çiçek 
halk arasında kolonya (parfüm) çiçeği 
olarak adlandırılır ve latince adı “Cestrum 
Nocturnum” dur. Halbuki gerçek melissa 
tıbbi bitkisinin halk arasında adı limon 
nanesi ya da kavun otu olarak bilinir ve 
latince adı da “Melissa officinalis”tir.

Tabii sonuçta her iki melissa da 
halk arasında çok sevilir ve hatta kız 
çocuklarına bolca Melisa adını verir 
aileler.

Fakat biz düşündüğünüz gibi bu 
yazıya tıbbi ve aromatik olanını, yani 
melissa officinalis’i misafir edeceğiz.

Ülkemizde Kuzey ve Batı Anadolu’da 
yabani olarak yetişebildiği gibi kültüre 
alınarak üretimi de yapılmaktadır. 
Tıbbi olarak kullanılan bölümü, taze 
ve kurutulmuş yapraklarıdır. Yapraklar 
çiçeklenme döneminden önce 
toplanmalıdır. Taze toplanmış droglar 
çok daha değerlidir. Çok iyi korunarak 
saklanma durumunda tıbbi ömrü altı ay 
kadardır. Zira çok az miktarda uçucu yağ 
taşıdığı için uzun süre ya da uygunsuz 
şartlarda saklandığı takdirde etkisini 
kaybetmektedir.

Avrupa farmakopesine kayıtlı olan 
melissa officinalis drogu, sakinleştirici 
(sedatif) olarak kullanılmaktadır.

Yaprakları, çiçeklenme öncesi uçucu 
yağı en yüksek orana çıktığı için, limon 
benzeri tat ve kokusunda olur.

ME L İ S S A
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Orta Avrupa, Almaya, 
İspanya’da yaygın olarak üretilir 
ve özellikle Almanya’nın çok 
önemli bir tıbbi bitkisidir.

Melissa, Latince Melita’dan 
(balarısı) türetilmiş bir isimdir. 
Zira çiçeklenme döneminde 
çiçekleri, balarıları arasında çok 
revaçtadır. Bu nedenle Melissa ile 
bal plantasyonları oluşturulabilir 
ve balı çok değerlidir.

Melissa officinalis antik 
zamanlardan bu yana 
kullanılagelen değerli, aynı 
zamanda yüksek fiyata satılabilen 
bir tıbbi bitkidir. Bu nedenle 
melissa da doğada vahşi hasada 
maruz kalmakta, bilinçsizce yok 
edilmektedir.

Bu arada halk arasında en 
çok kullanılan ismini yazmayı 
unuttum: “OĞULOTU.” Bu 
isimle bilinen bu bitki, toplanıp 
kurutulup yurtdışına satılır. 
Melissa sıklıkla limon otu olarak 
bilinen “lippia citriodara” ile 
de karıştırılmaktadır ve ikisi de 
melissa ortak adı ile satılmaktadır. 
Lippia citriodara’nın da ülkemizde 
yetiştiriciliği 
yapılmakta olup, 
iki tür farklı 
olmasına rağmen 
bu karışıklık 
sürmektedir.

Sonuç olarak 
Melissa ismi, 
birçok farklı bitki 
için ve hatta 
dediğimiz gibi 
kız çocuklarında 
dahi kullanılan, 
çok sevilen bir 
isim olup çıkmıştır. 
Hatta limongrass 
cymbopogan 
citratus bitkisi ile 
de karıştırıldığı da 
olur.

Lippia 
citriodora ve 
limongrass 
cymbopogan 
citratus bitkileri 

daha ziyade tropikal bölgelerde 
(Endonezya vs.) yetiştiği için 
o bölgelerden gelen ve limon 
kokusunu taşıyan benzer 
bitkiler, melissa officinalis ile 
karıştırılmamalıdır. Melissa 
officinalis, bir ılıman iklim 
bitkisidir.

Roma döneminden beri ilaç 
olarak yaralarda, zehirli hayvan 
ısırıklarında kullanıldığı gibi insan 
bünyesi üzerinde çok özel bir 
etkisi olduğuna inanılırdı. Ruhani 
bir özellik addedilerek, manastır 
bahçelerinde özel olarak melissa 
officinalis yetiştirilmiştir.

Uygun şekilde kurutulmuş 
yaprakları yüzde 0,3 civarında, en 
mükemmel droglar ise yüzde 0,7 
-0,8 oranında uçucu yağ içerir. 
Ülkemizde ise maalesef yüzde 
0,1 oranında uçucu yağ ihtiva 
ettiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
bitkinin ıslah edilmesi gerekmekte 
ve daha çok uçucu yağ ihtiva 
edecek şekle getirilmelidir.

Halk arasında sakinleştirici 
olarak bilinir ve migren, diş, kulak 
ağrıları ile romatizmada ve uyku 

verici olarak kullanılır. Alman 
resmi komisyonu, sinirlilik ve 
uykusuzluk ile ilgili şikayetlerde 
kullanımını onaylamıştır 
(melissa ruhu). Kadınların adet 
düzensizliklerinde homeopatik 
kullanımı görülmektedir.

Yapraklarından çay 
hazırlanabilir (taze yapraklar 
önerilir). 1 tatlı kaşığı yaprak 150 
gram kaynar su ile 10 dakika 
bekletilip süzülerek içilirse teskin 
edici etkisi olduğu görülecektir.

Orta Avrupa’da kremleri, 
kuru ve sıvı ekstreleri, damlaları, 
kapsülleri vardır.

Hasat, daha önce yazdığım 
gibi çiçeklenme döneminden 
önce ve sabah erken ya 
da akşama doğru serinde 
yapılmalıdır. Güneş ısısı var iken 
hasat uygun değildir.

Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın oğulotu (melissa 
officinalis) konusunda fizibilite 
raporu mevcuttur ve bu rapor, 
yatırımcılara yol gösterici 
olacaktır. Yatırımcıların bu raporu 
incelemesinde yarar görüyorum.
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ABD merkezli yatırım 
bankaları ve bazı 
derecelendirme 

kuruluşları, yoğun belirsizlik 
altındaki petrol fiyatlarına 
yönelik yıl içinde varil başına 
45 dolar ile 380 dolar arasında 
değişen tahminlerde bulunurken, 
sektör uzmanları fiyatların 
100 dolardan keskin bir dönüş 
yapmasının kolay olmayacağını 
değerlendiriyor.

