SAYFA 5

SIYAH

TÜRKÝYE'NÝN EKONOMÝ GAZETESÝ

EKONOMiK

1gaz-.qxp

15.11.2010

18:04

Page 1

CÖZUM

22 - 28 Şubat 2014

ÝZMÝR

Posta Ýþleme
Merkezi
ÝZMÝR

20 Kasým 2010
P.P. 29

EKONOMÝK

www.destekpatent.com.tr

HAFTANIN YILDIZI

E

AKTÜEL EKONOMÝK - POLÝTÝK GAZETE

20 - 26 Kasým 2010

ekonomikcozum@ekonomik-cozum.com.tr

Yýl : 17 SAYI : 833

Mehmet SÝNDEL

konomik Çözüm Gazetesi Yayýn ve Araþtýrma Komitesi "Haftanýn Yýldýzý" olarak
Akbank Ödeme Sistemlerinden Sorumlu
Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Sindel'i seçti.
Bankacýlýk kariyerine 1999 yýlýnda Citibank
Kredi Kartlarý Pazarlama Bölüm Baþkaný olarak
baþlayan Mehmet Sindel, 1
Kasým 2010 tarihi itibarý ile
Akbank’ta Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel
Müdür Yardýmcýsý olarak
görevine baþladý.Akbank’a
katýlmadan önce HSBC Bireysel Pazarlama Grup
Baþkaný olan Mehmet Sindel, kariyerinde Doðuþ
Otomotiv’de Kurumsal Ýletiþim ve Stratejik Pazarlama Koordinatörlüðü, Garanti Ödeme Sistemleri’nde Kart Pazarlama ve
Satýþtan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevlerinde bulundu. Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Fakültesi mezunu olan Mehmet Sindel, bir
çocuk babasý. Geçtiðimiz hafta atanan Mehmet
Sindel'e yeni görevinde baþarýlar dileriz.

Fiyatý: 5 TL.

www.ekonomik-cozum.com.tr

Piyasanýn kilidi
borç ödemelerine
çözülecek Kamu
büyük kolaylýklar geldi

E

Borç ve hacizlerle sýkýþan piyasa- larýný ifade etti. Baþvurularýn ka- Cumhuriyet tarihinin en kapsamya çözüm arayýþlarý sonucunda nunun çýktýðý ayý takip eden ikin- lý affý olarak nitelendirilen yapýgerçekleþtirilen "mali af" ile ka- ci ayýn sonuna kadar yapýlabile- landýrma paketinin ayrýntýlarý
mu alacaklarýnýn yeniden yapý- ceðini kaydeden Babacan, borç- þöyle: Kapsam içerisinde Maliye,
landýrmasýný içeren paketin ay- larýn taksitle de ödenebileceði Gümrük Müsteþarlýðý, SGK, il
özel idareleri, TEDAÞ (7 özel darýntýlarý belli oldu. Devlet Bakaný bilgisini verdi.
ðýtým þirketi dahil), TRT,
ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali
KOSGEB, TOBB ve OSB'ler
Babacan, kamu alacaklarýbulunuyor.
nýn yeniden yapýlandýrýlma- Devlet Bakaný Ali Babacan’ýn
Beyana dayalý vergilerden
sýna imkan saðlayacak dü- yaptýðý açýklamaya göre;
31 Temmuz 2010'a kadar
zenlemeleri içeren yasa taverilen beyannameleri kapsarýsýnýn taslaðýný açýkladý. Vergi ve cezalarý,Gümrük Vergileri ve Ýdari pasama alýyoruz. Vergi BarýYasa tasarýsýnýn kapsamýný ra cezalarý, SGK borçlarý, Ýl Özel Ýdare’nin
olabildiðince geniþ tuttuk- harç ve katýlým paylarý, belediye alacaklarý, þý'nda bildirimde bulunmasýlarýný belirten Babacan, ta- elektrik ve su borçlarý, Yurt-Kur borçlarý, na raðmen bundan yararlanamayanlara da son bir
sarý ile uzun sürede taksitli KOSGEB’in desteklerinden kaynaklanan alaþans veriliyor."
7
ödeme imkaný saðlayacak- caklarý...Faiz ve cezalar affediliyor.

Baþbakan
Recep
Tayyip
Erdoðan

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn temmuz ayýnda
mali af ile ilgili yaptýðý açýklama, önceki gün gündeme geldi

Mali affýn kapsadýðý
alacaklar

Mali af kapsamýnýn
uygulamalarý
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Para cezalarýnýn yarýsýndan, gecikme
cezalarýnýn tamamýndan vazgeçiliyor

SSK primleri açýsýndan baþlama tarihi Haziran
2010 ve öncesi olacak. Kesinleþmiþ alacaklarda
SGK tarafýndan uygulanan idari para cezalarýnýn yüzde 50'si, alacak aslýna baðlý olmayan cezalarýn yüzde 50'si, gecikme cezasý yerine güncellenen oran enflasyona göre düzenlenecek.

konomik Çözüm 21. yılında
Þiþecam’ýn toplam
net
1000.
sayısına
ulaştı. “Nasıl geçkarý yüzde 390 arttý KOBÝ’lere þartlý destek
ti?” derseniz; göz açıp kapamak
gibi değil… Her yıl gazetecilikte
yeni aşamalar
kaydedilirken,bizden de
Mükemmellikte
çok şeyler5 yýldýzlý
aldıtek yýldýz
götürdü.Peki neden mi?
Çözümleme
Gazetecilik
yapıyoruz.
Çünkü mayamızda
Balýkesir ve
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HAFTANIN YILDIZI
Uður Gülen

E

konomik Çözüm Gazetesi Yayýn ve
Araþtýrma Komitesi, "Haftanýn Yýldýzý"
olarak Ak Sigorta Genel Müdürü Uður
Gülen'i seçti.
1991 yýlýnda çalýþma hayatýna baþlayan Uður
Gülen; Interbank, Denizbank, Ak Internet ve
MNG Bank’ta çeþitli pozisyonlarda görev aldý.
2004-2009 yýllarý
arasýnda Satýþ ve
Banka Sigortacýlýðýndan sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý
olarak, Akemeklilik
A.Þ. ve Avivasa
Emeklilik ve Hayat
A.Þ.’de görev yaptý.
Mayýs 2009’tan itibaren Aksigorta Genel
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyor. Uður Gülen, ODTÜ Endüstri
Mühendisliði Bölümü’nde lisans eðitimi gördü
ve ayný bölümde yüksek lisansýný tamamladý.

"Þifreniz diþ fýçasý gibidir,
üç ayda bir deðiþtiriniz!.."

Tel: 0 212 251 44 21 (Pbx)
web: www.turyol.com

www.ekonomik-cozum.com.tr

Ýþsizliðe çözüm “kýsa çalýþma”
EBSO Baþkaný Ender Yorgancýlar

"Türkiye coðrafyasýyla
rol model ülke"

Keçi, besiciye umut oldu

ÝAOSB Baþkaný Hilmi Uðurtaþ;

