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Maalesef yapamıyoruz...

işinizle ilgili bizden pek çok şey duyabilirsiniz 
ama bu cümleyi asla.

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.
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Ağustos ayında piyasalarda baş gösteren fırtına, Eylül 
ayında biraz sakinlemiş gibi görünse de, açıklanan gösterge-
lerden önemli bir kısmı endişeleri henüz giderememiştir. 

Merkez Bankası’nın beklentilerin üstünde gelen ve gecik-
miş son faiz hamlesi ne yazık ki, döviz üzerinde çok da etkili 
olamadı. BDDK’nın Swap oranları ile ilgili düzenlemelerine 
devam etmesi, son olarak dövizle yapılan işlemlere kısıtla-
malar getirilmesi, yasaklanması, Merkez Bankası’nın kararları 
ard arda geldi. Küresel ekonomide yaşanan ticaret savaşları 
hız kazanmışken, jeopolitik risklerimiz devam ederken içerde 
yaşadıklarımız da riskleri artırmaktadır.

Böylesi bir süreçte ikinci çeyreğe ilişkin yüzde 5,2’lik 
büyüme verileri yüzümüzü güldürse de, 2018 yılı için beklenti 
yüzde 3,8’dir. Bunun da anlamı, sonraki çeyreklerde daha az 
büyüme ve daralma gerçekleşecektir.

Büyümenin kaynaklarının, tüketimden üretime kaymadığı 
sürece de sürdürülebilirlikten söz etmemizin mümkün olma-
dığını her platformda söylüyoruz. Zor bir dönemden geçen 
ve büyümeyi de aşağı çeken tarım sektöründeki daralma, enf-
lasyonu da artırmaktadır. Bu da akılcı yeni tarım politikasını 
zorunlu kılmaktadır. 

Bilindiği gibi, ülkemiz dünyanın en büyük 20 ekonomisi 
arasında 18’nci sırada yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü 
çeyreğe ilişkin zayıf ve hatta negatif büyüme oranı ve buna 
bağlı açıklanacak GSYH’nın 775 milyar dolar civarı veya daha 
altı olması beklenmektedir. Yani bu, Hollanda’nın bizim sıra-
mızı alacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte 19’ncu sıradaki 
Suudi Arabistan’ın teknolojiyi önceliğine alarak 500 milyar 
dolarlık dünyanın ilk robot şehri olan Neom’u kurma girişim-
leri ekonomisindeki büyümeyi hızlandıracaktır. O nedenle 
de, bizim artık yapısal sorunlarımıza kesin çözümler bularak, 
dünyanın gittiği yöne doğru koşarak yol almalıyız.   

Göstergelerin kaynağı da etkisi de sadece ekonomi 
değildir. Ekonomiden hukuka, eğitimden sağlığa kadar her 
alanda izlenen politikaların bir sonucudur aslında. Bunun için 
de, ortak aklı, dünden daha çok kullanabilmeli, geleceğe dair 
sürdürülebilir politikalar hayata geçirebilmeliyiz.

Özellikle de bu süreçte açıklanan Yeni Ekonomi Programı 
(2019-2021) dengelenme-disiplin-değişim temelinde; gerçek-
çi, tutarlı veri ve eylemleri içermesi açısından önemli olmakla 
birlikte, uygulama aşamasında izlenecek yöntem ve kararlılık 

büyük önem taşımaktadır. Bizler de dikkatle takip edeceğiz.
Yeni pazarlar bulmaya, daha çok ihracat yapmaya, daha 

katma değerli üretime, daha nitelikli işgücüne ve daha sağlıklı 
üretken genç dimağlara ihtiyacımız var. Bunun için de tek bir 
alanda politika değişikliği ne yazık ki yeterli olmamaktadır. 

Borçları ve maliyetleri her geçen gün artan, finansman 
temininde sorun yaşayan reel sektör bu süreçte mutlaka des-
teklenmelidir ki, Yeni Ekonomi Programı bu konuda Kalkınma 
Bankası’nı, Eximbank’ı ve Emlakbank’ı daha etkin kullanmayı 
vaat ediyor.

Kurban Bayramı öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından açıklanan destek paketini tüm üyelerimize duyur-
muştuk. Desteklere ilişkin yapılan son açıklama şöyle: 

l Teknoloji gelişme bölgesine yeni destekler dağılmaya 
başlandı.

l TSE Hizmet Ücretlerinde yüzde 25 indirim; 1 Eylül itibari 
ile uygulamada.

l Ar-Ge desteğine kur farkı düzenlenmesi hususunda; 
TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Destek Programı yürürlükte. 
TÜBİTAK Sanayi Destekleri kapsamında kur farkı dolayısıyla 
oluşacak maliyet artışlarına da destek başladı. 

l Temel bilimler mezunları için Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilmeleri halinde, aylık 
brüt asgari ücret tutarında destek verilmesine başlandı.

l Yerel potansiyelin harekete geçirilmesi için Kalkınma 
Ajansları üzerinden ön ödemeler yapıldı.

l KOSGEB’in alacaklarının ertelenmesi ve KOBİ’lere ihra-
cat desteği yürürlüğe girdi. 

l Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde 
yüzde 25 indirim; 5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
landı.

Bugün ticaret savaşlarının etkisinin 1 Trilyon dolarlık 
hacme ulaşacağı ve dolaylı olarak bundan etkileneceğimiz 
dikkate alındığında, yeni pazarlar bulma noktasında çok daha 
aktif olmamız gerektiğini, ilgili Bakanlığımızdan da pazara 
giriş stratejilerini daha etkin kullanmasını, üyelerimizin ihracat 
desteklerini takip etmesini, bu süreçte Odamızdan destek 
almasını, yaşanan sorunlara ilişkin Odamızla iletişim halinde 
olunmasını önemle istirham ediyoruz.

Ümit ediyoruz ki, içinde bulunduğumuz süreci en az 
hasarla atlatabiliriz.

RİSKLER VE HAMLELER

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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Türkiye ekonomisi, yılın ikinci 
çeyreğini yüzde 5.2 büyüme 
ile geçti. Söz konusu dönemde 

hizmetler sektöründe yüzde 8, sanayide 
yüzde 4.3 ve inşaatta yüzde 0.8 
büyüme kaydedildi. İkinci çeyrekte 
tüketim harcamalarının büyümeye 
katkısı 4.8 puan olurken bunun 3.8’i özel 
tüketim harcamalarından, 1 puanı kamu 
harcamalarından geldi. Özel tüketimin 
katkısı birinci çeyrekte 5.8 puan olmuştu. 
Öte yandan birinci çeyrekte 3.5 puan ile 
büyümeyi aşağı çeken net ihracat, ikinci 
çeyrekte 1 puan katkı sağladı. Kamu 
harcamalarının birinci çeyrekte 0.7 puan 
olan katkısı ikinci çeyrekte 1 puan oldu. 
Yatırım harcamalarının birinci çeyrekteki 
2.3 puandan 1.2 puana geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 
yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme 
verilerini açıkladı. Gayrisafi Yurt içi Hasıla 
ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 
yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 5.2 arttı. 
Türkiye ekonomisi 2016 yılında darbe 
girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki 

Ekonomi, 
beklentilere 

paralel şekilde 
ancak önceki 

çeyreklere 
göre ivme 

kaybıyla yüzde 
5.2 büyüdü. 

İkinci çeyrekte 
büyümeye en 
büyük katkı 

3.8 puanla özel 
tüketimden 
geldi. Kamu 
harcamaları 
ile ihracatın 

performansı da 
büyümede etkili 

oldu.

İkinci 
çeyrekte 
yüzde 5.2 
büyüdük

BÜYÜMEYE KİM
NE KADAR KATKI VERDİ
ÜRETİM

HARCAMA

Tarım
Sanayi
-İmalat sanayi
İnşaat
Hzimetler
Bilgi-iletişim
Finans, sigorta
Gayrimenkul
İdari destek hizmet
Kamu yönetimi
Diğer hizmet
Vergi-sübvansiyon

Vatandaşın tüketi
Devletin tüketimi
Toptan yatırımlar
İhracat
İthalat

6.3
7.2
3.9
4.5
0.3

3.81
0.96
1.21
1.03

-0.06

-1.5
4.3
4.7
0.8
8.0
7.0

12.1
0.2

-1.3
13.1

3.8
4.3

-0.06
0.88
0.80
0.06
1.79
0.18
0.58
0.02

-0.07
1.29
0.07
0.50

Artış
(%)

Etkisi
(puan)

HABER
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gerilemesinin ardından 7 çeyrek 
üst üste büyüme başarısı göstermiş 
oldu. Üretim yöntemiyle Gayrisafi 
Yurt içi Hasıla tahmini, 2018 yılının 
ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 
yüzde 20.4 artarak 884 milyar 4 
milyon 260 bin TL oldu. 

Takvim etkisinden arındırılmış 
GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 
2018 yılı ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 5.5 arttı. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 0.9 
arttı. Birinci çeyrekteki artış yüzde 
1.5 olmuştu.

Sanayi yine önde
Gayrisafi Yurt içi Hasılayı 

oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 
tarım dışında tüm ana sektörlerin 
büyümeyi desteklediği görülüyor. 
2018 yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak; 
tarım sektörü toplam katma değeri 
birinci çeyrekteki yüzde 6.1’lik 
artışın ardından yüzde 1.5 azalırken, 
büyümeyi de 0.1 puan aşağı 
çekti. Halbuki geçen yılın ikinci 
çeyreğinde tarım sektörü olumlu 
bir seyir izlemişti.

Sanayi sektörü birinci çeyrekteki 
yüzde 8.1’lik büyüme sonrası ikinci 
çeyrekte yüzde 4.3, imalat sanayi 
yüzde 8.7’lik büyümenin ardından 
yüzde 4.7 arttı. İlk çeyrekte 
ekonomik büyümeye neredeyse 
2 puanlık katkı yapan sanayinin 
katkısı ikinci çeyrekte 0.88 puana 
düştü. Sanayi üretimi verileri 
ivmenin düştüğünün habercisi 
olmuştu. Üçüncü çeyrekte de başta 
otomotiv üretiminde iç pazardaki 
kan kaybının yanısıra tatil sezonu 
nedeniyle hız kesilmesi bekleniyor.

Ticaret, ulaştırma, konaklama 
ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin 
toplamından oluşan hizmetler 
sektörünün katma değeri ise yüzde 
8 arttı. Bunun ekonomik büyümeye 
katkısı da 1.79 puan oldu. 

Bilgi-İletişim sektörü sanayi 

üretimindeki öncü veriler 
doğrultusunda hızlandı, yüzde 
7’lik büyüme 0.18 puanlık katkı 
getirdi. Finans ve sigorta sektörü 
ilk çeyrektekine nazaran daha 
hızlı ve yüzde 12.1’lik büyümesinin 
ekonomiye katkısı da 0.58 puan. 
Yılın ikinci çeyreğinde kredi 
büyümesinin yüzde 7.1 olması 
sektörün katkısını artırdı.

İç tüketimin katkısı büyük
Yerleşik hanehalklarının ve 

hanehalkına hizmet eden kar 
amacı olmayan 
kuruluşların (HHKOK) 
toplam nihai 
tüketim harcamaları, 
2018 yılının ikinci 
çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine 
göre zincirleme 
hacim endeksi olarak 
yüzde 6.3 arttı. 
Bunun ekonomik 
büyümeye katkısı 3.81 
puan oldu. Bir başka 
ifadeyle yüzde 5.2’lik 
büyümenin yüzde 
73’ü vatandaşın 
tüketiminden 
geldi. Hanehalkı 
harcamaları içinde 
dayanıksız ve yarı 
dayanıklı tüketim 
malları öne çıkarken, 
dayanıklı tüketim 

malı talebindeki düşüş büyümeyi 
sınırlandırdı.

İthal zevki
Vatandaş tüketiminde ithal 

malların ağırlığı sürüyor. Otomotiv 
ve cep telefonlarını kapsayan 
dayanıklı mallarda yüzde 14.9’luk 
artış yaşandı. Gıda hariç ithal 
malların ağırlıklı olduğu içki, tütün, 
kırtasiye, temizlik malzemeleri gibi 
dayanıksız tüketim mallarına yapın 
harcama yüzde 22.8 arttı. Vatandaş 
dayanıksız tüketim mallarına 
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da 190.5 milyar lira harcadı. 
Eğitim, sağlık, otel, lokanta gibi 
harcamaları kapsayan hizmetlerde 
ise yüzde 14.0’lık bir artış var. Bu 
da 212.4 milyar lira harcandığını 
gösteriyor. Giysiler, mutfak eşyaları, 
oyuncak gibi yine ithalatın olduğu 
yarı dayanıklı tüketim mallarına 
harcamalar da yüzde 22.8 artış 
gösterdi.

Devlet de harcadı
Devletin nihai tüketim 

harcamalarının 24 Haziran 
seçimlerinin de yapıldığı ikinci 
çeyrekte hızlı artışı dikkat çekti. 
İlk çeyrekte yüzde 4.9 büyüyen 
devletin tüketim harcamaları 
ikinci çeyrekte yüzde 7.2 oranında 
yükseldi. Böylece devletin 
tüketim harcamalarının ekonomik 
büyümeye katkısı ilk çeyrekte 0.7 
puan iken ikinci çeyrekte 0.96 puan 
oldu. 

İhracat büyümeyi 
destekledi
Mal ve hizmet ihracatı, 2018 

yılının ikinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre zincirleme 
hacim endeksi olarak yüzde 4.5 
ithalatı ise yüzde 0.3 arttı.

Önceki iki çeyrekte enerji 
fiyatlarındaki ve altın ithalatındaki 
artışlar, net ihracatın büyümeyi 
önemli ölçüde sınırlandırmasına yol 
açmıştı. Yılın ikinci çeyreğinde ise 
net ihracat büyümeye 1.3 puan ile 
pozitif katkı sağladı. Bu gelişmede 
TL’deki değer kaybının da etkisiyle 
ihracattaki güçlenmenin yanı sıra 
ithalattaki yavaşlama da rol oynadı. 
İthalatta yüzde 0.3’te kalan artışın 
büyümeye olumsuz etkisi sadece 
0.06 puan oldu. 

Makine ve teçhizatın 
katkısı azaldı
Yatırımlar, yani gayri safi 

sabit sermaye oluşumu da ilk 
çeyreğe göre hız kaybetti ve 
yüzde 3.9’luk artışın ekonomik 
büyümeye katkısı 1.21 puan oldu. 
Yılın ilk çeyreğindeki katkı 2.3 puan 

düzeyindeydi. Ayrıntılarda yine 
inşaat yatırımlarının yıllık bazda 
yüzde 6.6 genişlediği görüldü. 
İlk çeyrekte makine ve teçhizat 
yatırımları öndeydi. 

Bu defa ivme kaybı dikkat çekti 
ve zincirlenmiş hacim etkisine 
göre yıllık bazda yüzde 0.6 artışla 
büyümeye 0.1 puan ile sınırlı 
katkıda bulundu. 

İş gücü ödemelerinde 
yüzde 19.4 artış
İş gücü ödemeleri ikinci 

çeyrekte geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 19.4 artarken, net 
işletme artığı/karma gelir de yüzde 
19.4 yükseldi. 

İş gücü ödemelerinin gayrisafi 
katma değer içindeki payı geçen 
yılın aynı döneminde yüzde 36.5 

olurken bu oran 2018'in ikinci 
çeyreğinde yüzde 36'ya geriledi. 
Net işletme artığı/karma gelirin 
payı ise yüzde 46.8'den yüzde 
46.1'e düştü.

Çeyreklere revize
TÜİK 2018 yılı ilk çeyrekte daha 

önce yüzde 7.4 olarak açıkladığı 
büyümeyi yüzde 7.3'e revize 
ederken, Türkiye ekonomisi yılın ilk 
yarısı itibarıyla yüzde 6.2 büyümüş 
oldu. 2017 ilk çeyrek büyümesi 
yüzde 5.4'ten yüzde 5.3'e, ikinci 
çeyrek yüzde 5.4'ten yüzde 5.3'e, 
üçüncü çeyrek yüzde 11.3'ten yüzde 
11.5'e revize edildi. 

Daha önce 10 bin 597 dolar 
olarak açıklanan kişi başı milli 
gelirde ise 5 dolarlık artış oldu ve 
10 bin 602 dolara yükseltildi.

Türkiye büyümede 
OECD’nin zirvesinde

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı büyüme 
oranıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerini 
geride bırakırken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ikinci sırada 
yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi 
(Eurostat) ve OECD verilerinden derlenen bilgilere göre, Gayrisafi 
Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışı 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7.3 olarak 
belirlenen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrek itibarıyla kaydettiği yüzde 
5.2’lik büyümeyle OECD’de lider, AB’de ise ikinci oldu.

Söz konusu dönemde OECD büyüme ortalaması yüzde 2.5, 
Euro Bölgesi ile AB’de büyüme ortalaması yüzde 2.1 olarak 
gerçekleşirken, Türkiye, büyüme hızıyla bu bölgelerin çok üstünde 
performans sergiledi.

Avrupa’da Nisan-Mayıs-Haziran döneminde en fazla büyüme 
kaydeden ülke yüzde 5.7 ile Malta oldu. Türkiye’den sonra en 
fazla büyüme gösteren Avrupa ülkesi yüzde 5 ile Polonya olurken, 
bu ülkeyi yüzde 4.6 ile Macaristan, yüzde 4.4 ile Letonya izledi. 
Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda bu dönemde 
yüzde 2.7, Almanya yüzde 1.9, Fransa yüzde 1.7 ve İngiltere yüzde 1.3 
büyüdü.

Büyümede en zayıf performansı gösteren Avrupa ülkeleri 
ise yüzde 0.6 ile Danimarka, yüzde 1.2 ile İtalya 
oldu. 
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HABERİHTİYACINIZ OLAN ÜRÜN VE HİZMETLER

VAKIF EMEKLİLİK’TE!

Detaylı bilgi almak için kurumsaldestek@vakifemeklilik.com.tr

Çalışanlarınıza özel avantajlı koşullarla
kurumsal çözüm ortağı mı arıyorsunuz? 
Sizi de Vakıf Emeklilik’e bekleriz...

Otomatik Katılım Sistemi

İşveren Katkılı Bireysel
Emeklilik (İGES)

Firmanıza özel uzman müşteri
temsilcisi desteği ve yaşam

kulübü avantajlarından
yararlanın.

Grup Hayat Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Türkiye ekonomisinin 2018 yılının 

ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesine 
ilişkin olarak “Zorlu konjonktürde bu 
oldukça takdire şayan bir büyümedir. 
Ancak bu büyüme hızı, ulusal ve küresel 
koşullar nedeniyle, bu yıl göreceğimiz 
son yüksek oranlı büyüme olacaktır. 
Bu nedenle, Türkiye’nin büyümenin 
kaynaklarını gözden geçirmesi ve 
verimlilik artışı temelli yeni bir rotaya 
yönelmesi gerekiyor” değerlendirmesini 
yaptı.

2001 krizi sonrası girilen spekülatif 
dış kaynağa bağımlı tüketim çekişli 
büyüme yolunun artık sonuna gelindiğini 
de hatırlatan Yorgancılar, “Yapılması 
gereken şey; stratejik düşünerek gelinen 
noktayı avantaja dönüştürmek, bunun 
için de sanayi ve tarımsal üretimi artırarak 
daha çok ihracat ile büyümektir. Merkez 
Bankası net döviz-altın rezervlerinin 30 
milyar doların altına düştüğü bir ortamda 
bu daha da zorunlu hale gelmiştir” dedi.

Kur artışı ihracatı destekledi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

açıklanan rakamları analiz eden 
Ender Yorgancılar, Türkiye’nin yılın 
ikinci çeyreğinde Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin etkisiyle daha çok kamu 
ve özel tüketim çekişli büyüdüğünü 
ve bunun sürdürülmesi güç bir kulvar 
olduğunu vurguladı. Yorgancılar, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“İkinci çeyrek büyümenin alternatif 
maliyeti de yüksek olmuştur. Nitekim 
2017 yılının ikinci çeyreğine göre bu yılın 
ikinci çeyreğinde bütçe açığı yüzde 149 
oranında artarak 25 milyar TL’yi geçmiş, 
merkezi yönetim borç stokunda yüzde 
18’lik artış olmuş, çeyreklik toplam TÜFE 
enflasyonu yüzde 1.5’ten yüzde 6.1’e 
yükselmiş, cari açık yüzde 29 oranında 
artmıştır. Dolayısıyla bu büyüme 
Türkiye’ye pahalıya mal olmuş gibi 
görünmektedir. Böylesi bir büyümenin 
sürdürülebilirlik sorunu olduğu da açıktır. 
Ayrıca, kur artışlarının mal ve hizmet dış 
ticareti üzerindeki etkileri belirginleşmiştir. 
Nitekim yarım Euro ve yarım dolardan 
oluşan döviz sepetinin yüzde 27 oranında 
arttığı ikinci çeyrekte mal hizmet ihracatı 
yüzde 4.5, buna karşılık mal ve hizmet 
ithalatı binde 3 oranında artmıştır. Kur 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 
ikinci çeyrekteki 

yüzde 5.2’lik 
büyümenin 

ulusal ve 
küresel koşullar 

nedeniyle 
son yüksek 

oranlı büyüme 
olacağını 

ifade ederken, 
“Türkiye’nin 
büyümenin 
kaynakları 

gözden geçirip 
verimlilik artışı 

temelli yeni 
bir rotaya 
yönelmesi 
gerekiyor” 

uyarısını yaptı.

Ekonomi
zorlu
konjonktürde
büyüdü 
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artışlarının ihracatı desteklediği 
görülmektedir.”

Sanayi rakamları sevindirici
İkinci çeyrekte hizmet ve 

sanayinin çekişli ancak dengesiz 
bir sektörel büyüme yaşandığına 
da dikkat çeken EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Başkanı Yorgancılar, 
“Nitekim ikinci çeyrekte hizmetler 
sektörünün yüzde 8, sanayi 
sektörünün yüzde 4.3, inşaat 
sektörünün binde 8 oranında 
büyüdüğü anlaşılmaktadır. Tarım 
sektörünün yüzde 1.9 oranında 
küçülmesi ise sektördeki kan 
kaybının devamına işaret 
etmektedir. Bu durum 
sektörün bütünüyle 
yeniden ele alınmasının 
zorunluluğuna işaret 
etmektedir. Tarım zorlu bir 
dönemden geçmektedir. 
Yılın ikinci çeyreğinde 
ülkemizin kilit sektörü 
olan sanayinin yüzde 
4.3 oranında büyümesi 
oldukça sevindiricidir. 
Yine sanayi sektörünün 
en önemli alt boyutunu 
oluşturan, ihracatın 
neredeyse yüzde 90’ını 
gerçekleştiren imalat 
sanayinin yüzde 4.7 
oranında büyüdüğü 
görülmektedir. Bu büyüme, 
yılın ikinci çeyreğinde 
sanayi sektörü ihracatının 
yüzde 3.3, ithalatın yüzde 
4.8, istihdamının yüzde 
5.3 arttığı bir ortamda 
gerçekleşmiştir. Büyüme 
oranına yakın istihdam 
artışı, kur artışlarının 
üretim ve istihdam 
üzerindeki olumlu etkisini 
ortaya koymaktadır” dedi. 

İnşaat 
sektörüne dikkat
Ender Yorgancılar, 

öte yandan yılın ilk 
çeyreğinde harcamalar 
yönünden büyüme verileri 

incelendiğinde özel tüketimin yüzde 
6.3, kamu tüketiminin yüzde 7.2, 
yatırımların yüzde 3.9 oranında 
büyüdüğünün görüldüğünü de 
sözlerine ekleyerek, “Yatırımların 
artmasına rağmen ciddi bir nitelik 
sorunu olduğu görülmektedir. 
Zira inşaat yatırımları yüzde 6,6 
oranında artarken makine teçhizat 
yatırımları adeta yerinde saymış, 
ancak binde 6 oranında artmıştır. 
Bu durum kur artışlarından ve 
geleceğe ilişkin beklentilerin 
olumsuza dönmesinden makine 
teçhizat yatırımlarını oldukça 
olumsuz etkilendiği anlamına 

gelmektedir” diye konuştu.