JPMorgan Chase analistlerine 
göre, Rusya’nın G7 yaptırımlarına 
yanıt olarak ham petrol üretimini 
kesmesi halinde küresel petrol 
fiyatları “çok büyük” bir sıçrama 
yaparak varil başına 380 dolara 
kadar ulaşabilir.

Bank of America ise küresel 
piyasaların yeni gelişmelere 
odaklandığını kaydederek, 
“Gıdadan enerjiye ve hizmet 
sektörüne kadar artan 
enflasyonist baskılar ve faiz 

oranlarındaki hızlı artışlar, petrol 
talebinin gelecek yıla kadar 
salgın öncesi seviyelere ulaşıp 
ulaşamayacağı konusunda 
soru işaretleri oluşturuyor. 
Bu durumda fiyatlar, mevcut 
seviyelerin yüzde 30 altına kadar 
düşebilir.” değerlendirmesini 
yaptı.

Diğer finansal ve araştırma 
kuruluşları ise Avrupa 
yaptırımlarının Rus petrol 
üretimini günde 9 milyon varilin 
altına düşürmesi durumunda ise 
petrol fiyatlarının varil başına 150 
dolara çıkabileceği tahmininde 
bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü (OPEC), geçen 
hafta yayınlanan aylık petrol 
raporunda, Ukrayna’daki 
çatışmanın yılın ikinci yarısında 
hız keseceğini ve bu nedenle 
Rusya’dan Avrupa’ya fosil yakıt 
ihracatında çok ciddi azalmalar 

beklenmediğini belirtti.
AB’nin Rus ham petrolüne 

yönelik kısmi ithalat yasağının 
5 Aralık itibarıyla başlayacak 
olmasıyla petrol fiyatlarının 
yılın ikinci yarısında yoğun bir 
arz baskısı altında olacağına 
dikkati çeken uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings ise bu yıl için Brent 
tipi ham petrolün varil fiyatının 
105 dolar olacağı tahmininde 
bulundu. Fitch Ratings, gelecek 
yıl Brent petrolün varil fiyatının 
ise 100 dolar seviyesinde 
olacağını öngördü.

Öte yandan, S&P Global 
Ratings, Brent türü petrol 
fiyatının bu yıl için varil başına 
106 dolar ve gelecek yıl için 90 
dolar olacağını tahmin etti.

EIA’nın “Temmuz 2022 
Kısa Dönem Enerji Görünümü 
Raporu”nda, bu yıl için Brent 
türü ham petrolün ortalama varil 

Uluslararası 
uzmanlar, 
petrol fiyatlarının 
100 doların altına 
inmesinin kolay 
olmayacağını 
savunuyor
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fiyatının 104 dolar olacağı, gelecek 
yıl 94 dolara kadar düşeceği 
öngörüldü.

Citigroup ise Brent türü ham 
petrolün bu yıl sonuna kadar varil 
başına 65 dolara düşebileceğini 
ve talebi felce uğratması beklenen 
resesyon gerçekleşirse gelecek 
yıl sonuna kadar 45 dolara kadar 
gerileyebileceğini kaydetti.

Resesyon endişeleri 
sürdükçe fiyatlar 
baskılanacak
Bir ay öncesine kadar 120 dolar 

seviyelerinde seyreden Brent 
petrolün varil fiyatı geçen hafta 
resesyon endişeleriyle yüzde 7 
değer kaybederek 94,5 dolara 
kadar geriledi.

Atlantic Konseyi Kıdemli Üyesi 
ve Uluslararası Vergi ve Yatırım 
Merkezi (ITIC) Enerji, Büyüme ve 
Güvenlik Programı Direktörü Ariel 
Cohen, yaptığı değerlendirmede, 
piyasalardaki yoğun belirsizliğin 
dalgalanmaları artırdığına dikkati 
çekti.

Ekonomik resesyon endişeleri, 
Rusya’nın petrol ihracatındaki 
kesintiler ile OPEC+ ülkelerinin 
petrol üretimi kapasitesine yönelik 
endişelerin de bu belirsizlikleri 
körükleyen ana etmenler arasında 
yer aldığını belirten Cohen, şöyle 
devam etti:

“Petrol fiyatlarındaki aşırı 
belirsizlik kısa vadede fiyat 
tahminlerini de belirsizliğe iterek 
zorlaştırıyor ve piyasalarda 
dalgalanmalara sebep oluyor. 
Rusya-Ukrayna savaşının nereye 
gideceğini ve ilave yaptırım ve 
ikincil yaptırımların getirilmesine 
yol açacak bir gerginliğin çıkıp 
çıkmayacağını bilmiyoruz. Savaş 
duracak mı, Karadeniz’deki 
faaliyetler normale girecek mi 
onu da bilmiyoruz. Tahıl ihracatı 
konusunda da endişelerimiz var. 
Belki de Rusya diyecek ki ‘Tamam 
tahıl istiyorsanız petrolümüzün 
Karadeniz’den ihracatına da izin 
verilsin.’”

S&P Global Ratings’in özellikle 
gelecek yıl Brent petrol fiyatının 
90 dolar seviyesinde olacağına 
yönelik tahmininin daha gerçekçi 
olduğunu ifade eden Cohen, 
ekonomik resesyon endişeleri 
sürdüğü sürece fiyatların aşağı 
yönlü baskılanacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 
da katılımıyla düzenlenen Cidde 
Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi’nde 
konuşan Suudi Arabistan Veliaht 
Prens Bin Selman, ülkesinin daha 
önce ilan ettiği gibi petrol üretimini 
günlük 13 milyon varile çıkarma 
kararı aldığını, bunun dışında 
ek kapasiteleri olmayacağını 
belirtmişti.

Cohen, OPEC grubunun 
piyasanın ihtiyaç duyduğu üretim 
artışını yapmaması durumunda, bir 
miktar “kayıt dışı” ilave petrolün 
her zaman mevcut olacağını dile 
getirerek şöyle devam etti:

“Karaborsada satış yapan 
OPEC üyeleri her zaman olmuştur. 
Tüm bunlara bakılınca, bu yıl için 
dramatik olmayan, belki 85-90 
dolar aralığında seyredecek bir 
düşüş öngörüyorum ki dolar 
enflasyonu göz önüne alındığında, 
bu küçük bir rakam.”