En eðitimli iþ
gücü Ýzmir’de

yazılan yazılar sonraları dijital makinelere
diye cevap veriyor. Kıssadan hisse, yazılı
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Doç.
geçilip oradan çıktı alınarak film çekilip
basının da değişmeyecek tutkusu böyle…
Dr. Coşkun Küçüközmen, bankacılık bilmatbaalarda kalıplara geçirilip baskıya
gilerini bir dedektif gibi iz sürerek yarının
EKONOMİK ÇÖZÜM AİLESİ
veriliyordu. Fotoğraflar ise filmli makinebankacılığını şimdiden gündeme getiriyor
lerden çekilip filmler banyo ediliyor; kart
Ekonomik Çözüm’de bugüne dek yüz- ve her yazısı da yeni bir gündem yaratıbasılıyor tekrar gazete filmlerine geçirililerce kişi görev üstlenmiş kimisi başarılı
yor. Ekonomik Çözüm’ün kuruluşunda
yor ve baskıya veriliyordu. Bu zahmetli
gazeteci olmuş, kimisi halkla ilişkilerci ol- büyük desteği olan ve akademisyenliğinin
ünlüleri
Emlak devi
işlere yıllarca katlandık. Şimdi
muş, kimisi de hala Ekonomik Çözüm’de
dışında gazetecilik mesleğinde de üst
halka açýlýyor,
"AltýnFon" ile yeni bir borsa aþka
Konyalýlar
Suriye'nin olan
SÝMA Prof. Dr.
ise dijital sistem yazı ve fotoğkıdemini sürdürüyor. Ekonomik Çözüm
düzey görevlerde
bulunmuş
yatýrým alternatifi
geliyor
Çözümleme
Fuarý'nda ihracata koþtular
Çöp
rafları matbaaya saniyeler içinde
tüm saydığımız kişiler için bir okuldu.
İlter
Akat’ın
daima
yanımızda
yer alarak
kavgasý
gönderiyor.
Kendilerine buradan Ekonomik Çözüm
katkıları devam etmiştir; ona ödeyemeyeŞimdi, geçmişte muhabirlegibi başarılı olmalarını diliyoruz. Şimdi
ceğimiz şükran borçlarımızı sergiliyoruz.
Develüasyondan kaçýnacaðýz
rimizin yaptıkları röportajlar,
onların her gittikleri yerde, “ben EkonoEnerji sektörünün duayenlerinden Haluk
çektiği fotoğraflar ve yazdıkları
mik Çözüm’de yetiştim” demeleri bizleri
Direskeneli; finans dünyasının önemli
yüzlerce ajanda anı
ayrıca gururlandırıyor.
analistlerinden Salim Kasap; Engin Deniz,
olarak ellerimizde
Doğal
Meltem İnce, Ali
Yeşil Havalimanı projesinde yer alıyor
kaldı. En önemli
olarak her
Tarhan, Çiğdem Harbinlerce kartvizit
işletmede
rison ve isimlerini
arşivlerimizde
olduğu
buraya sığdıramadıCÖZUM
duruyor. Bu kartvizit
gibi çüğımız onlarca konuk
sahiplerinin adları
yazarımız, Ekonomik
Çinliler ESBAŞ’ı kopyalıyor rük taşlar
haber ve söyleşilerde
olur;
Çözüm’ün siz okurları
titiz habercilik anlanitekim
tarafından vazgeçilyışı ile gazetenizde
Ekonomez bir yayın haline
yer almış. Ekonomik
mik Çögelmesinde önemli
Çözüm okuyuculazüm’de
paya sahipler.
rının bir çoğu 20 yaş
kısa bir
Ekonomik Çödaha almış; kimisi
süre
züm’ün sayfalarında
yaşlanmış , kimisi bu
çalışıp
gözükmeyen ancak
dünyadan göçmüş,
ayrılaemekleri büyük danışçoğu da ya görevlerak ben
manların, avukatların,
rinde yükselmiş ya
gazeteci oldum düşüncesi ile
müşavirlerin, sanayicilerin, akademisyenda işlerini büyütmüş. İçlerinde
dışarıda merdiven altı dergiler çıkaranlerin, hepsinin ismini yazmak mümkün
yönetimi, ikinci, üçüncü kuşağa
lar da var. Onları kaderleri ile baş başa
değil. Hepsinin 1000 sayıda ayrı ayrı
devredenler Ekonomik Çözüm
bırakıyoruz.
emekleri bulunuyor.
kültürünü yeni kuOnca yıllık gazetecilik
‘Baharın müjdeleri ile dolu pırıl pırıl bir mart saSELÇUK YAŞAR TAKDİRİ
şaklara da aktarmışeğitimimiz, kariyerimiz ve
bahında, tüm ulusumuza ve okurlarımıza sımsıcak
lar. Bunlardan bir
deneyimlerimiz Ekonomik Çö1000. sayıya gelirken 21 yıl önce Ekobir merhaba’ Yıl:1 Sayı:1 Mart 1994
örnek Türkiye’mizüm’ü bugünlere getirmiştir.
nomik Çözüm’ün kuruluşundan bu yana
zin deri sektöründe
Bir okuyucumuzun söylediği
desteğini ve tavsiyelerini esirgemeyen
Yabancı yatırımcı teşvike koşuyor gibi “Ekonomik Çözüm oku
vericilik var,toplumun ekonomik gelişmeönde gelmiş kuruluşlarından
ünlü iş adamı Yaşar Holding Onursal Başlerden iyi aydınlanabilmesi için meslekteki biri olan Sepiciler Holding’in
oku bitmiyor”. Ekonomik
kanı Selçuk Yaşar, önceki gün yeni yaşını
deneyimlerimizi,başarılarımızı topluma
ikinci nesil temsilcisi Talip
Çözüm’ün bir özelliği de
kutlarken yanında idim. Kendisine Ekonoen iyi biçimde aktarabilmeSepici; okuyucu- E
özgün haberciliktir. Ekonomi
mik Çözüm’ün 1000. sayısını çıkardığını
nin her gün heyecanını yaşaluk mirasını şimdi
basınında da bu
söylediğimde gözleri pırıl pırıl
yabilme uğruna bu gazeteyi
şirketin başına
niteliği ile öncü
oldu; “Ben kuruluşunuzdan
çıkarıyoruz.
geçen oğlu, genç
durumuna gelberi gazetenizi takip ediyorum
Bitkisel yað pazarýmýz büyüyor
ÇEKTE E-RAPOR RESMEN , 1000. sayıya geleceğinizi
Ekonomik Çözüm Gave başarılı işadamı
miştir.
E
BAŞLADI
zetesi Türkiye’nin dört bir
Ahmet Sepici’ye
tahmin edebiliyordum” dedi.
GÖZDE YAYIN
yanına haberciliği yaydı.
bırakmıştır. Bunun
GRUBUMUZ
REKOR SAYI
TÜSİAD’da yeni
Hedef, yılların birikimi ve
gibi binlerce örnek var.
Başkan YILMAZ
tecrübelerle ekonomiye yön
Örneğin ünlü Profesör
Ekonomik Çözüm, 1000.
İSPANYOL’UN ÖRNEĞİ
verenlere katkıda bulunmakSayın Arif Esin’in gazetesayısına ilişkin yüzlerce
tı. Bürokratından, akademisEkonomi gazeteciliğinde
nizin kuruluşundan bu yana
tebrik aldı; almaya da devam
Çeþme Marina’da
moda bereketi
yenine tutun da sanayicisine,
daima yarınlardan haber veren
her hafta yazdığı analizleri,
ediyor. Türk basınında rekor
tüccarına, esnafına ve ev
Ekonomik Çözüm Gazetesi
ilgi çekici örnekleri sizlerin
sayılabilecek bir rakama
ekonomisine yön veren ev
internet gazeteciliği ile de eşgü- takdirlerini kazanıyor. Ankaulaşmak elbette siz değerli
kadınına değin herkesin kendümlü haline gelmiştir. Burada
ra’nın siyasette ve ekonomide
okuyucuların katkısı ile gerdisini bulacağı bir ekonomi
öne çıkan konu ise yazılı basınabzını tutan ünlü iş adamı ve
çekleşti. Ekonomik Çözüm
gazetesi yaratmakla gurur duyduk.
nın internet gazeteciliği ve diğer iletişim
Türk Sanayici ve İş Adamları
tüm okuyucularına şükranlaaraçları içerisinde dimdik ayakta kalmaVakfı’nın Başkanı Veli Sarıtoprak’ın Ekorını sunuyor…
OKUYUCULUK MİRASI
sıdır. Bunlara bir örnek de Ekonomik
nomik Çözüm’ün kuruluşundan bu yana
Ekonomik Çözüm bugünlere gelirken
1000.sayıya ulaşırken,başladığımız ilk
Çözüm Gazetesi’dir. Şöyle ki İspanyol’un
yayınlanan araştırma ve söyleşileri ayrı bir çok şeyler kazandı ve kaybetti ama en acı
gün ile bugünün değişikliklerine baktık,birine sormuşlar; “Siz şarap içerken ne
değer katıyor. Yine Ekonomik Çözüm’ün
kayıp ise Ekonomi Gazeteciliği uğruna
gördük ki bir hayli yol almışız,yapılaşiçin Oley diyorsunuz?” İspanyol ise; “İnen kıdemli yazarlarından Borsacı İsrafil
şehit olan Sosyolog Gazeteci, oğlumuz
mada değişenler olduğu gibi,değişmeyen
sanların beş duyusu var. Bunlardan biri tat Demirel’in isabetli açıklamaları ekonomi
Özcan Özkesen’in aramızdan ayrılışıdır.
çok şeyler var.Örneğin Gazete habercilik
duyusu,şarap içerek damak tadını alıyoruz. piyasasında çok önemli bir yer tutuyor.
Şimdilerde ise onun bayrağını kardeşi
ilkelerinde doğru habercilikten ilkeleŞarabın rengi ile gözümüz hissesini alıyor; Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Sosyolog Gazeteci Bengü Özkesen dalrinden sapmamak,taraf olmamak gibi özel- koklayarak burnumuz payını alıyor,elle
Bölümü Profesörlerinden Mehmet Ali
galandırıyor. Dileğimiz o ki Ekonomik
liklerimizi hep koruduk,hep koruyacağız.
tutarak dokunma duyumuz da payını
Kaya’nın tarihimizi bugün ile karşılaştıÇözüm’e yön verenler giderek çoğalsın.
Yayıncılıktaki gelişmelere baktığımızda
alıyor. ‘Oley’ dediğimizde ise boş kalan
ran yazıları ekonomi okuyucularına ayrı
Daha nice yıllar siz değerli okuyucuları21 yıldır yapılan çalışmalarda,daktilo ile
kulak duyumuz da hissesine kavuşuyor”
bir görüş açısı veriyor. İzmir Ekonomi
mıza hizmet etsin…
EBSO serbest ticarette
acil önlem istedi

Ege Bölgesi Sanayi Odasý Baþkaný Yorgancýlar, "Avrupa Birliði'nin diðer ülkelerle yaptýðý
serbest ticaret anlaþmalarý, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptýðý AB pazarýndaki payýný olumsuz etkileyecek" dedi. Egeli sanayiciler, Avrupa
Birliði'nin (AB) diðer ülkelerle yaptýðý serbest
ticaret anlaþmalarýnýn Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleþtirdiði AB pazarýndaki payýný
olumsuz etkileyeceðine dikkat çekerek, tedbir
alýnmasýný istediler. Ege Bölgesi Sanayi Odasý
(EBSO) Baþkaný Ender Yorgancýlar, AB'nin son
olarak Güney Kore ile imzaladýðý serbest ticaret anlaþmasýnýn ardýndan bir dosya hazýrladý. EBSO Lokali'nde düzenlediði "Serbest Ticaret Anlaþmalarýnýn Türkiye'ye Etkileri" konulu
toplantý ile dosyayý açýklayan Yorgancýlar dosyayý Dýþ Ticaretten Sorumlu Bakan Zafer Çaðlayan'a da ileterek, çözüm arayacak.
2

Bir zamanlar Balýkesir'in iþ aleminde ün býrakmýþ önemli
isimleri vardý. Örneðin, Kaba-

Þiþecam 2010 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda
3.105,4 milyon TL ciro ve 309,2 milyon TL net kar elde etti. Þiþecam Topluluðunun Eylül 2010 sonu itibariyle
elde ettiði sonuçlara iliþkin olarak Yönetim Kurulu Baþkaný ve Murahhas
Üye Prof. Dr. Ahmet Kýrman yaptýðý
açýklamada; “2010 yýlý eylül sonu itibariyle konsolide satýþlarýn 2009 yýlýnýn ayný dönemine kýyasla yüzde 14
oranýnda artýþ göstererek 3,1 milyar
TL olarak gerçekleþti.
3

Sanayi ve
Ticaret
Bakaný
Nihat Ergün

Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün,
küçük ve orta ölçekli iþletmelere (KOBÝ) toplam 3 milyar liralýk kredi destek
paketini açýkladý. Ergün, paketin Ýhracat Kredisi Destek Programý ile Ölçek
Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programý'ndan oluþtuðunu bildirdi. Ýhracat
Kredi Destek Programý'nýn üst limitinin
iþletme baþýna 200 bin dolar olacak.

ret eden Ergün, daha önceki bazý programlarýmýzda olduðu gibi, bu programda
da kadýn giriþimcilere pozitif ayrýmcýlýk yaparak kredi üst limitlerini 10 bin lira daha
arttýrdýklarýný bildirdi. Söz konusu kredinin
vadesinin ilk altý ayý ödemesiz, geri kalaný
eþit taksitler halinde toplam 18 ay olarak
belirlendiðini ifade eden Ergün, faiz veya
kar payýnýn sadece 4'te 1'inin iþletme tarafýndan ödeneceðini, kalan 4'te 3'ünü ise
KOSGEB'in karþýlayacaðýný kaydetti. Kredinin en üst limitte kullanýlmasý halinde,
bankaya ödenmesi gereken faizin, mikro
ölçekli iþletmelerde 859 lira, küçük ölçekli
iþletmelerde bin 431 lira, orta ölçekli iþletmelerde ise 2 bin 300 lira ile sýnýrlý kaldýðýný belirten Ergün, bu durumda KOSGEB'in payýnýn ise mikro ölçekli iþletmeler
için 2 bin 576 lirayý, küçük ölçekli iþletmelerde 4 bin 294 lirayý ve orta ölçekli iþletmelerde 6 bin 900 lirayý bulabildiðini söyledi. Ergün, bu programdan 44 bin civarýnda iþletmenin yararlanmasýný ve yaklaþýk 1,5 milyar lira kredi hacmi oluþturmayý
hedeflediklerini söyledi.
7

