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ESİAD Yatırım Zirvesi geleneksel hale gelecek  

 

ESİAD Yatırım Zirvesi’nde 1000’e yakın görüşme, 30 civarı 

ön anlaşma yapıldı 
 

 

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) İzmir’de ilk kez düzenlediği ESİAD Yatırım 

Zirvesi’ni geleneksel hale getirme kararı aldı. 6 Haziran 2022 tarihinde yapılan ESİAD Yatırım 

Zirvesi’nde 1000’e yakın görüşme yapıldığını dile getiren ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Karabağlı, 30 kadar ön anlaşmanın yapıldığını, bunun da ekonomik değerinin yaklaşık 400-500 

milyon dolar seviyesinde olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.  

 

500 milyon dolarlık işlem hacmi 

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, ESİAD Yatırım Zirvesi’ni değerlendirmek ve 

güncel konulardaki görüşlerini dile getirmek için Dernek Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. 

Gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, ESİAD Yatırım Zirvesi’ni değerlendiren Karabağlı, 

3 ay gibi kısa bir zamanda organize ettikleri Zirve’nin başarılı sonuçları olduğuna dikkat çekti.  

ESİAD Yatırım Zirvesi ile sanayici ile yatırımcı arasında köprü olduklarını vurgulayan Karabağlı, 

“İş dünyasının finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için 

Zirve’yi organize ettik. İlk kez böyle bir Zirve yapıldı. Zirve’ye 250 üzerinde firmanın yöneticisi ile 

50’nin üzerinde finans kuruluşu temsilcisi katıldı. İş insanları arasında 1000’e yakın görüşme, 30 

kadar ön anlaşma yapıldı. İzmir sanayicileri için Zirve ile yeni bir anlayış başladı, felsefe doğdu. Biz 

tek başına yürümek durumunda değiliz düşüncesi gelişti. Yatırım Zirvesi ile 500 milyon dolarlık bir 

işlem hacminin oluşacağını tahmin ediyoruz” dedi.   

 

Zirveye uluslararası boyut katacağız 

Önümüzdeki yıl yapılacak olan zirvede yabancı yatırımcıları, özellikle uluslararası borsaları davet 

edeceklerine işaret eden Karabağlı, yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi olduğunu ancak yatırım 



 

 

iştahının zayıf olduğunu söyledi.  Gelecek yıl Zirveye Frankfurt, Zürih başta olmak üzere dünya 

borsalarını davet edeceklerini anlatan Karabağlı şöyle konuştu: “Gelecek yıl uluslararası büyük 

kuruluşlar, fonlar burada olacaklar. Bu yönde talep var. Yabancı sermayenin ülkemize ilgisi var fakat 

yatırım yapma konusunda iştahı az, tereddütleri var. Ekonomik dalgalanmalar, Rusya Ukrayna 

savaşının ekonomiye olan etkileri biraz tereddüt yarattı. Yabancı sermayenin Türkiye’ye olan 

ilgisinin, savaş riski arındırıldığında artacağını düşünüyorum. Lojistik anlamda çok büyük bir 

avantajımız var. Avrupalı kendisine yakın mesafede üretim merkezleri arıyor. Türkiye bunun en 

büyük adayı. Türk insan kaynağına Avrupalı çok güveniyor. Çok yaratıcı, çalışkan buluyor. Türk 

mühendisine çok itibar ediyor.”  

 

Asgari ücret artışına hazırız  

Asgari ücrete zam yapılmasını beklediklerini ve iş dünyası olarak buna hazır olduklarını anlatan 

Karabağlı, “Ülkemizdeki enflasyon rakamlarını hepimiz biliyoruz. Ücretin yıl boyunca aynı kalması 

rasyonel ve yönetilebilir değil. Hükümetimizin asgari ücrette önemli bir artış yapacağını 

düşünüyoruz. Biz iş dünyası olarak buna hazırlanıyoruz. Alım gücü düştü, sabit gelirlilerinin ayakta 

kalması zorlaştı. Nisan ayında zam yapan arkadaşlarımız oldu. Bu artışın olması bu şartlarda 

zorunluluk haline geldi” dedi. 