Yeni bir dönem
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, “Ya yeni bir yol 
bulacağımız ya da yeni bir yol 
açacağımız bir döneme girdik. 
Devletimiz, üreticilerimiz ve 
halkımız ile birlikte bu dönemi 
atlatıp, sağlıklı, yüksek oranlı ve 
sürdürülebilir yeni bir büyüme 
patikasına girmek zorundayız. 
Orta Vadeli Program ve Merkez 
Bankası’nın faiz kararının önemi 
daha da artmıştır” ifadelerinin 
kullandı.
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Hazine ve 
Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, 

Cumhurbaşkanlığı 
Dolmabahçe Çalışma 
Ofisi'nde, 2019-2021 yıllarını kapsayacak 
Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. 
Ekonomide yeni 3 yıllık yol haritası; 
dengelenme, disiplin ve değişim şeklinde 
üçlü sac ayağı üzerine kurulu olacak. Yeni 
makroekonomik verilere ilişkin beklentileri 
açıklayan Bakan Albayrak,  büyümeyi bu 
yıl için yüzde 3.8 ve 2019 için yüzde 2.3 
olarak öngördüklerini söyledi. Albayrak, 
enflasyon beklentilerinin ise 2018 için 
yüzde 20.8 ve 2019 için yüzde 15.9 olarak 
şekillendiğini açıkladı.

Dengelenme, Değişim, Disiplin
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe 
Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın 
toplantısında, "Dengelenme, Değişim 
ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni 
Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıkladı.

Tüm küresel ve bölgesel ekonomik 
zorluklara karşın Türkiye'nin tüm 
hedeflerine güçlü bir şekilde yürümesini 
sağlayacak bir ekonomik program 
hazırladıklarını vurgulayan Albayrak, 

Yeni Ekonomi Programı'nı açıklarken, iş 
dünyasından sermaye piyasalarına, reel 
sektörden akademik camiaya kadar birçok 
paydaşın bir araya geldiğini, ilk defa bu 
kapsamda bir program açıklandığını 
söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2002'den 2013'e 
kadar birçok alanda önemli atılımlar 
gerçekleştirdiğine işaret eden Albayrak, 
2002 yılında 3 bin 600 dolar olan kişi 
başı milli gelirin 2013’te 12 bin 500 dolar 
olduğunu, yaklaşık 7 milyon yeni istihdam 
oluşturulduğunu, ihracatın 4 kat arttığını, 
kamu maliyesi merkezi yönetim bütçe 
açığının da 2002’de yüzde 11.4 iken yüzde 
1’lere gerilediği anlattı.

Albayrak, söz konusu büyümenin 
aynı zamanda özel sektör kanalıyla 
yakalandığını, kamu mali disiplininin 
sürekli hale geldiğini ve kamu 
finansmanının artık sorun olmaktan 
çıktığını kaydetti.

GSYH kademeli artacak
Berat Albayrak, şimdi tüm bu 

zorluklardan Türkiye'yi güçlenerek 
çıkarmak için milletten de aldıkları 5 yıllık 

Ekonomide 
3 yıllık yol 
haritasını 
açıklayan 
Hazine ve 

Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, 

büyümeyi bu 
yıl için yüzde 

3.8 ve 2019 için 
yüzde 2.3 olarak 
öngördüklerini 

bildirdi. 
Enflasyon 

beklentileri 
ise 2018 için 

yüzde 20.8 ve 
2019 için yüzde 

15.9 olarak 
belirlendi.

İşte yeni
ekonomi
programı

HABER
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yetkiyi çok iyi değerlendirerek 
bu güçlü programı hayata 
geçireceklerini söyledi.

Ekonominin bu zorlukları sağ 
salim aşmasını sağlamak üzere 
gerekli politika ve tedbirleri 
hayata geçireceklerini vurgulayan 
Albayrak, "Ekonomimizin güçlü 
yanlarını da zayıf yanlarını da 
gayet iyi biliyoruz. Sadece kendi 
yaptığımızla değil, toplumun tüm 
kesimlerinin katkısıyla hep birlikte 
oluşturduk. Biz kendi ekonomimizi 
güçlü kıldığımız, tedbirleri aldığımız 
sürece küresel ve siyasi gelişmelere 
karşı direncimiz de en üst düzeyde 
olacaktır. Yeni ekonomi programının 
bu tedbirleri de kapsayan bir 
program olmasını sağladık" 
ifadelerini kullandı.

Albayrak, yeni ekonomi 
programını 3 ana temel 
üzerine oturttuklarını 
aktararak, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi 
dengelenme, sonra disiplin 
ve nihayetinde değişim 
olarak uyguladığımız bu 
süreç, tüm bu çerçeve, 
ekonomimizin bazı 
temel alanlarında daha 
sürdürülebilir bir modele 
geçmeden önce, bu yıldan 
başlayarak, 2019-2021 
döneminde ekonomik bir 
dengelenme yaşayacağımız 
yol haritasını ortaya 
koyduk. Bu nedenle 2019 
gayrisafi yurt içi hasıla 
(GSYH) büyümesi beklenti 
noktasında yüzde 2.3 
düzeyinde gerçekleşecek.

Disiplinden temel 
kastımız, dengelenme 
sürecinin kamu maliyesindeki 
disiplinle desteklenmesidir. 
Son prensibimiz ise 
değişim... Değişimde temel 
hedefimiz ise bundan sonra 
yapacağımız her politika 
değişikliğinde ülkemizin uzun 
vadeli üretim kapasitesinin 
ve ihracatının da artmasını 
sağlayacak katma değerli 

alanlara yoğunlaşmaktır. Bunun 
en son örneğini bundan sonra 
destekleyeceğimiz yatırım 
projelerinde çok net göreceğiz. 
Bütün bunların sonucunda kademeli 
bir GSYH artışını çok net bir şekilde 
göreceğiz."

Program ile büyümeyi 
sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye 
oturtacaklarını belirten Albayrak, 
"2021'den itibaren yüzde 5 
büyümeyi sağlayarak, büyümeyi 
bu şekilde sürdürülebilir kılmak 
ve sağlam temeller üzerine inşa 
etmek temel amacımız olacak" diye 
konuştu.

Enflasyonla topyekün
mücadele
Hazine ve Maliye Bakanı 

Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı 

enflasyon, kamu maliyesi, istihdam, 
cari açık ile bankacılık ve reel sektör 
alanlarındaki tedbirler üzerine 
kurguladıklarını bildirdi.

Enflasyon noktasında Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 
(TCMB), fiyat istikrarı temel amacı 
doğrultusunda elindeki tüm araçları, 
kararlı ve bağımsız bir şekilde 
kullanmaya devam edeceğini 
vurgulayan Albayrak, "Ancak 
hepinizin malumu ki enflasyonla 
mücadelede başarılı olmak için bu 
yeterli değil" dedi.

Albayrak, finansal güvenlik 
ve istikrarın sürdürülebilmesi 
için yeniden yapılandırılmış 
Finansal İstikrar ve Kalkınma 
Komitesi'nin hayata geçirileceğini 
belirterek, "Çok yakında da 
kamu ile paylaşacağımız ve bu 

süreci destekleyecek 
enflasyonla topyekün 
mücadele programını hayata 
geçireceğiz" dedi.

Program hedefleri
Bu arada, Bakan 

Albayrak'ın açıkladığı Yeni 
Ekonomi Programı'nda 
büyüme hedefleri; 2018 yılı 
için yüzde 3.8, 2019 yılı için 
yüzde 2.3, 2020 yılı için 
yüzde 3.5 ve 2021 yılı için 
yüzde 5 olarak belirlendi.

Yeni Ekonomi 
Programı'nda enflasyon 
hedefleri ise 2018 yılı için 
yüzde 20.8, 2019 yılı için 
yüzde 15.9, 2020 yılı için 
yüzde 9.8, 2021 yılı için 
yüzde 6.0 olarak yer aldı.

Bütçe açığının GSYH'ye 
oranı hedeflerinin 2018 yılı 
için yüzde 1.9, 2019 yılı için 
yüzde 1.8, 2020 yılı için 
yüzde 1.9, 2021 yılı için yüzde 
1.7 olduğu Yeni Ekonomi 
Programı'nda, işsizlik oranı 
hedefleri de 2018 yılı için 
yüzde 11.3, 2019 yılı için 
yüzde 12.1, 2020 yılı için 
yüzde 11.9 ve 2021 yılı için 
yüzde 10.8 şeklinde sıralandı. 

HABER
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GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Türkiye ekonomi-

sinin oldukça dalgalı bir süreçten 
geçtiğini belirterek “Bu süreçten 
beklentiler olumsuz etkilenirken, 
fiyatlama davranışları da bozuluyor” 
dedi.  Yorgancılar “Piyasalar, Mer-
kez Bankası’nın yüksek faiz artışı 
kararının ardından açıklanacak yeni 
ekonomi programına odaklanmıştı. 
Bunun da başlıca gerekçesi böylesi 
sisli bir ortamda Programın adeta kı-
lavuz işlevi görecek olmasıydı. Açık-
lanan program incelendiğinde gerek 
amaçlar gerekse politikalar boyutuy-
la bu işlevi önemli ölçüde göreceği 
anlaşılmaktadır. Programın özellikle 
büyüme boyutunda gerçekçi olduğu 
söylenebilir. Kamunun tasarrufta 
öncü rolü üstlenecek olması da son 
derece önemli. Şimdi sıra öngörülen 
tedbirlerin kararlılıkla hayata geçiril-
mesinde. Böyle yapıldığında döviz 
piyasalarında istikrar sağlanabilecek, 
ekonomi yeniden daha yüksek büyü-
me patikasına girecektir” değerlen-
dirmesini yaptı.

 İki önemli sorun
Türkiye’nin kısa vadede acil ve 

öncelikli iki sorunu olduğunu da 
vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar  “Bu öncelikli 
iki sorun kurlarda istikrar ve enflas-
yonun tek hanelere düşürülmesidir. 
Bunlar gerçekleştirildiğinde faizlerin 
de gerilemesi ve yatırım ikliminin 
yeniden bahara dönmesi mümkün 
olabilecektir. Yeni Ekonomi Progra-
mında buna imkan verecek önlemleri 
görmek, özellikle enflasyona gere-
ken önemin verildiği görmek bizi 
mutlu etti. Ancak geçmişte ve halen 
yaşadığımız süreçlerden de gerekli 
dersleri çıkarmamız, bir daha da yerli 
üreticinin rekabet gücünü zayıflatan 
düşük reel kur dönemine dönmeme-
miz gerekiyor. Programda enflasyon 
hedeflerinin az da olsa altında bir 
kur artışı öngörülmesi bizleri biraz 
düşündürmüştür. İhtiyacımız olan şey 
reel döviz kurlarında istikrar, düşük 
enflasyon, düşük faiz ve yatırım çe-
kişli ihracata yönelik büyümedir. 

Programda cari açığı düşürmek 
için ithalata bağımlılığın azaltılması-

na ve ihracatın artırılmasına yönelik 
önlemleri çok önemli ve anlamlı 
buluyoruz. Bu noktada biz sanayici-
lere önemli görevler düşüyor. Bizler 
de bu görevleri devletin desteği ve 
yol göstericiliğinde yerine getirmeye 
çalışacağız. Yapılması gereken ön-
celikli sektörel yatırımlar için uygun 
mikro-klimanın yaratılmasıdır. Biz 
İzmirli sanayiciler olarak bir araya 
gelecek ortak akıl ile bu süreçte 
üstlenebileceğimiz rolleri, ithalatın 
azaltılmasına katkı verebileceğimiz 
sektörleri belirleyeceğiz” dedi.

Vatandaşlarda desteklemeli
Programın beklentileri genel ola-

rak karşıladığını da sözlerine ekleyen 
Ender Yorgancılar “Bugüne kadar 
ki en gerçekçi ekonomi programla-
rından biri ile karşılaştık. Ekonomik 
birimlerin beklentilerinin iyileşmesi 
ve ekonomik iklimin normale dön-
mesi için uygulama çok önemli hale 
geldi. Ayrıca programın detaylarını 
da görmemiz gerekiyor. Ancak tüm 
vatandaşların da programa des-
tek vermesini diliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Yorgancılar: Yeni Ekonomi 
Programı’nda uygulama önemli
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Türkiye ekonomisinin bugün içinde 

bulunduğu durumdan kurtulmasının 
yolunun reform ve üretimin 
desteklenmesinden geçtiğini ifade etti. 
Yorgancılar, “Yapısal reformlarla Türkiye 
büyüyor. Ülkeyi yönetenler reform 
yapınca sanayici de üretim yapıyor” dedi.

5174 Sayılı TOBB Kanunu hükümleri 
gereğince oluşturulan Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yüksek İstişare Konseyi, 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar Başkanlığında toplandı.  
Sanayiciler Kulübü’nde gerçekleştirilen 
toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisi 
üzerine bir sunum yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, küresel 
gelişmelerin etkilerine dikkat çekti.

ABD’nin bu yılın ikinci çeyreğinde 
yüzde 4.2 ile potansiyel büyümeyi 
yakaladığını, Euro Bölgesi’nin yüzde 
2.2, Çin’in ise 6.7 büyüme kaydettiğini 
hatırlatan Yorgancılar, bugün ticaret 
savaşlarında ABD’nin korumacılığı, Çin’in 
de serbest ticareti savunur noktaya 
geldiğini, dünya ticaretinde 2017 yılında 
yüzde 4.7’lik rekorun ardından 2018 
yılında yüzde 4.4, 2019 yılında ise yüzde 

4’lük büyüme ile yavaşlama trendi 
yaşanacağını dile getirdi. 

Ender Yorgancılar, Türkiye’nin 
dünyadaki 200 ülke arasında ihracatta 
131’nci sırada olduğunu da ifade 
ederken, “İhracat yapıyoruz, ama nasıl? 
Filipinler’in ihracatında yüksek teknoloji 
ürünlerinin payı yüzde 55, Singapur’da 
yüzde 49, Malezya’da yüzde 43, 
İrlanda’da yüzde 29, Fransa’da yüzde 
27, Çin’de yüzde 25 ve Türkiye’de yüzde 
3. Üretimin geleceğini şekillendirmede 
Türkiye güçlü üretim altyapısına rağmen 
düşük potansiyel ile maalesef takip eden 
ülkeler arasında. Uluslararası patent 
başvurularında da negatif ayrışıyoruz. 
İleri ülkelerin patent başvurularında 
dijital iletişim, bilgisayar teknolojisi, 
elektrikli makineler ilk sıralarda iken 
bizde tüketici ürünleri, ulaştırma, mobilya 
gibi konular var. Sonuç olarak Türkiye 
bugünkü döviz kuru itibariyle 775 milyar 
dolarlık GSYH ile dünyanın 17’nci büyük 
ekonomisi sırasında bir basamak aşağı 
düşmek üzere” uyarılarını yaptı.

Nitelikli üretim için nitelikli eğitimin 
önemine dikkat çeken Yorgancılar, şu 
önerilerde bulundu:

“Ezbere dayalı eğitim sona ermeli. 

Yorgancılar: Krizi 
reform ve üretimle aşarız

GÜNDEM

EBSO Yüksek 
İstişare Konseyi 

toplantısında 
ekonomiyi 

değerlendiren 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 

“Türkiye yapısal 
reformlarla 

büyüyor. 
Hükümet reform 
yapınca sanayici 

de üretim 
yapıyor. Üretimi 

destekleyen 
reformlar 

yapılmalı” diye 
konuştu.
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İlk ve orta öğretimde kodlama ve 
STEM (fen, teknoloji, mühendislik, 
matematik) temel olmalı. Mesleki 
ve teknik eğitim, Almanya ile 
Avusturya örneğinde olduğu 
gibi özel sektöre devredilmeli, 
okulun son 1 yılı uygulamalı olmalı. 
Üniversitelerde ise atıl bölümler 
kaldırılmalı, geleceğin mesleklerine 
yönelik bölümler açılmalı.”

Yapısal reformların önemi
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu 

Önder Atatürk’ün “Tam bağımsızlık 
ancak ekonomideki bağımsızlıkla 
mümkündür” sözüne atıfta bulunan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ekonomik büyümede 
yapısal reformları gündeme 
getirirken, “Türkiye 2002-2008 
yılları arasında ortalama yüzde 6.2 
büyüme kaydetti. 2009-2013 yılları 
arası ortalama büyüme hızı yüzde 
5.6’da seyrederken 2014 yılından 
itibaren 5.5’lere gerilemeye başladı. 
Doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları da 2005’teki 19 milyar 
190 milyon dolarlık seviyesinden 
bugün 1 milyar 689 milyon 
dolar seviyesine düştü. Türkiye 
yapısal reformlarla büyüyor. 
Hükümet yapısal reform yaptıkça 
sanayici de üretim yapıyor. 
Reformlar durunca ekonomide de 
duraklama dönemine giriyoruz. 
Türkiye üretebilmeli, üretimini 
desteklemeli, sanayi yatırımları 
artırılmalı. Bunun için de üretimi 
destekleyen reformlar yapılmalı” 
dedi.

2019’a risklerle giriyoruz
Türk Lirası’nın dolar karşısında 

yıl başından bu yana yüzde 40’ı 
aşan değer kaybı yaşamasının 
maliyetleri ve faizleri artırdığını, 
enflasyonun da yükseldiğini 
belirten Ender Yorgancılar, finans 
dışı özel sektörün net döviz 
açık pozisyonunun Haziran ayı 
itibariyle 217 milyar dolar, ticari 
kredi ve kredi kartları toplamının 
da 412 milyar TL olduğunu söyledi. 
Yorgancılar; ABD’nin Çin ve AB ile 

ticaret savaşlarının derinleşmesi, 
kırılgan ülkelerdeki risklerin dış 
kaynak bağımlısı gelişmekte olan 
ülkelere olası olumsuz yansımaları, 
Türkiye-ABD ilişkilerindeki 
belirsizlikler, yakın çevremizdeki 
ülkelerdeki gerginliklerin 
yükselmesi, petrol fiyatlarında 
jeopolitik risklere bağlı olası artışlar 
gibi küresel riskleri de gündeme 
getirirken, Türkiye’nin risklerini de 
şu başlıklar halinde sıraladı:

“Ekonomide ciddi yavaşlama, 
hatta 2018 son çeyreği ile 2019 
yılının ilk yarısında küçülme 
ihtimalinin varlığı, maliyet 
enflasyonunun ön planda olduğu, 
durgunluğun belirginleştiği zorlu 
stagflasyonist süreç ve bunun 
getireceği fiyatlama zorlukları, 
açık pozisyona bağlı olarak büyük 
kur zararı ile karşılaşan firmaların 
partnerlerine olası domino 
etkisi, başta inşaat olmak üzere 
talep yetersizliği nedeniyle bazı 
sektörlerdeki firmaların ödeme 

güçlüğüne düşmesinin yansımaları, 
ekonominin enflasyon-faiz, 
enflasyon-ücret sarmalına girerek, 
kur avantajının getirdiği rekabet 
avantajını kısa sürede kaybetmesi, 
kredi faizlerindeki artışlar 
nedeniyle iç talepte belirginleşecek 
yavaşlama, İdlib, Afrin hattında 
ortaya çıkabilecek ilave sorunlar ve 
özellikle de yeni bir göç dalgasının 
yaşanması, yerel seçimlerin gerekli 
ekonomik önlemlerin alınmasını 
olumsuz yönde etkilemesi, Orta 
Vadeli Program’ın beklentilere 
cevap verememesi.”

Toplantıya katılan EBSO YİK 
Üyesi sanayiciler de, Türkiye’nin 
kritik günlerden geçtiğine 
vurgu yaparak, reel sektörün 
desteklenmesinin, üretime 
yönelik yatırımların artırılmasının, 
yeni ihracat bağlantıları 
yapılmasının, ihracata yeni 
firmaların kazandırılmasının ve 
uluslararası politikada gerginliklerin 
azaltılmasının önemini anlattı.

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Türkiye ekonomisinin 

güçlenmesi için üretim ve ihracata 
ağırlık verilmesi, sanayinin bu yönde 
desteklenmesi gerektiğini söyledi. 

Döviz geliri yoksa dövizle 
borçlanmayın
Ege Bölgesi Sanayi Odası 2018 

yılı Meslek Komiteleri ikinci ortak 
toplantısı, döviz kurları ve faizlerin 
yükseldiği ortamda yatırım, üretim ve 
ihracatın artmasına yönelik görüşlerin 
dile getirildiği platform oldu. Türkiye 
ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini 
ifade eden EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, yüksek döviz kuru ile 
faizlerden tüm sektörlerin olumsuz yönde 
etkilendiğini, cirolarda düşüş haberlerinin 

geldiğini anlattı. Bütün şirketlerin mali 
planlarını yeni baştan yapmaya çalıştığını, 
tahsilat ve ödeme süreçlerini gözden 
geçirdiğini söyleyen Yorgancılar, “6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı 
maddesi kapsamında yapılan değişiklikle, 
kur farkı zararlarının 2023 yılı başına 
kadar dikkate alınmayabileceği hususu, 
şirketlerin ne durumda olduğunu açıkça 
ifade ediyor. Her gün birkaç firmanın 
konkordato ilan ettiğini üzüntüyle 
öğreniyoruz. Döviz geliri yoksa 
dövizle borçlanılmamalı. Bir firmanın 
faaliyetindeki olumsuzluk, aynı sektörde 
ilişkide bulunduğu birkaç firmayı da 
etkiliyor. Bu örnekler çoğalırsa herkes 
zarar görür” uyarısında bulundu.

Ciro, kar zannediliyor
Ender Yorgancılar, bugün gelinen 

Yorgancılar, Meslek Komiteleri Ortak Toplansı’nda konuştu

Üretim ve ihracata ağırlık vermeliyiz

GÜNDEM
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Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

(EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancı-
lar, “Türkiye’nin 

gündeminde 
tuttuğumuz 
bir konu var: 
Üretim yok-
sa kalkınmak 
hayal, ihracat 
yapmak, istih-
dam sağlamak 

hayal” dedi.

süreçte finans kesiminin de sorumluluğu 
olduğunu hatırlatırken, “60 milyon liralık 
cirosu olan şirketin 60 milyon dolar da 
borcu var. Ciro, kar zannediliyor. Buna 
kredi açan sistem de sorumlu. Mevduat 
net yüzde 28.5 faizle toplanırken 
kredi faizleri yüzde 38 ile 42 arasında 
değişiyor. Bunun üzerine bir de döviz 
kurunun artışından kaynaklanan değerler 
konulunca finansman maliyetine bir de 
teminat sorunu ekleniyor. Bankalar bu 
defa şirketlerin üzerine gittiğinde çok 
farklı sonuçlar çıkacak” diye konuştu.

İhracat pazarı çeşitlendirilsin
Döviz kurlarının arttığı ortamda 

iyi haberlerin ihracattan geldiğini 
vurgulayan Yorgancılar, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye olarak en büyük 
ihracat pazarımız Avrupa. Yaptığım 
temaslarda, örnek vermek gerekirse 
Almanya’daki talebin 2019 yılında da 
devam edeceği ifade edildi. Türkiye’de 
oturup mal satacağım demenin 
imkanı yok. Üretimimizi ve ihracatımızı 
artırırken ihracat pazarlarımızı da 
çeşitlendirmeliyiz. 

Türkiye’nin gündeminde tuttuğumuz 
bir konu var. Üretim yoksa kalkınmak 
hayal, ihracat yapmak, istihdam 
sağlamak hayal. İmalat sanayi ürettiği 
sürece Türkiye büyüyor. Büyüme 
rakamlarının içinde elbette pekçok gelir 

kalemi var ama en büyük etkiyi imalat 
sanayi yapıyor. Bu nedenle üretim 
desteklenmeli.”

Dünya ekonomisindeki 
gelişmelere dikkat
Sanayicilere dünya ekonomisi 

hakkında da bilgilerin olduğu bir sunum 
yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ABD’nin korumacılığı, 
Çin’in ise serbest ticareti savunmasına 
dikkat çekti. ABD’de potansiyel 
büyüme sürecinin yakalandığını, yüzde 
4.2’lik rakamlara ulaşıldığını söyleyen 
Yorgancılar, ABD’deki korumacılığın 
artmasının önümüzdeki süreçte dünya 
ticaretine küçültücü etki yapabileceğini 
bildirdi. 