Arz şoku sinyalleri
Araştırma ve danışmanlık şirketi 

Strategy International Araştırmacısı 
Dimitrios Makousis, 2023 ve 
sonrasında talebin güçleneceği 
yönündeki beklentilere işaret 
ederek insanların salgın sonrası 
seyahat etmek istemelerinin, Çin 
ekonomisinin yeniden açılmasının 
ve düşük petrol stoklarının 
fiyatlarda 2022 ve 2023’te 
destekleyici faktörler olabileceğini 
ifade etti.

Makousis, “Şu an için Brent 
türü petrol fiyatının varil başına 
45 dolara kadar keskin bir şekilde 
düşmesi olası görünmüyor. 
Ekonomik resesyon korkuları, 
yatırımcıları daha tedbirli 
davranmaya, finansal piyasalarda 
sarsıntılara neden olsa da şu an 

varil başına 100 dolar seviyesinde 
seyreden fiyatların buradan keskin 
bir dönüş yapabilmesi kolay değil.” 
diye konuştu.

Muhtemel bir arz şoku 
yaşanabileceğine vurgulayan 
Makousis, “Libya’da elektrik 
kesintileri ve petrol sahalarının 
bloke edilmesiyle yeniden 
alevlenen iç çatışmalar, Norveç’te 
açık deniz petrol kuyusu işçilerinin 
grevi, Ekvador’da petrol üretimini 
sekteye uğratabilecek protestolar, 
yatırımcıların gözünü korkutan 
petrol ve petrol ürünlerine 
getirilen vergiler, OPEC’in azalan 
düşük yedek kapasitesi ve üretim 
artışında zorluk çekmesi ve son 
olarak daralan rafineri kapasitesi bu 
beklentileri körüklüyor.” dedi.

Makousis, fiyatların daha düşük 
seviyelerde mi sabitleneceği yoksa 
yükseliş eğiliminde mi kalacağı 
konusunda belirleyici bir rol 
oynayacak bazı faktörler olduğunun 
altını çizerek, Ukrayna’da devam 
eden savaşın belirsizliği, Batı’nın 
Rusya üzerindeki yaptırımlarının 
etkinliği ve Rusya’nın üretim 
kapasitesinin akıbetinin bu faktörler 
arasında yer aldığını söyledi.

Rusya ve Batılı ülkeler 
arasında bir “yıpratma savaşı” 
yaşandığını ifade eden Makousis, 
bu güç mücadelesinin bu ülkelerin 
dayanıklılığını ve enerji piyasalarının 
istikrarını test edeceğini dile getirdi.

Makousis, enerji dönüşüm 
ve vergi politikalarının enerji 
yatırımlarının azalmasına 
neden olduğunu belirterek, 
“Petrol şirketlerine yönelik 
bu düşmanlık, küresel enerji 
sisteminin değiştirilmeye çalışıldığı 
bir dönemde üretim ve rafine 
kapasitesine öyle zarar verebilir 
ki meydana gelecek arz kaybını 
derhal telafi edecek seviyelere 
hemen ulaşılamayabilir. Kısa vadeli 
bir aksama değil, uzun vadeli bir 
strateji olan bu konu, enerji geçiş 
politikaları tasarlanırken ciddi 
şekilde dikkate alınmalıdır.” diye 
konuştu.
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AB Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen, 
“Güvenli Kış İçin Gaz 

Tasarrufu” başlıklı basın 
toplantısında Rusya’nın 
Ukrayna’da başlattığı savaşın 
başlamasından aylar önce, yüksek 
fiyatlara rağmen gaz arzını kasıtlı 
olarak düşük tuttuğunu söyledi.

Von der Leyen, hali hazırda 
AB üyesi 12 ülkede Rus gazının 
kısmen veya tamamen kesintiye 
uğradığına işaret ederek, 
“Rusya’dan gaz akışı, geçen yılın 
aynı döneminin 3’te1’inden daha 
az durumda bulunuyor.” dedi.

Avrupa’nın Rus gazının 
tamamen kesilmesi durumuna 
hazır olması gerektiğine dikkati 
çeken Von der Leyen, buna karşı 
ortak gaz deposu kurduklarını 
ve depoların şu anda yüzde 64 
doluluk seviyesinde olduğunu 
aktardı.

Von der Leyen, çalışmalar 
sonucunda Rusya dışındaki 
kaynaklardan gelen gazın da 
2022’nin başından bu yana 35 
milyar metreküp arttığını dile 
getirdi.

Talebe ve enerji tasarrufuna 
odaklanmak istediklerini ifade 

eden von der Leyen, “Hazırlıklar 
yeterli değil. Rus gazının tamamen 
kesintiye uğraması olasılığına 
hazırlanmalıyız. Rus gazının 
tamamen kesilmesi ve bunun 
tüm AB’yi vurması muhtemel bir 
senaryo.” diye konuştu.

AB pazarında herhangi bir 
ülkede yaşanacak gaz krizinin 
bütün ekonomileri olumsuz 
etkileyeceğine işaret eden Von 
der Leyen, üye ülkelerin birlik 
içinde hareket etmesi gerektiğini 
vurguladı. Von der Leyen, 
“Gaz depolarımızı daha hızlı 
doldurmak için gaz tasarrufu 
yapmamız gerekiyor. Bunun için 
de gaz tüketimimizi azaltmalıyız.” 
ifadelerini kullandı.

Rus gazının tamamen kesilmesi 
gibi bir durumda AB geneli 
için bir alarm tetikleyeceklerini 
anlatan Von der Leyen, “Üye 
ülkelerden gaz tüketimini 
yüzde 15 azaltmalarını istiyoruz. 
Bu 45 milyar metreküp gaza 
eşdeğer. Bu azalışla Rus gazının 
tamamen kesilmesi durumunda 
bu kışı güvende geçirebiliriz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, bütün üye 
ülkelerin gaz tasarrufuna, 

depolamaya ve ihtiyaç halinde 
diğer komşularla gaz paylaşmaya 
hazır olmalarının önemine işaret 
etti.

AB’den enerji önlemleri
AB Komisyonunun hazırladığı 

önlemler paketinde, Rusya’nın 
Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını 
kesmesi durumunda tüketimi 
azaltmayı içeren acil durum planı 
yer alıyor. Planda bütün üye 
ülkelerin 1 Ağustos 2022 ile 31 
Mart 2023 arasında gaz talebini 
son 5 yıldaki ortalamalarının yüzde 
15’i oranında azaltması hedefi 
belirleniyor.

