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Balıkesir’de CHP’ye 
gönül verenler

yener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr

Ç ocukluk yıllarım Balıke-
sir’de geçti. Lise sıraları-
na kadar orada okudum. 
Balıkesir’de tanınmış ve 

geniş bir ailenin ferdi olarak büyür-
ken 60’lı, 70’li yıllarda Balıkesir’in 
siyasetle ilgili kişilerini de yakından 
tanıma fırsatı buldum. 27 Mayıs 
İhtilali’ne kadar Balıkesir Demokrat 
Parti’nin kalesi  idi. O günün demok-
rat partilileri de siyasette ayağını yere 
sağlam basan, sö-
zünün eri,  fakirin 
ve güçsüzün yanın-
da olan kişilerdi. 
O kişiler Yassıa-
da’da yargılandı-
lar, ancak hiçbir 
suçları bulunmadı. 
Demokrat Partili 
siyasilerin başında 
Balıkesir’de Yırcalı 
ailesi gelirdi. Hele 
bir İsmail İlşekerci 
vardı; yaptığı siyasi 
çalışmalarda o ka-
dar dengeli hareket 
ederdi ki, Balıke-
sirliler bu yüzden 
onu çok sevmişti. 
İlşekerci adeta siyasetin ombudsmanı 
olmuştu. Daha sonra Cumhuriyet 
Halk Partili Balıkesirliler ortaya çık-
tığında, temiz siyasetin ne olduğunu 
onlardan öğrendik. Balıkesir’de 60’lı 
yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’ne  
gönül  verenlerin hayatları incelense 
bugün kirli siyaset yapanların çok 
iyi bir siyaset dersi alacaklarından 
eminim. Yüreği Balıkesir için yanan, 
çok önemli yerlerde görev teklif edil-

diği halde, Balıkesir sevdasından 
dolayı doğduğu şehri  terk etme-
yen ve Balıkesirliler için çalışan 
Balıkesir eski baro başkanı avukat 
Turgut İnal, Balıkesirli CHP’liler  
için bir araştırma yapmış. Araştır-
mada Balıkesirlilerin çok yakın-
dan tanıdığı; kiminin yaşadığı 
,kimisinin vefat  ettiği  isimleri 

ortaya çıkarmış. Bu haftaki yazımda 
değerli dostum Avukat Turgut İnal’ın 
araştırmasından bir alıntıya yer veri-
yorum;

“Yakın tarihimizdeki Balıkesirli 
CHP’liler ve diğer ünlü Balıkesirliler

CHP’ li deyince Balıkesir ilinde 
Mehmet TİRİTOĞLU gelir. CHP’ 
lilerin muhalefetinden beri kırmızı 
çizmeleri ile ün yapmış Ayvalıklı Ne-
jat SARICA bir başka isim. Senatör 

Nejat SARICA unu-
tulmazlar arasına 
girmiştir. Daha 
sonraki yıllarda mil-
letvekilliği yapmış, 
Salih Zeki ALTUN-
BAŞ Balıkesir’ in 
Belediye Meclisinin 
değişmez Üyesi ve 
İl Yönetim Kuru-
lunun Yöneticisi 
İbrahim CUMALI 
Balıkesir’ in çok se-
vilen, sayılan insanı 
olmuştur. Hasan 
Nejat SARICA, Av. 
Nadir

SERPEN, 
Tüccar, İş Adamı 

Burhan ERDAYI, madenci diye 
anılan Ahmet ALTINER, Mustafa 
ÇAKINBERK ile ve ayrıca ilçe kade-
melerinde görev sürdüren çok sayıda 
Balıkesirli,  adını, şanını Balıkesir’ e 
duyurmuş ve yaymış insanlar olmuş-
tur. Diğer küçük partilerden

Balıkesir’ de anlı - şanlı insanları 
pek sayamayız. Sosyal yaşamda yeri 
olan Şeref EĞİNLİOĞLU, Hayırse-
ver Vecihi ERSUN, Balıkesir şehri 

muhtarları, Orhan GÜNVARAN ile 
Sezgin DEDEOĞLU eski Balıke-
sirlilerden sevilen insanlar arasına 
girmişlerdir. 50’ li yılların gazetecile-
rinden Cahid ALBAYRAK, Cevdet 
DEMİRAY, Münür YENAL, Reşit 
KIPÇAK;  daha sonraki dönemde 
gazetecilik yaşamında gördüğümüz 
itibarını kaybetmeyen çok sayıda 
gazeteci arkadaşımız da Balıkesir’ i 
Türkiye’ ye ve duyurmuşlardır.