6 AY ÖDEMESÝZ 18 AY VADE

Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi
Destek Programý kapsamýnda
iþletme baþýna verilecek mikro
ölçekli kredinin üst limitin 30
bin lira, küçük ölçekli iþletmeler için üst limitin 50 bin
lira, orta ölçekli iþletmeler
için üst limitin ise 80 bin lira olarak belirlendi.
Ancak dileyen KOBÝ'lerin,
ihtiyaçlarýna göre, bu
rakamlarýn daha altýnda miktarlarda da kredi
kullanabileceklerine iþa-

Ýstikbal sektöründe ilklere imza atmaya
devam ediyor. Kýsa bir zaman önce sektörde ilk kez “Mükemmellikte 3 Yýldýz Yetkinlik Belgesini” almaya hak kazanan Ýstikbal, son olarak mobilya sektöründe Avrupa da ilk ve tek olan “Mükemmellikte 5
Yýldýz Yetkinlik Belgesini” alarak büyük bir
baþarýya daha imza attý. Kalite ve verimlilik
konusunda sektöre örnek teþkil edecek çalýþmalarý art arda hayata geçiren Ýstikbal,
bu kez mobilya sektöründe Türkiye ve Avrupa’da ilk ve tek olarak “Mükemmellikte
5 Yýldýz Yetkinlik Belgesi”ni aldý.
4

Türkiye’nin önde gelen bankalarý arasýnda yer alan Eurobank Tekfen altýn piyasasýnýn fýrsatlarýndan yararlanmak isteyen yatýrýmcýlara “Altýn Fonu” ile yeni bir
yatýrým alternatifi sunuyor.
Konu ile ilgili açýklama yapan Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardýmcýsý
Þebnem Dönbekci: Küçük tasarruflarýný verimli deðerlendirmek isteyen yatýrýcýmlara yönelik baþlattýðýmýz “Altýn
Fonu”nu 8 Kasým 2010 tarihinde
müþterilerimize sunduk.” dedi.
5

Türk Telekom

Türkiye'nin kaðýt devi tam
kapasite ile çalýþýyor

1997 yýlýnda kurulan ve 2000’den itibaren
ÝMKB’de ALKA koduyla iþlem görmeye baþlayan ALKÝM Kaðýt Sanayii A.Þ. nin Ýzmir
Kemalpaþa’daki tesisleri, bugün sadece
Türkiye’nin en büyük kaðýt fabrikasý olarak
deðil, Avrupa Kaðýt Endüstrisi’nin devleriyle de rekabet edecek kapasiteye ulaþtý.
Tam kapasite çalýþan tesis iç pazarýn yaný
sýra ihracat yaparak uluslar arasý pazara
da üretim yapýyor.

Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) tarafýndan bu yýl 23’üncüsü düzenlenen Altýn
Ambalaj Yarýþmasý’nda Namet önemli
bir baþarýya imza attý. Namet’in “Macar
Salam Ayrýlabilen Avantajlý Paketi” Altýn
Ambalaj Ödülü’nü kazandý.
6

Ufuk Söylemez 5’te

Yahudiler ve
Gazzeliler
Gazze
yanýyor
ama...

Arif Esin

BAGÝAD’a Belediye
Baþkaný'ndan destek

Balýkesir Genç Ýþadamlarý Derneði Belediye Baþkaný Ýsmail Ok`u makamýnda ziyaret ederek ekonomik konularla ilgili
görüþ alýþveriþinde bulundu.
Ziyarete Balýkesir Genç Ýþadamlarý Derneðinin Baþkanlýðý`ný yürüten Mert Yavuz`un yanýsýra, Yönetim Kurulu Üyeleri
Cem Vidinlisan, Refik Altan, Niyazi Eðinlioðlu, Hakan Özdamar, Yücel Yýlmaz,
Hamdi Dökücüoðlu, Barýþ Aydýn, Rahmi
Kula, Emrah Bilcanlý katýldý.

3’de

Tecrübe
konuþuyor

Veli Sarýtoprak 9’da

Sayfa

Erdoðan
Bayraktar

Kiþi baþý çöp tüketimimiz 1.5
kilo. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
diðer belediyelerde olduðu gibi
bu çöpü nasýl eritebileceðinin
çarelerini arýyor. Nitekim Baþkan Aziz Kocaoðlu, Orman ve Maden Tetkik
Arama Enstitüsü yetkilileriyle birlikte Çevre ve
Orman Bakanlýðý ilgilileri ve daha nice çevreci kuruluþlar varsa hemen hemen hepsinin
görüþünü alarak Ýzmir'in çöpüne yer arýyor.
Devamý 9. sayfada

A.Yener
Özkesen

Mersin Narenciye Festivali

G-20 zirvesi

“En Ýyi Sabit Hat” ödülü Namet ambalajda ödül aldý Narenciyeciler festivale hazýr

Türk Telekom, Güney Asya, Ortadoðu
ve Kuzey Afrika Telekomünikasyon
Konseyi (SAMENA) tarafýndan 2010'da
'En Ýyi Sabit Hat Operatörü' seçildi. Þirket ödülünü, Fas'ýn Kazablanka kentinde düzenlenen bir törenle aldý.
4

Ýzmir'i havacýlýk alanýnda merkez yapmak
için kümelenme çalýþmasýný tamamlayan
Ege Ekonomiyi Geliþtirme Vakfý (EGEV),
þimdi de Aydýn'ý seracýlýk merkezi yapmak
için yola çýktý.
Özellikle jeotermal kaynaklarý, güçlü çiftçilik deneyimi ve bereketli topraklarý ile öne
çýkan Aydýn'da, kümelenme adý verilen ve
birbiriyle entegre çalýþacak seralarýn olduðu bir bölge oluþturma kararý alýndý.

Digitürk
nereye
koþuyor?

NAMET
"Yýlýn
Þirketi" seçildi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatýrým ortaklýðý halka arz edilecek, borsa ise hacim olarak büyük
bir halka arzýn yaþanacaðýný umut ediyor. Emlak Konut GYO'nun halka arzýnda sona doðru
yaklaþýldýðý ifade edilerek, halka arz sonrasý
sermayesinin yüzde 25'ini halka arz etmeye hazýrlanan þirket için 23-24 Kasým tarihlerinde kesin taleplerin toplanacaðý, sunulan indirimlerden faydalanmak için kesin talep tutarlarýnýn
büyük önem taþýdýðý vurgulandý.
3

Altýn Ambalaj Yarýþmasý

Aydýn seracýlýk
merkezi oluyor

"Zengin topraklarýmýza,
fakir bekçi olmayalým"

Balýkesir BTO Meclis Baþkaný ve Dursunbey
Ýlçesi'nde bulunan Þentaþ Madenciliðin iþletmecisi olan Erhan Ortaköylü, TBMM'nde görüþülecek olan "Maden Yasasý" ile ilgili olarak
10
görüþünü Ekonomik ÇÖZÜM'e anlattý.

A.Yener
dayýlar, Giydiriciler, Ergin AkÖzkesen tanlar, Kabakçýlar, Vidinlisanlý-

lar, Ýnanözler ,Ýlþekerciler, Þengörler ve daha bir çoklarý. Balýkesir'in kentleþmesinde imzalarý olan ünlü ailelerdi.
Kimisi 50'li yýllarýn ulaþýmýna otobüs firmalarý
kurarak katkýda bulunmuþ, kimisinin dayanýklý tüketim mallarýnýn geliþmesinde imzasý olmuþ; kimisi de siyasetin parlak yüzü olmuþ
Devamý 7. sayfada
ailelerin fertleriydi.

Ýzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baþkaný Hilmi Uðurtaþ iþsizlik sorununun
azaltýlabilmesi için
Türkiye'nin yüzde
7'nin üzerinde büyümesi gerektiðini
söyledi.
Uðurtaþ bu konudaki görüþlerini açýkladý.

Mersin Hilton Oteli'nde yapýlan toplantý
ile Mersin Narenciye Festivali basýna tanýtýldý. Toplantýya Mersin Valisi Hasan
Basri Güzeloðlu, Belediyeler, Odalar,
Birlikler Narenciye festivalinin icra ve
yürütme kurulu üyeleri katýldý.
6

G-20 liderleri "Rekabetçi devalüasyondan kaçýnacaðýz" açýklamasý yaptý. G20 liderleri, gelecek yýl küresel çapta
bir ticaret anlaþmasýna varma konusunda yeniden çaba harcayacaklarý
sözünü verdi.
7

SAYFA 1

SIYAH

4’te

Jimmy Key'den
"Harem
Pantalonlarý"
Sayfa

4’te

IFC
Þekerbank'ýn
yüzde
5 hissesini
satýn aldý

Sayfa

Denge
sorununa
yelekli çözüm

5’te

Nazilli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A.Gültekin Kýlýnç, LPG’li araç sahiplerini ve akaryakýt istasyonlarýný yakýndan
ilgilendiren, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’nýn bir tebliði ile ilgili bilgi verdi.Kýlýnç
açýklamasýnda; "Söz konusu kuralla

MAVI KIRMIZI SARI

ACI Europe Karbon Akreditasyonu programında izleme seviyesinden azaltma seviyesine yükselen İzmir Adnan
Menderes Havalimanı enerjiyi verimli kullanıyor, karbon salımını azaltıyor.
n5

Korkulan olmadı
AVRUPA Birliği ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyanın
ekonomik krizi hala atlatamadığına dikkat çeken Ankara Ticaret
Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci,
“Büyüme verilerine bakıldığında
iç talebe dayalı büyüme gerçek-

Posta İşleme
Merkezi

İZMİR
14 Aralık 2013

P.P. 29

leştirildiğini ihracat verilerinin
eksilerde olduğunu görüyoruz.
Türkiye’nin pazarı konumundaki
ülkelerin ekonomisi düzeldikçe ihracata, ihracat verileri de büyüme
rakamlarına yansıyacaktır ” dedi.
n9

Yıl sonu indirimle geldi

EKONOMiK
14 Aralık - 20 Aralık 2013
Yıl: 20 - Sayı: 991

20 YAŞI

Fiyatı: 5 TL.

MITSUBISHI yıl sonu kampanyası ile 4
farklı modelinde cazip fırsatlar
sunuyor. Mitsubishi Lancer’da
2 bin TL, L200’de 3 bin TL ve
ASX’de 5 bin TL’ye varan indirimler bulunuyor. n 11
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13. Dünya Serbest Bölgeler Konferansı Ege Serbest Bölgesi’nde yapıldı. ESBAŞ’ın örnek serbest bölge gösterilerek şov yaptığı konferansa
en çok ilgi gösteren ülke ise en kalabalık katılımcı ile gelen Çin oldu.
Dünya Serbest Bölgeler Konvansiyonu Başkanı Graham Mather, “Şimdiye kadar ortam serbest bölgeler için hiç bu kadar önemli olmamıştı” dedi.