Yorgancılar, Çin’in büyümeye devam 
etmesine rağmen yüzde 10 ve üzerindeki 
rakamların son birkaç yıldır yüzde 6 
düzeyinde seyrettiğini de belirtirken, bu 
nedenle Türk sanayici ve ihracatçılarının 
küresel ekonomiyi etkileyen ülkelerdeki 
rakamları iyi analiz etmesinin önemini 
vurguladı.

Yeni gündem:
Ticari Alacak Sigortası
Toplantıda ayrıca, Ticari Alacak 

Sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilerek, 
sanayicilerin ihracat bedellerinin 
tahsilatına yönelik uygulamalara ilişkin 
paylaşımlarda bulunuldu.

GÜNDEM
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Türkiye’nin ilk ve tek genel 
ticaret fuarı olan İzmir 
Enternasyonal Fuarı, dünyaya 

kapılarını 87. kez açtı. Ticaret, kültür, 
sanat ve eğlencenin merkezi İEF’de 
partner ülke Sırbistan, odak ülke 
ise Hindistan olurken, ana tema 
“teknoloji” olarak belirlendi. 7-16 
Eylül günleri arasındaki fuarda, son 
teknolojik gelişmeler yüzbinlerce 
ziyaretçiyle buluşturuldu. 

87. İEF için İsmet İnönü Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen açılış 
töreninde Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile Meclis Başkanı Salih 
Esen tarafından temsil edildi. EBSO 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri de 
törende hazır bulundu.

Yıldırım: Türkiye’nin 
potansiyeli büyük
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 87. 
İEF açılışında yaptığı konuşmada, 
dünyanın yeniden şekillendiği 
gerçeğinin görülmesi gerektiğini 
ifade etti. Küresel refaha karşı 
izlenen politikaların sürdürülebilir 
olmadığını ve yanlıştan mutlaka 
dönülmesi gerektiğini savunan 
Yıldırım, Türkiye’nin de yabancı 

sermaye girişimini daha da uzun 
vadeli özendirmek, kendi sermaye 
birikimini de ülkede tutmak 
mecburiyetinde olduğunu, bunun 
yolunun da çağın ekonomisinin 
gerçeklerine göre hareket 
etmekten, yenilikçi anlayışı 
benimsemekten geçtiğini vurguladı.

Siyasi bağımsızlığın temel 
şartının ekonomik bağımsızlık 
olduğuna dikkati çeken Yıldırım, 
Türkiye’nin bugün 52 ülkeye 4 
saat içerisinde erişebilen konumda 
stratejik coğrafyada yer aldığını, 25 
trilyon dolarlık pazara erişebildiğini, 
dinamik ekonomisiyle özel sektörün 
varlığını artırdığını ve ihracat 
kapasitesinin 25 milyar dolardan 
160 milyar doların üzerine çıktığını 
anlattı. 

Yıldırım, “Türkiye’nin kapasitenin 
birkaç kat arttığı açıkça görülüyor. 
Bunu yeterli görmemiz söz konusu 
olmamalı. Türkiye’nin potansiyeli 
bunların çok çok üzerinde. Gelişen 
dünya ile rekabet etmek için bilgi ve 
teknolojiye sahip olmaktan başka 
yol yok. Yatırımları bundan sonra 
daha fazla yapma sorumluluğumuz 
var. Gençlerimizi bilgi ve teknoloji 
yoğun üretime yönlendirmek 
zorundayız” dedi.

Ticaret savaşlarının 
zamanı değil
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 

da şöyle konuştu: “Umuyorum 
bu fuar vesilesi ile kurulacak 
dostluklar yeni iş birliği imkanları 
doğuracaktır. Önümüzdeki dönem 
ticaret önündeki engelleri kaldırarak 
kalkınma ve zenginleşmenin 
zamanı, ticaret savaşlarının zamanı 
değil. Teknolojinin küresel ekonomi 
için oyun kurucu olduğu bir 
yüzyılda yaşıyoruz. Bu mücadelede 
iş birliği yapmamız gerekiyor. Biz 
de teknoloji odaklı projeler üzerinde 
çalışıyoruz."

Fırsatları iyi 
değerlendirmek gerek
Sırbistan Başbakan Yardımcısı 

Rasim Ljajic de, ülkesi ile Türkiye 
arasında son dönemde iyi dostluk 
ilişkileri kaydedildiğini belirtirken, 
“Hem Türk ekonomisinin iyileşmesi 
bakımından hem de bölgedeki 
ülkelere ışık yakmasının öneminin 
altını çizmek istiyorum. Bu fuara 
Karadağ’dan da heyet geldi. Bizler 
küçük ülkeler olabiliriz ama biz 
ortak olmalıyız. Global piyasada 
sunulan fırsatları iyi değerlendirmek 
gerek” dedi. İEF’de ülkelerin 

İzmir’den dünyaya 
87’nci merhaba
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birbiriyle kaynaştığını da ifade eden 
Ljajic, buradaki barış ortamının 
dünyaya örnek olmasını da diledi. 

Fuar eski gücünü kazanıyor
Kültür ve Turizm Bakanı 

Mehmet Nuri Ersoy, “Fuarın biraz 
popülaritesi gerilemiş olsa da son 
zamanlarda eski gücünü kazanmaya 
devam ediyor. 

İzmir Fuarı’nı 30 yıl önceki saf 
duygularla hatırlamak istiyorum. 
İzmir’in Türkiye Cumhuriyeti’ne 
kattığı bir olma, güçlü olma 
duyguları ile anılmasını istiyorum” 
açıklamasında bulundu.

Umutsuz değiliz
CHP Genel Başkan Yardımcısı 

Faik Öztrak da, Cumhuriyet 
kurulurken bağımsızlığın devamı 
için ekonomik, bilimsel ve 
kültürel alanlarda da mücadele 
gerektiğini, İEF’nin temellerinin 
1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde 
atıldığını hatırlattı. Öztrak, “Bugün 
sıkıntılarımız var ama umutsuz 
olacağımız anlamına gelmiyor. 
Türkiye, 90’lı yıllardan beri 
dünyanın en güçlü 20 ekonomisi 
arasındadır. Bu ekonomi doğru 
ilaç verildiğinde kısa sürede 
toparlanacaktır. Çağımızda yaşanan 
köklü değişimler ekonomilere 
yenilikçi olmak dışında seçenek 
bırakmamaktadır. Sanayi 4.0 
dönüşümünü yapabilecek bir 
ekonomiye evrilmemizin yolu 
inovasyondan geçiyor” diye 
konuştu.

Coşku ve heyecan
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, “İzmir 

Enternasyonal Fuarı’nın kapılarını 
87. kez dünyaya açmasının sevincini, 
coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz” 
dedi. Fuarın bu yılki temasının 
teknoloji olduğunu hatırlatan 
Vali Ayyıldız, İEF süresince çeşitli 
etkinliklerle ele alınacak temanın 
Türkiye’nin ve İzmir’in eşsiz 
fırsatlarının iyi değerlendirilmesine 
vesile olmasını diledi.

Toplumlar değişiyor
Hindistan Ankara Büyükelçisi 

Sanjay Bhattacharyya da, 
dünyanın değişim içinde olduğunu, 
ekonomi ve ideolojiler açısından 
da toplumların büyük değişimler 
yaşadığını söylerken, “Teknoloji son 
derece değişiyor ve fırsatlardan 
teknoloji sayesinde yararlanma 
fırsatı buluyoruz. Ekonomik yer 
çekimi Asya’ya doğru kaymakta ve 
burada yepyeni yükselen değerler 
var. İEF’e Asya ve Afrika’dan çok 
temsilci katıldı. Bu sayede ülkeler 
arasında yepyeni fırsatlar olacak 
ve pek çok piyasa ortaya çıkacak" 
dedi.

Dünyanın en önemli 
fuarcılık şehirlerinden 
biriyiz
87. İEF’ye ev sahipliği yapan 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, fuarcılıkta gelinen 
noktayı anlatırken, “Dünyanın 
yaşayan en eski fuarlarından 
biri burası. Türkiye’nin de ilk göz 

ağrısı. İzmir’de fuarcılığın çıtasını 
hep yukarı, daha yukarı taşıyoruz. 
Sadece genel ticaret fuarımızı değil, 
ihtisas fuarlarımızı da büyütüyoruz. 
Türkiye’nin en büyük ve en nitelikli 
fuarcılık merkezini İzmir’de kurduk. 
Adını Fuar İzmir koyduk. Her yıl 
onlarca fuar düzenliyoruz. Kıtaları, 
ülkeleri, kültürleri, ırkları, dinleri 
buluşturarak aynı zamanda evrensel 
barışa da hizmet ediyoruz. Bu, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
İzmirlilere verdiği bir görevdir. 
O yüzden fuarlarımıza gözümüz 
gibi bakıyoruz. İddia ediyorum; 
bugün İzmir, sadece ülkemizin ve 
yakın coğrafyanın değil, dünyanın 
en önemli fuarcılık şehirlerinden 
birisi haline gelmiştir. Bu başarının 
altında, güçlü fuarcılık alt yapımız 
kadar, İzmir’in, tüm insanların bir 
arada ve barış içinde yaşadığı bir 
şehir olmasının da büyük payı 
var. İzmir Enternasyonal Fuarı 
ise Türkiye’nin gülen yüzüdür. 
Ülkemizin moral kaynağıdır. Sıcaktır, 
dost canlısıdır. Kardeşliktir. Ulusların 
kucaklaşmasıdır. Bir genel ticaret 
fuarından daha çok, aile buluşması 
gibidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından partner 
ülke Sırbistan ve odak ülke 
Hindistan temsilcilerine plaket 
takdiminde bulunuldu, daha sonra 
kurdele merasimi yapıldı. Protokol, 
kurdele kesiminin ardından fuar 
alanında bulunan Sırbistan ve 
Hindistan stantları ile ‘ticaret holü’ 
standını ziyaret etti. 
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87. İEF’de EBSO farkı
Teknolojinin baş döndürücü hızıyla 

birlikte üretimin yeniden şekillendiği 
küresel ekonomide, Türkiye’nin 

de ileri ülkeler düzeyinde yer almasına 
yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken, 
Sanayi 4.0’ı ülke gündemine taşıyan Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, “teknoloji” teması 
ile gerçekleştirilen 87. İzmir Enternasyonal 
Fuarı’na (İEF) katıldığı şemsiye standında, 
açılış günü Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ı ağırladı. Fuar katılımcısı ve 
ziyaretçisi yabancı ülke temsilcileri de 
EBSO standında hem İzmir’in ekonomisi, 
küresel pazarlarda rekabet eden 
üretim gücü hem de organize sanayi 
bölgelerindeki yatırım imkanları hakkında 
bilgi aldı.

Dünyanın en köklü uluslararası genel 
ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonal 
Fuarı (İEF), İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını 
Kültürpark’ta 87. kez dünyaya açtı. Her 
yıl benimsediği ana tema uygulaması 

ile dünyadaki gelişmeleri takip ederek 
bugüne kadar birçok sektöre ivme 
kazandıran İEF, bu yıl teknoloji teması 
ile birçok farklı ülkeden gelen yeni 
ürün ve inovasyonları hem Türkiye hem 
de dünyanın dört bir yanından gelen 
katılımcı ve ziyaretçileriyle buluşturdu.

Dünyada her evde bir 
Türk Malı için…
Ege Bölgesi Sanayi Odası da, 

“dünyada her evde bir Türk Malı 
bulunmalı” hedefi doğrultusunda İzmir, 
Ege ve Türkiye’de yatırımların çoğalması, 
üretimin çeşitlenmesi, ihracatın artmasına 
yönelik olarak şemsiye bir stantla 87. 
İEF’de yerini aldı. 

EBSO’nun Fuar 2 Numaralı Hol’deki 
104 metrekarelik standında; Aliağa 
OSB, Bergama OSB, Kemalpaşa OSB, 
Menemen Plastik İhtisas OSB, Tire 
OSB, Torbalı OSB de başkan ve bölge 
müdürü gibi üst düzeyde temsil edilerek, 

ULUSLARARASI
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bölgelerindeki sanayi yapılanması 
ve üretim kabiliyetlerini fuar 
katılımcı ve ziyaretçilerine aktarma 
imkanı buldu.

İlk günün konuğu Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

87. İEF’nin açılış töreninden sonra 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
standını ziyaret etti. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ile Meclis Başkanı Salih Esen 
tarafından karşılanan Pekcan, 
göreve başlamasından bu yana 
yakın temas içinde bulunduğu 
EBSO’nun çalışmalarını takip 
ettiğini belirterek, kendisine 
aktarılan konuların da gerek 
bakanlık olarak gerekse 

Hükümetteki diğer bakanlıklarla 
koordinasyon içinde çözümüne 
gayret gösterdiğini söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, akıllı üretim ile akıllı 
fabrikaların Türkiye gündemine 
yerleşmesi gerektiğine işaret 
ederken, “Dünyayı başka bir yöne 
sürüklemeye başlayan küresel 
krizden bu yana, rekabet farklı 
bir şekle büründü. Varlığımızın 
devamı için üretim, üretimin 
sürdürülebilirliği için de şüphesiz 
ki bu rekabet ortamı ile baş 
edebilmemiz gerekiyor. Ancak 
bu, mevcut geleneksel üretim 
yöntemlerimizle mümkün 
görünmemekte. Biz artık 
seyretmenin ötesine geçelim. 

Yani artık harekete geçelim. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası olarak, Sanayi 
4.0 sürecini çok önemsiyor ve bu 
hususta farkındalık oluşturmak için 
elimizden geldiğince aktif olmaya 
gayret ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin dünyada ilk 10 büyük 
ekonomi olma hedefine uygun 
olarak sanayi yatırımlarının artması 
ve üretimin desteklenmesi için çaba 
gösterdiklerini vurgulayan Ender 
Yorgancılar, “Bu amaçla İzmir’in 
planlı ve düzenli sanayileşmeyle 
üretimde geldiği noktayı, yabancı 
katılımcı ve ziyaretçilerin yanı sıra 
kamuoyuna da göstermek amacıyla 
organize sanayi bölgelerimizle 
birlikte 87. İEF’de yer aldık” diye 
konuştu.

ULUSLARARASI
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
küresel ekonominin bugün geldiği 

noktada güçlü birlikteliklerinin kazançlı 
çıktığını söyledi.

87. İzmir Enternasyonal Fuarı 
katılımcısı ülkelerin üst düzey temsilcileri, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın konuğu 
oldu. İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali 
Barış ile Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı Sanayiciler 
Kulübü’ndeki yemekte, yabancı 
delegasyon temsilcilerine “Hoşgeldiniz” 
diyen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ünlü yazar Viktor Hugo’nun 
“Prenses” sıfatını verdiği İzmir’in 
Türkiye’nin gözbebeği, İEF’nin de İzmir’in 
gözbebeği olduğunu vurguladı.

Ender Yorgancılar, dünyanın 17’nci, 
Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi 

87. İEF 
katılımcısı 
ülkeler
EBSO’nun 
konuğu
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olarak Türkiye’nin dinamizmini 
koruduğuna işaret ederken, “Çok iyi 
bildiğiniz gibi, ülkemizin potansiyeli, 
özel sektörün dinamizmi, 
kıtalararası bir üretim, lojistik ve 
enerji üssü ile genç nüfus avantajı, 
220 ülkeye ihracat ve yaklaşık 50 
bin yatırımcıya ev sahipliği, ülkemizi 
gelecek vaat eden ülkeler arasında 
sokmuştur” dedi.

Türkiye’nin dış ticaretinde 
coğrafi yakınlık ve Gümrük Birliği 
Anlaşması nedeniyle Avrupa 
Birliği ülkelerinin payının yüzde 49 
olduğunu hatırlatan Yorgancılar, 
ancak dünyadaki çok hızlı değişim 
sürecinde Türkiye ve diğer ülkelerin 
eski alışkanlıklarla yola devam 
edemeyeceğine dikkat çekti. 

Yeni ve güçlü işbirlikleri
Ender Yorgancılar, bugün 

ABD’nin korumacılığı, Çin’in ise 
serbest ticareti savunur bir noktaya 
geldiğini ifade ederken, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Alternatif pazarlar, alternatif 
ürünler, alternatif işbirlikleri ile 
güçlerimizi birleştirmek zorundayız. 
Karşılıklı bu potansiyelimizin farkına 
varmak ve ne yapabileceğimizi 
konuşabilmek için İEF’nin önemli 

bir vesile olduğuna inanıyorum. 
Devletin dışında bizlerin de 
yapacağımız işbirlikleri ile bundan 
sonraki süreçte birbirimizin 
eksikliklerini tamamlayıp ortak 
taraflarımıza daha güçlü işbirlikleri 
kurabiliriz. İzmir, bunun için her 
sektörde işbirliğine hazır bir 
şehirdir.”

EBSO olarak gıdadan tekstile, 
makineden elektrik ve elektroniğe, 
otomotiv ve yan sanayinden 
kimya ve yenilenebilir enerjiye 
kadar değişen yelpazede 64 
değişik sektörde 5 bin civarında 
sanayiciye hizmet verdiklerini 
hatırlatan Yorgancılar, “Sağlıklı 
iletişim ve işbirlikleri ile ilişkilerimizi 

canlandıracağımıza yürekten 
inanmaktayım. Çünkü, küresel 
ekonomide gelinen noktada güçlü 
birliktelikler kazançlı çıkmaktadır. 
Bu hususta, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak, her türlü desteği 
ve bilgi akışını sağlamaya hazırız. 
Bugünün bir milat olmasını ve 
karşılıklı verimli işbirliklerine 
imza atmayı arzu ediyorum” diye 
konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu da, kentin 
ekonomik gelişimi, nitelikli işgücü, 
konumu, iklimi, sosyal ve kültürel 
yaşamıyla yatırımlar açısından 
büyük avantajlar sunduğunu dile 
getirdi.
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SANAYİ - TİCARET - İHRACAT
İzmir için üç koldan atak

87. İEF kapsa-
mında İzmir’e 
gelen yabancı 

heyetleri EBSO, 
İZTO ve EİB 

başkanları ortak 
toplantıyla 
ağırlayarak 

İzmir ekonomisi 
için birlik ve be-
raberlik mesajı 

verdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 
İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve 
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), yeni 

ihracat kapıları açılması ve kentin global 
ticaretten daha fazla pay alabilmesi 
amacıyla bugüne kadar görülmeyen 
bir işbirliğine imza attı; üç kurumun da 
başkanları 87. İzmir Enternasyonal Fuarı 
için kente gelen yabancı delegasyonu 
ortaklaşa kabul etti. Aralarında iki 
bakanın da bulunduğu heyetleri, 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami 
Özpoyraz, EİB Koordinatör Başkanı Jak 
Eskinazi, kurumların başkan yardımcıları 
ve yönetim kurulu üyeleri beraber 
karşıladı.  

87’inci İEF için kente gelen ve 
İZFAŞ’ın “Uluslararası İzmir İş Günleri 
Toplantıları” kapsamında iş dünyası ile 
buluşan yabancı heyetleri karşılamak 
için bu yıl güçbirliğini ortaya koyan 
başkanlar, yabancı heyetlerle Swissotel 
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Büyük Efes’te bir araya geldi. İlk 
kez bu konseptle gerçekleştirilen 
organizasyonla İzmir’in sanayi, 
ticaret ve ihracat boyutları aynı 
anda ortaya konulurken, sabahtan 
akşama kadar süren toplantı 
maratonu oldukça verimli geçti. 

Yorgancılar’dan 
işbirliği çağrısı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, yabancı 
ülke temsilcileriyle yaptığı 
konuşmalarda; İzmir’in 13 organize 
sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, 
gelişmiş altyapı olanakları ve 
yetişmiş insan kaynağı ile sanayi 
alanında çok büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu belirtti. Tarım 
OSB Projesi’nin kendileri için çok 
önemli olduğunu da vurgulayan 
Yorgancılar, “İzmir’de 64 değişik 
sektörde yatırım yapılıyor. Çimento, 
demir-çelik, tütün öncelikli sektörler. 
Yabancı sermaye şirketlerinin en 
çok tercih ettiği İzmir’de lojistik 
olanakları bakımından da çok 
uygun” bilgisini verdi.

Özgener: Her heyetin 
özel önemi var
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut Özgener, ekonomik 
kalkınma için pazar çeşitlenmesinin 
şart olduğuna dikkat çekerek, 

Yabancı delegasyonda 
kimler vardı? 

Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı James Janka Duku, 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sanayi Bakanı Marcel Leu, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti İşbirliği ve Kalkınma Bakanı John Kwet, Karadağ Ulaştırma ve 
Denizcilik Bakanı Osman Nurkovic, Kosova Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı 
Arbereshe Krasniqi,  Arnavutluk Finans ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Albana 
Shkurta, Gana Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Carlos Kingley Ahenkorah, 
Nijerya Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanlığı Müsteşarı D. H. Mohammed, Sri 
Lanka Büyükelçisi Pakeer M. Amza, Gambia Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Alieu Secka, Lübnan Ticaret Odası Başkanı Wajih Bihri.
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kente gelen her heyetin özel bir öneme sahip 
olduğunun altını çizdi. Bir liman kenti olan İzmir’in 
ticaret geleneğinin çok eskilere dayandığını belirten 
Özgener, “İZTO, EBSO, EİB ve İzmir Ticaret Borsası 
ile birlikte gerçekleştireceğimiz Tarım OSB Projesi 
kapsamında önemli işbirlikleri yapılabilir” dedi. 

Bunun yanı sıra balıkçılık ve su ürünleri gibi 
spesifik alanlarda da beraber çalışma yapılabileceğini 
dile getiren Özgener, karşılıklı ticareti artırmak için 
çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Eskinazi: Yeni ihraç 
pazarları için fırsat
İzmir Enternasyonal Fuarı'nın İzmir'in dış 

ticaretine 1 milyar dolarlık katkı sağlamasını 
beklediklerini ifade eden EİB Koordinatör Başkanı 
Jak Eskinazi, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte 
üretim ve ihracatın çok daha önemli ve öncelikli 
hale geldiğini, İEF Uluslararası İzmir İş Günleri 
etkinliklerinin İzmir ve Ege Bölgesi'nin yeni ihraç 
pazarları bulması açısından doğru bir etkinlik 
olduğunu ve çok verimli geçtiğini kaydetti.

Türkiye’ye ihtiyacımız var
Toplantıda konuşan Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti Sanayi Bakanı Marcel Leu, İzmir’de 
bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, 
“Türkiye çok ilerlemiş bir ülke. Söyledikleriniz bizim 
ülkemizde de var ama başlangıç seviyesinde. Bu 
nedenle bizim Türkiye’ye ihtiyacımız var, çünkü 
teknoloji transferine ihtiyacımız var. Türkiye ile 
Demokratik Kongo arasında ikili bir komite kurmaya 
çalışacağız. Bizde alan bol, tarımı geliştirmek 
istiyoruz, gelin bunu birlikte gerçekleştirelim” diye 
konuştu. 

Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık 
Bakanı James Janka Duku da, Tarım OSB Projesi 
ile yakından ilgilenerek bu konudaki işbirliği 
olanaklarının yakın takipçisi olacaklarını duyurdu. 
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Afrika, İzmirli sanayicilere baş-
ta petrol olmak üzere yeraltı 
zenginliklerini değerlendire-

cek, tarımsal ve hayvancılık ürünle-
rini işleyip yeni pazarlara ulaştıracak 
yatırımlar için açık davet yaptı. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) İzmirli sanayicilere yeni 
işbirliği fırsatları yaratmak, üretim ve 
ihracatlarını artırmak amacıyla 'Af-
rika İş ve Yatırım Olanakları' konulu 
toplantı düzenledi. Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk Afrika 
İş Konseyleri Koordinatör Başkanı 
Tamer Taşkın'ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen toplantıda; Demok-
ratik Kongo Cumhuriyeti, Güney 
Sudan, Gambia, Gana ile Nijer-
yalı bakan ve bakan yardımcıları, 
İzmirli sanayicilere işbirliği imkanları 
konusunda bilgi verdi. Ülkelerine 
İzmirli sanayicilerle yaptıkları yatırım 
anlaşmalarıyla dönmek istedikle-
rini dile getiren Afrikalı yöneticiler, 
yatırım kararlarında komşu ülkelerin 
potansiyelinin de dikkate alınması 
gerektiğini savundu.