Av. Muzaffer BAŞARAN Hürriyet 
Partisi Başkanlığını yapmış, kısa bir 
dönemden sonra siyasetten ayrılmıştı. 
Balıkesir’ de uzun yıllar Balıkesir 
spor ve Baro Başkanlığı yapan Av. 
Muzaffer BAŞARAN, kendisinden 
evvel Baro Başkanlığı yapan babası 
Av. Tevfik BA

ŞARAN  ile  Av. Esat BUDA-
KOĞLU’ nun Baro Başkanlığındaki 
başarısı onu Demokrat Milletvekilliği 
yapmış, önce Tarım Bakanlığı sonra 
Adalet Bakanlığı’nda görev almış. 

Esat BUDAKOĞLU’ nun başa-
rısı unutulamaz. Av. Ahmet İhsan 
KIRIMLI’ nın halkla olan ilişkisi 
ve sevgisi, medyatik kişiliği onu 
milletvekili yapmış, hangi partide 
bulunmuşsa o partide Genel Başkan 
Yardımcısı olmuş, 12 Eylül’ den 
sonra girmiş olduğu partide millet-
vekilliği adaylığı veto edilmiş, kısa 
süren Turizm Bakanlığı’nda başarılı 
olmuştur. Kırım Türklerinin Genel 
Başkanlığı ile ve keza, T.C. Devlet 
Başkanlığı adına dünyadaki 150’ ye 
yakın devleti ziyaret ederek Türkiye’ 
yi duyurmaktaki başarısı, takdirlerin 
en üstünde değer görmüştür. Bu ziya-
retleri ile Türkiye rekoru kırmıştır.

50 küsur yıldan beri bir gazetenin 
sahibi olan ve çok sayıda Balıkesir’ 
e ait bilimsel kitaplar çıkaran Re-
şit KIPÇAK, milliyetçilik uğruna, 
ülkücülük uğruna cezaevine düşen ve 
idam talebiyle yargılanan, en azından 
5 yıl cezaevinde yatan MHP’ nin İl 
Başkanlığını yapan Sıtkı ŞEREMET-
Lİ, gözü pek gazeteciliği ile tanınan 

Aziz HAN ve Emin BULDAN’ ı 
saymamak mümkün değildir. Bunlar 
Balıkesir’ i yayan ve duyuran insan-
lardır.

27 Mayıs’ tan sonra Baroda görev 
yüklenen Av. Sami DUYUM, 3’er 
yıl Baro Başkanlığı yapan Av. Hurşit 
KANGAL ve Av. Nadir SERPEN 
ile 10 yıl milletvekilliği, 3 yıl Baro 
Başkanlığında rekor düzeyde görev 
yapan Av. Önder KIRLI ve Baronun 
diğer genç Başkanları Av. Erbuğ 
DELİTUNA, Av. Kemal ÇELİK-
BOYA, Muzaffer MAVUK Balıkesir 
Barosunu başarıyla temsil etmişlerdir. 
Kim Hüseyin BAŞTUZ’ un Belediye 
Başkanlığını küçümseyebilir. 10’ ar 
yıl Belediye Başkanlığı yapmış olan 
Kaya Avni SAĞLIKÇI, Ziya TAN, 
Sami GÖKDENİZ…

Balıkesir’ i duyurmayan yayma-
yan insanlar mıdır?

İnsan hafızası nisyanla maluldür. 
Balıkesir’ de sayamayacağımız 
kadar değerleri alt alta getirsek say-
falar tutar. KULA ailelerinin değerli 
fertleri, TELLİOĞLU sülalesi, ER-
MİŞLER, KÖSEOĞLU, AKÇA sü-
lalesi, 85 yaşında olmasına rağmen 
işinin başında olan Mehmet YAN-
TURALI, Karahallılardan gelmesine 
rağmen Balıkesir’ de çok sayıda iş-
yeri açan, Karahallılar Veli YOLCU 
ve Mahmut YAVUZ, Ticaret Odası 
Başkanı, torunları Mahmut YAVUZ 
,Ünlü ŞAYAKÇI’ lar, BİLCANLI 
ailesi, Ömer KURŞUN, ALTAN’ 
lar, ÇANGA’ lar, VİDİNLİSAN’ lar 
gibi, Balıkesirlilerden bir bölümünü 
buraya getirerek Balıkesir’ i ve ünlü 
Balıkesirlileri açıklamaya çalıştık.

