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olmaması gerektiğine
inanıyor; bu nedenle
Tire’de yoğurt ve peynir
üretimine de önemli
katkı sağlıyor. Ayrıca
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın başlattığı
okul sütü projesinde de
en önde yer alanlardan
biri oldu. Ancak bu
konuda dertli mi dertli.
Bir dokun bin ah işit.
Bana şunları iletti:
Sütü helal eden Mahmut
‘’Milyonlarca çiftçimizi
yakından ilgilendiren
Eskiyörük
projenin hayata geçmesine
sevinmiştik.
ahmut Eskiyörük Tireli bir
kardeşimiz. Çiftçilikten Büyümekte olan süt sektörü,
gelme. Toprak ve hay- sadece tarımın değil, Türk ekonovanlarla iç içe bir ömür geçiriyor. misinin de tetikleyici unsurlarınVarsa yoksa onun için Tire ve süt. dan biri olacak. Her gün 7 milDoğduğu şehre olan aşkından yon 200 bin öğrencimize süt
beldenin kalkınması için elinden dağıtımının gerçekleştirilmesi, bir
geleni yapıyor. Tire Süt yandan genç nesilleri daha sağKooperatifi kurucuları arasında lıklı olmaya teşvik edecek, diğer
yer alıyor ve bu kooperatifin yandan da arz-talep dengesizliğigiderek büyümesini sağlıyor. Şim- ni giderici bir rol oynayacak.
dilerde Tire Süt’ün adının Türkiye Uygulamanın başında ortaya
genelinde yaygın bir şekilde yer çıkan bazı talihsiz gelişmeler bizalmasını sağlıyor. Mahmut leri karamsarlığa sevk etmemeli
Eskiyörük sütçülüğün gelişmesi ve bu projeyi baltalamamalı.’’
için sütün bir gramının bile heba Bütün bu uğraşlara karşın çocuk-
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manşet
larda süt içme alışkanlığının
geliştirilemediğini üzüntüyle anlatan Eskiyörük el birliği ile yapılacak sütü sevdirme kampanyasının
özellikle çocukları daha çok süt
içmeye yönelteceğine inanıyor.
SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ FELAKET

ESKİYÖRÜK peynir üretimi yaparken başından geçen bir olayı da
şöyle iletiyor: ‘’ Kooperatifimize
ait peynir fabrikamızda kaşar
peyniri üretimine geçtik. Kaliteyi
en üst noktada tuttuk. Ürettiğimiz
peynirlere İstanbul’dan bir alıcı
çıktı. Bizim 7.5 TL’ye mal ettiğimiz
peyniri 1TL fark koyarak 8.5TL’ye
vermek istedik ancak alıcı itiraz
etti ve ‘’Size 5.5 TL den istediğiniz
kadar kaşar peyniri göndereyim’’
dedi. Tam bu noktada söze atıldım ve şöyle dedim: “Peki siz
neden daha ucuza peyniri üretemiyorsunuz; diğerleri süt tozu
koyarak mı maliyeti düşürüyor?”
şeklinde sorduğumda Mahmut
ESKİYÖRÜK bir ah çekip “bak
dostum” diyerek şunları anlattı:
“Ucuz peynirin içinde neler olduğunu bir görseniz bir daha peynir
yemeye tövbe edersiniz. Çamaşır
sodasından tutun da düşündüğü-

Sayfa

29 Aralık 2012 - 4 Ocak 2013

nüz her türlü kimyasal peynire
katkı maddesi olarak giriyor ve
böylece ucuz peynir yapılıyor.’’
Yine söze atılıyorum “peki piyasa
kontrolü yok mu?’’ diye soruyorum: ‘’Piyasa kontrolü var ama
yeterli olmuyor. Bu tür merdiven
altı üretim yerlerinin biri kapanıyor diğeri ortaya çıkıyor’’ diyor.
İşte süte gönül veren; “sütümüz
herkese helal olsun” diyen
Mahmut Eskiyörük’ün süt ve süt
ürünleri ile ilgili kısa bir söyleşisi.
Gerek üreticilere gerekse tüketicilere dersler çıkaracak bu kısa
söyleşinin sonunda konu gene
dönüp dolaşıyor bu sektörün en
tepesinde olanlara yani bakanlığa. Her bir karış toprağından
cevher fışkıran yurdumuzun yıllar
yılı en önemli geçim kaynaklarından biri olan süt ve süt ürünleri
sektörünü daha ileri noktaya taşımak değerli devlet büyüklerimizin
denetimlerine ve yönlendirmelerine bağlı. Böylece kaliteli süt ve
süt ürünleri üretmenin ve tüketmenin mümkün olacağına inanıyorum.
2012 yılındaki son yazımda siz
değerli okuyucularımıza bol
kazançlı bir yıl diliyorum.