Swissotel Büyük Efes’teki 
toplantının açılışında katılımcılara 
bir ufuk turu çizen Tamer Taşkın, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 64 
değişik sektörde faaliyet gösteren 5 
bin civarındaki üyesiyle uluslararası 
ilişkilere açık olduğunu ifade etti. 
İzmirli sanayicilerin ağırlıklı olarak 
Avrupa’ya ihracat yaptığını, kalite ve 

verimliliğini artırdığını vurgulayan 
Taşkın, “Yeni ihracat pazarları arıyo-
ruz, karşımızda 54 ülkesiyle Afrika 
kıtası var. Hepsinin potansiyeli aynı 
ve kalkınmakta olan ülkeler. Avrupa 
kalitesindeki üretimimiz ve Uzak-
doğu fiyatları Afrika’da önümüzü 
açıyor” dedi.

Afrika ülkeleriyle işbirliği 
yaparken şirketlerin öncelikle bir 
takım oluşturmasını öneren Taşkın, 
İzmir’deki üniversitelerde öğrenim 
gören Afrikalı öğrencilerin alın-
masıyla kültür ve lisan avantajının 
değerlendirilebileceğini söyledi.

Tamer Taşkın, Afrika’nın en uzak 
şehrine 10 saatte gidilebildiğini 
ve uçak seferlerinin de büyük bir 
avantaj olduğunu söyleyen Taşkın, 
"Afrika kıtasının toplam dış ticare-
timiz içindeki payı yüzde 5. Yolun 
daha başında bile değiliz, hazırlık 
safhasındayız. DEİK’te Afrika için 
kurduğumuz 42 iş konseyiyle em-
rinizdeyiz. Yatırımcı olarak gitmeye 
hazırız ama gelenekleri, kanunları 
bilmek, doğru insanlarla temas 
kurmak önemli. İş yapmak için şahsi 
ilişkiler büyük rol oynuyor . Ülkeyi 
tanıyıp, doğru partnerler bulacağız" 
diye konuştu. 

Bütün yatırımlara açığız
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 

Sanayi Bakanı Marcel L. Leu, son 
birkaç yıldır ekonomilerini çeşitlen-

dirmeye odaklandıklarını bildirdi. 
Üretimi artırmak amacıyla sanayi 
bölgelerinin kurulmasına çalıştıkları-
nı, madencilikle yeraltı kaynaklarını 
değerlendireceklerini, hammadde 
yerine işlenmiş ürün ihracatı yap-
mayı hedeflediklerini, enerjide ise 
hidroelektrik santrallere yoğunlaş-
tıklarını anlatan Leu, şunları söyledi:

“Türk özel sektörünün desteğine 
ihtiyacımız var. Tarım alanında mısır, 
pirinç ve patates gibi birçok üründe 
katma değer elde etmeyi arzu edi-
yoruz. Traktör ve tarım makinalarına 
ihtiyacımız var. Güvenlik ve savunla 
ile ilgili birçok malzeme Türkiye’de 
bulunuyor. Ülkemizde siyasi durum 
iyileşti. Hükümet olarak yatırımları 
teşvik ediyoruz, yatırımcıların hak-
larını koruyoruz. Ülkemize sermaye 
getiren herkes için avantajlar var. 
Gümrük Vergisi ödemeden tesis 
kurabilmeleri mümkün. Enerji ile 
maden başta olmak üzere birçok 
sektör serbestleşiyor. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ile yapılan görüşmede 
ikili işbirliği talebimizi ilettik, payla-
şımlarımızı yoğunlaştırarak ticaret 
ilişkilerini artıracağız.” 

İthal ediyoruz
Güney Sudan Hayvancılık ve 

Balıkçılık Bakanı James Janka Duka, 
7 yıl önce kurulan genç ve bağımsız 
bir ülke olarak kendilerini geliştir-
mek istediklerini vurguladı. Güney 

Afrika’dan İzmirli sanayicilere 
yatırım daveti

ULUSLARARASI
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Sudan'da kalkınmanın başlaması 
için çalıştıklarını kaydeden Duka, 
"Ekonomimiz henüz emekleme 
aşamasında. 44 yıl boyunca alt 
yapımız yoktu. Yokluktan birşeyler 
yaratmaya çalışıyoruz. Çin'e petrol 
ihraç ediyoruz. Tarım alanları ekono-
mimizin bel kemiğini teşkil ediyor. 
Tahıl, mısır, baklagiller ve bol meyve 
yetiştiriyoruz. Hayvancılıkta kaynak-
larımızı geliştirme aşamasındayız. 
Ticaret dengesine bakıldığında ihraç 
etmiyor, ithal ediyoruz. Tahmini ola-
rak 12 milyon baş sığır var. 12 milyon 
nüfusa sahip ülkemizde çocuklar 
dahil herkesin bir ineği var. 14 mil-
yon keçi, 14 milyon baş koyun var. 
Hayvan sayısı bakımından dünyada 
altıncı sıradayız ancak ihracatta 
değerlendiremiyoruz. Nehirlerimiz-
de balıkçılık imkanı var,   300-400 
milyon ton balıktan bahsediyoruz" 
dedi. 

James Janka Duka, İzmir'den 
ülkelerine yatırımcı beklediklerini 
ifade ederek, “TİKA ile sözleşme 
imzaladık. Buradan ülkemize döndü-
ğümüzde sepetlerimizde balık değil 
hedeflerimiz olacak ama yatırım-
cılarla dönmek istiyoruz” diye 
konuştu.

Katma değer desteği  
Gambiya Ticaret, Bölgesel 

Entegrasyon ve Çalışma Bakan Yar-
dımcısı Abdouile T.B. Jarra, ülkesinin 
küçük olmasına rağmen düzensiz 
göç vermesinden rahatsızlık duy-
duklarını dile getirdi. Gambiya'nın 
da pek çok Afrika ülkesinde olduğu 
gibi makineleşmede sorunları bulun-
duğunu anlatan Jarra, küçük ölçekli 
tarım işletmelerinin çoğunlukta 
olduğu ülkede katma değeri yüksek 
tarım ürünleri üretilmesi ve amba-
lajlama konularında desteğe ihtiyaç 
duyduklarını söyledi. Jarra, "Gam-
biya güneş, plaj, kumsal ve kaliteli 
otelleri ile bir turizm merkezi. Bizler 
tarımla turizm arasında bir bağ kur-
mak istiyoruz. Gambiya'nın moda 
sektöründe de ciddi potansiyeli var. 
Çok canlı bir hizmet sektörümüz 
var. İmalat sanayimiz ise çok alt 

seviyelerde. Üretimi yerlileştirmek, 
ekonomiye itici güç olması için mes-
leki ve teknik eğitimi güçlendirmek 
istiyoruz. Taşımacılık ve gemi üreti-
mi konusunda da sizlerden destek 
bekliyoruz” dedi. 

Gana'da kollarımızı açtık 
sizleri bekliyoruz
Türkiye'nin AB üyeliği için uzun 

süredir beklediğini ancak bir geliş-
me elde edemediğini savunan 

Gana Ticaret ve Sanayi Bakan 
Yardımcısı Carlos Kingley Ahenko-
rah, ülkelerini yardımsız ayakta tut-
mak istediklerini belirtti. Türkiye’nin 
AB üyeliği için uzun süredir bekle-
mesine rağmen alternatifinin Afrika 
olduğunu savunan Ahenkorah, "Biz 
Gana'da kollarımızı açtık sizleri 
bekliyoruz. Uzun yıllardır sizlere 
sevgi besliyoruz. Gana'da ilk elçilik 
açan ülkelerden biri Türkiye. Ticaret 
hacmimizi arttırabiliriz. İkili ve üçlü 
ilişkilerden faydalanabilirsiniz. Dün-
ya Bankası'na göre en hızlı büyüyen 
10 ülkeden biriyiz. Gana yatırımcıları 
kabul etmeye hazır" dedi. 

Gana hükümeti olarak sanayi-
leşmek, ihraç malları üretmek ve 
ekonomik kaynak potansiyelini güç-
lendirmek, dışarıya da göçü kontrol 
altında tutmak istediklerini söyleyen 
Carlos Kingley Ahenkorah, İzmirli 
yatırımcılara çağrı yaptı ve şunları 
söyledi:

"Bir Bölge Bir Fabrika programı-
na katılın. Yatırımlarınız ve paranız 
güvende. Hammadde potansiyeli 
yüksek. Alüminyum sanayi için 
büyük önem taşıyan boksit yatakla-
rımız var. Dünyada kullanılan kaka-

onun yüzde 60'ı iki ülke tarafından 
üretiliyor. Bunlardan biri Gana. Ama 
gerçek para, üretim zincirinin so-
nunda. 100 milyar dolarlık pastadan 
aldığımız pay 6 milyar dolar. Strate-
jik sektörler oluşturmak, hammadde 
ihracatından uzaklaşmak istiyoruz. 
Ayrıca komşumuz olan ülkelerle ara-
mızda ticarette sınırlar kalktı, kotasız 
ticaret mümkün. Sizin gibi yatırımcı-
lara ihtiyacımız var. Gelin hammad-
delerimize değer ekleyin, birlikte bir 
rüyayı gerçekleştirelim."

Nijerya pazarı hazır
Nijerya Sanayi Ticaret ve Yatırım 

Bakanlığı Müsteşarı D. H. Moham-
med ise, stratejik konumdaki ülkesi-
nin petrol ve doğal kaynak zengin-
liğine dikkat çekti. 186 milyonluk 
nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık 
ülkesi olmalarına rağmen 17.3 yaş 
ortalamasıyla insani olan her şeye 
açık olduklarını bildiren Mohammed, 
sürdürülebilir büyüme ve kalkın-
maya ihtiyaç duyduklarını anlattı. 
D. H. Mohammed, “İklim şartlarımız 
elverişli, doğal afet yaşamıyoruz. 
Büyük pazarımız var. Nijerya’da ne 
üretirseniz üretin pazarı hazır” dedi.

Afrika'da bulunan 53 ülkede 
yatırım potansiyeli bulunduğunu 
da ifade eden Mohammed, " Sahra 
altı Afrika'nın demiryolları, limanları, 
havalimanları var. Bilişim tekno-
lojileri alanında potansiyel büyük. 
Ticaretinin çeşitlenmesi gerekiyor. 
Küresel dünyayı kucaklayamıyoruz. 
Afrika'nın büyümesine paralel olarak 
pek çok beklentimiz var tüm dünya-
dan. İşbirliği içindeyiz" diye konuştu.
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Türkiye ekonomisi küresel ekonomik 
konjonktürdeki olumsuz seyirden en az 
etkilenecek şekilde önlemlerini almaya 
başladı. Küresel belirsizliklerin artmasıyla 
hareketlenen piyasalar ve son dönemde 
gündemimizi fazlasıyla meşgul eden 
kurdaki spekülatif hareketlilik sonrası 
ihracatçılarımıza, özellikle KOBİ’lerimize 
sağlanan ayrıcalıklar daha da önem 
kazandı. 

Bu gelişmelerin ışığında 2018 
yılı hedeflerine ulaşmak için biz de 
çalışmalarımıza hız verdik. Eylül ayı 
içinde reel sektör toplantıları ile yeni 
programlarımız ve desteklerimiz hakkında 
bilgilendirmelerde bulunmaya devam 
ettik. İhracatçılarımıza ait fabrikaları 
ziyaret ederek onlara moral verdik, işleyen 
makineleri ve yüzü gülen işçileri görünce 
motive olduk. Banka olarak gittiğimiz 
yerlerde kalıcı da olmak istiyoruz. 
İhracatçılarımız neredeyse orada var 
olmak istiyoruz. Bu düşünceler bizi yeni 
temsilcilikler oluşturmaya teşvik etti. Eylül 
ayı içinde var olan 11 irtibat bürosuna 3 
yeni büro ekledik. Aydın, Çorlu (Tekirdağ) 
ve Erzurum’da açılan irtibat büroları ile 

ihracatçılarımızın en yakın finansman 
kaynağı olma iddiamızı sürdürüyoruz. 
2017’den bugüne kurulan 9 şube ile 
toplamda 12’ye ulaşan şube sayısı ve 14 
irtibat bürosuyla ihracatçılarımızın yoğun 
faaliyet gösterdiği yerlerde çalışmalarımızı 
hızlandırdık. 

Bu yakın çalışma stratejisinin olumlu 
sonuçlarını kısa sürede görmeye başladık. 
Eylül ayı başında destek verdiğimiz 
ihracatçı sayısı 10 bini geçti. 2017’den 
bugüne desteklediğimiz ihracatçı sayımız 
yüzde 32 oranında artarak 7 bin 700’den 
10 bin 128’e yükseldi. 11 bin hedefine 
doğru hızla ilerliyoruz.

İhracatçıların yüksek ilgisinin 
bir sebebi var
Finansman maliyetlerinin 

ihracatçılarımızın işlerini aksatmasına 
müsaade edemeyiz. Biz her zaman 
olduğu gibi desteğimizi uygun finansman 
koşulları ile sağlamaya devam ediyoruz. 
Piyasaya göre daha düşük maliyetli 
programlarımızın sayısını artırdık. Haziran 
ve temmuz aylarında orta ve uzun vadeli 
ilave programlar açtık. O programlar 

Destek verdiğimiz ihracatçı sayısı 
10 bini geçti

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

EGE’DEN

 2017 yılı 
başında Türk 

Eximbank 
imkânlarından 

faydalanan 
firmalar 

içerisinde 
KOBİ’lerin 

oranı 2017’de 
yüzde 53 iken 
bugün bu oran 
bugün yüzde 
64’e yükseldi. 
Bu oranı sene 

sonunda 
yüzde 68’e 

yükselteceğiz. 
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sayesinde ihracatçılarımızın 
bugünlerde biraz daha rahat ettiğini 
görebiliyoruz. Normal desteklere 
ilave olarak açtığımız bu programlar, 
ihracatçılarımızın önümüzdeki 
birkaç yılı daha güvenli ve finansal 
açıdan daha rahat bir dönem olarak 
geçirmelerini sağlayacak. İhtiyaç 
olduğunu gördüğümüz anda yeni 
ürünleri de devreye alacağız. Bu 
dinamizm bizi tercih edilen banka 
yapıyor.

Portföyümüz içindeki KOBİ 
oranı yüzde 53’ten 
yüzde 64’e yükseldi
Türk Eximbank olarak küresel 

ekonominin zorluk virajlarına karşı 
KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarına hızlı 
yanıt verecek şekilde aldığımız 
önlemlerin de olumlu sonuçlarını 
görmeye başladık. Geçen yılbaşından 
itibaren aldığımız önlemlerin 
başında Bankamızın öz kaynaklarıyla 
fonladığımız TL kaynaklarını sadece 
KOBİ’lere kullandırmaya başlamak yer 
alıyor. Böylece kurdaki dalgalanmalara 
karşı KOBİ’leri savunma cephesinde 
yerimizi aldık. Buna ilaveten KOBİ 
kavramı içerisine “döviz kazandırıcı 
hizmetler sektöründe” faaliyet 
gösteren firmaları da dahil ederek 
Türk Eximbank imkânlarından 
faydalanmasının önünü açtık. 
Ayrıca KOBİ olma kriterinin de 
genişletilmesiyle daha fazla KOBİ’nin 
desteklenmesinin önü açılmış oldu. 

Atılan her adım Türkiye gibi 
dinamik bir yapıya sahip ekonomilerde 
hemen karşılık buluyor. 2017 yılı 
başında Türk Eximbank imkânlarından 
faydalanan firmalar içerisinde 
KOBİ’lerin oranı 2017’de yüzde 53 
iken bugün bu oran bugün yüzde 64’e 
yükseldi. Bu oranı sene sonunda yüzde 
68’e yükselteceğiz. Önümüzdeki 
dönemde hem destek verdiğimiz 
ihracatçı sayısını hem de destek 
tutarımızı artırmaya devam edeceğiz. 
2018 yılında 11 bin ihracatçıya 46 
milyar dolar finansman desteği 
sunarak Türkiye’nin ihracata dayalı 
büyüme hedefine güçlü desteğimizi 
sürdüreceğiz.

EGE’DEN
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Çevre 
Çalışma Grubu, yeni dönem 
çalışmalarına üye yapısını güç-

lendirerek başladı. Tarım ve Orman 
Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nden 
çalışma grubuna üye alınması karar-
laştırılırken, EBSO Meclis ve Meslek 
Komitesi Üyesi sanayicilerle organi-
ze sanayi bölgelerinden katılım da 
artırıldı.

EBSO Yönetim Kurulu çalışma 
gruplarından Çevre Çalışma Gru-
bu’nun başkanlığına EBSO Yönetim 
Kurulu tarafından tekrar Erdoğan 
Çiçekçi getirildi. Çevre Çalışma 
Grubu’nun Çiçekçi başkanlığındaki 
ilk toplantısında EBSO Meclis Üyesi 
Nedim Anbar ile DEÜ Çevre Mühen-
disliği Çevre Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Al-
paslan, oy birliği ile yeniden başkan 
yardımcıları olarak seçildi.

Raporlama kriterleri
Sanayi kuruluşlarının kapasite ra-

porlarının çevre mevzuatı açısından 
değerlendirildiği toplantıda; EBSO 
tarafından hazırlanıp TOBB tarafın-
dan onaylanan kapasite raporlarının 
usül ve kriterleri ile raporu ve firmayı 
değerlendiren Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, belediyeler, organize 
sanayi bölgeleri başta olmak üzere 
diğer kurumların personelinin hangi 

unsurları dikkate aldığı konularının 
paylaşılması istenirken, böylelikle 
denetimlerde ortak bir dilin oluştu-
rulmasının önemli olduğu vurgulan-
dı. 

Gayrisıhhi müessese (GSM) 
ruhsatlarının verilmesi aşamasında 
da belediyelerin kapasite raporlarını 
esas aldığı vurgulanan toplantıda, 
motor güç değerleri ile su tüketim 
verilerinin de raporlarda yer alma-
sının su ve enerjinin verimli kulla-
nılması açısından faydasına işaret 
edildi.

EBSO Çevre Çalışma Grubu, 
sektörlerin çevre sorunlarının çözü-
müne yardımcı olmak amacıyla tüm 
tarafların katılımıyla üyelere yönelik 
bilgilendirme ve eğitim seminerleri-
ne devam edecek. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
çevreyi koruyarak üretimi destek-

lemek amacıyla her yıl düzenlediği 
Çevre Ödül Töreni’nin de Kasım ayın-
da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. 

Çalışma Grubu Üyeleri
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 

ve Meslek Komiteleri üyesi sanayi-
ciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
İZSU, DEÜ Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü, Ege 
Üniversitesi ÇEVMER Müdürü, DSİ 2. 
Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman 
Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, İzmir 
Kalkınma Ajansı, Çevre Mühendisleri 
Odası, İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi, Kemalpaşa OSB, Tire OSB, 
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB, 
İzmir Pancar OSB, İzmir Menemen 
Plastik İhtisas OSB, Bağyurdu OSB, 
Ege Serbest Bölgesi, İzmir Serbest 
Bölgesi.

EBSO Çevre Çalışma Grubu
yeni üyelerle güçlendi
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5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

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

CREATIVE

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

Rupert Murdoch

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

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası ile İzmir 
Ticaret Odası çatısı altında faaliyet 
gösteren kağıt ve basım sanayici-

leri, döviz kurları ile yükselen maliyetler, 
sektörün nitelikli eleman ihtiyacı, işlet-
melerin aynı bölgede faaliyet gösterme-
sine yönelik çalışmaları bütün yönleriyle 

tartışacakları bir çalıştay düzenlemek için 
kolları sıvadı. İzmir Matbaacılar Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası üyelerinin de davet 
edileceği çalıştayda, sektörün genelini 
ilgilendiren konularda müşterek kararların 
alınması planlanıyor.

EBSO 22. Grup Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
Sanayi Meslek Komitesi ile 23. Grup Basım 
Yayım Sanayi Meslek Komitesi, İZTO 36. 
Grup Matbaacılık Meslek Komitesi ve 
37. Grup Kağıt Meslek Komitesi ile ortak 
toplantı düzenledi.

Eylem planı şart
EBSO ev sahipliğindeki toplantının 

gündeminde ağırlıklı konuları; döviz kurla-
rındaki artış nedeniyle piyasada yaşanan 
malzeme temini, fiyat ve tahsilat sorunları, 
eğitim ve nitelikli eleman yetiştirilmesi, 
Kağıt, Ambalaj ve Matbaacılık Sitesi’nin 
kurulması oluşturdu.

EBSO ve İZTO çatısı altındaki kağıt 
ve basım sanayicileri ile birlikte İzmir 
Matbaacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
üyelerinin de katılımıyla Ekim ayının ilk 
yarısında “Kağıt, Ambalaj ve Matbaacılık 

Kağıt ve basım sanayicilerinden 
sektörel çalıştay

Kağıt karteline karşı yerli üretim talebi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kağıt ve Kağıt 

Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Erdal Sükan, beyaz kağıt sektörünün 
yurt dışından selüloz alımına bağımlı olduğunu belirterek, "Dünyadaki 
selüloz fiyatları da zaten bizim elimizde olmuyor. Her sene kartellerin 
istediği şekilde artıp iniyor. Selülozun yerli olarak üretilmesi için buna 
uygun üretim modeline geçilmesi ve endüstriyel orman alanlarının 
belirlenmesi gerekiyor" dedi.

Selülozun yerli üretilmesi için de Orman Genel Müdürlüğünün 
(OGM) buna uygun üretim modeline geçmesi gerektiğini bildiren Sü-
kan, yaşanan üretim sıkıntıları nedeniyle selülozda Türkiye'nin tama-
men dışa bağımlı olduğuna dikkati çekti.

Sükan, Türkiye'de endüstriyel ormanların üretimi, kesimi, dikimi ve 
fabrikaya getirilmesi süreçlerinin maliyetinin yurt dışıyla rekabet ede-
meyecek kadar yüksek olduğunu aktararak, metreküp başına maliye-
tin yurt dışında 50 dolar iken, Türkiye'de 150 doları bulduğunu bildirdi.
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Sektörünün Geleceği Çalıştayı” 
düzenlenmesi için harekete geçildi. 
Bu amaçla her iki odanın meclis ve 
meslek komitesi üyelerinden bir 
organizasyon grubu oluşturuldu.

Türkiye’nin ithal kalemlerinin 
başında yer alan enerji, petrol 
ürünleri ve kağıt fiyatlarının döviz 
kurlarındaki artıştan olumsuz yönde 
etkilendiğine dikkat çeken sanayici-
ler, “Maliyetlerin yükselmesi; dövizle 
alan, piyasaya Türk Lirası üzerinden 
fiyat veren sektördeki dengeyi 
bozdu. İflasların önlenmesi için acil 
eylem planı oluşturulması gereki-
yor” görüşünü dile getirdi.

Kağıt ve basım sektöründeki 
nitelikli eleman ihtiyacına yönelik 
olarak eğitim modellerini tekrar 
mercek altına alan EBSO ile İZ-
TO’daki kağıt ve basım sanayicileri, 
meslek liseleri ve meslek yüksek 

okullarıyla daha etkin bir çalışma 
modeline geçmeyi planladı. 

Ege Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu Basın ve Yayın Teknolojileri 
Bölümü ile Buca Endüstri Meslek 
Lisesi Matbaa Bölümü’nü ziya-
ret edecek olan sanayiciler, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu bünyesinde de Basım ve Ya-
yın Teknolojileri Bölümü açılmasına 
yönelik girişimde bulunacak.

EBSO ile İZTO’daki kağıt ve 
basım sanayicileri, mesleki dayanış-
manın yanısıra işbirliği imkanlarını 
pekiştirmek amacıyla her iki odaya 
üye işyerlerini ziyarete de devam 
edecek.