İnanıyoruz ki diğer illerimizdeki 
Balıkesirlileri inşallah bir başka 
yazar dile getirmiş olsun ve böylece 
yarattığımız adaletsizliği bu yazıyla 
kapatmış olalım. Balıkesirli hemşeh-
rilerim. Balıkesir il olarak sevilme-
ye, beğenilmeye, takdir edilmeye, 
onur duyulmaya değer, bir vatan 
parçasıdır!”

Değerli okurlar, genellikle 
yılın son günlerinde 
kaleme alınan birçok 
yazıda o yıla ait değer-

lendirmeler yapılır, gelecek yıla 
ilişkin öngörüler ve temennilerde 
bulunulur. Barış, sevgi, kardeşlik 
olsun, savaşlar sona ersin, açlıktan 
kimse ölmesin, doğanın dengesi 
bozulmasın, dünyamız daha temiz 
olsun, sağlıklı bir yıl geçirelim 
türünden dileklerde bulunulur. An-
cak nedense bunların tam tersini 
yaşarız. İnsanlar daha sağlıksız 
hale gelir, savaşlar bitmez aksine 
artar, gezegenimiz hızla kirlenir, 
iklim değişiklikleri gözle görülür 
hale gelir, açlık yayılır ve nüfus 
hızla artar. Bilinen çözümler ol-
masına rağmen adeta kimse kılını 
kıpırdatmaz. Taaa ki mağdur olana 
kadar.

Ancak değişmemesi gere-
ken bazı şeyler vardır. En başta 
insanlığımız, yani insan olduğu-
muz gerçeği! Bu gerçekten kastım 
insanca yaşama hakkını kendimiz 
için istediğimiz kadar tüm insanlar 
için de istememiz. Bunun için çaba 
gösterilmesi gerekiyor, daha da 
önemlisi ilkeli olunması gerekiyor. 
İlkeleri insanı insan yapan değerler 
bütünü olarak görüyorum. Bu 
değerler bütününü şöyle tanımla-
yabiliriz: Çıkarı ön plâna almadan 
hareket etmek, kendi yararı için 
başkasının hakkına tecavüz etme-
mek, güveni ve görevi istismar 
etmemek, aldatmamak, dürüst ve 
çalışkan olmak. 

GÜÇ VE POZİSYON

Değerli okurlar, lider olmak 
kolay değildir. Öncelikle ilkele-
riniz olacak, genel kabul görmüş 
ilkelerin yanı sıra insanı insan 
yapan değerlerle de donatılmış 
olacaksınız. Adil olacaksınız, 
bilgili olacaksınız, bilge olacak-
sınız, dinleyeceksiniz, anlaya-
caksınız ve çözüm üreteceksiniz. 
Gücünüzü herkes bilecek ama 
yüzde yüz gerekmedikçe asla güç 
kullanmayacaksınız. Bu vesileyle 
önemli gördüğüm iki kavrama 
atıfta bulunmak istiyorum. Güç ve 
pozisyon! Yani gücünüzü pozis-
yondan mı alıyorsunuz, yoksa 
gerçekten güçlü müsünüz? Şöyle 
de sorabiliriz: Geldiğiniz makam 
sizinle güç mü kazanıyor yoksa 
siz mi o makamla güç kazanıyor-
sunuz? Yanıtı bulmak için tarihin 
sayfalarına bakmak yeterli sanırım. 
Sorarım size Cumhurbaşkanlığı 
koltuğunda oturan Mustafa Kemal 
Atatürk o makama güç mü verdi, 
yoksa gücünü o makamdan mı 
aldı? 