Bankalarda

YENİ YIL

EKONOMI Bakanlığı himayesinde 13. Dünya Serbest Bölgeler Konferansı Ege Serbest Bölgesi’nde yapıldı. Çin’den
Dubai’ye, Amerika’dan İtalya’ya kadar 32 farklı ülkeden
siyasetçi, teknokrat, bürokrat ve yatırımcı katıldı. 300’ü aşkın
temsilcinin katıldığı toplantıda ESBAŞ adeta gövde gösterisi
yaptı. Konferansa en çok ilgi gösteren ülke ise en kalabalık
katılımcı ile gelen Çin oldu.

Senenin son
ihtiyaçlarına
uygun
kampanyalar

DÜNYA Serbest Bölgeler Konvansiyonu Başkanı Graham
Mather, ESBAŞ’ın çok mükemmel bir yönetimde olduğunu
söyleyerek Çin ile mukayese edildiğinde Çin’e ESBAŞ’ı
örnek gösterdiğini söyledi. Mather topantıda yaptığı konuşmasına şöyle devam etti: “Çin Şangay’da pilot bir serbest
ticaret bölgesi kuruldu. Kuzey Kore serbest bölge kurma ve
yatırımcılara avantajlar sunma kararı aldı” dedi. n 9

Maaş artışları dünya ortalamasının üzerinde seyredecek
Sosyal güvence kapsamı yani, sağlık sigortası, işsizlik sigortası, emeklilik gibi imkanlar diğer ülkelerle
aynı seviyede değilken diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, eğitim, yeterlilik, yabancı dil ve lokal çalışan
karakteri olarak, Türk çalışanlar ortalamanın üstünde. Bunun sonucunda da Türkler piyasada daha değerli.

BIREYSEL kredi ve
ürünleri ile ilgili olarak bir
açıklama yapan Akbank
Bireysel Bankacılıktan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Galip Tözge
Aralık sonuna kadar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamaya devam
edeceklerini belirtti. n 7

MICHAEL Page Türkiye, ülkemizde altı
sektörün 2014 yılı için Maaş Analiz Raporu
hazırladı. Yapılan bu çalışma işgücü ve maaş
beklentisi açısından pazardaki mevcut trendlere genel bir bakış niteliği taşıyor. Çalışma bankacılık, finans, mühendislik ve üretim, sağlık

ve yaşam bilimleri, teknoloji ve perakende
sektörlerini kapsıyor.
PageGroup Genel Müdürü Hugo Campo,
bu raporu, sektörlere uygun profilleri ve
ücret düzeylerini doğru bir şekilde saptamak
ve maaş gibi hassas bir konuda şirketler ve

adaylar arasında köprü görevi görüp, gerekli
yönlendirmeleri yapmak amacıyla hazırladıklarını ifade ediyor. Genel Müdürü Campo,
her yıl tekrarladıkları Maaş Analiz Raporunun
bu yılki sonuçlarının 2014 maaşlarına ışık
tutacağını belirtiyor. n 2

HAFTANIN YILDIZI:
Mustafa Öcal

TÜRKİYE’DEN KIBRIS’A İÇME SUYU

Deniz dibinden 75
milyon metreküp su

Teminat
mektubu

İş Bankası’ndan

GERI Ödemeli KOSGEB
Destek Programları’nda,
destek ödemesinin yapılabilmesi için KOSGEB
tarafından KOBI’lerden
talep edilen teminat mektubu, uygun koşullarla Iş
Bankası tarafından sunuluyor. n 6

Ak Parti İzmir’de
Binali Yıldırım
rüzgarı esecek
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Ak Parti’nin 12 il için belediye başkan adayını İzmir’de açıkladı. Ak
Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım oldu.

En beğenilen
petrolcü oldu

OPET Petrolcülük, bu yıl
14. kez düzenlenen “Türkiye’nin
En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında 500’ün üzerinde şirketten bin 502 yönetici ile yapılan
anket sonucunda sektörünün en
beğenilen şirketi seçildi. n 11

Fırat tarafından bu proje için özel olarak üretilen,
kesintisiz 500 metre uzunluğunda dünyanın en uzun
polietilen borularıyla, deniz dibinden yılda 75 milyon
metreküp su taşınması hedefleniyor.
KKTC’nin içme suyu hasreti
“Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a
içme suyu temini” projesiyle
sona eriyor. Fırat tarafından bu
proje için özel olarak üretilen,
kesintisiz 500 metre uzunluğunda dünyanın en uzun polietilen
borularıyla, deniz dibinden

yılda 75 milyon metreküp su
taşınması hedefleniyor. Dev
boruların; Arge, mühendislik,
üretim ve denetimi de yüzde
yüz Türk markası
Fırat tarafından
gerçekleştiriliyor.
n4

EKONOMIK Çözüm Araştırma
ve Yayın Komitesi Haftanın Yıldızı
olarak Öcal Organik Tarım
Ürünleri kurucusu ve
firma ortağı Mustafa
Öcal’ı seçti. 1968
yılında İzmir’in
Kemalpaşa ilçesi
Ören Kasabası’nda
doğan Öcal, ilk ve orta
öğrenimini Ören’de
bitirdikten sonra İzmir
Atatürk Lisesi’ni başarılı bir
şekilde tamamladı. Öcal, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten

sonra Giresun’ da mecburi hizmet
yaptı. Daha sonra Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Nefroloji Hemodiyaliz
eğitimi alan Öcal, devlet
hastanelerinde ve
birçok özel diyaliz
merkezinde yöneticilik yaptı.Öcal daha
sonra organik tarıma
yatırıma yöneldi.
Organik tarımda arge
projelerini yöneten Öcal
ayrıca aile sağlığı merkezinde tıp
doktorluğu yapıyor.

Benim “Ekonomik-Çözüm’lerim”
Haluk Direskeneli n 7

KARŞIYAKA Arena’da düzenlenen
törene katılan Başbakan Erdoğan, Yıldırım’ın adaylığını şu şekilde açıkladı:
“Biz İzmir’in büyük Türkiye vizyonundan geri kalmasını istemiyoruz. 35
projemizle İzmir’in çehresi değişiyor.
İşte bütün bunların gerçekleşebilmesi
için yerel yönetimle merkez yönetimin
el ele vermesiyle Binali Yıldırım dedik
ve huzurlarınıza böyle çıktık.” n 3

Yeniden
sofralarda

BUNGE Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş’nin Nisan
2013’te Salat markasını satın alması ile tekrar
üretime başlanan bitkisel yağ üretim tesisinde;
ayçiçek, mısır ve kanola yağı ürün grupları
Salat markası ile üretilmeye devam ediyor. n 4

Avrupa’nın enerjisi Azerbaycan’ın elinde

“Güney Gaz Koridoru” nun yapımına yönelik stratejinin hayata geçirilmesi, Azerbaycan’ı Avrupa’nın
en büyük gaz tedarikçi ülkesi haline getirecek. Avrupa ile 5 yıl boyunca yürütülen yoğun görüşmeler sonucunda Avrupa doğal gaz kemeri rotasının seçilmesi ve açıklanması sonrasında, “Şahdeniz”
konsorsiumu ile Avrupa’nın gaz alıcıları arasında anlaşmaların imzalanması ile sonuçlandı.
AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ve Avrupa Komisyonu Başkanı Manuel
Barroso’nun, Bakü’deki görüşmeleri ve enerji
sektöründe Stratejik İşbirliğine dair Ortak
Deklorasyonu’nun kabul edilmesi ile birlikte
Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını önemli oranda
karşılayacak olan “Güney Gaz Koridoru”nun
yapımına yönelik stratejinin hayata geçirilmesi,
Azerbaycan’ı Avrupa’nın en büyük gaz tedarikçi ülkesi haline getirecek. n 5

Çiftçinin
kafası
TKDK
ile rahat n 8

Dağlık alanda sürdürülebilirlik
ve yönetişim
“Hoppala bu da nereden çıktı?” demeyin. Yerel yönetimlerin tutumları
nedeniyle binlerce sorunları duran
şehirlerimiz varken, ‘onları bırak dağlara bak’ diye..
A. Yener Özkesen n 9
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Gelecek sayılarımızda EXPO’yu enine
boyuna ele alıyoruz. Gelecek sayılarımızda EXPO 2020 yarışına katılan
ülkelerin ve EXPO 2020 adayı güzel
şehrimiz İzmir ’in sponsorlarının

Türkçe-İngilizce tanıtımları, EXPO
sürecinde İzmir’de neler yapılacağı ve
bu çalışmaların gördüğü ilgiler yer
alacak. Çeşitli haber, röportaj, söyleşi,
advertorial ve reklamlarla hazırlanan

2020 Expo Özel Sayısı’nın
ilki 10 Haziran’da yayınlanıyor

sayılarımız birçok ülkenin parlamenterine, yerel yönetim kuruluş başkanlarına, EXPO yürütme başkanlarına,
başarılı hizmet ve sanayi kuruluşlarına, sivil toplum başkanlıklarına ulaştırılmış olacak ve katılımcı ülkelerin
tanıtım ofislerinde yer alacak. Böylece
EXPO 2020’nin nabzı Ekonomik
Çözüm EXPO 2020 özel sayısında

atmış olacak. Siz de Türkiye’nin gururu İzmir’in EXPO 2020 sürecinde katkı
sağlamak istiyorsanız bu özel sayıda
aramızda olun.

TÜRKÝYE'NÝN EKONOMÝ GAZETESÝ

Yeni bir yıl
& yeni
bir konsept
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Çok değerli haber
ve bilgileri sunuyor
Doç.Dr. C.Coşkun Küçüközmen Ekonomik Çözüm Yazarı, İzmir Ekonomi
Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi, Doç.
Dr. C.Coşkun Küçüközmen:
İlk makalemin yer aldığı sayı 11 Nisan
2012 tarihini taşıyor. Bugüne kadar haftalık makale, yorum, söyleşi, haber derken
neredeyse 100’e yakın yazı yazmışım.
Adeta bir bankada biriken tasarruf hesabı
gibi yazılarımı derleyip toplayıp güzel bir
kitap haline getirmek yakın gelecekteki en
büyük hayalim. Hatta diğer yazar arkadaşların yazılarını da kitaba dahil edip şöyle
“ortaya karışık” misali “Finans Kafe Söyleşileri” türünden bir şeyler de olabilir...
Değerli okurlar, okumayı ve yazmayı
çok seviyorum, işlerim ne kadar yoğun olursa olsun okumaya ve yazmaya
“mutlaka” zaman ayırıyorum. Yazma işini
giderek daha çok sevmeye başladım. Kıymetli bir arşivim olduğunu düşünüyorum,
burada yer alan bilgileri sizlerle ömrüm
ve sağlığım elverdiği sürece büyük bir
mutlulukla paylaşmak istiyorum.
Ekonomik Çözüm Gazeteniz çok değerli haber ve bilgileri büyük bir fedakârlıkla siz okuyucularına sunuyor, bizler de
naçizane katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
En büyük ödülümüz sizlerden gelecek olan yorum, değerlendirme ve
her türlü eleştiriler olacak. Bunları
bizden esirgemeyin lütfen.
Gazetenin çıkmasında bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
İkinci yirminci yılda da
sizlerle birlikte olmak
dileğiyle..
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Taşıdığımız yük sorumluluğumuzdan
daha ağır değildir

www.demiryolulojistik.com

Çamtepe Sk. Sadıkoğlu Apt. No.4/24 Feneryolu / İstanbul
Tel: +90 216 566 36 72 - Faks: +90 216 566 36 92
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HAFTANIN YILDIZI