Acil durum ilan edilmesi 
durumunda yüzde 15 kesintinin 
zorunlu olması bekleniyor.

Paketin uygulamaya 
girmesi için üye ülkelerin bunu 
onaylamaları gerekiyor.

AB’nin doğal gaz tedarikinde 
Rusya yüzde 40’lık paya sahip 
durumda. AB geçen yıl Rusya’dan 
155 milyar metreküplük doğal gaz 
ithal etmişti.

AB ülkeleri savaş sonrası 
ortaya çıkan koşullar nedeniyle 
Rus gazına olan bağımlılığı hızla 
azaltmak istiyor.

AB, üye ülkelerden gaz 
tüketimlerini yüzde 
15 azaltmalarını istedi
Avrupa Birliği (AB), Rusya’dan doğal gaz 
akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı 
hazırladığı acil durum planı kapsamında 
bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini 
yüzde 15 azaltmalarını talep etti.
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Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı 
(UNCTAD), küresel ticaretin 

bu yılın ilk çeyreğinde 7,7 trilyon 
dolarla rekor seviyeye ulaştığını 
bildirdi.

UNCTAD, temmuz ayına 
ilişkin küresel ticaret güncelleme 
raporunu açıkladı.

Raporda, mal ve hizmet 
ticaretini kapsayan küresel ticaret 
değerinin 2022’nin ilk çeyreğinde 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
yaklaşık 1 trilyon dolar artışla 7,7 
trilyon dolarlık rekor seviyeye 
ulaştığı kaydedildi.

Küresel ticaret değerinin 
yılın ilk çeyreğinde 2021’in son 
çeyreğine kıyasla ise yaklaşık 250 
milyon dolarlık artış gösterdiği 
belirtilen raporda, ticaret 
hacimlerinin düşük bir oranda 
arttığı, yükselen emtia fiyatlarının 
bu dönemde yaşanan artışı 
desteklediği kaydedildi.

“Ukrayna’daki savaş 
uluslararası ticareti 
etkilemeye başlıyor”
Raporda, ticaretteki 

büyümenin 2022’nin ikinci 
çeyreğinde yavaşlamaya 
devam ettiğine dikkat çekilerek, 
“Ukrayna’daki savaş, büyük 
ölçüde fiyatlardaki artışlar yoluyla 
uluslararası ticareti etkilemeye 
başlıyor.” değerlendirmesi yer 
aldı.

Uluslararası ticaretteki olumlu 
eğilimin sıkılaşma politikaları ve 
jeopolitik sürtüşmeler nedeniyle 
yakında sona erebileceğine 
işaret edilen raporda, artan faiz 
oranlarının ve ekonomik teşvik 
paketlerinin sona ermesinin 
2022’nin geri kalanında ticaret 
hacimleri üzerinde olumsuz bir 
etkisi olacağı vurgulandı.

Raporda, emtia fiyatlarındaki 
oynaklık ile jeopolitik faktörlerin 
de ticarette belirsizlik 

oluşturmaya devam edeceği 
aktarıldı.

Yavaşlayan ekonomik büyüme 
ve Ukrayna’daki savaşın umutları 
azalttığı vurgulanan raporda, 
savaşın uluslararası enerji ve 
birincil emtia fiyatları üzerinde 
daha fazla yukarı yönlü baskı 
oluşturarak uluslararası ticareti 
etkilediği belirtildi.

Ticaretteki büyüme 
ilk çeyrekte tüm coğrafi 
bölgelerde güçlü
Yılın ilk çeyreğinde ticaretteki 

büyümenin tüm coğrafi 
bölgelerde güçlü olduğuna dikkat 
çekilen raporda, Doğu Asya ve 
Pasifik bölgelerinde nispeten 
düşük kaldığı kaydedildi.

Raporda, emtia fiyatları 
arttıkça emtia ihracatı yapan 
bölgelerde ihracat artışının genel 
olarak daha güçlü seyrettiği 
bildirildi.

Mal ticaretinin yılın ilk 
çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yaklaşık 
yüzde 25 artışla 6,1 trilyon 
dolara ulaştığı belirtilen 
raporda, hizmet ticaretinin ise 
yaklaşık yüzde 22 artışla 1,6 
trilyon dolara çıktığı bilgisine 
yer verildi.

Raporda, çoğu ekonomik 
sektörde 2022’nin ilk 
çeyreğinde ticaret değerlerinde 
yıldan yıla önemli artışlar 
görüldüğü ifade edildi.

UNCTAD’ın raporunda, uluslararası ticaretteki olumlu eğilimin, sıkılaşma politikaları 
ve jeopolitik sürtüşmeler nedeniyle yakında sona erebileceği belirtildi.

Küresel ticaret yılın ilk 
çeyreğinde 7,7 trilyon dolara 
ulaşarak rekor kırdı
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Türkiye Liman İşletmecileri 
Derneği (TÜRKLİM), 2022 
yılı ilk altı aylık dönemine 

ilişkin limancılık sektörü verilerini 
açıkladı.

Buna göre, Türk limanlarında 
2022 yılının ilk yarı dönemi 
istatistikleri 2021 yılının aynı 
dönemi ile karşılaştırıldığında, 
toplam yükte yüzde 6,6 artış ve 
16,9 milyon tonluk tonaj farkıyla 
toplamda 273 milyon ton yük 
elleçlendi.

Açıklamada 2022 yılında 
oransal olarak en yüksek artış 
kabotaj yükünde yaşanmış 
gibi görünse de tonaj olarak 
ithalat yüklerinin limanlarda 

elleçlenen en büyük yük grubunu 
oluşturmaya devam ettiği ifade 
edildi.

2022 yılının ilk altı ayındaki 
bu artışın küresel ortalamanın 
üstünde olduğunun vurgulandığı 
açıklamada “Söz konusu 
artış, giderek yavaşlayan ve 
yeniden küçülmeye başlayan 
küresel ekonomik duruma göre 
ülkemiz açısından her yönüyle 
kabul edilebilir ve istikrarlı bir 
büyümeye işaret etmektedir. 
Bu büyüme TÜRKLİM’in 
Vizyon 2050 hedeflerine 
uygun olarak gelişmektedir” 
değerlendirmesinde bulunuldu.