Değerli 
okurlar bildi-
ğiniz gibi her 
yıl Ocak ayın-
da meşhur 
Davos toplan-
tıları yapılır. 
Bu toplantı-
larla ilgili olarak zaman zaman 
yazmışımdır. Zira bu toplantıları 
çok önemserim, tek bir kelimesi 
bile son derece kıymetli olan bu 
raporların üniversite müfredatına 
konulması bile o üniversiteye çağ 
atlatır. Birkaç gün önce yayınlanan 
“Küresel Gündem Görünümü: 
2014” başlıklı WEF Raporu’nda 
2014 yılının ilk 10 trendi şu şe-
kilde sıralanmış: 1. Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’da sosyal tansiyonda 
artış, 2. Gelir uçurumunun daha da 
artması, 3. Kalıcı yapısal işsizlik, 
4. Siber tehditlerin artması ve yo-
ğunlaşması, 5. İklim değişikliğine 
karşı hareketsizlik, 6. Ekonomik 
politikalara olan güvenin azalması, 
7. Liderliğin değerlerden yoksun 
olması, 8. Asya’da orta sınıfın 
genişlemesi, 9. Mega-şehirlerin 
artması, 10. Yanlış/hatalı bilginin 
on-line olarak hızla yayılması. 
Tüm bu trendler raporda ayrıntılı 
bir şekilde ele alınmış. Sanırım 
bu trendler arasında en önemlisi 
yine ilk sırada yer alan politik 
istikrarsızlığın askeri müdahalelere 
dönüşme riski.    

BÜYÜK SORULAR

Raporda “büyük sorular” 
başlıklı ayrı bir bölüm mevcut. Bu-
rada ilk soru kayaç gazının (shale 
gas) geleceği hakkında. Diğer so-
rular da sırasıyla (i) demokrasinin 
geleceği, (ii) dijital takip/izleme/
gözetimin geleceği, (iii) Kuzey 
Kutbunun geleceği ve (iv) çok 
uluslu şirketlerin geleceği. Ayrıca 
hemen uzay yarışına da değinilen 
raporda yarışın Rusya, ABD, Çin, 
Avrupa, Hindistan ve Japonya 
arasında sürdüğüne dikkat çekili-
yor. Başı çeken üç ülke sırasıyla 
Rusya, ABD ve Çin. Raporda son 
olarak büyük veri ve veri güvenliği 
konularının yanı sıra yenilikçilik 
ve girişimciliğe yer veriliyor.

Değerli okurlar, çok sayıda 
dergi ve gazete satın alıyorum, ke-
yifle okuyorum, analizler yapmaya 
ve edindiğim bilgileri vaktim 
elverdiğince öğrencilerimle ve bu 
satırlarla da sizlerle paylaşmaya 
çalışyorum. Satın aldıklarım ara-
sında İngilizce olanlar çoğunlukta. 
Farklı görüşler, farklı yorumlar 
aynı konuya farklı açılardan 
bakmama yardımcı oluyor. Wall 
Street Gazetesi’nin 2 Ocak tarihli 

sayısında 2014 yılında dikkatle 
izlenmesi gereken kişiler listesi 
yayınlanmış. Bu kişiler arasında 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
da yer alıyor. Diğer isimler  Bill de 
Blasio, General Joseph Dunford, 
LeBron James, Joseph Kurtz, Jack 
Ma, Nicolás Maduro, Alan Mu-
lally, Clive Palmer, Doug Parker, 
Pope Francis, Juan Manuel Santos, 
General Raheel Sharif, General 
Abdel Fattah Al Sisi, Aung Sang 
Suu Kyi, Ursula von der Leyen ve 
Jacob Zuma. Çoğunu bildiğinizi 
düşündüğüm bu kişiler hakkın-
da internet üzerinden (People to 
Watch in 2014) ya da birer birer 
Google’dan arayarak bilgi sahibi 
olabilir, dilerseniz bu kişileri za-
man zaman yazılı / dijital ve görsel 
medyadan takip edebilirsiniz.

ARAŞTIRMA ÖDEVİ

Türkiye her zaman olduğu gibi 
zor bir sınavdan geçiyor. Ancak 
birçok ülkenin benzer türde zor-
luklar yaşadığını da ifade edelim. 
Sağlam temeller üzerine kurulmuş, 
Cumhuriyet rejimimizin zarar 
görmemesi gerekiyor. Zira bu 
devlet her şeyden önce belli ilkeler 
üzerine kurulmuştur. Ne var ki 
demokratik hukuk devleti oldu-
ğumuzu ne kadar ifade edersek 
edelim dışarıdan bu tür bir devlet 
değilmişiz gibi algılanıyoruz. 