2013 ekonomisine hızla giriyoruz
Başbakan yardımcısı Ali Babacan 2013 Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri açıkladı
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aşbakan Yardımcısı Ali
Babacan Ege Bölgesi
Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada sanayicilere ‘birlik olun’ mesajı
verdi. 2012 yılının ekonomik
gelişmelerini değerlendiren
Babacan 2013’e hızlı adımlarla
girilerek e-devlet ile ekonomik
gelişmelere ayak uydurulacağını
vurguladı. Babacan Çin’i örnek
göstererek emeklilere sosyal yardım gibi yaptırımların olmadığını
kişinin kendi tasarruflarıyla emeklilik süresinde yaşamını idame
ettirdiğini bu nedenle Türkiye’nin
de bunu örnek almasını belirterek
“Tasarruf oranımız yüzde 12’ye
kadar düşmüştü. Bu dünyanın en
kötü tasarruf oranlarından birisi.
Hiçbir zaman bu kadar kötüleşmemişti. Çalışanları tasarrufa teşvik etmek için zorunlu tasarruf çıkmıştı, biz toplanan o paraları iade
ettik. Bugüne kadar 3,5 milyar
dolar ödedik” dedi. 1 Ocak’tan

Başbakan Yardımcısı Babacan’nın
konuşmasının başlıkları şöyle;

itibaren bireysel emeklilik dönemini başlatacaklarını kaydeden
Babacan “ Vatandaş 100 lirasını
tasarrufa koyacak. Devlet de 25
lira üstüne ekleyecek. Vatandaş
emekliliği geldiğinde tasarruflarını
kullanacaktır” açıklamalarında
bulundu. Babacan, kredi sicili
konusuna da değinerek iş dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme olacağını dile getirdi. Yeni
uygulamaya göre herkesin hapis
cezası korkusuyla kredi sicilini
temiz tutmak için yarışacağını
belirten Babacan, "Herkesin kendi
yazılı sicili olacak. Cep telefonu
veya bilgisayar üzerinden vereceği
talimatla istediği kişiye geçecek.
Bu sicil aynı zamanda pozitif ve
negatif kayıtları taşıyacak. Eskiden
iki çek dönmesiyle kişinin ismi
kara listeye giriyordu. Şimdi herkes artısıyla esksisiyle sicilin hepsini görecek. Artık mal alır mı
almaz mı kendi kararı. Her şahsın, kendisinin izin verdiği kişilere
bu bilgiler gösterilecek" şeklinde
konuştu.

h Küresel krizler devam ediyor
h Ekonominin ağırlık merkezi bundan böyle
doğuya kayıyor
h Biz kendi Meclisimizde hangi kalemde ne
kadar yatırım yapacağımızı konuşurken, pek
çok mecliste kaç memurun işten atılacağı
konuşuluyor
h Vatandaş, bireysel emeklilik sistemi içinde
kenara 100 lira koyarsa devlet de yanına 25 lira
koyacak
h Yeni yılda, kredi sicili ile her ferdin bir finans
sicili olacak

bunun için Bodrum’da 10 milyon metrekarelik çok özel bir seraya sahip
olduklarını da söyledi. Ülke ekonomisinin önümüzdeki yıllarda minumum
yüzde 5 seviyesinde büyümesi gerektiğini de vurgulayan Ağaoğlu, bunun için
kaynak yaratılması gerektiğini ve bunun
da yolunun yabancıya mülk satışından
geçtiğini belirtti. Toplantıda Grubun
gelişimi ve yatırımları hakkında bilgi
veren Hasan Rahvalı, 2012 yılında
grup olarak satışta yüzde 130, aktifinde
ise yüzde 50 büyüdüğünü söyledi.
2012 yılında özellikle inşaat alanında
büyük atılım gerçekleştirdiklerini ifade
eden Rahvalı; “2012 yılında yabancıya
mülk satışında mütekabiliyet yasasının
çıkmasıyla sektör yeni bir vizyon kazandı. Biz de Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak bu dönemde yabancıya satışta 350
Milyon Dolar gibi kayda değer bir satış
rakamına ulaştık. Önümüzdeki yıl için
hedefleri daha da yükselttik. 2013’te 1
Milyar Dolarlık satış gerçekleştirerek
sektöre öncülük etmeyi sürdüreceğiz”
dedi. Ağaoğlu’nun en büyük gücünün
proje üretebilme yeteneği olduğunu
vurgulayan Rahvalı, bir tür fabrika gibi
çalışarak sürekli proje geliştirdiklerini ve
büyüme stratejilerinin temelinde proje
üretimi olduğunu belirtti. Önümüzdeki
yıl içerisinde Avrupa yakasında sürpriz
bir projeye daha imza atacaklarına da
değinen Rahvalı, mevcut ve gelecek
dört yıllık dönemle birlikte toplamda 22
milyar TL’lik proje stokuna sahip olduk-