Bir önceki yıldaki ilgili aylara 

göre toplam yükte Nisan ayında 
bir düşüş yaşandığının, ancak 
diğer aylarda pozitif bir gelişim 
sağlandığının kaydedildiği 
açıklamada, “Ancak gümrük 
rejimleri bazında bakıldığında 
nisan ayından itibaren ihracat 
yüklerinde bir düşüş olduğu 
da dikkat çekmektedir. Liman 
başkanlıkları bazında bakıldığında 
en fazla yük elleçleyen ilk 10 liman 
başkanlığı, 230 milyon ton ile 
elleçlenen toplam tonajın yüzde 
84’ünü gerçekleştirmiştir. İkinci 
çeyrekte ilk 10 içinde yer alan 
liman başkanlıkları içinde Ceyhan 
(BOTAŞ), Mersin, Ambarlı ve 
Samsun liman başkanlıklarında 

Türk limanlarında yılın 
ilk yarısında 273 milyon 
ton yük elleçlendi
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yükün azaldığı tespit edilirken diğer 
tüm liman başkanlıklarında ise artış 
olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

İlk 10’da yer alan ve ilk çeyrekte 
artış gösteren liman başkanlıkları 
içinde özellikle Aliağa ve Tekirdağ 
liman başkanlıklarındaki yük 
artışlarının dikkat çekici olduğuna 
işaret edilen açıklamada söyle 
denildi:

“Çünkü bu liman başkanlıkları 
sırasıyla yüzde 21,5 ve yüze 27,3 
gibi oldukça istikrarlı ve yüksek 
değerli artışlar sergilemiştir. En 
fazla yükün elleçlendiği Kocaeli 
liman başkanlığında yük artışı, diğer 
yüksek tonajlı liman başkanlıklarına 
göre düşük oranda, yani ortalama 
yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. 
Liman başkanlıkları içinde ilk 6 ayda 
ortalama yüzde 23 ve yüzde 28 
büyüyen Aliağa ve Tekirdağ liman 
başkanlığındaki yük artışları ise 
özellikle dikkat çekicidir. Özellikle 
TÜPRAŞ ve STAR rafinerisinin, 
PETKİM’in petrokimya üretim 
ve ticari faaliyetlerinin artışına 
ilave olarak giderek artan LNG 
elleçlemelerinin de etkisiyle Aliağa 
liman başkanlığı elleçlenen tonaj 
olarak Kocaeli liman başkanlığından 
sonra ikinci büyük liman başkanlığı 
konumuna ulaşmıştır. Tekirdağ 
liman başkanlığındaki artış ise bu 
bölgede yer alan ve ağırlıkla transit 
elleçleyen Asyaport limanındaki 
konteyner trafiğindeki artıştan 
kaynaklanmaktadır.”

Nisan ve Mayıs’ta 
küresel konteyner 
taşımaları geriledi
Yüksek oranlı gelişim gösteren 

liman başkanlıkları içinde Tekirdağ 
liman başkanlığındaki artışın, 
bölgede yer alan Asyaport’taki 
transit konteyner artışından 
kaynaklandığının vurgulandığı 
açıklamada, “Aliağa’daki artış, 
özellikle sıvılaştırılmış gazlar ve 
sıvı kimyasal yüklerdeki yoğun 
ithalat artışından kaynaklandı. 
Aliağa liman başkanlığında ilk 
çeyrekte işlem gören 41,3 milyon 

ton yükün yüzde 55’i ithalat 
olarak gerçekleşti. Benzer ithalat 
yoğunluğu Kocaeli limanlarında 
yüzde 50 iken İskenderun 
limanlarındaki ithalatın payı ise 
yüzde 57’dir. Bu bölgeler özellikle 
demir çelik ve enerji endüstrisinin 
yoğun olduğu, dolayısıyla kömür, 
demir cevheri, hurda demir gibi 
sanayi girdilerinin yanında gübre 
ve gübre ham maddelerinin yoğun 
olarak ithal edildiği bölgelerdir. 
Bu bölgelerde ithalatın artması 
başta demir çelik ihracatı ve enerji 
üretimi gibi somut çıktılar ve katma 
değerler yaratmaktadır. Küresel 
talepteki azalmaya bağlı olarak yılın 
Nisan ve Mayıs aylarında küresel 
konteyner taşımaları, sırasıyla yüzde 
4,2 ve yüzde 2,8 gerilemiştir. Ancak 

Türkiye’de yer alan limanlarda 
konteyner elleçlemelerindeki artış 
sürdürmektedir. Limanlarımızın 
bu büyüme ve gelişme dinamiği 
dikkate alındığında öncelikli 
çözüm bekleyen konuların 
başında limanlarımızın gelecekte 
yaşayabilecekleri darboğazlarının 
bugünden çözülmesi, gelişme ve 
büyümelerinin önündeki engellerin 
bugünden kaldırılması, limanların 
hızlı, etkin ve verimli çalışmalarının 
sağlanması, limanların üzerlerindeki 
ekonomik yüklerin mümkün 
olduğunca ortadan kaldırılması 
ve sonuçta dış ticaret başta 
olmak üzere ülke ekonomisine, 
büyümesine ve gelir artışına 
fayda sağlayacak düzenlemelerin 
yapılması gelmektedir.” denildi.

Kamu alacakları için 
gecikme zammı oranı 
yüzde 2,5 oldu
Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı 
yüzde 2,5 olarak belirlenirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 
15’ten yüzde 24’e yükseltildi.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının 
Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için 
ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.
Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 15 olarak uygulanan 
tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 24 olarak belirlendi.
21 Temmuz tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak 
tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden 
önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan 
amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece 
müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 15) 
uygulanacak.
Aynı şekilde, 21 Temmuz öncesinde tecil talebinde bulunulmuş 
ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik 
tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden 
tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar 
eski tecil faizi oranı (yüzde 15), 21 Temmuz’dan sonra ödenmesi 
gereken taksit tutarlarına ise yüzde 24 tecil faizi geçerli olacak.
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Haziran ayında Türkiye’nin 
ihracatı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 18,5’lik 

artışla 23,4 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Bu rakamla beraber, 
tüm zamanların en yüksek aylık 
ihracat rakamına ulaşılarak son 
22 ayın 20’sinde aylık rekor 
kırılmış oldu.