Değerli okurlar, yaşanan olaylar 
neticesinde ekonomik sıkıntılar 
giderek daha çok hissedilecek, 
hafif krizler geçireceğiz. Bunların 
geçici olduğunu ümit ediyorum. 
Bu konularda neler yapmamız 
gerektiğini önümüzdeki haftalarda 
sizlerle paylaşmak niyetindeyim. 
Anlık bilgi, görüş ve düşüncele-
rini twitter’dan aktarıyorum (@
ckucukozmen). Ancak bugünlerde 
değişime uyum ve artan farkında-
lık düzeyi kavramlarını biraz daha 
pekiştirmemiz gerekiyor. Bu ve-
sileyle sizlere haddim olmayarak 
küçük bir araştırma ödevi vermek 
istiyorum. İlgi duyan okurların, 
özellikle genç akademisyenlerin 
İngilizcesini yazdığım bu kav-
ramları araştırmasını diliyorum, 
bu kavramlara yazılarımda zaman 
zaman yer vereceğim: Odious 
debt, nepotism, cronyism. Yazının 
başında da ifade ettiğim gibi ilkeli 
bir yıl olması dileğiyle.

Doç. Dr.Coşkun Küçüközmen

2014 yılı ilkeler yılı olsun

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

A. Yener Özkesen

H.Merkezi/ E.Çözüm

EBSO TÖRENINDE AYAKKABI KUTUSU

Halkbankası Genel 
Müdürünün evinde ayak-
kabı kutusu içinde dolar-
ların çıkması kamuoyuna 
skandal olarak yansımıştı. 
Toplum gözünde ayak-
kabı kutusu yolsuzluğun sembolü olarak 
nitelenmiş,  tepki olarak bazı Halkbankası 
şubelerinin önüne ayakkabı kutuları bırakıl-
mıştı. Akhisar‘da da bir ev kadını Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a ayakkabı kutusu 
gösterince, karakolluk olmuştu. 

Şimdi geçtiğimiz günlerde düzenlenen, 
Ege Bölgesi Sanayi  Odası’nın  ödül töreni-
ne gidelim. Törende Gümrük Bakanı Hayati 
Yazıcı vardı. Gözler TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu da aradı törende ancak 
katılmadığı bilgisi verildi. Buna karşın çok 
sayıda EBSO üyesi ödül törenine katılmıştı. 
Törende EBSO Meclis Başkanı Salih Esen 
birlik beraberlik ve Türkiye’deki  ekono-
mik  durumlarla ilgili çok güzel bir konuşma  
yaparak çok alkış aldı. Sonra Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar konuştu  ve en son 
da Bakan Yazıcı konuşmasını yaptı. Konuş-
malar bittikten sonra ödül törenine geçildi, 
ödüllerin çoğunu Bakan Yazıcı takdim etti. 
Son olarak Eda Dişbudak  adlı iş kadını, 
ayakkabı kutusuyla sahneye çıktı. Katılımcılar 
“yeni bir protesto mu var?” diye birbirlerine 
bakarken, Dişbudak ‘ın Yazıcı’ya kendi  özel 
tasarımı olan bir ayakkabıyı kutusuyla getirip 
takdim ettiği ortaya çıktı.  “Bunda ne var 
denilebilir”, “iyi de her şeyin bir yeri var” 
denilebilir. Kim bilebilir girişimci kadının 
özel tasarımını ayakkabı kutusuyla bakana 
takdim edeceğini. O sırada izleyiciler arasında 
gülenler oldu, yine o sırada bayan Dişbudak’a 
tepki gösteren AKP’li sanayiciler oldu. Belki 
de artık ayakkabı kutusu göstermek tepki  
aracı gibi gözüktüğü için ayakkabı başka  bir 
ambalaj içinde takdim edilebilirdi. Salonun 
yönetimi başındakiler  durumdan haberdar 
olup ,müdahale edebilirdi. Odanın siyasi arena 
olmadığı aşikar; orada iş politikası yapılabilir 
ama siyaset olmamalı. Neyse ki Bakan Yazıcı 
tepkisini göstermeden kutuyu aldı; ama bir de 
kendisine sorun o anda neler hissetti. 