larını söyledi. Basın toplantısında söz
alan Ağaoğlu Şirketler Grubu Bütçe ve
Raporlama Direktörü Ceyda Topbaş ise
konuşmasında, inşaat ve turizm sektöründe olduğu gibi enerji sektöründe de
sektörün öncülerinden olduklarını ve
Ağaoğlu Enerji Grubu bünyesinde 8
adet Rüzgar Enerji Santrali projesi, 6
adet Hidroelektrik Santrali Projesi, 3
adet Kojenerasyon Projesinin yer aldığını söyledi. Enerji ve turizm dışında
Grubun inşaat faaliyetlerine ilişkin
rakamları da paylaşan Topbaş,
“Ağaoğlu olarak 2012 yılında toplam
2.924 adet bağımsız bölümün satışını
gerçekleştirerek 1,6 milyar TL ciro elde
ettik” dedi. Ağaoğlu Şirketler
Grubu”nun istihdam politikasıyla ilgili
bilgiler de veren Topbaş, Aralık 2012
itibariyle 9.856 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, özellikle uluslararası
deneyime sahip güçlü ve iyi eğitimli bir
çalışan kadrosuna sahip olduklarını
vurguladı. Ağaoğlu Şirketler Grubu
Proje Geliştirme Grup Müdürü Gökhan

Ağaoğlu’dan 2013 çıkarması
A
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ğaoğlu Şirketler Grubu, 2012
yılının genel değerlendirmesini
ve 2013 yılı stratejilerini düzenlediği bir basın toplantısıyla açıkladı.
Ağaoğlu My Mountain Uludağ Otel’de
yapılan basın toplantısına Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ağaoğlu, CEO Hasan Rahvalı,
Genel Müdür Yardımcısı Levent Kutulu,
Bütçe ve Raporlama Müdürü Ceyda
Topbaş ve Proje Geliştirme Grup
Müdürü Gökhan Kanpalta katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, ülke ekonomisinin 2012 sonunda yüzde 3-4
arasında bir büyüme kaydedeceğini
belirterek inşaat sektörünün yılın son
çeyreğinde yeniden yükseliş trendine
girdiğini söyledi. Ağaoğlu, “Maslak
1453 projesinin yılın son çeyreğinde
başlayan satışlarıyla, 1 ayda 2.200
konutun satışını gerçekleştirdik ve soğuma eğilimindeki ekonomiyi yeniden ısıtarak sektöre hareket getirdik. 2012
yılında özellikle inşaat başta olmak
üzere enerji ve turizm alanlarında çok
önemli yatırımlar yaptık ve 2013 yılında
bunlara yenilerini ekleyeceğiz.”dedi.
Çevreye duyarlı projeler hayata geçirdiklerini vurgulayan Ali Ağaoğlu, Grup
olarak yeşile ve doğaya aşık olduklarını, projelerinde enerji verimli uygulamaların yanı sıra çok ciddi ağaçlandırma çalışmaları da yaptıklarını, hatta
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Kanpalta da 1,5 yıl boyunca hazırlanan
ve halen uygulama projesi devam
eden, yaklaşık 100 mimar, mühendis
ve uzmanın çalıştığı Maslak 1453
Projesinde, 540 Bin saat emek harcandığını söyledi. Kanpalta, sürekli hedef
büyüten bir proje grubuna sahip olduklarını, her yıl hedeflerin katlanarak
büyüdüğünü, Ağaoğlu başarısının
arkasında da bu çaba ve ekibin olduğunu belirtti. İstanbul Uluslararası
Finans Merkezi hakkında bilgi veren
Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Levent Kutulu ise “Finans
Merkezi’ni 1300 günde bitireceğiz. Bu
projenin hayata geçmesiyle Türkiye’nin
2023 yılına kadar dünyanın en büyük
10 ekonomisinden biri olması yolundaki hedefine yaklaşılmış olacaktır” dedi.
Kutulu, ihale sürecinin tamamlanması
nedeniyle Ocak ayında hafriyat çalışmalarına başlayacaklarını, sözleşmede
hafriyat için 500 gün öngörüldüğünü
ama 365 günde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