Gökçe Kesikciler BUĞDAY

1gaz.qxp

30.07.2010

21:15

konomik Çözüm Gazetesi Yayın ve
Araştırma Komitesi "Haftanın Yıldızı"
olarak Solto Alaçatı Hotel Genel
Müdürü Gökçe Kesikciler Buğday'ı seçti.
Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden en iyi dereceyle mezun olan
Gökçe Kesikciler Buğday, 1991 yılında çalışma hayatına başladı. 1995/96 sezonunda
Kemer'de beş yıldızlı bir tesiste Halkla
İlişkiler Müdürlüğü ile
kariyerine
başlayan
Buğday'ın, esas otelciliği
sevdiği ve geliştirdiği yer
Antalya Talya Otel oldu.
1996 yılı başlarında önce
“Duty Manager” sonrasında ,”Public Relations
Manager” en son da yaklaşık beş yıl boyunca “ Sales Director” olarak
yaklaşık 10 seneye yakın bir dönem görev alan
Buğday, 2005 yılı sonuna doğru , İzmir'de
Ontur Otel'in Genel Müdürlük teklifi üzerine
memleketi İzmir'e geri döndü. 2005 -2009
yılı sonuna kadar yaklaşık 4.5 yıl İzmir ve
Çeşme Ontur'un Genel Müdürlüğü görevinde
bulunan Buğday, 2010 yılı itibariyle Solto
Alaçatı Hotel'de Genel Müdür olarak göreve
başladı.
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"Yoğurdum ekşi,
sütüm bozuk"
diyen olmaz!

HAFTANIN YILDIZI
Turgut EKÝNCÝ

konomik Çözüm Gazetesi Araþtýrma ve
Yayýn Komitesi, "Haftanýn Yýldýzý" olarak
Zimaþ Ziraat Makinalarý Sanayi ve Ticaret
A.Þ.'nin Genel Müdürü Turgut Ekinci'yi seçti.
Turgut Ekinci, 27 Mayýs 1952 Ýzmir doðumlu.
Öðrenimini Ýzmir'de tamamlayan Ekinci, babasýnýn isteði üzerine Kimya Mühendisi oldu. Ancak
eðitiminin son yýllarýnda 3T diye adlandýrdýðý faktörlerden Tarým,
Tekstil ve Turizmden birisine yönelmenin iyi bir gelecek olduðunu düþündü. Bu sebeple, tarýmsal mekanizasyona katkýda bulunmak
amacý ile 1974 yýlýnda tarým makinalarý
ithalatýna baþladý.
1980 yýlýnda ülkemizde yaþanan döviz
kýtlýðý sebebi ile ithalat güçleþince bu defa arkadaþlarý ile birlikte Zimaþ A.Þ.'yi kurdu.
Turgut Ekinci'nin biri Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Sanatlar mezunu, diðeri Endüstriyel Fizik
mezunu, Bilgi Üniversitesinde Ýþletme masterini
tamamlamýþ ve halen Berlin Frei Üniverisitesinde
kuantum fiziði üzerine ihtisas yapan iki kýzý var.

Orkide Yaðda Yüzde 30 ‘luk büyüme

Orkide Yaðlarý Yönetim Kurulu Baþkaný
Ahmet Küçükbay, 2010 yýlýnda üretimde
tonaj bazýnda hedefledikleri yüzde 30 artýþa ulaþtýklarýný söyledi. hedeflediklerini
söyledi. Ahmet Küçükbay, Libya, Yemen,
ABD, Hong Kong, Çin, Irak, Almanya,
Dubai ve diðer yurt dýþý gýda fuarlarýnda
alýcýlarla bir araya geldiklerini ve ihracat
pazarýný geniþlettiklerini belirtti.

Halk Bankasý'nýn ortalama aktif kârlýlýðý da
Haziran itibariyle yüzde 3.2 olarak gerçekleþti. Bankanýn sermaye yeterlilik rasyosu
da ilk yarý sonunda yüzde 15.1 oldu.

Tarým politikalarý
hayata geçirilmeli

Baþta Ortadoðu olmak üzere dünyanýn çeþitli ülkelerine ihraç edilen
bitkisel yaðda Türkiye, pazar payýný
hergeçen gün arttýrýyor. 2,4 milyon
tonluk rafine sývý yað ve 1,1 milyon
tonluk margarin üretimi ile toplamda 3,4 milyon tonluk rafine sývý yað
üretim kapasitesine sahip Türkiye
dünyada önemli bir bitkisel yað
üreticisi konumuna geldi. Üzerinde
"Türk Malý" etiketleri taþýyan bitkisel
yaðlarýn gerek kailte, gerekse tad
açýsýndan büyük beðeni topladýðý

belirtiliyor. Ancak küresel ýsýnmanýn
etkisinin bazý tarým ürünlerinde
azalmasý, ekilebilir alanlarýn geniþlemesi ve petrol fiyatlarýnýn düþmesinin, bitkisel yað fiyatlarýný da
olumsuz þekilde etkilediði ifade
ediliyor. Dünyada 4 milyon ton fazla üretilen ayçiçek fiyatlarýnýn da
düþtüðü verilen bilgiler arasýnda. Ýç
piyasada henüz aradýðý pazarý yeteri kadar bulamayan yað sanayicilerinin dýþa daha fazla önem verdikleri bildiriliyor.

Bölgelere göre ayçiçeði verimi

• Marmara;
• Ege;
• Orta Kuzey;
• Akdeniz;
• Orta Güney;

1.166
1.558
786
1.315
982

• Karadeniz;
• Ortadoðu;
• Güney Doðu;
• Kuzey Doðu;
Toplam:

500 büyük sektörde otomotiv
ihracatý ön sýrayý aldý

Halkbank beklenen
kârýný aþtý

Halk Bankasý ikinci çeyrekte yüzde 23 artýþla 519.8 milyon lira net kâr açýkladý. Beklenenin de üzerinde kar eden Halkbank'ýn
ilk yarý sonunda toplam aktifleri 2009'a
göre yüzde 22.3 artýþla 68 milyar lira, nakdi kredileri de yüzde 17.9 artýþla, 38.3 milyar lira oldu.

Hükümetin aldığı karar gereğince, ilköğretim okullarında
öğrencilere dağıtılan sütten
zehirlenmelerin olması üzerine
Sağlık Bakanlığı yetkilileri harekete geçti. İlk yapılan saptamalara göre, zehirlenmenin sebebi sütlerin bozuk
olması değil, süt minerallerindeki şeker dozunun çocukların midelerindeki şeker mineralleri
tarafından parçalanamayışı olarak belirtildi.
Buna göre zehirlenme olarak bildirilen mide
bozukluğunun önüne geçilmesi için süt içilirken yanında bazı gıda maddelerinin de çocuklara verilmesi gerektiği öneriliyor.
Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım, İzmir
Büyükşehir Belediyesi 2005 yılından beri
"Okul Sütü Akıl Küpü" projesi ile dar gelirli
ailelerin çocuklarına Tire Süt Kooperatifi’nden
Devamý 9. sayfada
aldığı sütleri dağıtıyor.

A.Yener
Özkesen

Yað sanayicileri iç pazarda aradýklarýný bulamayýnca ihracata daha fazla
önem vermeye baþladý. Ýç piyasada arzýn fazla, talebin ise az olmasý,
bitkisel yað fiyatlarýnýn düþmesine neden oldu

Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn
(ÝSO) hazýrladýðý "Türkiye'nin
500 Büyük Sanayi Kuruluþu
Araþtýrmasý"nda 2009 yýlýnda
satýþ vergileri hariç net üretimden satýþlara göre TÜPRAÞ,
2005 yýlýndan bu yana olduðu
gibi yine ilk sýrada yer aldý. 15
milyar 495 milyon 595 bin
133 lira ile Türkiye'nin en
büyük sanayi kuruluþu olan
TÜPRAÞ'ý 6 milyar 527 milyon
417 bin 392 lira ile Elektrik
Üretim A.Þ. (EÜAÞ), 5 milyar
473 milyon 800 bin 40 lira ile
de OYAK Renault izledi. En
fazla ihracat yapan ilk 3 kuruluþ ise 3 milyar 12 milyon 429 bin dolar ile Oyak Renault, 2 milyar 38 milyon 704 bin
dolar ile Ford Otomotiv, 2 milyar 4 milyon 257 bin dolar ile Tofaþ olarak sýralandý.
100 büyük kuruluþun tam listesi 9.sayfada

Tarým sektörü sosyal, ekonomik ve toplumsal deðiþimleri tetikleyen bir sektör olmuþtur. Elbette gün geçtikçe saðlýklý ve
güvenli gýda ihtiyaçlarý ayný hýzda artmakta ve tüm dünyada önemini korumaktadýr. Türkiye’de nüfusun yüzde 35’i,
sayýlarý 80 binin üzerindeki kasaba, köy
ve köy altý yerleþmede yaþamaktadýr. Kýrsal nüfusun hemen hemen tek ekonomik
gelir kaynaðý tarým sektörüdür.
8

Çözümleme

1.274
1.428
759
2.140
1.276

Standard&Poor's'un kredi notumuzu durağana çevirmesi Standard&Poor's'un Türkiye'nin notunu negatife düşürmeküresel yatırımcıyı Türkiye sevdasından vazgeçirmedi. 5 si ve yatırım yapılabilir ülke seviyesinden iyice uzaklaştırfirma, Türkiye'de 2 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapa- masına rağmen yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan
ilgisinde azalma olmuyor.
cağını duyurdu. Yeni yatırımlar için görüşmeler sürüyor.