Çözüm katma değerli ihracat artışında
Döviz kurlarındaki hareketlilikten dolayı sıkıntı yaşayan ihra-
catçılar tahminlerin daha dikkatli yapılmasını istiyor.

REKORTMEN EGE’DEN DE DÖVİZ 
KURU UYARISI GELDİ

2013’ü, EİB üyesi ihracatçılar, özel-
likle Kasım ayında yaptıkları atakla, 
12 milyar dolar hedefini yıl sonunda 
250 m  ilyon dolar aşarak geçen yıla 
göre yüzde 5,6 artışla kapattı. Türkiye 
genelindeki ihracat ise altın ihracatın-
daki düşüş nedeniyle yerinde saydı. 
Bu başarının ülke genelindeki ihra-
cat rakamları gevşerken daha büyük 
bir önem arz ettiğini belirten Yaşar 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Ekonomi Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Umut Halaç, “Umarım 2013 
yılındaki ihracat başarısı 2014 yılında 
da artarak devam eder. Türkiye ihracatı 
yılbaşından beri güç kaybederken Egeli 
ve İzmirli ihracatçıların bu başarısı 
takdiri hak etmektedir. Kendileri için 
koydukları 12 milyar dolar hedefini 
geçen Ege İhracatçılar Birliği, gelecek 
için kendisine yeni hedefler belirleme-
lidir” dedi. 

2013’te ihracatta tarihinin en yüksek 
rakamlarına ulaşarak rekor kıran Ege 
Bölgesi, 2014 yılı için de ekonomistleri 
umutlandırdı. Geçen yıl, Ege Bölge-
si’nin ekonomik anlamdaki en önemli 
olayının Ege İhracatçılar Birliği’ne 
(EİB) bağlı birliklerin yılbaşında belir-
ledikleri 12 milyar dolar ihracat raka-
mına yıl bitmeden ulaşması olduğunu 
kaydeden Yaşar Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Umut Halaç, 
ihracatçılara, sürdürülebilir başarı için 
yüksek döviz kuru aracılığıyla sağlanan 
ihracat performansının sürdürülebilir 
olmadığı uyarısında bulundu. Halaç, 
“Egeli ihracatçılar 2013 yılında yaptık-
ları doğruları yapmaya devam etmeli, 
döviz kuru kanalından gelen iyileşme-
lere sırtlarını dayamamalı” dedi. 

ALTIN YAKAR, KONUT ISITIR

2014’ün belirsizlikler yılı olacağı-
nı vurgulayan Halaç, yatırımcıların 
kısa vadede, dövize yatırım yapmaya 
devam edebileceklerini, ancak altından 
uzak durmaları gerektiğini, konut 
kredilerinde ise beklenen yükseliş 
nedeniyle ev almak isteyenlerin hızlı 
davranması gerektiğine vurgu yaptı.

Konut kredilerinde ise beklenen 
yükseliş nedeniyle ev almak isteyen-
lerin elini çabuk tutmasının faydalı 
olacağını söyleyen Umut Halaç, “Ara-
dığınız özelliklere sahip evi bulduysa-
nız alın, çünkü faizlerin yükselmesini 
bekliyoruz” önerisinde bulundu. 

Uludağ İhracatçı Birlik-
leri (UİB) Koordinatör 
Başkanı Orhan Gençoğlu, 

ithalatçı ve ihracatçının özellikle 
döviz kurlarındaki esneklikten 
dolayı sıkıntı yaşadığını dile 
getirerek “ihracatçılar olarak 
Merkez Bankası Başkanı’nın daha 
gerçekçi tahminler yapmasını 
bekliyoruz” dedi. 

BELİRSİZLİK MALİYET ARTIŞINA 
YOL AÇIYOR

UİB Koordinatör Başkanı Or-
han Gençoğlu, döviz kurlarındaki 
hareketliliğe de dikkat çekerek, 
Merkez Bankası’na 
yüklendi. Gençoğ-
lu, “Kurlardaki 
belirsizlik maliyet 
artışı yaratıyor ve 
ihracat hedefine 
ulaşmayı zorlaştı-
rıyor. Merkez Ban-
kası Başkanı’nın 
da döviz tahminini 
daha dikkatli yap-
ması gerek. İthalatçı ve ihracatçıyı 
zor durumda bırakmaması gerek. 
Yapılacak tahminleri gerçeğe 
uygun olmalı, çünkü ihracatçıla-
rımız Merkez Bankası açıklama-
larını yakinen takip ediyor ve bu 
doğrultuda kararlar alıyorlar” diye 
konuştu. 