Haziran ayında 20 sektör 
ihracatını artırdı. 3,2 milyar dolar 
ihracat gerçekleştiren Kimya 
Sektörü ilk sırada yer alırken 2,7 
milyar dolara ulaşan Otomotiv 
Sektörü ikinci, 2,3 milyar doları 
aşan Çelik Sektörü ise üçüncü 
oldu. Çelik Sektörünü 2 milyar 
dolar ihracat gerçekleştiren 
Hazırgiyim Sektörü ve 1,4 
milyar dolar ihracatla Elektrik-
Elektronik Sektörü izledi.

Haziran ayında 61 il 
ihracatını artırırken en çok 

ihracat gerçekleştiren ilk üç il; 
9,2 milyar dolarla İstanbul, 1,9 
milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar 
dolarla Bursa oldu. Adana, 
Muğla ve Balıkesir ise ihracatta 
rekora ulaşan iller oldu.

215 ülke ve bölgede 
ihracat gerçekleştirilirken, 160 
ülkeye yapılan ihracatta artış 
kaydedildi. Haziran ayında en 
çok ihracat gerçekleştirilen 

ilk üç ülke; 1,87 milyar dolarla 
Almanya, 1,55 milyar dolarla 
ABD ve 1,21 milyar dolarla Irak 
oldu.

TİM verilerine göre birim 
ihracat değeri geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 9 artışla 
1,41 dolara yükseldi. Miktar 
bazında ihracat bir önceki 
haziran ayına göre yüzde 9 
artışla 16,6 milyon tona ulaştı.

Haziran’da 23,4 Haziran’da 23,4 
milyar dolarla milyar dolarla 
tarihin en tarihin en 
yüksek aylık yüksek aylık 
ihracatına ihracatına 
ulaşıldıulaşıldı
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Egeli ihracatçılar, 2022 yılının 
ilk yarısında ihracatlarını 
yüzde 21, 3 yükselterek 

7, 6 milyar dolardan 9 milyar 
276 milyon dolara çıkarırken, 
Egeli ihracatçıların son bir yılda 
Türkiye’ye kazandırdığı döviz 
yüzde 21, 4’lük artışla 14 milyar 
774 milyon dolardan, 17 milyar 
934 milyon dolara çıktı.

Haziran ayında Ege 
Bölgesi’nin ihracatı yüzde 12’lik 
artışla 2 milyar 384 milyon 
dolardan, 2 milyar 669 milyon 
dolara çıktı. İzmir, 2021 yılı 
haziran ayında 1 milyar 125 milyon 
dolar olan ihracatını 2022 yılı 
Haziran ayında yüzde 17’lik artışla 
1 milyar 315 milyon dolara taşıdı.

Sanayi sektörü 957 milyon 
dolarlık ihracatla EİB’nin 
ihracatından aslan payını alırken, 

tarım sektörü 612 milyon dolar 
ihracata imza attı. Madencilik 
sektörü 132 milyon dolarlık döviz 
getirisi sağladı.

Bünyesinde 12 ihracatçı 
birliğini barındıran Ege İhracatçı 
Birlikleri’nde, Haziran ayında 
10 ihracatçı birliği ihracatlarını 
artırmayı başarırken, 2 ihracatçı 
birliği 2021 yılı Haziran ayı 
performanslarının gerisinde kaldı.

Demir-çelik zirveye 
damgasını vurdu
Ege Demir ve Demirdışı 

Metaller İhracatçıları Birliği, 
Haziran ayında da EİB 
bünyesinde zirvedeki yerini 
korudu. EDDMİB 2021 yılı Haziran 
ayında 223 milyon dolar olan 
ihracatını yüzde 15’lik artışla 257 
milyon dolara ilerletti.

Mayıs ayında EİB bünyesinde 
en çok ihracat yapan ikinci birlik 
konumuna yükselen Ege Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği Haziran ayında 
da ihracatını yüzde 33, 5’luk 
artışla 155, 9 milyon dolara taşıyıp 
zirve ortağı olmayı sürdürürken, 
EİB bünyesindeki 12 ihracatçı 
birliği arasında ihracat artış 
rekortmeni oldu.

İstihdam ve ihracatın 
lokomotiflerinden Ege Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği 2021 yılı Haziran ayında 
131 milyon dolar olan ihracatını, 
2022 yılı haziran ayında yüzde 
7’lik artışla 140 milyon dolara 
yükseltti.

Ege Maden İhracatçıları 
Birliği yüzde 30’luk ihracat artış 
hızıyla 132 milyon dolarlık ihracat 

Ege Bölgesi’nden Haziran ayında 

2, 669 milyar dolar
ihracat gerçekleşti
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performansını ortaya koydu.
Ege Yaş Meyve Sebze 

İhracatçıları Birliği 2021 yılı Haziran 
ayında 112 milyon dolar olan 
ihracatını, 2022 yılı Haziran ayında 
yüzde 3’lük artışla 114, 7 milyon 
dolara taşıdı ve ihracatta 100 
milyon doları aşan birlikler arasına 
adını yazdırdı.

Hindistan’a haşhaş tohumu 
ihracatı vizesi alan Ege Hububat 
Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği, 
ihracatının yüzde 31’lik artışla 73 
milyon dolardan 96 milyon dolara 
ilerletti.

Mobilya, kağıt ve odundışı 
orman ürünleri alt sektörlerini 
bünyesinde barındıran Ege 
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği 2021 yılı Haziran 
ayında 63 milyon dolar olan 
ihracatını yüzde 29’luk artışla 81, 6 
milyon dolara yükseltti.

Türkiye’nin sektöründe tek 
birliği olan Ege Tütün İhracatçıları 
Birliği 76 milyon dolarlık ihracata 
imza atarken, Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 67, 7 
milyon dolar ihracatı kayda aldı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Haziran 
ayında 30 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirirken, Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 
22’lik artışla 17, 4 milyon dolar, Ege 
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği yüzde 13’lük yükselişle 15, 
5 milyon dolar ihracat başarısı 
gösterdi.

Sektörler
Ege İhracatçı Birlikleri 

bünyesinde temsil edilmeyen 
sektörler içinde Kimya sektörü 
189 milyon dolarlık ihracatla 
dikkati çekerken, otomotiv yan 
sanayi sektörü 94 milyon dolarlık, 
iklimlendirme sektörü 70 milyon 
dolarlık ihracata imza attı. Elektrik-
elektronik sektörü 59 milyon 
dolarlık, makine sektörü 46, 6 
milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye 
kazandırdı.