konusu kanunlarda
muhtelif
düzeltmeler yapılDoç.Dr.
mıştır. Zira bu üç
C.Coşkun
kanunun kapsamı
itibarıyla böyle bir
Küçüközmen
sonuç doğal karşıcoskun.kucukozmen@ieu.edu.tr
lanabilir. Ancak
söz konusu üç
kanunun kurum2013’e Girerken
lar üzerine getireDeğerli okurlar, bu yazımda sizlerle 2012’nin öne çıkan başlık- ceği maliyete rağmen ülkenin
larına ilişkin yorumlarımı ve ticari ve finansal geleceği üzerin2013 yılı beklentilerimi paylaşa- de olumlu etkisi olacağı aşikâr.
cağım. Bence 2012 yılının en Diğer taraftan İstanbul Altın
önemli olayı Arap Baharı olarak Borsası ile Vadeli İşlem ve
bilinen ve Tunus’tan başlayarak Opsiyon Borsası’nın İMKB çatısı
Kuzey Afrika ve Ortadoğu böl- altında birleştirilmesi ve neticede
gesine yayılan hareket olmuştur. Borsa İstanbul olarak yeniden
Süreçte doğrudan yer alma- yapılanarak faaliyetini sürdüremakla birlikte sürecin gidişatın- cek olması bir başka önemli
da rolü olan üç büyük bölge gelişme olarak değerlendirilebiaktörü şüphesiz Türkiye, İran ve lir. 2012’den seçtiklerime
İsrail olmuştur. Tabii ki ABD, son olarak Asrın Soygunu diyeİngiltere ve Fransa’nın bu süreç- bileceğimiz LİBOR skandalını
teki rolleri bilinmektedir. Bu tür ekleyelim ve gelelim 2013’te
siyasi gelişmelerin ve olayların neler beklediğimize. 2013 yılı
en belirgin özelliği çok kısa yeni bankacılık lisansı verilen
zamanda ülkelerin ekonomi ve bankaların faaliyetlerine ve sırafinans dünyasını olumsuz olarak da bekleyen giriş taleplerine
etkileyebilme gücüdür. Yaşanan tanıklık edecek. Dolayısıyla bangelişmeler karşısında Türkiye kacılıkta rekabetin farklı boyutlaçevre ülkeler tarafından güvenli ra taşınma sinyallerini alabiliriz.
liman olarak görülmüş ve Sermaye piyasalarının kendine
komşu ülkelerdeki karışıklıktan yeni bir çeki düzen vermesi
kaçanlar ülkemize adeta akın gerekiyor, bu konuda zorlayıcı
etmişlerdir. Bölge ülkeleri ile olan hükümler içeren yeni kanunlar
ticaretimi olumsuz etkilenirken sermaye piyasası kadar ticari
yabancı sermayenin (sıcak para) hayatı da derinden etkileyecek.
ülkeyi terk etmemesi sıkıntılı dış Küresel kriz farklı kanallardan
finansman ve cari açık sorununu hissedilecek, özellikle ABD ve AB
gündemin ilk maddesi olmaktan kökenli kararların etkilerini önceuzaklaştırmıştır. Başta AB ülkeleri den kestirmenin mümkün olaolmak üzere birçok ülkenin mayacağı süreçler yaşayacağız.
kâbusu olan derecelendirme Uluslararası büyük kuruluşlar
kuruluşlarının verdiği notlar açı- tarafından hazırlanan raporlarsından da Türkiye herhangi bir da rekabetçilik, şeffaflık, iş
sıkıntı yaşamamıştır. Tabir-i caiz- yapma kolaylığı, yenilikçilik ve
se Türkiye açık denizlerde rüzgâ- diğer önemli konularda ilk elli
rı arkasına alarak yoluna devam ülke arasında yer almaya çalışacağız. Ancak bu konuda atılan
etmiştir.
Tüm bu gelişmeler karşısında adımların yeterli olmadığını da
biraz iyimser olsak da ihtiyatı bu vesileyle ifade edelim.
elden bırakmamakta fayda var. Değerli okurlar, Dr. Ali Tarhan’ın