İsveç'ten Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fransa'ya
birçok yabancı şirket petrokimya, turizm, iklimlendirme gibi farklı
alanlara yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı.
İlk yatırım açıklaması Suudi Arabistan'dan geldi. Ülkenin en büyük
petrokimya şirketlerinden Advanced Petrochemical, Türkiye'de 1 milyar dolarlık polipropilen tesisi kuracağını açıkladı.
Türk şirket Bayegan ile birlikte
Adana'da kurulacak tesiste 500
ç Suudi Arabistanlı Advanced
bin ton polipropilen üretilecek.
ç Petrochemichal Company ve Bayegan AŞ 1 milyar
Tesisin, Türkiye'nin ithal ettiği
dolar yatırım yapacak
ürünün yüzde 25'ini tek başına
ç Rotana Group 4 ayrı bölgede otel yatırımı yapacak
karşılaması planlanıyor.
ç BAE İstanbul’a 5 yıldızlı otel yapacak
Fabrikanın inşaatına 2013'te
ç İsveçli Systemair HSK’ya ortak oldu
başlanacak ve 2015'in son çeyç Fransız ESSILOR Opak Optik için görüşmeye başladı
reğinde üretime geçilecek.
9

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali:

Bu dönemde işleri daha
yakından takip etmeliyiz
İş Bankası Genel Müdürü Adnan
Bali, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın
Meclis Toplantısı’na konuşmacı olarak katıldı. İçinde bulunulan ekonomik koşulların her zamankinden çok
farklı olduğunu hatırlatan Adnan
Bali, işadamlarına tavsiyede bulunarak “İşlerimizi daha yakından
takip edecek bir anlayışla çalışmamız gerekiyor. Fizibilite hesaplarınızı
raporlardan sonra değil, süreçler

Loscertales: İzmir rakiplerine
göre daha iyi durumda

Uluslararası Sergiler Bürosu Genel
Sekreteri Vicente Loscertales, EXPO
2020 organizasyonuna ev sahipliği yarışında, İzmir'in rakiplerine göre daha iyi
bir durumda olduğunu söyledi. EXPO
organizasyonlarını düzenleyen Paris
merkezli Uluslararası Sergiler Bürosu'nun
(BIE) Genel Sekreteri Loscertales, İzmir'in
EXPO 2020 organizasyonuna adaylığı
ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere
Türkiye'ye yaptığı inceleme gezisinin son
gününde, İzmir'de medya temsilcileriyle
bir araya geldi.
10

devam ederken yapın” dedi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın
(EBSO) davetlisi olarak Meclis
Toplantısı’na konuşmacı olarak katılan Türkiye İş Bankası Genel
Müdürü Adnan Bali; İş Bankası ile
EBSO’nun Türkiye için önemi büyük
tarihi gelişmelere bağlı olarak ortak
değerler üzerinde yükselen ve ülkeye hizmet veren iki kurum olduğunu
söyledi.
10

Balıkesirli ihracatçılara ödül
Balıkesir "GMKA" da yapılan Nisan ayı Türkiye İhracatçılar Meclisi
toplantısında Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi, Nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın
aynı ayına göre 2,9 azalışla 11
milyar 407 milyon 106 bin dolar
olarak gerçekleştiğini belirterek,
bunun ilk 4 ayında ise ihracatın
yüzde 5,9 artışla 45 milyar 663
milyon dolara yükseldiğini belirtti. Büyükekşi en fazla artışın otomotiv sektöründe yaşandığını
belirterek bununda 1 milyar 636
milyon dolarla gerçekleştiğini
10
kaydetti.

DÜNYADAN
HABERLER

DÜNYADAN
HABERLER

Avrupa'ya 'teşvik
programı' geliyor

Ergün: Yerli otomobilde
somut adımı attık

SAYFA 01

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, “Yeni teşvik paketiyle yerli oto üretiminde işaret fişeğini ateşledik” diye konuşunca; eski Almanya Başbakanı Gerhard
Schröder, “Türkiye kendi markasını yaratmak yerine, elindeki üretimi daha verimli
kullanmalı. 150 yıllık otomotiv tarihine 30
yılda yetişebilir misiniz, bilmiyorum” cevabını verdi. Nihat Ergün, 2012 yılının yerli
otomobil markası oluşturma konusunda
somut adımlar atacakları bir yıl olacağını
vurguladı.
11

Mobilya sektörü 2023 hedefine
10 milyar dolarlık katkı verebilir

BofA Merrill Lynch Fon
Yöne ticile ri Araştırmas ı
küresel ekonominin yeniden büyümeye geçerken
yatırımcıların yüks e lme
be kle ntile rinin gide re k
arttığını gösteriyor. Yeni
yılda varlık yöneticilerinin
hisse senetlerine ayırdıkları fonların oranı, 2011
yılı Şubat ayından bu yana
en yüksek seviyeye çıkmış durumda.
5

Doğtaş Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ve
TOBB Mobilya Ürünleri Sektör Meclisi
Başkanı Davut Doğan, hükümetten destek
istedi. Doğan, Türkiye’nin kalkınmasına
katkı sağlayan, istihdam yaratan sektörün
desteklenmesi durumunda “2023 yılı 500
milyar dolar İhracat” hedefine 10 Milyar
dolarlık katkı sağlayabileceğine dikkat çekti.
Doğan, TOBB’un üzerinde çalışmakta olduğu “Bölgesel Teşvik Paketi” “Mobilya
Sektörü” tarafından verilebilecek destekleri
belirttiği mektubunda şu bilgileri verdi:
6

Elektrikle çalýþan Chevrolet Volt
2011'de Türkiye'de satýþa sunulacak

ABD’deki bayileri sipariþ almaya
baþladýlar. Ýlk aþamada 6 ABD
eyaletinde ve ülkenin baþkenti
Washington’da pazara sunulan
Chevrolet Volt, 2011 yýlýnýn son
çeyreðinde Türkiye’nin de içinde

Chevrolet Volt 41.000 dolardan
baþlayan fiyatlarla ABD’de satýþa
sunuldu. Chevrolet Volt, 2011 yýlýnýn son çeyreðinde diðer Avrupa
ülkeleri ile eþ zamanlý olarak Türkiye’de de satýþa sunulacak.

Baþkaný Nedim Örün tüketicide
marka kullanma alýþkanlýðýný
oluþturmak istediklerini söyledi.
Örün ayrýca, “Ýzmir’i tasarým
merkezi haline getirmek istiyoruz. Türkiye’nin Batý’ya dönük
yüzü, Avrupa’ya açýlan penceresi
Ýzmir, kültür mirasýyla da tasarým
merkezi olmayý hak ediyor” diye
konuþtu.

Uþak Organize'de
kan deðiþimi

Ülkemizin Ege Bölgesi'nin göz
A.Yener bebeði olan Uþak ilinde buluÖzkesen nan, tekstil sanayi aðýrlýklý olmak üzere battaniye üretiminde de önde giden Uþak Organize Sanayi
Bölgesi günden güne deðiþiyor.
Yýllarca Organize Sanayi Bölgesi'nin baþkanlýðýný baþarýyla yürüten Hazim Sesli,
geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen olaðan
kongrede görevini genç halefi Ali Yýldýrým'a
devretti.
Devamý 9. sayfada
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Bugüne kadar banka şubeleri, internet bankacılığı ve ATM’lerden alınabilen Çek
ve Risk Raporları, artık E-Rapor Sistemi ile elektronik ortama taşınıyor. Vadeli mal
satışında alınan risklerin en aza indirilmesi yolunda büyük bir adım atıldı.

indirilme s i yolunda büyük bir adım
atılırke n Bas e l krite rle ri bir ke z
daha günde me ge ldi. Kre di Kayıt
Büros u (KKB), Ocak ayı başında
kullanıma
s unduğu E- Rapor
Sis te mi ile ticare t hayatında ye ni
bir döne m başlatıyor . Bugüne
kadar banka şube le ri, inte rne t
bankacılığı ve AT M’le rde n alınabile n Çe k ve Ris k Raporları, artık
E- Rapor Sis te mi ile e le ktronik
ortama taşınıyor. www.kkb.com.tr

Kre di Kayıt Büros u’nun ye ni bina
açılışı ile E- Rapor Sis te mi’nin
tanıtımı
bir likte
ge r çe kle şti.
2012’nin s on aylarında günde mi
s ıkça me şgul e de n ve öze llikle
çe kle rle ilgili araştırmalarda kullanılan finans al s icil s orgulamas ı
artık te k bir s ite de n yapılabile ce k.
Böyle ce finans al s icile ulaşmak
ortalama 5 s aniye gibi kıs a bir
s üre de ge rçe kle şe ce k. Vade li mal
s atışında alınan ris kle rin e n aza

üyelerinin seçimi gerçekleşti. Genel
Kurul toplantısında, TÜSİAD’ın yeni
Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu. Genel
Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk
toplantısında,
Yönetim
Kurulu
Başkanlığı’na Muharrem YILMAZ’ı,
Başkan Yardımcılıklarına ise Haluk
DİNÇER, Tayfun BAYAZIT ve Memduh
BOYDAK’ı seçti.
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Türkiye havacılık üretim üssü olacak

Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen sayfa

9’da

Yabancı sermaye nereye,
neden gelir?

Doç. Dr. Emin Akçaoğlu sayfa 3’te

Çözümleme

LPG diğer enerji
türlerini hızla solluyor

Gümrük vergilerinde dünyanın
en korumacı ülkesiyiz

Türkiye’de tarım eğitiminin 167.

ğünde ge rçe kle ştirile n pane le ,

Dünya LPG Birliği CEO’s u Jame s Rockall,
yılı nedeniyle düzenlenen Tarım Gıda T arım ve Hayvancılık
Birliğin Yöne tim Kurulu 1. Başkan Yardımcıs ı
Bayramı etkinlikleri çerçevesin- Bakanlığından Hayvansal Üreve T OBB T ürkiye LPG Me clis i Başkanı Yağız
Ge ne l
Müdür
de düzenlenen panelde tarım ve tim(GT HB)
Eyüboğlu’nun da ve tlis i ola r a k, bir dizi
hayvancılık sektörünün son 10 Yardımcıs ı Mus tafa Kayhan,
te mas larda bulunmak üze re Ankara’ya ge ldi.
yılına ve bu dönem içerisinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
yapılan ve yapılacak olan çalış- Müdürlüğü Tarım Daire Başkanı
İlk olarak Ene rji Piyas as ı Düze nle me Kurumu
Yeni T ürk T icaret Yasası
malara değinildi. Ege Üniversi- Tayfun Kılıç ve Türkiye Ziraat
Başkanı Has an Köktaş ile görüşe n Dünya LPG
gereğince yapılan düzenle- Birliği He ye ti, daha s onra Ene rji ve T abi
te s i(EÜ)
Ziraat
Fakülte s i Odaları(T ZO) T eknik Müşaviri
Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Levent Genç konuşmacı olarak
melerle geçmişte işçi işve- Kaynaklar Bakanı T ane r Yıldız’ı makamında
Dr. Yavuz Akbaş’ın moderatörlükatıldı.
8
re n ilişkile rinde ortaya ziyare t e tti. Ene rji ve T abii Kaynaklar Bakanı
çıkan bir takım aksaklılar T ane r Yıldız görüşme de , “T ürkiye e ne rji
piyas as ının tüm alanlarıyla tam re kabe tçi,
gide
rilme
ye
çalışılıyor.
A.Yener
s e rbe s t bir yapıya kavuşmas ı için hüküme t
Özkesen Se ndikalara bağlı ve ya olarak s on 10 yılda öne mli yas al düze nle me bağımsız çalışanların bazılale r ge rçe kle ştirdik. LPG piyas as ının da yas al
rı geçmişte yasa boşluklarından yararlanıp düze nle me s i bu döne mde yapılmış ve s e ktör
işvereni zora sokacak uygulamalara baş- bu s üre çte öne mli bir ivme kazanmıştır.
vurmuşlardı. Bu konuda ilgili makamlar Bugün ülke miz yıllık 3,7 milyon tonluk LPG
neyse ki işverenin sesini duymuş ve pazarı ile dünyada 15’inci, Avrupa’da is e
kanunda yer alan maddelerin uygulanma- Rus ya’dan s onra 2’inci s ırada. Se ktörün iş
sı konusunda önayak olmuşlar. “Çalışanla- hacmi yaklaşık 12 Milyar Dolar, ve rgis e l
rın başvuracağı makam varken işverenle- boyutu 4 Milyar Dolar me rte be s inde . Se ktör,
150 bin kişilik doğrudan is tihdam oluştururin başvuracağı makam yok mu?” diye yor” açıklamas ında bulundu.
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soran işverene yol gösteriliyor. Böylece
işçi işveren barışını ilke edinerek her iki
tarafın mağduriyetinin ortadan kaldırılmas ı he de fle nmiş. Bu uygulamalardan
belki halen daha bihaber olan pek çok
TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürün- iadesi” uygulamasının, 10 Numara yağ adı
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu
işveren var. Maruz kaldıkları durum ise
leri Sanayi Meclisi, TOBB Türkiye altında sahte akaryakıt satışlarına karşı
Başkanı Necdet Özer yüzde 13 civaortada. Yeni jenerasyondan bazı genç fırUlaştırma ve Lojistik Meclisi ve TOBB son derece başarılı sonuçlar vermeye
rındaki ihracat artışının dünya ticaretiTürkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı başladığını vurguladılar. ÖTV iadesi
satçılar, bir süre çalıştıktan sonra ayrılnin kriz döneminde gerçekleştirilmiş
Meclisi ortak bir açıklama yaparak, Maliye uygulamasının 10 numara yağın sonunu
olmasının, ayrı bir önemi olduğuna
dıkları işle tme le rin önce likle knowBakanlığı’nın Özel Tüketim Vergisi Genel getireceğinin ifade edildiği ortak açıkladeğindi. Necdet Özer: “Bu gelişme
how’larını başka işle tme le re trans fe r
Tebliği (Seri No:25) ile başlayan “ÖTV mada bulundular.
2012 yılının GSYH büyümesinin önemli
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Devamý 9. sayfada
ederek çıkar sağlıyorlar.