Ege Bölgesi’nin 
performansı
Haziran ayında Ege Bölgesi’nin 

ihracatı yüzde 12’lik artışla 2 milyar 
384 milyon dolardan, 2 milyar 669 
milyon dolara çıktı.

İzmir, 2021 yılı haziran ayında 
1 milyar 125 milyon dolar olan 
ihracatını 2022 yılı haziran ayında 
yüzde 17’lik artışla 1 milyar 315 
milyon dolara taşıdı.

Kimya sektörü 228 milyon 
dolarlık ihracatla İzmir’de ihracatta 
lider sektör olurken, Hazırgiyim 
ve konfeksiyon sektörü İzmir’in 
ihracatına 130 milyon dolarlık katkı 
sağladı. İzmirli çelik ihracatçıları 100 
milyon dolarlık ihracat yaparken, 
otomotiv yan sanayi 78 milyon 
dolarlık, elektrik-elektronik sektörü 
72 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İkinci Denizli
Manisa ile Denizli arasındaki 

ikincilik yarışında öne çıkan 492 
milyon dolarlık dış satımla Denizli 

olurken, Manisa 450 milyon dolar 
dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Denizli’nin ihracatına en büyük 
katkıyı 137, 5 milyon dolarlık tutarla 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 
sağlarken, Manisa’nın ihracatında 
lider sektör 181 milyon dolarla 
Elektrik-Elektronik sektörü oldu.

Aydın’ın ihracatı 
yüzde 48 arttı
Muğla, Haziran ayında ihracatını 

yüzde 40 yükselterek 102, 5 milyon 
dolara getirerek Ege Bölgesi illeri 
arasında adını dördüncü sıraya 
yazdırdı. Su ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörü 74 milyon dolarlık 
ihracatla Muğla’nın ihracatından 
aslan payını aldı.

İhracatını yüzde 40 artıran bir 
başka il Balıkesir oldu. Balıkesir, 71, 
8 milyon dolar olan ihracatını 100 
milyon dolara yükseltti. Bu ihracata 
su ürünleri ve hayvansal mamuller 
sektörü ile elektrik-elektronik 
sektörü 21’er milyon dolarlık katkı 
sağladı.

Haziran ayında Ege Bölgesi’nin 
ihracat artış rekortmeni yüzde 
48’lik sıçramayla Aydın oldu. 
Aydın 2021 yılı haziran ayındaki 
65, 6 milyon dolarlık ihracatını 96, 
1 milyon dolara taşıdı. Madencilik 
sektörü 27, 6 milyon dolarlık 
ihracatla Aydın’ın ihracatında birinci 
sektör oldu.

Afyonkarahisar’ın ihracatı yüzde 
11’lik artışla 37 milyon dolardan, 41 
milyon dolara çıkarken, madencilik 
sektörü 24, 8 milyon dolarla Afyon 
ihracatına damgasını vurdu.

Kütahya 34, 8 milyon dolar 
olan ihracatını 40 milyon dolara 
çıkarırken yüzde 15’lik artışa imza 
attı. Kütahyalı seramik ihracatçıları, 
24 milyon dolarlık ihracat 
performansı ortaya koydu.

Uşak’ın ihracatı yüzde 12’lik 
azalışla 35, 4 milyon dolardan 31, 3 
milyon dolara indi. Tekstil sektörü 
7, 7 milyon dolarla, su ürünleri ve 
hayvansal mamuller sektörü 7, 1 
milyon dolarla Uşak ihracatında ilk 
iki sektör oldular.
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Enflasyon oranı 2022 yılı 
Haziran ayında; yıllık 
TÜFE’de yüzde 78,62; Yİ-

ÜFE’de yüzde 138,31 oranında 
gerçekleşti. Bir önceki aya göre 
ise; TÜFE’de yüzde 4,95; Yİ-
ÜFE’de ise yüzde 6,77 oranında 
artış kaydedildi.

2022 yılı Haziran ayında 
TÜFE’de ana harcama gruplarına 
göre yıllık en düşük artış 
yüzde 23,74 ile haberleşme 
grubunda gerçekleşti. Bununla 
birlikte yüzde 26,99 ile giyim 
ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile 
eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık 
en düşük artışın olduğu diğer 
gruplar olurken, yüzde 123,37 ile 
ulaştırma, yüzde 93,63 ile gıda 
ve alkolsüz içecekler ve yüzde 
81,14 ile ev eşyası artışın en 
yüksek olduğu gruplar oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, 
enerji, alkollü içkiler ve tütün 
ile altın hariç TÜFE’de 2022 yılı 

Haziran ayında bir önceki aya 
göre yüzde 4,20; bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 
32,95; bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 64,42 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 38,59 
artış gerçekleşti. 

Yİ-ÜFE’de sanayinin dört 

sektörünün yıllık bazdaki 
değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 142,68; 
imalatta yüzde 120,47; elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında 
yüzde 369,20 ve su temininde 
yüzde 81,47 artış olarak 
gerçekleşti.

Haziran’da yıllık 
enflasyon yüzde 78,62
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Cari işlemler hesabı; 
2022 yılı Mayıs 
ayında yıllık bazda 

yüzde 95 artarak 6,5 
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 
29,4 milyar dolar ile 
son bir yılın en yüksek 
seviyesine ulaştı. 

2022 yılının Mayıs 
ayında net doğrudan 
yatırımlar 959 milyon 
dolar sermaye girişi 
yaşanırken, 2022 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde ise, 
2 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 
Mayıs ayında 4,3 milyar dolar 

ile sermaye çıkışını sürdürürken, 
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
ise, 9,8 milyar dolar seviyesine 
geriledi. Diğer yatırımlarda ise, 
1 milyar dolarlık sermaye girişi 

kaydedildi.
Rezerv varlıklar 2022 yılının 

Mayıs ayında 5,9 milyar dolar, 
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
ise, 10,4 milyar dolar seviyesinde 

gerçekleşti. Mayıs ayında net 
hata ve noksan kaleminde 
2,9 milyar dolar, 2022 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde 13,3 
milyar dolar sermaye girişi 
kaydedildi.