Kimler katıldı?
İzmir Ticaret Odası 36. Grup 

Matbaacılık Meslek Komitesi Başkan 
Yardımcısı Arda Tüzün, Meclis Üye-

leri Gürcan Gümüş ve Sinan Yolcu, 
Komite Üyesi Atila Yaman, 37. Grup 
Kağıt Meslek Komitesi’nden İzmir 
Ticaret Odası Meclis Başkan Yar-
dımcısı Yavuz Ateşalp, Meclis Üyesi 
Mustafa Tüzün Komite Başkanı Yu-
suf Adato, Komite Başkan Yardımcı-
sı Fehmi Ünal, Komite Üyesi Tarkan 
Turan, Ege Bölgesi Sanayi Odası 22. 
Grup Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi 
Meslek Komitesi’nden Meclis Üye-
leri Ferit Kora ve Nail Fatih Aracı, 
Komite Üyeleri Kadir Kalkan, Bekir 
Eryılmaz, Komite Başkanı Fırat Kaan 
Üğütmen, Yedek Üyeler Ali Gevşek, 
Gürbüz Erenoğlu, Osman Bozcaar-
mutlu, 23. Grup Basım Yayım Sanayi 
Meslek Komitesi’nden Meclis Üyeleri 
Barış Erel ve Doğan Albak, Ege 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü 
Öğretim Görevlisi Efe Gençoğlu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 40. Grup Metal Yapı 
Malzemeleri Sanayi Meslek Komitesi ile 41. Grup Metal 
Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi, Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın ilgili meslek komitesi üyelerini konuk etti. 
Ortak toplantıda, EBSO ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın genel çalışma prensipleri ile meslek komitelerinin 
çalışmaları hakkında görüş alışverişi yapıldı. EBSO Metal 
Yapı Malzemeleri Sanayi Meslek Komitesi’nden Taner 
Telcioğlu, Ali Rehai Kızıltan, Hasan Oğuz Akman ve Murat 
Türkoğlu, Metal Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi’nden 

Mehmet Güran, Mehmet Özkara ve Mehmet Ünlüsoy’un 
ev sahipliği yaptığı toplantıda ayrıca Oda üye bilgileri, 
iş planlama ve yönetim, basın/yayın/iletişim çalışmaları, 
iş geliştirme, üye memnuniyeti, proje geliştirme, ulusal 
ve uluslararası ticareti geliştirme konuları, mesleki ve 
güncel konular, sektörün içinde bulunduğu ekonomik 
durum, piyasa dengeleri, döviz kuru artışları 
ve sektöre etkileri konuları da 
değerlendirildi.

EBSO örnek oldu
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Zafer gururu
Kurtuluş ve kuruluşun şehri İzmir, 30 

Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ıncı 
yıldönümünü coşkuyla kutladı. Kut-

lamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı 
oldu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunan İzmir 
Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garni-
zonu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep 
ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, daha sonra İzmir Valiliği'nde 
kent protokolünün tebriklerini kabul etti.

Coşku, Cumhuriyet 
Meydanı'na taşındı
İzmir’deki Zafer Bayramı kutlamaların-

da, adres bir kez daha Cumhuriyet Mey-
danı oldu. İzmirliler, önceki yıllara göre 
sıcak havaya rağmen törene daha fazla 
ilgi gösterdi. Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu 
Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Koca-
oğlu, Cumhuriyet Meydanı’ndaki geçit 

HABER
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törenine katıldı ve halkı selamladı. 
Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın 

söylenmesi ve Türk Bayrağı’nın 
göndere çekilmesiyle başlayan res-
mi tören, günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalar ve askeri geçit 
töreni ile devam etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 30 
Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez ile Meclis Başkan 
Yardımcısı Hakkı Attaroğlu tarafın-
dan temsil edildi.

Türk tarihinin 
dönüm noktası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın kutlama mesajının da 
okunduğu törende günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı, Topçu 
Yüzbaşı İsa Çoker yaptı.

''Türk tarihinin dönüm noktası 
olan ve temellerini sağlamlaştı-
ran 30 Ağustos’un gururu içinde 
olduklarını” belirten Yüzbaşı Çoker, 
şunları söyledi:

"Türk ulusu bugün eşine az rast-
lanır bir zafer kazanmıştır. Anadolu 
topraklarının Türk vatanı olduğunu 
düşmana ispatlamıştır. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla 
ilk adımı atılan Türk bağımsızlığının, 
kurtuluş destanın son aşaması olan 
30 Ağustos, yüce Türk Milleti’nin 
yokluğun hakim olduğu dönemde 
dahi büyüklüğünü tüm dünya-
ya göstermiştir. Vatan sevgisinin 
yıkılmaz iradesini ortaya koyan bu 
zaferle sadece düşman mağlup 
edilmemiş cumhuriyetimizin temel-
leri atılmıştır. Zafer Bayramı’nın 96. 
yıldönümü kutlu olsun.''

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yor-
gancılar, 30 Ağustos 
mesajında insanüstü 
fedakarlıklarla nice 
canlar pahasına kaza-
nılan büyük zaferin 96. 
yıl dönümünü kutladı.

EBSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yorgancı-
lar, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. 
Ender Yorgancılar, “Eşsiz bir mücadele ve inançla kurulan cumhuri-
yetimizin, tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılmasının hepimizin 
vazgeçilmez ve ortak sorumluluğu olduğu şiarıyla, insanüstü fedakar-
lıklarla nice canlar pahasına kazanılan büyük zaferin 96. yıl dönü-
mününü en kalbi duygularımla kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi 
rahmet, şükran ve minnetle anarken gazilerimize derin saygılarımı 
sunuyorum” dedi.

Sosyal medyadaki hesabından da Atatürk’ün 25 Ağustos’taki “15 
gün sonra İzmir’deyiz” ve büyük zaferden sonra “Bir günle yanılmı-
şım. Ama, kusur bende değil düşmanda” sözlerini Atatürk ile 30Agus-
tosZaferBayramiKutluolsun hastagleriyle paylaşan Ender Yorgancılar, 
96. yıl kutlama mesajını da Türk bayraklarıyla süsledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl 
dönümü dolayısıyla hazırladığı görselde de Cumhuriyetimizin Kurucu-
su Ulu Önder Atatürk’ün “Memleketimizi esir etmek isteyen düşman-
ları behemahal mağlup edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım 
bir dakika olsun sarsılmamıştır” sözlerine yer verildi.

Yorgancılar’dan
30 Ağustos mesajı

HABER
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Kurtuluş Savaşı'nın zafere uzanan son 
adımı niteliğini taşıyan İzmir'in kur-
tuluş günü, yine büyük bir coşkuyla 

kutlandı. 
İzmir’in kurtuluşunun 96. yıldönümü 

kutlamaları, resmi törenler öncesinde İz-
mir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
“Zafer Yürüyüşü” ile başladı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, millet-
vekilleri, belediye başkanları olmak üzere 
binlerce İzmirli, Türk Ordusu’nun 9 Eylül 
1922'de kente girdiği güzergâh üzerinde 

350 metrelik Türk Bayrağı’nı ellerinde 
taşıyarak Basmane’den Cumhuriyet Mey-
danı’na kadar yürüdü. Marşlar eşliğinde 
ilerleyen korteje vatandaşlar da alkışlarla 
destek verdi.

Duygu dolu anlar
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk 

Anıtı’na İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege 
Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgene-
ral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
çelenk sunduğu törende Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez temsil etti. 
Dönmez, Konak Meydanı’nda süvari 
birlikleri tarafından temsili olarak İzmir’in 
kurtarılmasının canlandırıldığı, Hükümet 
Konağı’na Yüzbaşı Şerafettin’i temsilen 
bir süvari tarafından Türk Bayrağı çekil-
mesi, Kocatepe’den getirilen toprağın Vali 
Ayyıldız’a sunulması törenlerine de katıldı. 
Kurtuluşun 96. yıldönümü resepsiyonun-
da ise Ege bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gök-
çüoğlu tarafından temsil edildi.

Büyük Taaruz Atlı Birliği'nin Afyon-
karahisar'dan getirdiği Türk bayrağı ve 
toprak, Vali Ayyıldız'a teslim edildi. Türk 
bayrağını öperek teslim alan Ayyıldız, 
"Kutsal emanet ilelebet bizde ve İzmir'i-
mizde yaşayacaktır. Vatan size minnettar-
dır" dedi.

İzmir
9 Eylül’de 
tek yürek

KENT



41EYLÜL 2018

Ne güzeldir bugün 
İzmir'de olmak!
Cumhuriyet Meydanı’nda 

düzenlenen etkinliklerin ev sahibi 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, yaptığı konuşmada 
9 Eylül tarihinin İzmir'in bayramı ol-
duğunu vurgulayarak, "Ne güzeldir 
bugün İzmir'de olmak" dedi. İzmir'in 
bağımsızlık yolundaki direniş desta-
nının simge kenti olduğuna dikkat 
çeken Başkan Kocaoğlu, "İzmir'in 
kurtuluşu aynı zamanda Türkiye'nin 
kurtuluşu, özgürlüğümüzün dosta 
düşmana ilanıdır. İzmir’i sevmek, 
Türkiye’yi sevmektir" diye konuştu. 

9 Eylül'ün Türk tarihi açısından 
önemine dikkat çeken Kocaoğlu, 
1213 günlük işgalin sonlandırıldığı; 
Anadolu'nun düşman zulmünden, 
süngüsünden, dipçiğinden kurta-
rıldığı günün üzerinden neredeyse 
bir asır geçmesine rağmen kurtuluş 
heyecanını hep "ilk günkü gibi" 
hissettiklerini vurguladı. 

Atatürk'ün kenti 
Aziz Kocaoğlu, "Mustafa Kemal 

Atatürk’ün kenti İzmir olarak, O'nun 
bize çizdiği bu rota doğrultusunda, 

yarınlara güvenle ve coşkuyla yü-
rüyoruz. Bugünleri bize bahşeden, 
başta ulu önderimiz olmak üzere, 
bu vatan uğruna savaşan cesur ve 
onurlu şehitlerimizin ve gazilerimi-
zin aziz hatıraları önünde saygıyla, 
minnetle eğiliyoruz. 9 Eylül’ümüz 
kutlu olsun. Yaşasın İzmir; Yaşasın 
demokratik, çağdaş ve laik cum-
huriyetimiz, Yaşasın Türkiye’miz…" 
ifadelerini kullandı.

Gökyüzü titredi
İzmir’in kurtuluşunun 96. yıldö-

nümü etkinlikleri arasında biri vardı 
ki, adeta tüm İzmirlilerin nefesini 
kesti. Zafer coşkusunu yaşamak ve 
kutlamalara ortak olmak isteyen 

binlerce İzmirli, gökyüzünde adeta 
dans eden Türk Yıldızları ve Solo 
Türk’ün yaklaşık bir saatlik göste-
risini hayranlıkla seyretti. İzmirliler, 
bu güzel anları fotoğraf ve video ile 
kaydetmeyi de ihmal etmedi. 

Gecesi başka güzel
9 Eylül günü sabah saatlerinden 

itibaren başlayan kutlama programı, 
akşam o büyük gün ile özdeşleşen 
Fener Alayı, konser ve ışık göste-
rileri ile heyecanı doruğa ulaştırdı. 
Gündoğdu Meydanı’nda Haluk 
Levent ve Olten Filarmoni Orkestra-
sı’nın sahne aldığı gece, İzmir Marşı 
eşliğinde lazer ve ışık gösterileriyle 
sona erdi.

9 Eylül...
İzmir'in dağlarında 
çiçeklerin açtığı gün
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 96. yılı dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı.

Emperyal güçlere karşı ilk kurşunun 
İzmir'den atıldığını, düşmanın yine İzmir'den 
denize döküldüğünü hatırlatan Yorgancılar, "9 
Eylül, topraklarımızın yanısıra hürriyetimizin 
işgalden kurtulduğu simge tarihtir. Güzel İzmir, 
kurtuluşunun 96. yılı kutlu olsun. Başkumandan, 
Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
kahraman şehitlerimize selam olsun. Şükran ve 
saygıyla..." dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
İzmir'in kurtuluş mesajını sosyal medya 
hesabından da "9Eylül", "İzmir" ve "Atatürk" 
hastagleriyle paylaştı.

KENT
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, 
açılış ve başkanlık sunuşlarında, 

Kurban Bayramı nedeniyle uzun bir 
tatilin ardından herkesin işinin başına 
döndüğünü ancak kendilerini zor günlerin 
beklediğini dile getirdi. 

Hem ülkemizin, hem de tüm 
dünyanın her anlamda savrulduğu 
bir dönemden geçtiğini hatırlatan 
Attaroğlu, finansal kırılganlığımızın ve 
ekonomik sıkıntılarımızın uzun zamandır 
var olduğunu bilmekle birlikte, döviz 
kurlarının çok kısa sürede, zarar verecek 
kadar yükselmesinin kendilerini kaygı 
ve telaşa sevk ettiğini belirtti. Attaroğlu, 
söz konusu yükselişin, ekonomik olduğu 
kadar siyasi gerekçeleri de bulunduğunu, 
uluslararası ilişkilerde dost ve müttefik 
konumunda olan ABD ile ilişkilerimizin 
daha önce olmadığı kadar sıkıntı içinde 
olduğunu, siyasi gerilimlerin, ekonomik 
ve ticari ilişkilere olumsuz yansıdığını, 
ayrıca, ABD’nin tek taraflı kararları 
ve dayatmalarının dünya ticaretini 
baltalayarak, kaos ortamı yarattığını 
söyledi. 

Dikkatli olmamız gereken 
bir süreç yaşıyoruz
Hakkı Attaroğlu, döviz kurlarındaki 

yükselişin makul seviyelerde olmadığı ve 
bu kadar kısa sürede gerçekleşmesinin 
ekonomik gerçeklerle örtüşmediğinin 
altını çizerken, pek çok uzman tarafından 
dile getirilmekle birlikte, yüksek 
miktardaki kısa vadeli dış borcun 
çevrilmesinde sıkıntı yaşandığı gerçeğinin 
de unutulmaması gerektiğini vurguladı. 
Yönetim Kurulumuzun davetlisi olarak 
Odamızda yapılan toplantıya katılan 
Dr. Mahfi Eğilmez’in de bu konudaki 
değerlendirmelerinde konunun ciddiyetini 
bir kez daha ortaya koyduğunu dile 
getiren Attaoğlu, “Devletimizin, iş dünyası 
temsilcileri olarak bizlerin ve hatta 
vatandaşlarımızın panik yapmadan çok 
dikkatli olması gerektiği bir süreçten 
geçiyoruz” dedi. 

İmar Barışı’nın sanayiye etkileri
EBSO Meclis Başkan Vekili Attaroğlu, 

aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak kendisinin de katılımıyla 

Attaroğlu’ndan
Meclis

temennileri

EBSO Meclis 
Başkan Vekili 

Hakkı Attaroğlu, 
döviz kurları 
ile faizlerdeki 
artışın kaygı 

verdiğini söy-
ledi. Attaroğlu, 
İmar Barışı’nda 
istenilen yüksek 

bedeller için 
de girişimde 

bulunulduğunu 
dile getirdi. 
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OSBÜK Yönetimi olarak; Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u 
Ağustos ayı içinde ziyaret ettiklerini, 
İmar Barışı Kanunu konut ölçeği 
düşünülerek çıkarıldığından özellikle 
organize sanayi bölgelerindeki 
mevzuata aykırı yapıların kayıt 
altına alınmasının gerek sanayiciler 
gerekse OSB yöneticileri yönünden 
elzem olduğunu, ancak sanayi 
parsellerinin konut ölçeğine kıyasla 
büyük olmasından dolayı ödenecek 
yapı kayıt belgesi bedellerinin afaki 
rakamlara çıktığını ifade ettikleri 
belirtti. Konuyla ilgili Bakanlık 
yetkilileri ve OSBÜK görevlilerinin 
katılımı ile bir çalışma grubu 
kurulduğunu, yakın zamanda bir 
düzeltme beklediklerini haber verdi. 

Yine Bakan Kurum’un; Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak 
çalışmasıyla yeni organize bölgeler 
üreteceklerini, ayrıca organize 
sanayi bölgelerinde fabrika 
binalarının devlet tarafından 
yapılarak sanayiciye uygun 
vadelerde verilmesi yönünde 
çalışmalara başlanacağını ifade 
ettiğini bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde çok zorlu şartlar 
altında vatanımızın düşman 
işgalinden kurtarılmasının ve sıfırdan 
güçlü bir ekonomi yaratılmasının 
bize her zaman örnek olması 
gerektiğini bir kez daha vurgulamak 
istediğini dile getiren Attaroğlu, 
bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutladı.

Doğayla dost olalım
Hakkı Attaroğlu, son dönemde, 

Karadeniz Bölgesi’nin çeşitli 
illerinde üst üste meydana gelen 
sel felaketlerinin, maddi manevi 
büyük hasarlara sebep olduğunu 
belirterek, sel felaketinden etkilenen 
illerimize ve tüm vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerini iletirken, 
felaketlerin sıklıkla yaşanır hale 
gelmesinin, doğanın yapısı ile 
oynanmaması gerektiğini ve küresel 

iklim değişikliği gerçeğini bir kez 
daha gözler önüne serdiğini söyledi. 

Uzun bir bayram tatilinin geride 
bırakıldığını, ancak yine dikkatsizlik 
ve kurallara uymama sonucu, 
tüm alınan önlemlere ve yapılan 
uyarılara rağmen trafik kazalarında 
142 kişinin hayatını kaybettiğini, 
aileleri ile birlikte yüzlerce insanın 
evinin bayramda yas evi olduğunu 
dile getiren Attaroğlu, trafik 
konusundaki anlayışımızın en kısa 
zamanda değişmesini ümit ettiğini 
söyledi.  Kentimizin, Cumhuriyetten 
beri en önemli organizasyonlarından 
biri olan ve uluslararası camiada 
marka niteliğindeki İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nın, 7-17 
Eylül 2018 tarihleri arasında 87. 
kez kapılarını açacağını hatırlatan 
Attaroğlu, yaşadığımız zorlu sürece 
rağmen, ana teması “Teknoloji” 
olan fuarın gerçekleştirilmesini çok 
önemsediğini belirtti. Attaroğlu, 
İEF’nin hala küresel ölçekte 
gücümüzü artırma yönünde azim 

içerisinde olduğumuzu göstermemiz 
için önemli bir fırsat ve kentimizin 
marka değerinin artırılmasında 
önemli bir potansiyel barındırdığını 
ifadeyle, başarılı bir fuar 
geçirilmesini ve fuarın daha güzel 
günler için umut olmasını temenni 
ederek, bu vesileyle, düşman 
işgalinden tamamen kurtulup, 
bağımsızlığa kavuşmamızın 
sembolü olan kentimizin 
kurtuluş günü 9 Eylül’ü de, 96. 
yıldönümünde gururla kutladığını 
söyledi. 

EBSO Ailesi
Meclis Üyemiz Nedim Anbar’ın 

ablasının vefat ettiğini söyleyen 
Attaroğlu, Merhumeye Allah’tan 
rahmet ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı ve sabır diledi. Meclis 
Üyemiz Hüseyin Vatansever’in 
kızının dünya evine girdiğini 
belirterek, genç çifte mutluluklar 
dileyerek, Vatansever ailesini tebrik 
etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 1992-1997 
yılları arasında Meclis Üyeliği görevinde 
bulunan ve Ağustos ayından vefat eden 

Cengiz Tekin için saygı duruşu yapıldı.

EBSO Meclis Toplantısı’na CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter ve Tacettin Bayır da katıldı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili İbrahim 
Gökçüoğlu, “Katma değerli ürün 

gerçekleştirebilmek için, 8 üniversite, 4 
Teknoloji Bölgesi ve çalışması devam 
eden teknoloji üs projesi ile birlikte 5000 
yıllık ticari ve sanayi geçmişi olan İzmir’in, 
Sanayi 4.0’a hızlı uyum sağlayabileceği 
dikkate alınarak, serbest şehir ilan 
edilmesi ve bu kapsamda pilot il olması, 
Bölge ve ülkenin menfaatine olacaktır” 
dedi.

İbrahim Gökçüoğlu, 1985 yılında 
EBSO-Ege Üniversitesi işbirliği ile ÜSİGEM 
ismi altında Üniversite Sanayi Geliştirme 
Merkezi’nin kurulduğunu ve üniversite-
sanayi işbirliği çalışmalarının başladığını 
söyledi. Üniversitelerdeki döner sermaye 
konusunun 8 yıllık çalışma neticesinde 
yüzde 85’inin hocalara kalacak şekilde 
projelendirerek gerçekleşmesini 

sağladıklarını, yine ortak çalışma ile 
“Sanayi Deneyim Sertifikası” verilmesine 
başlandığını, dört yıllık eğitim süresince 
aynı firmada 2 bin saat devamlı staj yapan 
öğrencilerin diplomalarıyla birlikte bu 
sertifikayı aldıklarını söyledi. 

İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi ile Ege Üniversitesi’nin ortak 
çalışması neticesinde “İlk Adım 
Ofisi” projesinin hayata geçirildiğini, 
üniversitedeki hocaların belirli zamanlarda 
sanayicilerle birlikte proje çalışmaları 
gerçekleştirdiklerini dile getiren 
Gökçüoğlu, bu çalışmanın devamı için 
hocalarımızın istekli olmasının önem arz 
ettiğini söyledi. Odamız Üniversite Sanayi 
Koordinasyon Kurulun’un (ÜSKK) bazı 
hedefleri olduğunu, sanayide doktora 
programları geliştirmeyi hedeflediklerini, 
model fabrika uygulaması konusunda 
EBSO’nun prensip kararı aldığını, gerekli 

Gökçüoğlu: Endüstri 4.0 
sürecinde İzmir pilot il olsun

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 

Vekili Gökçüoğ-
lu, Sanayi 4.0’ı 

gerçekleşti-
rebilmek için 
eğitimin şart 
olduğunu, bu 
anlamda da 

İzmir’in pilot il 
yapılmasını her 
platformda dile 

getirdiklerini 
söyledi. 
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çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. 

Trump kararlarının 
uluslararası etkileri
Gökçüoğlu, Türkiye’deki Oda 

ve Borsaların organ seçimlerinin 
akabinde İzmir Odaları olarak 
şehrimiz için güç olabilme 
noktasında birlikte çalışmalara 
başladıklarını, bunlardan 
sonuncusunun ortak bir bildiriye 
imza atmaları olduğunu dile 
getirdi. Atatürk’ün söylediği; “Söz 
konusu vatansa gerisi teferruattır” 
düşüncesi ile ABD’nin İçişleri 
Bakanımız ve Adalet Bakanımız 
nezdinde Türkiye’ye karşı 
aldığı skandal yaptırım kararını 
kınadıklarını, ancak ABD’nin 
stratejik ortaklığa yakışmayacak 
söylem ve eylemlerle gerginliği 
tırmandırmaya devam ettiğini, 
Türkiye’ye yönelik alüminyum 
için yüzde 20, çelik için yüzde 50 
gümrük tarifesi ile yeni bir yaptırım 
kararı aldığını ve F-35 teslimatı 
kararını geçici olarak durdurduğunu 
söyledi. 

Ticaret savaşlarını başlatan ABD 
Başkanı Trump, kayıplar tek taraflı 
olacak zannetse de son hafta ABD 
Dow Jones Endeksi’ndeki düşüşün 
Türkiye etkisi olarak açıklandığını ve 
AB ülkeleri ile Çin’in Trump’a karşı 
Türkiye’ye yönelik olumlu mesajlar 
verdiğini ifade etti. 