Rekabet yasağı

Konya, istikrarlý
þekilde büyüyor

TSE ve Konya Sanayi Odasý (KSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Tahir Büyükhelvacýgil,
Ýstanbul Sanayi Odasý (ÝSO) tarafýndan
açýklanan ‘Türkiye’nin Ýlk 500 Büyük Sanayi Kuruluþu arasýna, Konya’dan 8 firmanýn girmesinin sevindirici bir geliþme
olduðunu ifade ederek firma yönetici ve
çalýþanlarýný kutladý.
Ýlk 500 Büyük Sanayi Kuruluþu arasýna
giren firma sayýsýnda yaþanan artýþýn
Konya için önemli ve motive edici bir geliþme olduðunu belirtti.
11

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne
bağlı odaların üç ay içinde seçim süreçlerini tamamlaması gerektiği konusundaki
karar üzerine oda üyeleri arasında başkanlık yarışı başladı. Türkiye genelinde
365 oda ve borsada seçim startı başlarken, Türkiye’nin en popüler odalarında
ise aday patlaması yaşandı. Türkiye
genelinde bölge temsilciliklerimiz ve
haber servisimizin yaptığı araştırmaya
göre seçim kulislerinde son durum sayfalarımızda.
7

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar yaptığı
açıklamada, geçtiğimiz sene ülkemizdeki havacılık
şirketlerinin cirosunun 5 milyar dolara yaklaştığını
belirtti. Bu artışın devam edeceğini öngördüklerini
söyleyen Bayar, “Hükümetimizin son yayınladığı teşviklerde savunma ve havacılık sektörü stratejik sektör olarak tespit edildi. Bu sektörde yapılacak yatırımlar en yüksek teşvik alacak yatırımlar arasına
alındı. Önümüzdeki dönemde gerek Silahlı Kuvvetler
için yaptığımız savunma sanayi projelerinde, gerekse uçak parça, ekipman imalatı alanlarında hızlı gelişme bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Havacılık
alanında askeri uçaklarla ilgili birkaç projeleri olduğunun da altını çizen Bayar, önceki hedeflerinin doğrultusunda ilerleme kaydettiklerini belirtti.
11

sayfa 7’de

Rahat olalım, gizlimiz
saklımız kalmamış zaten!

ESBAÞ, Savunma Sanayi Müsteþarlýðý ve
Havacýlýk ve Uzay Kümelenmesi iþbirliði
ile “II. Ýzmir Uluslar arasý Havacýlýk Sanayi ve Offset Konferansý” düzenliyor.
06-08 Ekim 2010 tarihlerinde ESBAÞ
Teknoloji Merkezi Konferans Salonunda
gerçekleþecek olan toplantýya, Boeing,
Lockheed Martin, EADS, Alenia gibi dünyada havacýlýk sanayinin önde gelen firmalarýnýn üst düzey yöneticileri konuþmacý olarak katýlýyor.
6

we b s ite s i üze rinde n bir ke re lik
üye lik ge rçe kle ştirilme s inin ardından, inte rne tte n ya da ce p te le fonundan bir SMS ile e rişim s ağlanan Çe k ve Ris k Raporları’na, 5
s aniye gibi kıs a bir s üre de ulaşmak mümkün hale ge liyor. Kre di
Kayıt Büros u’nun T ürkiye Odalar
Bors alar Birliği (T OBB), T C Nüfus
ve Vatandaşlık İşle r i Ge ne l
Müdürlüğü, bankalar ve GSM ope ratörle rinin ortak çalışmas ı ile
hayata ge çirdiği E- Rapor Sis te mi
ile finans al s icili s orgulamak daha
kolay, hızlı ve güve nli hale ge li9
yor.

Odalarda seçim
heyecanı arttı

TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu belirlendi. İki dönem başkanlık yapan Ümit
Boyner görevini tek aday olan
Muharrem Yılmaz’a devretti. TÜSİAD’ın
17 Ocak 2013 Perşembe günü gerçekleşen 43. Genel Kurulu toplantısında
TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek
İstişare Konseyi Başkanlık Divanı,
Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı

Termik santrallerde tarım

Haluk Direskeneli

ESBAÞ, "Uzay Kümelenmesi"
toplantýsýna ev
sahipliði yapýyor

Çeþme Marina’da gerçekleþtirilen
Ege Giyim Sanayicileri Derneði’nin düzenlediði (EGSD) “ 4.
Moda Tasarým Kumpanyasý”
renkli görüntülere sahne oldu. Ýþ
ve sanat dünyasýnýn önde gelen
isimlerinin yer aldýðý etkinlikte ünlü modacýlarýn son tasarýmlarý
mankenler üzerinde tanýtýldý.
Ege Giyim Sanayicileri Derneði

19 Ocak 2013
P.P. 29

EKONOMÝK

Ekonomik Çözüm Gaze te s i Yayın ve
Araştırma Komite s i Haftanın Yıldızı
olarak ESBAŞ CEO's u Dr. Faruk
Güle r’i s e çti. Antalya doğumlu olan
Far uk Güle r , Ankar a Or tadoğu
T e knik
Ünive r s ite s i
Kimya
Bölümü’nde n me zun olduktan s onra
çalışma hayatına ODT Ü 'de araştırmacı olarak başladı. Dr. Faruk Güle r
T ür kiye Bilims e l ve T e knik
Araştırma Kurumu'nda başarılı çalışmalar da bulundu.
İngilte re 'de Exe te r
Ünive r s ite s i
ve
Kanada'da Albe rta
Ün iv e r s it e ' s in d e
de araştırma gruplarına katılan Güle r
doktora de re ce s ini
aldıktan
s onr a
ODT Ü’de üç yıl
de rs ve rdi. Güle r,
daha
s onr a
Sabancı Holding KOROSA şirke tinde Araştırma ve Ge liştirme Bölüm
müdürü olarak göre v yaptı. T ayland
ve Endone zya 'da Goodye ar
Ame rikan te knolojis iyle kurulmuş
olan Branta Mulia T ire Cord şirke tinde on yıl boyunca üs t düze y
yöne tici olarak çalışan Faruk Güle r,
1996 yılında T ürkiye 'ye ÇBS Boya
ve Kimya A.Ş'nin Ge ne l Müdürü
olarak ge ri döndü ve ge çtiğimiz
günle r de ESBAŞ'a CEO olar ak
atandı. Faruk Güle r iki çocuk babas ıdır.

Bitkisel yaðda fiyatlar düþüyor

bulunduðu Avrupa ülkeleri ve
Çin’de de ABD’yi takiben pazara
sunulacak.

ÝZMÝR

Dr. Faruk GÜLER

DÜNYADAN
HABERLER

ABD'de 30 yıllık sabit mortgage faizi bu hafta
yüzde 3,84 ile 1950'den beri en düşük seviyeye
indi. Freddie Mac'ten yapılan açıklamada, haftada yüzde 3,84'le en düşük seviyeyi gördü.
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Küresel ýsýnmanýn etkisinin bazý tarým ürünlerinde azalmasý, ekilebilir alanlarýn geniþlemesi ve petrol fiyatlarýnýn düþmesi, bitkisel yað fiyatlarýný da düþürdü. Dünyada 4 milyon
ton fazla üretilen ayçiçek fiyatlarý düþtü. Böylece haziranda
20 TL olan 5 kilogramlýk ayçiçek yaðý, 12 TL’ye geriledi.
Bitkisel yað üreticileri arzýn fazla, buna karþýlýk talebin az
olmasý nedeniyle fiyatlarda düþüþ olduðunu, bu düþüþün
bir süre daha devam edeceðini açýkladýlar.

Otomotiv sektörünün uzun menzilli ilk elektrikli otomobili
Chevrolet Volt için Chevrolet’nin

Posta Ýþleme
Merkezi

HAFTANIN YILDIZI

ABD'de mortgage faizi
60 yılın en düşüğünde

Angela Merkel, Avrupa ekonomilerinde canlılığı
teşvik edecek programın ayrıntılarının haziran
ayında yapılacak AB zirvesine kadar netlik kazanacağını söyledi.
10

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

TÜRKÝYE'NÝN EKONOMÝ GAZETESÝ

Tahvillerden hisse
senetlerine doğru
“Büyük Rotasyon”

Birand kalbimizde
yaşayacak

Us ta gaze te ci Me hme t Ali
Birand hayata ve da e tti.
Me hme t Ali Birand, Türkiye ’nin
önde ge le n gaze te cile rinde n
biriydi. Türk gaze te ciliği için
örne k te şkil e de n Birand, kariye ri boyunca ge re k Türkiye ’de
ge re ks e dünya çapında birçok
be lge s e l çe kmiş, programlar
hazırlamış, kitaplar yayınlamıştı.
Birand, CNN Türk yöne ticile rinde n biri olmakla birlikte
me dyada lide r bir program olan
32. Gün'ü; Kanal D'de is e ana
habe r bülte nini s unuyordu. Us ta
gaze te cinin ani ve fatı s e ve nle rini de rin bir hüzne boğarke n
me s le ktaşları da “Birand gibi
araştırmacılıkta başarılı bir
gaze te ci bir daha dünyaya ge lme ye ce k” de di.