Artan enerji ithalatı, dış 
ticaret açığındaki genişleme 
ve emtia fiyatlarındaki artış 
cari dengeyi baskılamaya 
devam ederken, salgında 
artan vaka sayılarına rağmen 
turizm gelirlerinin pozitif 
seyri sürdürmesi ile cari 
açık üzerinde sınırlandırıcı 
yönde rol oynamaya devam 
ettiği izleniyor. Önümüzdeki 
dönemlerde de bu yönde 
seyredeceği öngörülüyor.

Cari açık Mayıs’ta 
6,5 milyar dolar
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İşsizlik oranı 2022 yılı Mayıs ayında 
yıllık bazda 0,3 puanlık azalışla yüzde 
10,9 oranında gerçekleşti. İşsizlik oranı; 

erkeklerde yüzde 9,5; kadınlarda yüzde 
13,8 oranında kaydedildi. İstihdam edilen 
kişi sayısı bir önceki aya göre; 358 bin 
kişi artarken, işsiz sayısı 56 bin kişi azaldı. 
Toplam işsiz sayısı 3 milyon 785 bin kişi oldu.

2022 yılı Mayıs ayında genç nüfusta 
işsizlik oranı yüzde 20,3 oranında, zamana 
bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve 
işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı 
Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,8 puan 
artarak yüzde 22,4 oldu.

İşgücü 2022 yılı Mayıs ayında bir 
önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 
milyon 624 bin kişi, işgücüne katılma 
oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,6 
olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı 
erkeklerde %72,2, kadınlarda ise yüzde 35,5 
oldu.

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

Mayıs ayı 
işsizlik oranı yüzde 10,9



59TEMMUZ 2022

GÖSTERGE

Sanayi üretim endeksi 2022 
yılı Mayıs ayında yıllık 
bazda yüzde 9,1, aylık 

bazda ise yüzde 0,5 arttı.
Sanayinin alt sektörleri 

incelendiğinde; takvim 
etkisinden arındırılmış endekste, 
2022 yılı Mayıs ayında 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 5,7 
azalırken, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 0,3 arttı.

İmalat sanayinin alt 
sektörlerine baktığımızda; 
Mayıs ayında yıllık en fazla artış, 
yüzde 74,9 ile bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin 
imalatında gerçekleşti. Bu artışı 
yüzde 46,5 ile deri ve ilgili 
ürünlerin imalatı, yüzde 32,0 ile 
temel eczacılık ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin malzemelerin 
imalatı ve yüzde 31,5 ile 
içeceklerin imalatı izledi. Aynı 
dönemde imalat sanayi alt 
sektörlerinden yüzde -6,3 ile 
ana metal sanayi, yüzde -3,7 ile 
elektrikli teçhizat imalatında, 
yüzde -3,0 ile fabrikasyon metal 
ürünleri (makine ve teçhizat 
hariç) imalatında ve yüzde -1,6 
ile makine ve ekipmanların 
kurulumu ve onarımı imalatında 
azalış kaydedildi. 

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış endekse göre; 
ana sanayi gruplarından 2022 
yılı Mayıs ayında bir önceki 
aya göre, sermaye malında 
yüzde 2,4, ara malında 
yüzde 0,7 ve enerjide yüzde 

0,3; artış olurken, dayanıklı 
tüketim malında yüzde -1,4 ve 

dayanıksız tüketim malında 
yüzde -0,7 azalış gerçekleşti.

Sanayi üretimi Mayıs’ta 

yıllık 9,1 arttı

Haziran’da kapasite 
kullanım oranı
yüzde 77,6
Kapasite Kullanımı, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki 
aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 oranında 
gerçekleşti. En yüksek kapasite kullanım oranına sahip 
sektörler; giyim eşyaları imalatı (yüzde 84,8), ağaç, ağaç 
ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 
(yüzde 83,7), kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (yüzde 
83,3),  ve ana metal sanayi imalatı (yüzde 82,1) oldu. En 
düşük kapasite kullanım oranına sahip sektörler; tütün 
ürünleri imalatı (yüzde 71,3), motorlu kara taşıtı, treyler 
(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (yüzde 
71,0), deri ve ilgili ürünlerin imalatı (yüzde 68,7) ile diğer 
imalatlar (yüzde 68,3) oldu.
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Reel Kesim Güven Endeksi; 
2022 yılı Haziran ayında bir 
önceki aya göre, 3,0 puan 
azalışla 106,4 ile azalış eğilimi 
sürdürdü.
Tüketici Güven Endeksi; 2022 
yılı Haziran ayında 4,2 puan ile 
sert bir azalışla 63,4 seviyesine 
geriledi.
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 Haziran ayında, bir önceki 

aya göre, 3,2 puan azalışla 93,6 seviyesinde 
gerçekleşerek iyimserlik ve kötümserlik sınırı 
olan 100 barajını altında kaldı. Ekonomik güven 
endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim, hizmet ve 
perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki 
azalışlardan kaynaklandı.

GÖSTERGE

Bütçe; 2021 yılı 
Haziran ayında 
25 milyar 31 

milyon TL açık vermiş 
iken, 2022 yılı Haziran 
ayında 31 milyar 59 
milyon TL açık verdi. 
Bütçe gelirleri, Haziran 
ayında yüzde 104,9 oranında 
artarak 181 milyar 19 milyon TL, 
bütçe giderleri ise yüzde 87,1 
oranında artarak 212 milyar 78 
milyon TL olarak kaydedildi.

2022 yılı Haziran ayında vergi 
gelirleri; yıllık bazda yüzde 108,4 
oranında artarak 152 milyar 635 
milyon TL seviyesine ulaştı. Faiz 
hariç giderler yüzde 91,7 oranında 
artarak 199 milyar 310 milyon TL 
olarak gerçekleşti.

Ayrıca, 2021 yılı Haziran 
ayında 15 milyar 618 milyon TL 
faiz dışı açık verilmiş iken, 2022 
yılı Haziran ayında 18 milyar 290 
milyon TL faiz dışı açık verildi.

Haziran’da bütçe, 
31,6 milyar TL açık verdi

Güven endekslerinde durum

5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

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

CREATIVE

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

Rupert Murdoch

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

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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olanı alt ediyor.

Rupert Murdoch

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

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, BORSA İSTANBUL, TOBB, TEİAŞ-EPDK



63TEMMUZ 2022

GÖSTERGE

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 



64 TEMMUZ 2022

GÖSTERGE



5632 Sokak No: 26
Çamdibi – İzmir
T: 0232 458 58 09
teknofset@gmail.com
www.teknofset.com
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