EKONOMİDE ÇİZİLEN OLUMLU 
TABLO ZAMLARA GEREKÇE GÖS-

TERİLİYOR

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği Başkanı Or-
han Sabuncu ise ÖTV zamlarına 
dikkat çekerek, “Bundan sonra 
satışlar iyi değil kötü dememiz 
lazım ki ÖTV artmasın” diye 
konuştu. Son 8 yılda endüstri 
olarak 12.5 milyar dolarlık dış 
ticaret fazlası verdiklerini, ancak 
son yıllarda bu artışın azaldığını 
hatırlatan Sabuncu, katma değeri 
artırabilmek için Ar-Ge, inovas-
yon ve tasarıma büyük önem 
verdiklerinin altını çizdi. Sabuncu, 
2014’te ise 21.5 milyar dolar ihra-
cat hedeflediklerini bildirdi. 

ÖTV zammı ile ilgili de görüş-
lerini paylaşan Sabuncu, “Türki-
ye’nin mevcut yapısına göre iç 
pazarı daha iyi olmalı. Ama bu 
ÖTV’lerle 800-850 bin seviyesin-
deki iç pazar Türkiye’nin hedef-
leri için yeterli değil. İç pazar 
güçlenmeli ki yatırım ve üretim 

artsın. Bundan sonra satışlar iyi 
değil kötü dememiz lazım ki ÖTV 
artmasın” diye konuştu.  

HOLLANDA ÖRNEĞİ

Uludağ Meyve Sebze Mamul-
leri İhracatçıları birliği Başkanı 
Orhan Gençoğlu da birliklerinin 
yüzde 6.5 gerilemesine ve 177 
milyon dolar ihracat gerçekleştir-
melerine rağmen net döviz girdisi 
sağlamaları açısından önemli 
işlere imza attıklarını söyledi. 
Gençoğlu, 2014’ta 200 milyon 
dolar dış satış hedeflediklerini 
dile getirerek, “Tarım ve gıda 
sektörü Türkiye’nin cari açığını 
kapatmanın tek yolu. 12 milyar 

dolar net döviz 
girdisi sağlayan 
sektörümüz bunu 
50 – 60 milyar 
dolara çıkarmalı. 
Bunun Hollanda 
gibi örnekleri 
var. Dünyanın 7. 
büyük tarım ara-
zisine sahibiz ama 
ekmeyecekseniz 

teşvik alacağınız bir ülkedesiniz” 
diye konuştu.

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze 
İhracatçıları Birliği Başkanı Dr. 
Salih Çalı da Türkiye’nin biberde, 
kirazda, incirde, kayısıda dünya-
nın en önemli üreticisi olmasına 
rağmen yeterince katkı alamadığı-
nı kaydetti. 

Türkiye 2013 yılında genel 
ihracatta yüzde 0.01 büyürken 
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
yüzde 12.04 oranında artış ya-
kalayarak ülke bazındaki ihracat 
artışını solladı ve Türkiye ihraca-
tının düşmesine engel oldu. UİB, 
genel sekreterlik anlamında da 
192 ülkeye toplamda 22.8 milyar 
dolarlık ihracatıyla da en fazla dış 
satış gerçekleştiren ikinci birlik 
oldu. UİB’ye ev sahipliği yapan 
Bursa’da iller bazında yüzde 7.9 
oranında yükselişle ve 12.8 milyar 
dolarla en çok ihracat yapan 2. il 
olurken, UİB Genel Koordinatörü 
Orhan Gençoğlu, yaşanan tüm 
siyasi ve ekonomik sıcak gelişme-
lere rağmen Türkiye’ye inandıkla-
rını söyledi. 

KATMA DEĞERLİ İHRACAT

Gençoğlu, UİB’nin 2014’te 
23.9 milyar dolar ihracat hedef-
lediğini kaydederek geleceğin 
Ar-Ge ve inovasyonda olduğuna 
dikkat çekti. 

Orhan Gençoğlu