10 numara yağ yerine resmi motorin İthalat ihracat kısır döngüsünün
satışları 1 milyar TL ek ÖTV getircek kırılması tarihi bir fırsat

Ekonomi basınına katkı

Turgay O cayto Türk ye Gazetec er Cem yet
Başkan :
B eğ n z sağ am yo unuz aç k o sun…
Kamuoyuna gerçek er ak armak doğru h z
b r b g ak ş sağ amak a yüküm ü gaze ec k
günümüzde zor uk ar a do u b r dönemeç en geç yor Mes ek ke er çerçeves nde yay n yapmaya
ça şan gaze ec k u kunu gaze e sah p er n n de
ça şan ar n n da sorun ar her gün b raz daha büyüyor Buna rağmen nad na gaze ec k s ogan y a
yay n yapan mes ek aş ar m z görmek sev nd r c
İzm r’den Türk ye’ye yay an ve b n nc say s na
u aşan haf a k “Ekonom k Çözüm” bu gaze e erden b r d r Doğru b d ğ yo da ödünsüz yay n n
sürdüren “Ekonom k Çözüm” ün b n nc say s n
ku uyor ekonom haberc ğ ne yap ğ ka k ardan ö ürü eşekkür ed yoruz B eğ n z sağ am
yo unuz aç k o sun…

Sabırlı irade

Dr A Tarhan
B n nc Say ! Çok ak a r g b değ ama öy e
B r gaze en n b n nc say s ! Ü kem z koşu ar nda
neredeyse nan maz b r o gu Bunun b r aç k amas
var ya n z Bu ş n arkas nda çok sab r b r rade
var Sayg duymam z gereken am da bu sab r
rade ş e Bu radey ve arkas ndak emek ordusunu
en ç en d ek er e ku uyorum D ğer yandan
B n rakam çok önem B z m de a o duğumuz
kü ürde bu rakam b r şey er n dönüşmek e o duğuna şare e mek ed r Ve ben söz konusu değ ş m
yön end rmek s er m Ekonom k Çözüm ar k
u us araras b r p a forma aş nma d r Bu aş nma
bana göre k yo a gerçek eşeb r İ k yo gazeen n ayda b r b e o sa İng zce yay n anmas d r
Bu yay n baş ang ç a o aya a maka e erden b r
seçk o acak r kuşkusuz İsm n b e önereb rm
“Econom c So u on Mon h y” İk nc aşama gazeen n b r ekonom -po k ndeks o mas d r Şüphe
yok k bu o dukça ekn k b r konudur ancak gaze e
bunu haz r ayacak kadroya sah p r İk nc b r b n
say ya daha yo a nm yorsa n ç n o mas n? Bence
yo a nmak ad r Bun ar gerçek eş rse ge ecek e b r
gün b g arkeo og ar yaz an veya yap an ş er
“kazarken” göz er ne nanamayacak ard r!

bölümünün ihracattan kaynaklandığını
göstermektedir. Bunun sonucunda
ihracatımızda elde edilen başarının
ithalata bağlı olduğu iddiasının geçerli
olmadığı anlaşılmakta ve ithalat artışıihracat kısır döngüsünün kırıldığını
göstermektedir.”
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Ahmet Ertürk Hayvanc k Kooperat fi (HAY-KOOP) Merkez B r ğ Gene Başkan Ü kem z n doğru b g er e donamas na büyük h yaç vard r Ekonom k Çözüm Gaze es ’n n 21 y k okuyucusu o arak ar m sek örü sanay c er ve d ğer
sek ör erdek üm ge şme er Ekonom k Çözüm’den doğru o arak a d k Bunu da b ze y arca Ekonom k Çözüm Gaze es
sağ am ş r İnan yorum k b zden sonrak genç nes er de Ekonom k Çözüm’ün bu b g kaynağ ndan yarar anacak r Ekonom k Çözüm Gaze es ’n n 1000 Say s n ku ar başar ar n n devam n d er m
Ender Yorganc ar EBSO Yönet m Kuru u Başkan
Demokras erde yasama yürü me ve yarg erk er nden sonra
dördüncü güç o arak an m anan medya 21 yüzy Türk yes ’nde önem n ve değer n b r kez daha kan am ş r Geçm ş n görse ve ş se medya araç ar n n yan s ra son y arda
n erne medyas ve sosya medya kavram ar sosya s yasa
ve ekonom k had se er sayes nde vücu bu muş ard r

Ekonomik
Çözüm’ün
Türk ihracat
ailesine
verdiği destek

TURYOL
TURYOL

Ýnþaata ç g n pro e er sten yor

H

E

H

E

þ çevres Babacan s k þt rd
mm

Mustafa
Türkmenoğ u Ege
İhracatç B r ker Koord natör
Başkan
Türk ekonom
bas n n n İzm r
merkez güç ü ses
Ekonom k Çözüm
Gaze es ’n n 21
y k yo cu uğunu
ku uyor b n nc
say s na u aşmas ndan do ay ebr k
ed yor başar ar n n
devam n d yorum
Ekonom k Çözüm
Gaze es ’ne Türk
hraca a es ne
21 y d r verd ğ
des ek neden y e
de eşekkür er m z
sunuyorum

Ege Bö ges Sanay Odas o arak bas n n ke ve arafs z
yay n yapmas n her mevk den her sosya s a üden va andaş m z n vazgeç mez b r h yac o arak görmek ey z Bu
an amda ekonom n n s yase n finans p yasa ar n n nabz n
İzm r’den u muş ve bugün 1 000’ nc say s na u aşm ş o an
Ekonom k Çözüm a es ne ka k ar ndan ö ürü eşekkür er m sunuyorum

Na

e Ba bakan dan
n
n pa d
aa

a may hede ed

m

TAV Hava man ar
ÝMKB de b r nc
Çö üm m
M

m

OG
KG d
nd m

m

Se çuk Yaşar: Ekonom k Çözüm bas na
mzas n att
Ekonom k Çözüm’ün kuru uşundan bu
yana des eğ n es rgemeyen değer şadam
Se çuk Yaşar 1000 say ya öze aç k amaar yap Duayen şadam Yaşar “Bas nda
21 y b r de kan ömrü” d yerek şöy e
konuş u
“Bas nda sadece yazmak a ş b m yor

Çö üm m

Gaze en n yaşamas ndan u un da ş e mec ğ n ve haberc ğ n mücade es ayr ayr
uğraş s eyen ş er S z er kamuoyu ad na
ça ş yorsunuz ade a ömür üke yorsunuz
bas nda b n nc say ya ge mek e bas na
mzan z a m ş o dunuz Ekonom k Çözüm
günden güne güze eşen ş a em n n e nden
düşürmed ğ gaze e o du Daha n ce b n nc
say ar emenn ed yorum ”

Ekonomik Çözüm
1000. sayısına ulaştı

Haluk Direskeneli Ekonomik Çözüm
yazarı: Son 71 hafta benim için çok zor
geçti. Bir ekonomi gazetesinde haftalık köşe
yazıları yazmak meğer inanamayacağınız
kadar zor bir işmiş. Her gün çok sayıda değişik eğilimli kağıt gazete alırım, önce sabah
kâğıt baskı olarak, sonra gün içinde internet
üzerinden gazete köşe yazarlarını, haberleri, incelemeleri okurum. Öncelikle İzmirli
gazete yazarlarını okurum. “Enerji”, “Opera”
yazılarını hiç kaçırmam.
“Enerji” ağırlıklı köşe yazıları ile başladım, arada “Opera”, daha sonra “Münih” ve
“Ankara” yazıları ile devam ettim. Sizlerden
çok güzel, yapıcı, yönlendirici geri bildirimler
geldi, sağolun varolun. Muhalefet olmazsa iktidarın keyfi olmaz. Rakip olmazsa futbolun,
karşılaşmanın anlamı kalmaz. Okuyucunun
cevapları, yorumları geri bildirimleri bizleri
ayakta tutar. Sizlerden bize gelen yorumlar,
düzeltmeler, değerlendirmeler, yönlendirmeler, yüreklendirmeler olmaz ise yazdığımızın
bir anlamı kalmaz.
Ben televizyona çıkmam, radyo programı
yapmam, demeç vermem. Sadece TMMOB
MMO- EMO panellerinde, o da eğer davetli
isem konuşurum. ODTÜ Mezunlar Derneği
panellerine katılırım. Kendime göre yazılı
notlar alırım, bunları blog sayfama koyarım.
Son 71 hafta makale başına önce yaklaşık
500 kelime; bazen 1000 kelimeyi bir araya
getirip, sizlere sunmak çok çok zor oldu. Her
gün köşe yazısı yazanlara saygım çok büyük.
Bu işin ne kadar zor bir iş olduğunu insan
ancak aynı işi kendisi yaptığı zaman anlıyor.
Ekonomik Çözüm Gazetemizde çok büyük
akademik ve piyasa bilgi birikimi var. Haberlerin ardından köşe yazılarını her hafta büyük keyifle okuyorum, çok yeni şeyler öğreniyorum.
Gazetemiz internet üstünden sadece ulusal
olmaktan çıktı; uluslararası etkinliğe ulaştı.
BÜYÜK OKUYUCU KİTLESİ
Yaklaşık 65 bin kağıt gazete abonemiz
olduğunu biliyorum, toplam gerçek okuyucu sayımız herhalde daha çoktur. İnternet
tıklamalarında makale okunma sayısı bazı
haftalar kağıt gazete abone sayımıza ulaşıyor.
Kağıt baskı gazete ile internet gazete okuyucusu çok farklı. Kağıt gazete okuyucumuz
daha olgun yaşta, daha etkili, daha zengin.
Çoğunlukla, işletmelerde üst düzey karar
verici görevlerde bulunuyor. Öte yandan
internet okuyucusu daha genç, daha uluslararası ortamlarda yaşıyor. Özellikle ABD ve
Avrupa’da internet üstünden büyük okuyucu
kitlemiz var.
Bu çabaya destek olan yazarlarımıza,
editörümüze, çalışanlarımıza
ve siz değerli okuyucularımıza
şükranlarımı sunuyorum. Meslekte, piyasada, basın sektöründe geçen 1000. sayımızı, arkada
kalan 21. yılımızı kutluyorum,
daha nice başarılı seneler
diliyorum.

Çetin Tapucu
ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı
1000.sayısından dolayı Ekonomik Çözüm
Gazetesi’nin nezdinde tüm okuyucularını
da kutluyorum. Gazetenin haberleriyle
ÖR-KOOP çalışmalarında çok yararlandık.
Ekonomik Çözüm ailesirni kutluyoruz.