Cari açık, sosyal güvenlik açığı, Gazetenizde bu hafta yer alan
yurtiçi tasarrufların yetersizliği, yazısının başlığı “Kassandra
teşviklere rağmen yatırımda ve Sendromu”. Dr. Tarhan yazısınüretimde yeterli atılımın gerçek- da “orta gelir tuzağındaki ülkeleşmemesi halen baş ağrısına lerin en önemli açmazları da
neden olabilecek türden sorun- aydınlarını suskunluğa itmelerinde veya ülkeden kaçırmalarında
lar.
2012 yılı akaryakıt, doğalgaz ve yatmaktadır. Böylece, ülkeyi bir
elektrik fiyatlarının en çok arttığı adım daha ileri götürecek en
yıllardan biri olarak hafızalarda büyük hazine bizzat ülke tarafınkalacaktır. Nedeni Türkiye’nin dan yok edilmektedir”
enerjide yeterli kaynağa sahip demektedir. Evet, Türkiye maaleolamaması, tehlikeli seviyede sef insan sermayesinden yeterindışarıya bağımlılık ve enerji üze- ce yararlanamamaktadır. Bu
rine getirilen vergilerdir. Tüm bu sorunun kronikleşmesi ülkeyi
etkenler doğrudan maliyete, daha da olumsuz noktalara taşınihai ürün fiyatlarına ve enflas- yabilir.
yona yansımaktadır. Türkiye’nin Değerli okurlar, son olarak ünienerji sorununu çözmesi kısa versitelerde öğrenim gören
vadede mümkün görülmemek- öğrencilerle birkaç öneride
tedir. Sorunlar kısa vadeli, günü bulunmak istiyorum. Finansal
kurtarma politikaları ile geçiştiri- piyasalar ve kurumlar artık sertilirken enerjideki geleceğimizin fikaya bakıyorlar. SPK lisanslaparlak olduğundan bahisle rından tutun, CFA, iç denetim,
güneş-hava- su-kömür haberleri risk yönetimi ve benzeri birçok
ile avunulmaktadır. Gerek yetki- alanda artık lisans veriliyor.
liler, gerek uzmanlar tarafından Sınavları ağır ve çalışmayı
sorunlar sıkça dile getirilmesine gerektiriyor, hem de zaman
rağmen uzun vadeli planlar ola- geçirmeden. Zira
rak sunulan planların uygula- tahminimce yakın bir gelecekte
masına ilişkin hamleler ve alı- işe girmek için yapılacak sınava
nan sonuçlar henüz bilinme- (mülakata) çağrılmanın ilk koşumektedir. Artan doğalgaz (ve lu bu lisanslara sahip olmaktan
geçecek. Okumayı bırakmayın,
dolayısıyla
elektrik) bağımlılığımız ciddi çevrenizde olup bitenleri anlaboyutta arz ve fiyat riskine maya çalışın.
iyi değerlendirin, sağlığınızı
maruzdur. Bu çerçevede iyi
koruyun,
spor yapın ve ASLA
tasarlanmış uzun vadeli sözleşmelere ihtiyaç vardır. Karşı taraf SİGARA İÇMEYİN, içiyorsanız da
her zaman en az vererek en HEMEN BIRAKIN. Sigarayı
bırakmak için gereken en büyük
fazla alma eğilimindedir.
Bu süreci farklı stratejilerle lehi- destek hattı donanımınızda
mize çevirmek mümkündür. mevcut olup adına “irade”
Başarının anahtarları farkında- denilmektedir. Execute your
lık, öngörü ve tabii ki *bilgi*dir. irade.exe and quit smoking!
2012 yılının bir diğer önemli Değerli okurlar, hepinizin yeni
kilometre taşı Türk Ticaret yılını kutlarken 2013 yılının araKanunu, Borçlar Kanunu ve mızdaki iletişimde başarılı bir
Sermaye Piyasası Kanunu’nun yıl olmasını, anlayış ve hoşgörüyürürlüğe girmesidir. Bazı tasa- nün ön plana çıkmasını diliyorım hataları neticesinde söz rum. Hoşça kalın.