ABD Merkez Bankası’nın 
(FED) faiz kararı, jeopolitik riskler, 
makroekonomik dengelerdeki 
bozulmaya ek olarak AB’den 
almış olduğu kararların etkisiyle 
manipülasyon da yapılarak paraların 
değerlerinin ciddi şekilde düşmüş 
durumda olduğunu, Ocak ayından 
bu yana ülke para birimlerinin 
dolar karşısındaki performansları 
incelendiğinde Türkiye’nin ne yazık 
ki, net olarak negatif ayrıştığını, 
bugünkü değeri ile yüzde 63’lük 
değişimin çok ciddi bir oran 
olduğunu ki kriz dönemlerinde 
bu oranın yüzde 65 seviyelerinde 
olduğunu söyledi. Gökçüoğlu, 
FED Başkanı Jerome Powell’ın 
Türkiye 9 günlük tatildeyken hızlı 
faiz artırımlarına ilişkin yavaşlama 

sinyali vermesinin doların ateşini 
biraz düşürmüş görünse de, suni 
bir artışla 7 seviyesini aşıp bugün 
6 bandına oturmasının endişeleri 
sürdürdüğünü, bu ortamda 
firmaların kendisini koruması 
adına hedging yöntemlerinin 
etkin olarak kullanılması ve ticari 
alacak sigortası imkânlarından 
faydalanılmasında yarar olduğunu 
ifade etti. 

Kendi önlemlerimizi 
almanın zamanı
İbrahim Gökçüoğlu, kurlardaki 

akıl almaz artışlar karşısında 
proaktif davranamadığımızı, 
gecikmiş adımların, doların tarihi 
rekorlar kırması ardından geldiğini, 
bazı adımların geç atıldığı zaman 
ciddi tahribat yapabildiğini, ancak 
sonrasında BDDK ve Merkez 
Bankası’nın yaptığı çalışmaların, TL 
likidite yönetimi ve döviz likidite 
yönetimiyle bankacılık sistemlerini 
desteklediğini, BDDK’nın swap 
işlemlerine sınırlama getirmesinin 
spekülatif eğilimi önlediğini, genel 

MECLİS
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müdürlerinin piyasaya verdiği 
mesajların panik olayını gevşettiğini, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın önce yeni ekonomik 
modeli açıkladığını, ardından 
yabancı yatırımcılarla bir görüşme 
gerçekleştirdiğini, ABD’de seçili 
ürünlere ek vergiler getirildiğini, 
Türk Eximbank’ın TL cinsinden 
tahsis ettiği kredi limitlerini, limit 
sıkıntısı yaşanmaması için güncel 
kurlar dikkate alınarak arttırdığını 
söyledi. 

Üretime, yatırıma destek
Sanayi Teknoloji Bakanlığının 

bayram öncesinde yeni bir destek 
paketi açıkladığını, destek verildiğini 
ama ölçme değerlendirme 
yapılmadığını, firmalara yararlı olup, 
olmadığının, o firmayı ne kadar 
bir üst segmente taşıyabileceğinin 
incelenmediğini söyledi. Gökçüoğlu, 
destek paketi ile OSB’lerde 
bedelsiz arsa tahsis kapsamının 
genişletileceğinin açıklandığını, 
konuya ilişkin kanunun çıktığını 
ama yönetmeliklerin çıkmadığını, 
ayrıca kanun çıkmadan bir gün 
önce 50-70 eurodan arsa satın 
alanların mağdur olmaması, 
OSBÜK nezdinde de bu konunun 
değerlendirilmesi gerektiği belirtti. 

Destek paketi ile Ar-Ge 
merkezlerinin ve tasarım 
merkezlerinin sayılarının 
arttırıldığını ama bu merkezlerin bir 
hedefinin olmadığını, teşvik verilip 
Ür-Ge merkezi yapılsa da bir hedefi 
olması ve üç yıl içinde bir patent 
üretilmesi gerektiğini, kendi ürettiği 
ürünü geliştirmesi gerektiğini, 
ayrıca ne kadar faydalı olduğu ve 
katma değerli ürün noktasında 
ülkeye sağladığı katkıların 
araştırılması gerektiğini belirtti. 

KOSGEB alacaklarının 
ertelenmesi ve KOBİ’lere ihracat 
desteği uygulamasına  itirazları 
bulunmadığını, lakin ödemesini 
zamanında yapan, vergisini 
zamanında ödeyen kişilere de belli 
avantajlar sağlanması gerektiğini 
dile getirdi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Gökçüoğlu, 
Cumhurbaşkanımızın 100 günlük 
programı açıkladığını, Bakanlıklar 
nezdinde atılacak adımların tek tek 
belirtildiğini ki bunlar arasından 
endüstri bölgeleriyle ilgili konuların 
yer aldığını, zaten 10 yıl önce 
YOİKK’lerde yıllarca uğraşılarak 
endüstri bölgeleri kurulması kararı 
alındığını, kanunun da çıktığını ama 
önemli olanın ülke ihtiyacına cevap 
verebilir nitelik taşımaları olduğunu 
belirtti. Geçmiş dönemlerde EBSO 
olarak Çin’e yaptıkları ziyaretlerde 
işletmelerin bir ürün için sipariş 
aldıklarında üniversiteye gidip 
hocalarla ortak çalışma yaparak 
üretimi gerçekleştirdiklerini 
gördüklerini, ülkemizde kurulacak 
endüstri bölgelerinde de bu tür 
bir uygulama yapılması gerektiğini 
söyledi. 

Aliağa’da endüstri bölge 
alanı olduğunu, Bergama 
Bakırçay Havzası’nın da tarım 
endüstri bölgesi halinde organize 
edilebileceğini düşündüğünü, 
bugün İsrail’in dünyaya sattığı 
tohum, araştırma-geliştirme ile ilgili 
hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor 
ise aynısının burada da yapılmasını 
öneren Gökçüoğlu, artık standart 
500 bin metrekare, 1 milyon 
metrekarelik OSB’ler kurmak yerine 
ülkeyi bir üst segmente taşıyacak 
işler yapılması gerektiğini dile 
getirdi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank tarafından TEYDEB 
desteklerinin açıklandığını, Sanayi 
Desteklerinin “SADE” ve Arayüz 
Desteklerinin “AYDE” olarak 
sadeleştirildiği bu yeni destek 
sistemine “TEYDEB 2.0” adı ile 
webden ulaşılabileceğini, 1 Ağustos 
itibariyle açılan çağrıya başvuracak 
projeler için 200 Milyon TL bütçe 
ayrıldığını ifade eden Gökçüoğlu, 
sadece para dağıtarak değil, 
ülkeye sağlayacağı katkıların da 
araştırılacağı çalışmalar yapılması 
gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. 
Ar-Ge merkezlerinin açılmasına 

karşı olmadıklarını ancak önce 
pilot denemelerin yapılıp, verim 
alınıyor ise devamının sağlanması 
gerektiğini belirtti. 

Nitelikli eğitim, 
kaliteli üretim
Katma değerli ürün yapabilme, 

aranılan elemanı bulabilmek için 
kaliteli eğitimin şart olduğunu, 
Dünya Ekonomik Forumu’nda 
küresel rekabet endeksinde 
matematik ve fen bilimlerinde 
ülkemizin 104. sırada yer aldığını, bu 
seviyeyi üst sıralara taşıyabilmemiz 
için eğitim sistemimizde pilot 
uygulamalar yapılması gerektiğini, 
istenen başarı elde edildiği takdirde 
ülke geneline yaymakta fayda 
olduğunu, yoksa ülke genelinde 
yap bozlarla istenen seviyeye 
erişmemizin mümkün olmadığını ki 
Sanayi 4.0’ı gerçekleştirebilmek için 
eğitimin şart olduğunu, bu anlamda 
da İzmir’in pilot il yapılmasını 
her platformda dile getirdiklerini 
söyledi. 

Ne yazık ki, eğitimsizliğin 
toplumun her alanında karşımıza 
çıktığını, döviz kurlarındaki hareket 
neticesinde Cumhurbaşkanının 
açıklamalarından kendine görev 
edinenlerin topluma da yanlış 
mesajlar verdiğini, iphone’u 
parçalamak ya da dolar yakmak 
gibi eylemler ile bir sonuca 
varılamayacağını ancak alternatif 
yerli ürün üreterek neticeye 
ulaşabileceğimizi vurguladı. 

Gökçüoğlu, 1965-1970’lerde 
Türkiye tarım ve hayvancılıkta 
dünyanın yedi ülkesinden biri iken 
şimdi ihracatımızın 5.3 milyar dolar, 
ithalatımızın 8.9 milyar dolar ve 
dış ticaret açığımızın 3.6 milyar 
dolar olduğunu,  kapasite kullanım 
oranımızın, büyüme oranımızın 
düşüş sergilediğini, yılın üçüncü 
çeyreğinde hammadde fiyatlarında 
artış beklediklerini dile getirdi.

26 Ağustos’ta taarruz başlayıp 
30 Ağustos’ta gelişen, 9 Eylül’de 
de İzmir’de son bulan sürecin 
bayramı olan Zafer Bayramımızı 
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kutlayan Gökçüoğlu, bu süreci 
bizlere yaşatan başta Mustafa 
Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde 
kurulmuş tüm geçmiş dönemlerdeki 
şehitlerimizi rahmetle andı. 

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 87. 
Kez kapılarını açacağını, Türkiye’nin, 
Cumhuriyet döneminin ilk fuarı olan 
İzmir Fuarı son yıllarda belirli bir 
değişim gösterse de İzmir’imizin 
her zaman canlı tutacağı bir nokta 
olması gerektiğini ifadeyle fuarın 
başarılı geçmesini temenni etti.

Gökçüoğlu konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Gökçüoğlu, Hayrullah 
Sorkun’un, TOBB emeklilerine 
ikramiye verilmediği ifadesinin 
doğru olduğunu, çünkü 5174 
Sayılı Yasa’da ikramiye imkanı 
bulunmadığını, yasaya aykırı 
ödeme yapılamayacağını, ancak 
özel bir yasa veya geçici bir yasa 
çıkarılırsa ödeme yapılma imkanı 
bulunduğunu söyledi. 

Üniversite-sanayi işbirliği 
konusunda yeni dönemin 
başlamasıyla birlikte ilk önce 
ilimizdeki üniversitelerin kendi 
aralarında anlaşma sağlamaları 
gerektiğini, sonrasında sanayiciyle 
ilgili noktalarını değerlendirmeleri 
gerektiğini ki sanayiciler olarak 
gerekli çözümü sağlamaya gayret 
edeceklerini söyledi. Almanya’da 
hocaların doçentlik tezini, sanayiyle 
birlikte çalışarak ve tezi ticarileştiği 
zaman alabildiğini, bizim de 
böyle bir sistem yaparak hocaları 
çalışmaya zorlamamız gerektiğini 
söyledi. 

Murat Kurtalan’ın dile getirdiği 
imar barışı ile ilgili konuda 
Ankara’da çalışmaların yapıldığını, 
ama bu çalışmalar yapılırken acele 
edilmemesi, netice alınacak şekilde 
düzenleme yapılması gerektiğini, 
zira bir kere talep edilen meblağ 
ödendiği zaman geri almanın 

mümkün olmadığını belirtti. 
Gökçüoğlu, üniversitedeki hocaların 
öğrencilere ucuza çalışmayın, 
şu kadar meblağ altındaki işi 
kabul etmeyin gibi söylemlerde 
bulunduğunu, çocukların da 
kendini bir değer olarak görerek iş 
aradığını, oysa hocaların öğrencilere 
ne kadar değer kattığını ele alması 
gerektiğini söyledi. Eskiden fabrika 
ayarlarında teknikerler yetiştirilirken, 
katıldığı bir toplantıda öğrencilerin 
hepsinin mühendis olmak istediğini 
gördüğünü, o öğrencileri ve 
ailelerini psikolojik destekle iyi 
birer tekniker olurlarsa altlarında 
mühendis çalıştırabilecekleri 
konusunda ikna ettiklerini ve o ikna 
ettikleri öğrencilerin hala bazılarının 
kendisini arayarak teşekkür ettiğini 
dile getiren Gökçüoğlu, sanayici 
olarak yaptıkları bu çalışmayı Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın yasalarla 
destek vererek, psikologlar eşlinde 
gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Karahaliloğlu’nun 
meclis kürsüsündeki söylemlerini 
maalesef yaşadıklarını, inşallah 
bundan sonra doların düşerek 
mutlu bir çalışma ortamı 
yaratmasını ümit ettiklerini söyledi. 
Sadece belli bir kesimin gayreti 
ile zorlukları aşmanın mümkün 
olmadığını, Cumhurbaşkanının, 
hükümetin, halkın da desteğini 

alarak ekonomimizi iyileştirecek bir 
hedefe doğru gitmemiz gerektiğini, 
günlük kararlarla düzlüğe çıkmanın 
mümkün görünmediğini ifade etti.

Fuat Eroğlu’nun oyun alanları 
konusundaki hassasiyetini bildiğini, 
yaptığı ürünlerin Avrupa kalitesinde 
olduğunu da bildiğini ancak bu 
konuda her ne kadar ülkemizde 
yasalar mevcut olsa da uygulama 
yapılamadığını, eğitimsizlikten 
kaynaklı kültür seviyesinin düşük 
olması nedeniyle uygulama kısmının 
maalesef gerçekleştirilemediğini 
ifade etti. İbrahim Gökçüoğlu, Nefes 
Kredisi KGF destekli verildiği için 
yüzde 85’inin Kredi Garanti Fonu 
tarafından karşılandığını, anlaşma 
sağlanan bankalara EBSO’nun iki 
kez para yatırdığını, EBSO üyesidir 
belgesini alan her sanayicinin de 
kredisini kullandığını, eğer kredi 
kullanamayan sanayici var ise 
o zaman belirli kriterleri yerine 
getirmemiş olduğunu söyledi. 

İTOB OSB’nin ulaşımında 
yaşadığı sıkıntı konusunda ya da 
benzer konularda çözüm istenen 
sıkıntıların komiteler aracılığı ile 
Yönetim Kurulu’na ulaştırılmasını 
istediklerini her zaman ifade 
ettiklerini, konular kendilerine 
ulaştığı takdirde çözümü hususunda 
gerekli desteği sağlayacaklarını 
belirtti.
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Hayrullah Sorkun
İşbirliğinde güven önemli
EBSO Meclis Üyesi Hayrullah Sorkun, 

TOBB emeklilerinin bayramı boynu bükük 
geçirdiğini, çünkü ülkemizde emeklilere 
bayram ikramiyesi dağıtılırken sandığı 
ayrı olduğu için TOBB emeklilerine 
ikramiye dağıtılmadığını, bunun da 
kendisini üzdüğü için dile getirmek 
istediğini söyledi. 

2005 yılında İl Genel Meclis Üyeliği 
yaptığı sırada “İzmir doğalgazla mı yoksa 
jeotermalle mi ısıtılmalı?” konusunu 

değerlendirirken üniversite hocalarından 
bilgi almaya karar verdiklerini anlatan 
Sorkun, gelen hocaların doğalgaz ile 
ilgili çok güzel bir sunum yaptıklarını 
ama özgeçmişlerine baktıklarında 
Alman doğalgaz firmasının ülkemizdeki 
danışmanları olduğunu gördüklerini, 
jeotermal ile ilgili sunumu inceledikten 
sonra hocaların özgeçmişlerine 
baktıklarında onların da Fransız jeotermal 
firmasının Türkiye’deki ortakları ve 
temsilcileri olduklarını gördüklerini 
belirtti. Sorkun, üniversite ve sanayi 

Sanayicilerden önemli uyarılar
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, 

Türkiye gündeminde döviz kurlarındaki yükseliş, 
iç politik gelişmeler, yakın coğrafyamızda yaşanan 
olaylar ve küresel ekonomiyi etkileyen uluslararası 
ilişkiler konuşulurken, reel sektörün içinde bulunduğu 
durumu örnek göstererek ekonomide gelişme ve 
kalkınmayı sağlamaya yönelik uyarılarda bulundu. 
Gerek ticari ilişkiler gerekse kurumlar arası ilişkilerde 
güven ortamının önemine dikkat çekti.

İmar Barışı uygulamasında Yapı Kayıt Belgesi bedeli 
hesaplanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sadece 
mevzuata aykırı bölüm için değil tüm alan üzerinden 

değerlendirme yaptığını, bunun da bedelleri aşırı 
derecede yükselttiğini gündeme getiren sanayiciler, 
tapuya işletilmek istenildiğinde aynı yüksek bedelin 
yeniden istendiğini belirterek çözüm istedi. EBSO 
Meclis Üyesi sanayiciler, döviz kurlarındaki yükselişin 
kredi faizleri, enflasyon, yatırımlar, istihdam üzerindeki 
olumsuz etkilerine dikkat çekerken, ekonominin 
düzlüğe çıkması için zaman kaybedilmeden yapısal 
reformların gerçekleştirilmesini, KOBİ’lerin hak ettikleri 
şekilde desteklenmesini istedi. Çocuk oyun alanlarının 
ve buralarda kullanılan oyuncakların güvenliği de 
sanayicilerin gündeme getirdiği konulardan biri oldu.
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işbirliğinin önemli 
olduğunu ama bu 
yapılırken taraflara 
güvenin de önemli 
olduğunun altını çizdi.

Hayrullah Sorkun, 
ekonomi ve borsanın 
çöküş yaşadığı bir 
dönemde, borsadaki 
düşen bedelleri 
ulusal bir bankamızın 
genel müdürünün 
düşük fiyatla küçük 
yatırımcılardan almayı 
taahhüt ettiğini 
öğrendiğini, bir taraftan belki 
yabancıya gitmesin diye böyle bir 
uygulama yapıldığını düşünürken 
diğer taraftan bu kadar da 
fırsatçılık olmaz dediğini, hazır 
milletvekilleri de toplantıdayken bu 
konuyu değerlendirmeye almalarını 
istediğini söyledi. Sorkun, borsada 
küçük yatırımcıların elindeki 
değerlerin ucuza gitmemesi 
gerektiğini, çünkü bunun ardından 
yapılan satışlarla şirketlerimizin 
yabancıların eline geçmesinin yeni 
kapitülasyonlar doğurabileceğini 
dikkatlere sundu. 

Murat Kurtalan
İmar Barışı’nda 
bedeller yüksek
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, son günlerde sıkça 
konuşulan konulardan birinin 
de İmar Barışı olduğunu, 10 
bin metrekarelik bir yere, 150 
metrekarelik bir yer ilave ederek 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
başvuruda bulunulduğunda, 10 
bin 150 metrekare ücreti alındığını, 
tapuya işletilmek istendiğinde 
yine 10 bin 150 metrekare ücreti 
alındığını belirterek, barış denilen 
işlemin tek taraflı olmaması 
gerektiğini, eğer barışılmak 
isteniyorsa orta noktada 
buluşulması gerektiğini, zira 
önceden ödedikleri parayı tekrar 
ödemek durumunda kaldıklarını, 
yapılan uygulama ile barışın hangi 
noktada uygulandığını anlamadığını 
dile getirdi. 

Gençler çalışmaya 
istekli değil
Kurtalan, her ne kadar içinde 

bulunduğumuz dönem sıkıntılı 
bir dönem olsa da orta ve uzun 
vadede Türkiye’yi çok çok ciddi 
problemlerin beklediğini, şu anda 
16-32 yaş grubu bir neslimiz 
olduğunu, hem IQ, hem de CV 
anlamında baktığımızda pırıl pırıl 
gençlere sahip olduğumuzu, ancak 
çalışmak için istek duymadıklarını 
belirtti. İhracat departmanı için bir 
eleman istihdam ettiklerini, CV’sini 
incelediğinde Türkiye’deki sayılı 
üniversitelerde eğitim aldığı gibi 
Avrupa’da da doktora yaptığını 
gördüğünü, 32 yaşına kadar eğitim 
gören çalışanının ilk defa çalışmaya 
başladığını, işe girdiği ikinci gün 
ortalama 106 tane mail yazdığı ve 
bu kadar zorluğa gelemeyeceği 
için ayrılmak istediğini, zaten aldığı 
paranın 1000 TL’sini babasının 
kendisine verdiğini söylediğini dile 
getirdi. 

Bir televizyon kanalında, 
üniversite sınavı sonrasında spikerin 
çocuklara “sınav nasıldı?” sorusunu 
yönelttiğinde bir öğrencinin “çok 
önemli değil, kasmanın alemi yok, 
en fazla üniversiteyi bitirsem ne 
olur, 3 bin lira maaş alacağım” 
ifadelerini kullandığını söyleyen 
Kurtalan, eğitim sistemindeki 
sıkıntıları bir kenara bıraktığını, 
gençlerdeki bu isteksizliğin sosyal 
boyutunun araştırılması gerektiğini 
düşündüğünü, zira eleman 
bulma konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşadıklarını belirtti.  

Mehmet Karahaliloğlu
Yüksek döviz kuru 
ekonomiyi olumsuz 
etkiliyor
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Karahaliloğlu, bir Meclis 
toplantısında yaptığı konuşmasında 
ekonominin kötü gidişatından 
bahsettiğini ve o dönemde 
dolar 3-4 TL civarında iken 7 
TL’yi görebileceğini belirttiğini 
hatırlatırken, bugün doların 
söylediği rakamlara ulaştığını 
dile getirdi. Döviz kurlarında 
yükselişi aslında bu yılın Aralık 
ayı gibi beklediğini, çünkü 
ABD Başkanı Trump’ı hesaba 
katmadığını, dolayısıyla sadece 
zamanı konusunda öngörülü 
davranamadığını ifade eden 
Karahaliloğlu, dolardaki yükselişin 
sebebi neye bağlanırsa bağlansın 
bu kötü ekonomi yönetimiyle 
eninde sonunda zaten dolarda 
yükseliş yaşanacağını belirtti. 
Kötü yönetime, Trump’ın tutumu 
da dahil olduğu için artık 
öngörü de bulunamadıklarını, 
çünkü bir tweet’le doların 10 
TL’yi görebileceğini, Türkiye’nin 
ekonomik borçlanma sistemini, yurt 
dışından borçlanma sisteminden 
çıkardık, bunu da zorlaştırıyoruz 
denebileceğini, Halkbank’a 3 
milyar doların üstünde gelen her 
cezanın doları 8 ila 11 TL arasına 
getirebileceğini, hatta Amerikan 
Doları bazında Türk bankacılık 
sistemini swift sisteminden dahi 
çıkarıyoruz denebileceğini, bu 

Mehmet
Karahaliloğlu

Murat
Kurtalan

Hayrullah
Sorkun
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yapıldığı takdirde Türkiye’deki iki 
banka şubesi arasında dolar havale 
edilemeyeceğini, ihracat ve ithalat 
yapılamayacağı gibi akreditif 
açılamayacağını söyledi. 

Karahaliloğlu, hükümetimizin 
enflasyonun düşmesini, işsizliğin 
azalmasını aynı zamanda faizlerin 
de düşmesini istediğini ancak 
bunların hepsinin aynı anda 
gerçekleşmesinin mümkün 
olmadığını, ekonomiyi düzlüğe 
çıkarmak için bazı bedellerin 
ödenmek zorunda olduğunu, önce 
bir müddet faizlerin yükseleceğini, 
işsizliğin artacağını ve en kötüsü 
temeli sağlam olmayan şirketlerin 
iflas edeceğini, bu durumun 
cari açığımızı bir süre düşük 
seviyeye, hatta belki artı seviyeye 
getireceğini ama artı seviyeye 
gelmesi için 51’den fazla büyüme 
gerçekleştirmemiz gerektiğini 
belirterek, bu sürece katlanmayıp 
bu şekilde 2019 Mart’a kadar idare 
edelim denirse o zaman doların 
yükselişinin önlenemeyeceğini 
belirtti. 

Üzeri imzalı her türlü değerli 
kâğıdın senet olduğunu, her 
senedin de o senedi imzalayan 
kişi veya ülkenin kredibilitesini 
gösterdiğini, dolayısıyla 
paranın da bir nevi senet 
olduğunu ve o ülkenin kredisine 
göre değerlendiğini belirten 
Karahaliloğlu, Venezüella Devlet 
Başkanı Nicolas Maduro’nun Bitcoin 
türü bir para çıkardığını, ancak 
ne kadar para çıkarırsanız çıkarın 
hepsinin senet olduğunu ve ülkenin 
kredisine göre değer kazandığının 
söyledi.

“Uçakla, gemiyle para geliyor” 
gibi bir takım şehir efsanelerinin 
dolaştığını, bunlara inanılmaması 
gerektiğini söyleyen Karahaliloğlu, 
çünkü dünyada bir gemi dolusu 
para zaten olmadığını, en fazla 15 
milyar dolar civarında bir paranın 
Katar’dan geleceğini ama bunun 
için ne bedel ödeyeceğimizi 
kimsenin bilmediğini dile getirdi. 
Karahaliloğlu, dolar eğer resmi 
olarak 5.50’nin altına inmezse 

tekrar 7.22’nin üstünü göreceğini 
ileri sürdü.

Karahaliloğlu, enflasyonun 
sadece fiyatların artması anlamına 
gelmediğini, ürün miktarının 
düşürülmesinin de bir tür enflasyon 
olduğunu, bu bağlamda alışveriş 
yaparken ürünlerdeki gramaj 
düşüklüğünün de dikkate alınması 
gerektiğini ve TÜİK’in hesaplama 
yaparken bu gerçeği göz önünde 
bulundurmasını sözlerine ekledi. 

Fuat Eroğlu
Çocuk parklarına da 
standart gelmeli
EBSO Meclis Üyesi Fuat Eroğlu, 

kendi sektörüyle ilgili Türkiye’nin 
bir gerçeğini paylaşmak için söz 
aldığını, çocuk oyun alanlarında ve 
parklarda ciddi tuzaklar olduğunu, 
oyun alanlarının görsel şölen olarak 
düşünülmesi ve güvenliğine önem 
verilmemesi, periyodik olarak 
kontrol edilmemesi, standart dışı 
parkların kullanıma açık olması, 
yazılı kalite standartların olmasına 
rağmen standart dışı ürünlerin oyun 
alanlarında yüzde 90 oranında 
yer alması, kamu ve tüketici 
bilincinin yeterli düzeyde olmaması 
neticesinde çocuklarımızın ciddi 
tehlike altında bulunduğunu belirtti.

Dünya genelinde yaptıkları 
araştırmada üç önemli bölge; 
Amerika, İngiltere ve Avrupa 
Birliği ülkelerindeki istatistiklere 
baktıklarında ciddi verilere 
ulaştıklarını, Amerika’da her sene 
ortalama 15 çocuğun hayatını 

kaybettiğini, 218 bin çocuğun 
oyun gruplarından düşerek 
yaralandığını söyledi. Eroğlu, 
İngiltere’de ise yıllık 16 bin kazanın 
istatistik verilerinde yer aldığını, 
Avrupa Birliği ülkelerinde 139 
bin kaza olduğunu, tabi bunları 
nüfuslara oranla da değerlendirmek 
gerektiğini dile getirdi. Türkiye’de 
maalesef belli istatistik altyapımız 
olmadığı için net değerlere 
ulaşılamadığını ancak, 100 bin 
çocuğun oyun gruplarında kaza 
geçirdiği gerçeğiyle karşı karşıya 
kaldıklarını, yaklaşık 5 yıl içinde 2 
çocuğumuzun oyun gruplarında 
hayatını yitirmesine rağmen resmi 
kayıtlarda görülmediği için çok 
duyarlı olamadığımızı, Avrupa 
standartlarını zaten Avrupa 
Birliği müktesebatı gereği kabul 
ettiklerini ama sahada uygulamayı 
başaramadığımızı vurguladı.

Sistemde iyileştirme 
Eroğlu, standartlardan sonra 

ikinci aşama satış sonrası periyodik 
kontrollerin yer aldığını, batıda satış 
sonrası kontrollerin 3-6-12 aylık 
periyotlarda gerçekleştirildiğini 
ama maalesef ülkemizde bu 
uygulamanın yapılmadığını, 
oysa çocuklarımız ebeveyn 
kontrolü dışında oyun gruplarında 
oynadıkları için bu alanların yüzde 
100 güvenlikli olması gerektiğini 
dile getirdi. Bu bağlamda “Sağlık 
Kodlama Referans Sözlüğü” adı 
altında, çocuk oyun gruplarından 
düşen çocukların kayıt sistemine 
düzgün bir şekilde işlenmesini 
böylece verilere daha rahat 
ulaşmayı ve iyileştirme yapabilmeyi 
istediklerini, milletvekillerimiz de 
toplantıdayken konuyu kendilerine 
birinci ağızdan iletmek istediğini 
söyledi.

Basit bir dokunuşla birçok şeyin 
değişebileceği düşüncesiyle, bu 
sistemi hayata geçirebildiklerinde 
tüketici bilincini artırarak 
kamu kaynaklarımızın israfının 
önüne geçilebileceğini, kaza 
risklerini azaltabileceklerini, 
sektörün yüksek standart ürün 

Fuat
Eroğlu
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üretmesini sağlayarak, ihracatın 
önünü açarak, ithal malları 
kısmen engelleyebileceklerini 
belirtti. Özellikle tasarımı zayıf 
olan ürünlerde Çin’le, tasarımı 
yüksek olan ve kalitesi yüksek 
olan ürünlerde de Avrupa’yla 
mücadele ettiklerini, işin navlun 
dezavantajlı olması dolayısıyla 
Çin’in Türkiye’ye gelemediğini ama 
bizim Avrupa ve Amerika’ya kadar 
gidebilme kabiliyetimiz ve şansımız 
olduğunu, bunu da ülkemizdeki 
standartları yükselterek 
gerçekleştirebileceklerini söyledi.

 
Mustafa Sivridağ
Nefes kredileri KOBİ’lere 
nefes aldırsın 
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Sivridağ, ülkemizde ciddi bir 
ekonomik kriz olduğunu, küçük 
sanayicinin bu durumda bir de 
uzayan bürokrasi ile uğraştığını, 3 
bin kişinin çalıştığı İTOB Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yaşanan ulaşım 
ile ilgili sıkıntıyı aşabilmek adına 
yaptıkları müracaata ancak 38 gün 
sonra yanıt alabildiklerini söyledi. 

Sivridağ, doların bugün 7 lira 
civarında olmasının sebeplerinin 
altında yüzde 10’luk kısmını Nefes 
Kredisi’nin oluşturduğunu, çünkü 

kredibilitesi yüksek olan bütün 
sanayici ve işadamının kredileri 
alarak dolara-euroya yatırdığını, 
ihtiyacı olana kredi verilmediğini, 
bütün küçük sanayiciler adına 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası’nın ve Halk Bankası’nın 
asli görevlerine dönmesini ve 
esnafa destek olmasını istediğini, 
küçük sanayicilerin de bu 
şekilde düşündüğünü söyledi. 
Küçük esnafın çok zor durumda 
olduğunu bankalardan kredi almak 
bir yana bankanın kapısından 
giremediklerini ileri süren Sivridağ, 
bankaların ise küçük sanayiciye 
param batar gerekçesiyle kredi 
vermekten imtina ettiğini, oysa 
küçük esnafa sahip çıkılmazsa 
içinde bulunduğumuz zor 

durumdan çıkmanın mümkün 
olmayacağını dile getirdi. 

Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Budak’ın İTOB OSB’yi 
de ziyaret ettiğini, çok faal bir 
rektör olduğunu ve samimiyetine 
inandığını dile getiren Sivridağ, 
Rektörün ifade ettiği üzere 
öğrencilerin heyecanlı olmasını 
doğal karşıladığını çünkü Ege 
Üniversitesi gibi bir üniversitede 
okuduklarını, doğudaki bir 
üniversitede okuyup staja 
gelen öğrencilerden maalesef 
metrekareyi hesaplamayan 
mühendisler bulunduğunu ifade 
etti.

Suriyelilerin istihdamı
Mustafa Sivridağ, çalıştıracak 

eleman bulmakta ciddi sıkıntı 
yaşadıklarını, işçi bulma kurumuna 
müracaat ettiklerinde çok fazla 
prosedürle karşı karşıya kaldıklarını, 
Suriyelileri işe aldıkların da ise 
SGK’nın Suriyelilerin çalıştırılmasını 
istemediğini, ancak 6 milyon 
Suriyelinin ülkemize girişine izin 
verildiğini, bunların her sokakta 
mendil satıcısı olarak karşımıza 
çıktığını, eğer bu insanlara bir 
statü kazandırmaz isek gelecekte 
çocuklarımızı ciddi tehlikelerin 
beklediğini söyledi.

Mustafa
Sivridağ

MECLİS
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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Budak, ekonomik 
bağımsızlık için üniversite ve 

sanayi işbirliğinin şart olduğunu be-
lirterek, çeşitli projeler ve ortaklıklar 
için sanayicilere çağrıda bulundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Ağus-
tos ayı Meclis Toplantısına konuk 
olan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Budak, toplantıya rektör yardımcı-
ları, dekanlar ve akademisyenlerle 
katıldı. Meclis üyelerine bir sunum 
yapan Rektör Budak, göreve geldiği 
günden bu yana üniversite sanayi 
işbirliğini geliştirmek için yaptığı ça-
lışmalarla ilgili bilgiler verdi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar ile de pek çok kez bir araya 
geldiğine değinen Rektör Budak, 
"Ege Üniversitesi 63 yıllık köklü bir 
geçmişe sahip, 3 bin 100 akademik 
personelimiz ve 70 bin öğrencimiz 

var. Araştırma alt yapımız oldukça 
güçlü. Dünyada acımasız bir ekono-
mik rekabet söz konusu. Üniversite 
ve sanayi birlikte hareket etmeli. 
Türkiye'nin ekonomik olarak zen-
ginleşmesi için tek çıkış yolu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği 
gibi eğitim, bilim ve fen" dedi.

TÜBİTAK nezdinde en fazla 
araştırma yapan üniversite
İzmir'de faaliyet gösteren sana-

yicinin ihracat yapma, ekonomiye 
katkı sunma ve istihdam sağlama 
anlamında özverili olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Budak, "Sanayici-
lerimiz için akredite analizlerimizin 
yapıldığı laboratuvarlarımız var. 
Teknoparkımız, bölgenin Ar-Ge 
çalışmalarını yapıyor ve bölgedeki 
istihdamı artırmak için çalışıyor. 
İkinci teknopark için de Bakanlığı-

mızdan söz aldık. Bu konuyla ilgili 
de yatırımımız söz konusu. Ege 
Üniversitesi, TÜBİTAK nezdinde, 
tüm üniversiteler içinde en fazla 
araştırma yapan üniversite. Proje-
leri en fazla kabul alan ODTÜ'den 
sonraki ikinci üniversiteyiz. Uluslara-
rası projelerde Ege Üniversitesi’nin 
performansı iyi düzeyde. 21 milyon 
lira değerinde TÜBİTAK'la yürüyen 
91 projemiz var" diye konuştu.

Bize güvenin
Üniversitelerde daha çok araş-

tırma yapılması gerektiğine dikkat 
çeken Rektör Budak, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Üniversitelerde yeni bir modele 
geçilmesi gerekiyor. Buluş yapan 
öğretim üyesi sayısının artmasını 
istiyoruz. Üniversitemizin kapısı her 
zaman açık. Gelin, sorun. İthalata 

Ege Üniversitesi'nden sanayicilere 
proje ve ortaklık çağrısı



53EYLÜL 2018

MECLİS

dayalı üretim yapıldığında zorluk 
çekiyoruz. Biz üniversite olarak geli-
yoruz, ama siz de gelin. Çekinmeyin. 
Bizim tek mücadelemiz, ekonomik 
bağımsızlık anlamında Türkiye'nin 
daha iyi noktalara gelmesi için 
olmalı. Sanayicinin üniversiteleri öz 
evladı gibi benimsemeleri gereki-
yor. Bize güvenin, bir kompleksimiz 
yok. Maddi olarak da bir sıkıntımız 
yok. Beraber hareket edelim. Ege 
Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 
ile firmaları Ar-Ge ve inovasyona 
yönlendirmeyi hedefliyoruz. 1 
milyon TL'lik yatırımla akademik bir 
sistem oluşturduk, sanayicilerimiz 
kendi alanlarında bilimsel çalışma-
lar yapan öğretim üyelerine direk 
ulaşabilecek. Topluma faydalı olmak 
adına, teknik olarak bir şeyleri 
biliyor olabiliriz ama sanayicilerimiz 
daha farklı bir açıdan bakabiliyor. 
Proje yazımı, yönetim danışmanlığı 
ve finansal yürütme gibi alanlarda 
hizmetler verebiliyoruz."

Başka çıkış yolumuz yok
Üniversite sanayi işbirliğini güç-

lendirmek için Egeli bilim insanların-
dan oluşan heyetle pek çok ziyaret 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan 
Rektör Budak, "Ege Üniversitesi 
olarak pek çok kuruma gittik. Biz 
zorlayacağız sizi üniversite olarak. 
Başka çıkış yolumuz yok. Devlet, 
siyaset, yasama bir şeyler yapıyor. 
Ancak biz arazide üniversite- sana-
yici tek yürek olmazsak bu iş olmaz. 
Sanayi kuruluşları arasında kurum-
sal yapılarda farklılık var. Yüksek 
teknolojili ürünlerde girişimci sayı-
sında azlık var. Destekler hakkında 
sanayicimizin bilgisi yok. Teknoloji 
transfer ofisimiz hakkında bilgi 
sahibi değiller. Organizasyonların ve 
bölgenin kendine has sorunları var. 
Çeşitli konularda eğitim talepleri 
var. Üniversite ve sanayici arasın-
daki iletişim kanallarını etkinleştir-
memiz gerekiyor. EBSO ile Ar-Ge 
merkezlerine yönelik ortak projeler 
geliştirebiliriz. Sektörel raporlar 
hazırlayabiliriz. Patent sergisi aça-

biliriz. Sanayi Deneyim Sertifikası 
hazırlayabiliriz" diye konuştu. 

 
Model fabrika kurulması 
için biz hazırız
Araştırma üniversitesi olma 

yolunda önemli adımlar attıklarını 
kaydeden Rektör Budak, üniversite 
bünyesine kurulması planlanan mo-
del fabrika için hazır olduklarını söy-
ledi. Gerekli alt yapı ve akademik 
kadroya sahip olduklarını belirten 
Rektör Budak, "Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız, EBSO ve Ege Üniver-
sitesi işbirliğinde model fabrikayı 
üniversitemize kazandırabiliriz. 
Verimlilik ve dijitalleşme açısından 
model fabrika, girdiden çıktıya 
kadar tüm safhaların değerlendiril-
mesi için EBSO'nun öncülüğünde 
gerçekleşebilir. TÜBİTAK'ın sanayi 
doktora programı buluyor. Sanayi-
ci kendi alanında Türkiye'de YÖK 
nezdinde kim ne araştırma yapmış 
ulaşabilmeli. OSB'lere yönelik çalış-
malar yapılabilir. Rekabet stratejinizi 
geleneksel halden çıkarmamız ge-
rekiyor. Biz sizin emrinizdeyiz. Gelin 
birlikte çalışalım" dedi.

Sorunları çözeriz
EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak, 

konuşmasının ardından sanayicilerin 
yönelttiği sorulara yanıt verirken, 
40 günlük staj süresinin az olduğu 
konusuna katıldığını, bu anlamda 
hocalar ve öğrencilerle birlikte 
eğitimlerin bir yıl işletmelerde 
yapılması üzerine bir proje hazırla-
nabileceğini dile getirdi. Deri konu-
sunda üniversite olarak Türkiye’de 
“1 numara” olduklarını, sadece Ege 
Üniversitesi’nde Deri Mühendisliği 
bölümü bulunduğunu, Ağustos ayı 
içinde Rusya ve Moğolistan’a deri 
fabrikanın kurulumu ve organizas-
yonu konusunda 1 milyon euroluk 
Avrupa Birliği projesi aldıklarını, deri 
konusunda eksiklikleri bulunmadı-
ğını, belki güneş enerjisi konusunda 
bir sıkıntı yaşanmış olabileceğini, 
onun da çözülmesi adına gerekli 
çalışmaların yapılacağını söyledi. 

EBİLTEM’in toplumla irtibatını 

hızlandırmak adına direkt rektö-
re bağladıklarını bildiren Prof. Dr. 
Budak, 4.0 anlamında bir tarım 
fabrikası modeli, sulama, ilaçlama, 
tarımsal mekanizasyon, son tek-
nolojilerin öğrencilerle çiftçilerin 
kullanabileceği bir proje planladık-
larını, borsayı ve sanayi odasını da 
bu çalışmaya dahil edebileceklerini 
söyledi.

Ege Üniversitesi’nin 8-9 ay önce 
biyomedikal, tıbbı malzeme ve ilaç 
konusunda 450 milyon TL borcu ol-
duğunu, ancak yaptıkları çalışma ile 
firmaların paralarını ödediklerini şu 
anda nisan ya da mayıs ayı içinde 
satılan ürünlerin paralarının ödendi-
ğini belirtti. Budak diğer taraftan bu 
borcun tekrar yapılmaması, devletin 
dışarıdan ithal ettiği tıbbi malze-
meye bu ülkenin para ödememesi 
gerektiğini, yerli ve milli üretimin 
öneminin bir kez daha öneminin 
ortaya çıktığını, bir çok konuda 
hocaların bunu az bir maliyetle biz 
yaparız dediklerini, çünkü bilimsel 
kapasiteye sahip olduklarını, bu 
bilginin firmalarla birlikte gelişti-
rilmesini ve millileştirilmesini çok 
önemsediklerini söyledi.

Prof. Dr. Budak, bir ülkenin eği-
timle ekonomik gelişmişliğinin, ülke 
yönetiminin paralel giden konular 
olduğunu, Türkiye’de üniversitelerin 
fonksiyonlarının biçilmesi gerekti-
ğini, YÖK’te üniversiteler nezdinde 
bu anlamda değerlendirmeler 
yapıldığını, üniversitelerin de kendi 
içinde bir arayış içerisinde olduğunu 
söyledi. 

Eğitim sisteminde eleştirilecek 
çok şey bulunsa da sınav sistemin-
de eleştirilecek çok şey olsa da kim 
ne derse desin kaliteli bir gençlik 
geldiğini, üniversitedeki öğrencilerle 
sohbet ettiğinde inanılmaz istekli 
olduklarını gördüğünü bunun da 
kendisini çok mutlu ettiğini dile 
getirdi.

EBSO Meclis Başkan Vekili At-
taroğlu ile Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Gökçüoğlu tarafından Rektör 
Budak'a toplantı anısına plaket 
verildi.
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

Bu nefes, nefes kredisi ile ilgili 
değildir. Ama özünde ikisi de yaşamsaldır. 
“Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat 
gibi” demiş, büyük padişah Kanuni 
Sultan Süleyman. Yani bu derece önemli 
nefes. Nefes almak insanların yaşaması 
için gerekli olan oksijenin alınmasını ve 
vücudunda metabolizma sonucu oluşan 
karbondioksitin atılmasını sağlayan 
ve bilinçsizce istem dışı kontrol edilir 
genellikle.

Ancak bilinçli bir şekilde, nefes almayı 
vermeyi derinliğini ve zamanını da 
ayarlayabilir insanoğlu…

Heyecanlandığımızda, 
sinirlendiğimizde, sıkıntılı durumlarda 
derin bir nefes almak bizi sakinleştirebilir. 
Bu herkes için ve her sıkıntılı durumda 
geçerli olmayabilir. Ancak bilim insanları, 
hepimizin ihtiyacı olan sakinliği bir 
nebze de olsa sağlayabilen derin 
nefesin, beyinde etki ettiği sinir yolunu, 
tünelini bularak yeni bir keşfe imza attı. 
Uzun yıllar süren çalışmada Stanford 
Üniversitesi’nden Dr. Mark Krasnow, beyin 
sapındaki solunumla ilişkili bölge pre-
Bötzinger kompleksini inceledi. Genetik 
mühendisleri becerisi ile bu sinir yolundan 
yoksun fareler üretildi. İnsanlarla yapılan 
çalışmada pre-Bötzinger kompleksi 
içerisindeki bir grup nöronun stres ile 
ilişkili olduğu tespit edildi. Bu nöronlar 
(sinir hücresi) 2 tür protein üreterek 
etki ediyor. Bu proteinlerin de Cdh9 – 
Dbx1 adlı genler tarafından kodlandığı 
tespit edilen deneyde, bu genler 
deneyde kullanılan farelerde etkisiz 
hale getirildiğinde farelerin sakinleştiği 
gösterilmiş.

İşte derin nefes almanın da bu 
nöronlara etki ederek, insanları 
sakinleştirdiği tespit edilmiş. Tabi ileriki 

çalışmalarda, o iki gene hedeflenen tedavi 
yöntemleri bulunabilir. Bu da en çok 
nefes kontrolünde zorlanan panik ataklı 
hastalara yarayacaktır.

Deneyde farelerin beyinlerindeki 
milyarlarca sinir hücresinden sadece 
350 tanesi bu sinir yolunu oluşturuyor. 
Nefes alma, beyin işlevleri kontrolü ve 
farelerin huzursuzluk derecesini bu sinir 
yolu belirliyor. Bu hücreleri yerinden 
çıkartırsanız, aşırı sakin fareler oluyorlar. 
Bu sakin fareler gelecekte anksiyete 
(kaygı bozukluğu), stres ve panik atak 
hastaları için üretilecek yeni tedavinin 
ilham kaynağı, ilk bireyleri gibi görülüyor.

Şimdi derin nefes almanın genellikle 
insanı sakinleştirdiğini öğrendik. Acaba 
nefes kontrolünü öğrenebilirsek, ki aslında 
pek te kolay öğrenmek mümkün değil 
uyarayım. Bayağı ciddi ve uzun bir eğitim 
süreci gerekiyor. Basit birkaç nefes tekniği 
hayatımızı kolaylaştırıcı rol oynayacaktır. 
Onlardan da söz etmek gerekirse; En 
doğru nefesi bebekken alıyoruz. Sonra bu 
bozuluyor. Zaten, “hayat iki nefes arası” 
demezler mi? İlk nefesin ki alırsın, son 
nefesin ki verirsin, işte bu ikisinin arasında 
hayatımızı sürdürürken, ilk nefesteki gibi 
doğru nefes alabilsek, akciğerlerimiz, 
solunum sistemimiz güçlenir, temizlenir, 
kapasitesi artar, karbondioksit çıkışı 
daha sağlıklı olur. Sakin bir yaşamımız 
olur, vücudumuza enerji akışı düzenlenir, 
olumsuz enerji gider. Kısacası asude bir 
yaşamımız olur.

Ama maalesef biz giderek ilk nefesi, 
yeni bebek nefesini terk ediyor, kalitesiz 
nefes almaya başlıyoruz. Bebek nefesinin 
diğer adı diyafram nefesi. Yani otomatik 
olarak soluk alırken akciğerimizin üçte 
birini kullanıp göğüs nefesi dediğimiz 
nefesi alıyoruz, ama bebek göbeği ile 

NEFES



SAĞLIK

daha doğrusu diyaframı ile dolu dolu 
nefes alıyor. Bizde öyle yapmalıyız. 
Bunun kolay yolu, bir defa burundan 
nefes alıp ağızdan vermek ve karnımızla 
nefes almak. Yani okulda beden eğitimi 
hocası “göğüsleri şişirin, derin nefes 
alın” derdi ya işte bu yanlış. Göğüsle 
değil, göbekle nefes almak gerekiyor. 
Yani göbeğin içindeki sanal bir balonu 
şişiriyor gibi nefes, kaliteli nefes alma 
oluyor. Ya da şöyle tarif edeyim bir çiçek 
koklar gibi nefes alacaksınız. Pantolon 
kemeri ya da pantolon sıkı olmayacak. 
Diyafram nefesini öğrenirseniz kürsülerde 
nefesiniz kesilmeden rahat rahat 
konuşabilirsiniz, bu da diğer artısı işin. 
Bu diyafram nefesini öğrendim demek 

için 6 ay devamlı böyle nefes almaya 
çalışmanız gerekiyor, bu da zor tarafı. 
Zira insanoğlu hemen alışık olduğu soluk 
almaya dönüveriyor. Dikkat! “soluk” alma 
dedim, “nefes” alma demedim. Zira nefes 
uzmanları böyle bir ayrım yapıyor.

Ayrıca diğer bir yöntem de 4x4 
yöntemi: 4 saniye burundan nefes al 4 
saniye tut 4 saniye ağızdan ver yine 4 
saniye bekle. Sonra yeniden nefes al.

Başka bir çok nefes tekniği var ama 
onlara girmeyelim içinden çıkamayız, 
uzmanlık konusu.

Sonuçta günde 22 bin kez soluk 
almanız, 6 – 7 bin kaliteli nefes almaya 
dönüşüyor. Böylece akciğerleri de daha az 
kullanarak eskitmiyorsunuz.
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Görseli 
QR tarama 

uygulamasında 
görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma 

Müdürlüğü 
2018 Eylül ayı 

Ekonomik Bültenine 
erişebilirsiniz.

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Küresel ekonomi, ticaret savaşlarının 
yarattığı belirsizlikler ve güçlenen dolar 
karşısında farklı para birimlerindeki değer 
kaybıyla ortaya çıkan finansal türbülans 
hareketleri çerçevesinde yön bulmaya 
devam ediyor.

Çin ve ABD odağındaki dış ticarete ek 
vergilendirme hareketleri hız kesmeden 
devam ederken, güçlenen Dolar 
eğilimi özellikle gelişmekte olan ülke 
ekonomilerini olumsuz yönde etkiliyor. 
Arjantin Merkez Bankası, Pezo’daki değer 
kaybını önlemek adına politika faizi 1.500 
baz puan artışla yüzde 60’a çıkardı. 
Benzer şekilde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası da faizlerde 625 baz puan 
artışa gitti. Diğer taraftan, Afrika’nın en 
sanayileşmiş ekonomisi olan Güney Afrika, 
yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 büyüme 
beklentilerinin aksine yüzde 0.7 küçülerek 
2009’dan beri ilk kez resesyona girdi. 
Ticaret savaşları da dikkate alındığında 

gelişmekte olan ülkelerdeki durgunluk ve 
resesyon eğiliminin küresel ekonomiyi de 
olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor. 

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 
yayımladığı aylık petrol piyasası 
raporunda, küresel petrol arzının 
Ağustos’ta bir önceki aya göre günlük 80 
bin varil artarak 100 milyon 50 bin varille 
rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Üretimi 
en fazla arttıran ülkeler Libya, Nijerya, 
Irak ve Suudi Arabistan olurken, İran 
ve Venezuela’da düşüş gözlendi. Petrol 
arzındaki artış eğilimi, küresel petrol 
fiyatlarının düşme eğilimini güçlendirebilir.

ABD
Morgan Stanley, yayımladığı güncel 

bir raporda Amerikan menkul kıymetler 
piyasasında düşüş eğilimine girildiğini 
belirtti. Söz konusu raporda, Amerikalı 
şirketlerin gelecek sene kar artışlarının 
yavaşlayacağı ve bunun beklenenden 

Ticaret savaşları ve finansal türbülans
küresel ekonomiyi etkiliyor
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daha hızlı olacağı öngörülerine yer 
verildi. 

Diğer taraftan, dünyanın 
en büyük yatırım yönetimi 
firmalarından Bridgewater 
Associates, ABD ekonomisinin 2 yıl 
içinde gerilemesinin öngörüldüğünü 
açıkladı. Yapılan açıklamaya 
göre, muhtemel krizin ana ekseni 
ekonomik koşullardan ziyade 
siyasi ve jeopolitik olaylar üzerinde 
temelleniyor. Muhtemel bir kriz 
Dolar’ın küresel ölçekte değer 
kaybıyla sonuçlanabilir.  

Amerikan Merkez Bankası (FED) 
eski Başkanı Janet Yellen, Banka’nın 
sürdürmekte olduğu güncel faiz 
politikaları konusunda uyarıda 
bulundu. Yellen’in açıklamalarına 
göre FED politikaları ekonomide 
aşırı ısınma yaratabilir. Bu açıdan, 
büyümenin uzun vadede devam 
ettirilmesi için para politikasını 
yönetmek giderek zorlaşıyor. 

EURO BÖLGESİ – AB
Avrupa Merkez Bankası (AMB), 

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 
büyüme tahminlerini 2018 ve 2019 
yılları için sırasıyla yüzde 2.1’den 
yüzde 2.0’ye ve yüzde 1.9’dan 
yüzde 1.8’e revize etti. 2020 
yılına yönelik büyüme tahmini ise 
değiştirilmeyerek yüzde 1.7’de sabit 
bırakıldı. Söz konusu aşağı yönlü 
revizyonda artan ekonomik risklerin 
yarattığı endişeler etkili oldu. 
Enflasyon tahmini ise söz konusu 3 
yıl için de değiştirilmeyerek yüzde 
1.7’de sabit tutuldu.

Euro Bölgesi’nde tüketici 
enflasyonunun Ağustos’ta artış 
eğilimini hızlandırması beklenirken, 
enflasyon bir önceki ayın gerisinde 
kalarak yüzde 2.0 düzeyinde 
gerçekleşti. Parasal teşviklerin 
durdurulmasına yönelik karar 
aşamasında olunduğu bir dönemde 
enflasyonun yavaşlama eğilimine 
girmesi, politika değişimine sebep 
olabilir.

Diğer taraftan ekonomik güven, 
ticaret savaşları gerginliği ve politik 
risklerin yarattığı belirsizliklerin 

etkisiyle Ağustos’ta da gerileyerek 
düşüş eğilimini 8’nci aya taşıdı. 
Ekonomik güven endeksindeki 
düşüş, ekonomik istikrara ilişkin 
iyimserliğin azaldığını gösteren bir 
diğer etken olarak dikkat çekiyor. 

ALMANYA
Euro Bölgesi’ndeki ekonomik 

belirsizliklerin ve endişelerin 
varlığına rağmen, Almanya 
ekonomisindeki güçlü görünüm 
devam ediyor. Ekonominin gidişatı 
hakkında önemli göstergelerden biri 
olan iflas eden şirket sayısı, 2018 ilk 
yarısında 2017’nin aynı dönemine 
göre yüzde 2.5 azaldı. İflaslardan 
en çok inşaat sektörü etkilendi. 
Diğer taraftan, Avrupa Ekonomik 
Araştırma Merkezi’nin (ZEW) 
yayınladığı yatırımcı beklentileri 
anket sonuçları, yatırımcı güveninin 
arttığını gösterdi. 

Ancak, söz konusu olumlu 
verilerin yanında ihracatta azalış 
yaşanması dikkat çekti. Güncel 
verilere göre ihracat Temmuz’da 
Haziran ayına göre yüzde 0.9 azalış 
kaydederken, ithalat yüzde 2.8 arttı. 

İNGİLTERE
Brexit sürecine ilişkin politik 

ve ekonomik belirsizlikler, 
İngiltere’de gündem başlığı olmaya 
devam ediyor. Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Moody’s, 
İngiltere’nin Brexit sürecine ilişkin 
AB ile anlaşmasının çok önemli 
olduğunu ve anlaşma olmaksızın 

gerçekleştirilecek bir ayrılmasının 
İngiltere ekonomisine zarar 
vereceğini açıkladı. Açıklamaya 
göre, böyle bir anlaşmazlık halinde 
Sterlin’de ciddi değer kayıplarıyla 
birlikte, enflasyonun yükselmesi 
ve reel gelirlerin azalması gibi 
olumsuzluklar ortaya çıkabilir.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda, 
politika faizinde değişikliğe 
gitmeyerek yüzde 0.75 düzeyinde 
sabit tuttu. Diğer taraftan, varlık 
alım hedefi de değiştirilmeyerek 
435 milyar Sterlin seviyesinde sabit 
tutuldu. 

Ekonomi tahminlerine ilişkin 
de açıklamada bulunan BOE, 
tüketici harcamalarındaki eğilimin 
beklentilerden daha iyi durumda 
olduğunu gerekçe göstererek, 2018 
üçüncü çeyrek büyüme tahminini 
yüzde 0.4’ten yüzde 0.5’e yükseltti. 

JAPONYA
Japonya’da şirketlerin sermaye 

yatırımları 2018 ikinci çeyreğinde 
yükselişe geçerek yıllık bazda yüzde 
12.8 arttı. 2007’den beri en güçlü 
yükselişi ifade eden söz konusu 
artışta, beklentilerin üzerinde 
seyreden ihracatın şirket karlarını 
artırması ve istihdam eksikliğinin 
şirketleri daha fazla teknoloji 
yatırımı yapmaya teşvik etmesi 
etkili oldu.

Ancak, ticaret savaşlarının 
olumsuz bir etkisi olarak sermaye 
harcamalarının üçüncü çeyrekte 
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yavaşlayabileceğinden endişe 
duyuluyor.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 
Eylül ayı işlemlerinin sıklığındaki 
azalmayı dengelemek için vadesi 
5 yıldan 10 yıla kadar olan tahvil 
alımlarını artırdığını açıkladı. 
Değişiklik kapsamında, BOJ alım 
teklifini 400 milyar Yen’den 450 
milyar Yen’e yükseltti. Ancak, 
değişikliğe rağmen yatırımcıların 
yoğun tahvil alımı konusunda 
temkinli olmayı sürdürebilecekleri 
düşünülüyor. 

ÇİN
Çin ve ABD arasında süregelen 

ticaret savaşlarına rağmen, 
Çin ekonomisi güçlü görünüm 
sergilemeye devam ediyor. Sanayi 
üretimi Ağustos’ta beklentileri 
karşılayarak yıllık bazda yüzde 6.1 
artış kaydetti. Aynı dönemde, sabit 
sermaye yatırımları yüzde 5.3 artış 
gösterirken, perakende satışlar ise 
yüzde 9.0 yükseldi. 

Diğer taraftan, Ağustos’ta 
tüketici enflasyonu yıllık bazda 
yüzde 2.3’lük artışla üçüncü ayda da 
hız kazanırken, üretici fiyatlarındaki 
artış yüzde 4.1 ile sınırlı kaldı.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Standard&Poor’s (S&P) Çin 
piyasasına girmeye hazırlanıyor. 
Çin’in 11 trilyon dolarlık tahvil 
piyasasında derecelendirme 
yapmak istediğini açıklayan S&P, 
söz konusu girişiminde özellikle 
Çin’in tahvil piyasasının Japonya’yı 
geçerek ikinci sıraya 
yükseleceğine yönelik 
öngörülerin etkili 
olduğunu belirtti. 
Çin’de yapılacak 
derecelendirme 
faaliyetlerinin daha 
fazla yabancı yatırımcıyı 
piyasaya çekeceği 
düşünülüyor. 

HİNDİSTAN
Hindistan ekonomisi, 

2018 ikinci çeyreğinde 

beklentilerin üzerinde bir 
gelişmeyle yıllık bazda yüzde 8.2 
düzeyinde büyüme kaydetti. Aynı 
dönemde, gayrisafi katma değer 
ve imalat sanayi de beklentilerin 
üzerinde artarak, yıllık bazda 
sırasıyla yüzde 8.0 ve yüzde 13.5 
düzeyinde büyüdü. Hindistan 
ekonomisine ilişkin güçlü veriler, 
bölge ve dünya ekonomisinin en 
önemli aktörlerinden biri olacağına 
ilişkin beklentileri güçlendiriyor. 

IMF, Hindistan Rupee’sindeki 
yılbaşından bu yana değer kaybının 
yüzde 7’ye kadar ulaştığını 
ve bunun ekonomiyi olumsuz 
etkileyebileceğini belirtti. IMF’ye 
göre özellikle Hindistan’ın petrol 
ve yakıt ithalatçısı olması, enerji 
fiyatlarını artırarak enflasyonist 
baskıya neden olabilir.

GÜNEY KORE 
Güney Kore’de işsizlik oranı, 

Ağustos’ta beklentilerin üzerinde 
değer alarak yüzde 4.2’ye yükseldi 
ve son 8 yılın zirvesinde gerçekleşti. 
Bölgede politik istikrar eğilimine 
rağmen, işsizlikteki yükseliş endişe 
yaratıyor. 

Güney Kore Merkez Bankası, 
gerçekleştirdiği güncel toplantıda 
politika faizini beklentilere uygun 
olarak yüzde 1.50 düzeyinde 
sabit tuttu. Ancak, ekonomideki 
yavaşlama eğilimleri Merkez 
Bankası’nın yakın gelecekte faiz 
politikasında değişikliğe gitmesine 
sebep olabilir. Güncel gelişmeleri 
değerlendiren ekonomistler, Güney 

Kore’nin uzun vadede düşük 
büyüme bandına sıkışacağından 
duydukları endişeyi dile getiriyorlar.

BREZİLYA
Brezilya’da Ekim ayında 

gerçekleştirilecek Başkanlık 
seçimleri yaklaşırken, piyasalar 
politik belirsizlikler odağında 
fiyatlanmaya başlandı. Geçtiğimiz 
yıllarda siyasi belirsizliklerin de 
etkisiyle körüklenen ekonomik 
krizin tekrarlaması ihtimali, ciddi 
bir endişe kaynağı olarak beliriyor. 
Endişelerin etkisiyle Merkez Bankası 
2018 ekonomik büyüme tahminini 
yüzde 1.5’den yüzde 1.4’e revize etti. 
2019’a yönelik yüzde 2.5 büyüme 
tahmini ise korundu. 

FED’in faiz artırımları ve doların 
küresel ölçekte değer kazancı, diğer 
gelişmekte olan ülke ekonomilerine 
benzer şekilde Brezilya Real’ini de 
olumsuz yönde etkiliyor. Real’in 
yılbaşından bu yana yüzde 25 
oranında değer kaybetmesi, Dolar 
karşısında son 2.5 yılın en düşük 
düzeye gerilemesine sebep oldu. 

RUSYA
Rusya Merkez Bankası, 

beklenmedik bir karar aldı ve 4 yıl 
aranın ardından ilk kez faiz artırarak 
yüzde 7.50 düzeyine yükseltti. 25 
baz puan düzeyinde gerçekleştirilen 
artırıma Rus Ruble’sindeki değer 
kaybı ve ABD yaptırımlarından 
kaynaklı enflasyon riskinin 
yükselmesi gerekçe gösterildi. 
Banka yetkililerinin açıklamasına 
göre politika yapıcılar ek faiz 

artırımlarının gerekliliğini 
de değerlendiriyorlar. 

Rus bankalarının net 
karı, 2018’in ilk 8 aylık 
döneminde yıllık bazda 
yüzde 9.6 azalarak 901 
milyar Ruble’ye geriledi. 
Bankacılık sektöründe 
devam eden mali 
yeniden yapılandırma 
çalışmaları, sektörde kar 
oranlarının düşmesine 
sebep oluyor.

GÖSTERGE
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Sanayi Üretim Endeksi, arın-
dırılmamış rakamlarla bir 
önceki yılın aynı ayına göre 

2018 yılı Temmuz ayında yüzde 7.8 
oranında artış gösterdi. Bu dönem-
de 121.2 olarak hesaplanan endeks, 
geçen yılın Temmuz ayında 112.4 
seviyesinde bulunuyordu. Takvim 
etkisinden arındırılmış Sanayi Üre-
tim Endeksi yıllık bazda yüzde 5.6 
oranında yükseldi. Bir önceki aya 
göre artış ise yüzde 3.5 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış verilerle sanayinin alt 
sektörlerine bakıldığında; 2018 yılı 
Temmuz ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre, madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 
1.9 oranında azalırken, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 3.9 
oranında ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 2.2 oranın-
da arttı.

Ana sanayi gruplarından 2018 
yılı Temmuz ayında mevsim takvim 
etkisinden arındırılmış Sanayi 
Üretim Endeksi’nde, bir önceki aya 
göre en fazla artış yüzde 5.8 ile da-
yanıklı tüketim malında gerçekleşti. 

İmalat sanayinin alt sektörlerine 
baktığımızda; aynı dönemde en 
fazla artış ise, yüzde 14.8 ile temel 
eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin imalatında 
gerçekleşti. Bu artışı yüzde 14.3 
ile diğer ulaşım araçlarının imalatı, 
yüzde 8.8 ile elektrikli teçhizat 
imalatı ve yüzde 8.3 ile kok kömürü 

ve rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı izledi. En fazla azalış; yüzde 
10.3 ile tütün ürünleri imalatında 
gerçekleşti. Ardından yüzde 2.4 
ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, 
yüzde 2.1 ile bilgisayarların, elekt-
ronik ve optik ürünlerin imalatı ve 
yüzde 0.4 ile ağaç, ağaç ve mantar 
ürünleri imalatı geldi. 

Sanayi
üretimi arttı

2018 yılı Ağustos ayında Kapasite Kullanımı bir önceki aya göre 0.7 
puan artarak yüzde 77.8 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden 
arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.7 puan 
artarak yüzde 77.6’ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılı Ağustos 
ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 607 işyerine “İktisadi 
Yönelim Anketi” formu gönderildi, 2 bin 77 katılımcıdan yanıt alındı. 
Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırılarak hazırlandı.

Söz konusu dönemde ara malları, yatırım malları ve dayanıklı tü-
ketim mallarında artış görülürken, gıda ve içeceklerde azalış gözlendi. 
Dayanıksız tüketim mallarında ise değişim yaşanmadı.

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri yüzde 88.44, ağaç, 
ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) yüzde 86.26, 
kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı yüzde 85.48 ve motorlu kara taşıtı, 
treyler ve yarı treyler (yarı römork) imalatı yüzde 84.23 ile 2018 yılı 
Ağustos ayını en yüksek kapasite ile kapatan sektörler oldu.

Kapasite kullanımı Ağustos’ta arttı
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Egeli ihracatçılar, Ağustos ayında 
bayram tatili yapmadı. Ağustos 
ayındaki 10 günlük Kurban Bayramı 

ve Zafer Bayramı tatiline rağmen Ege 
İhracatçı Birlikleri, Ağustos ayında 996 
milyon 900 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller 
İhracatçıları Birliği, ABD Başkanı Donald 
Trump'un Türk çelik ve alüminyum 
ürünlerine 13 Ağustos 2018 tarihinde 
ikinci ek vergi kararına rağmen ABD'ye 
ihracatını Ağustos ayında yüzde 63 
arttırmayı başardı ve 2 milyon 844 
bin dolar dövizi kazandırdı. Demir 
ihracatçılarının Ağustos ayındaki toplam 
ihracatı ise; yüzde 49'luk artışla 123 
milyon 360 bin dolara çıktı.

Egeli ihracatçılar, Ağustos ayında 
en fazla ihracat artışını Yemen'e 
gerçekleştirdi. 2017 yılı Ağustos ayında 
Yemen'e 475 bin dolar ihracat yapan 
Egeli ihracatçılar, 2018 yılı Ağustos ayında 
yüzde 3 bin 800'lük rekor artışla 18 
milyon 522 bin dolar ihracat yaptı.

EİB üyesi ihracatçılar, 4 günlük fazla 
işgünü olan 2017 yılı Ağustos ayında 
ise, 1 milyar 46 milyon dolarlık dışsatım 
gerçekleştirmişti. EİB'nin Ağustos 
ayındaki ihracat kaybı yüzde 4 ile sınırlı 
kaldı. Ağustos ayında, Türkiye'nin ihracatı 
ise; yüzde 6.5'lik azalışla 12 milyar 388 
milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Egeli ihracatçılar, 2018 yılının Ocak 
- Ağustos döneminde yüzde 16,10'luk 
ihracat artış hızıyla ihracatlarını 7 milyar 
506 milyon dolardan, 8 milyar 714 milyon 
dolara taşıdı. EİB'nin kayda aldığı yıllık 
ihracat ise; yüzde 16,41'lik yükselişle 13 
milyar 31 milyon dolara ulaştı.

Sanayi ürünleri ihracatı arttı, 
tarım ve maden ihracatı geriledi
Ağustos ayında; Ege İhracatçı Birlikleri 

tarafından kayda alınan sanayi ürünleri 
ihracatı yüzde 2'lik artışla 429 milyon 
dolar olurken, tarım ürünleri ihracatı 
yüzde 12'lik düşüşle 335 milyon dolara 
geriledi. Madencilik sektörü ise; yüzde 

Egeli ihracatçı 
bayram molası vermedi
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13'lük kan kaybı yaşadı ve 65 
milyon 232 bin dolarlık performans 
sergiledi.

Çelik ihracatçılarından 
demir yumruk
2018 yılına fırtına gibi giren 

Ege Demir ve Demirdışı Metaller 
İhracatçıları Birliği, Ağustos ayında 
ABD Başkanı Donald Trump'un 
Türk çelik ve alüminyum ürünlerine 
iki kat gümrük vergisi kararına ve 
Kurban Bayramı tatiline rağmen 
ihracatta hız kesmedi.

Ağustos ayında 123 milyon 360 
bin dolarlık ihracata imza atan Egeli 
demir çelik ihracatçıları, 2017 yılı 
Ağustos ayına göre ihracatlarını 
yüzde 49 arttırmayı başardı ve bir 
ay aranın ardından Ege İhracatçı 
Birlikleri çatısı altında yer alan 12 
ihracatçı birliği arasında tekrar en 
fazla ihracat yapan birlik oldu ve 
zirveyi geri aldı.

Hazırgiyim ihracatta 
zirvenin ortağı
Temmuz ayında EİB bünyesinde 

en fazla ihracat yapan Ege 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği, Ağustos ayında 
111 milyon 570 bin dolarlık ihracat 
rakamıyla zirvenin ortağı oldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği, 
Ağustos ayında Türkiye'ye 75 
milyon 296 bin dolar döviz 
kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları 
Birliği ise; Türkiye'nin yer altı 
zenginliklerini 65 milyon 232 bin 
dolarlık dövize dönüştürdü.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 
63 milyon 994 bin dolarlık ihracata 
imza atarken, Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği'nin dışsatım 
rakamı 57 milyon 181 bin dolar 
olarak kayıtlara geçti.

Kuru meyve ihracatında 
yüzde 12 artış
Ağustos ayında kuru kayısı 

ihracat sezonu başlayan, Eylül 
ayında ise çekirdeksiz kuru üzüm 
ve kuru incir ihraç sezonuna 

başlayacak olan Ege Kuru Meyve 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 
Ağustos ayında 55 milyon 982 
bin dolarlık döviz geliri sağlarken, 
ihracatını yüzde 12 arttırmayı 
başardı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği, 
Ağustos ayında 43 milyon 617 
bin dolarlık ihracatı hanesine 
yazdırırken, Ege Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 
24 milyon 969 bin dolar olarak 
kayıtlara geçti.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 17 milyon 23 bin 
dolarlık ihracat rakamına ulaşırken, 
Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 13 milyon 212 
bin dolar ihracata imza attı. Ege 
Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği ise; 12 milyon 267 bin dolarlık 
dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

İhracatta İspanya, 
ABD'yi geride bıraktı
Ege İhracatçı Birlikleri 

kayıtlarına göre; Egeli ihracatçılar, 
Ağustos ayında 172 ülkeye ihracat 
gerçekleştirirken Almanya 107.6 
milyon dolarlık tutarla zirvedeki 
yerini korudu. İspanya ise; 63,5 
milyon dolarlık ihracat rakamıyla 
Amerika Birleşik Devletleri'ni 
geçerek ikinci sıraya yükseldi. 
Ege Bölgesi'nden ABD'ye yapılan 
ihracat ise 62,8 milyon dolar oldu.

Yemen'den kahve yerine, 
ihracat rekoru ve dolar
Egeli ihracatçılar, Ağustos 

ayında en yüksek ihracat artışını 
Yemen'de yakaladı. Ağustos ayında 
Yemen'e ihracat yüzde 3 bin 800 
artışla 475 bin dolardan 18 milyon 
522 bin dolara fırladı. Yemen'e 
ihracat artışını demir-çelik ve 
hububat bakliyat yağlı tohumlar 
sektörleri sağladı.

Ağustos ayında Ege 
Bölgesi'nden Cezayir'e yapılan 
ihracat yüzde 122'lik artışla 5,6 
milyon dolardan 12,6 milyon dolara 

yükseldi. Hindistan'a 2017 yılı 
Ağustos ayında 5,7 milyon dolar 
ihracat yapan Egeli ihracatçılar, 
2018 yılı Ağustos ayında Hindistan'a 
gerçekleştirdikleri ihracatı yüzde 90 
geliştirdi ve 10.9 milyon dolar dövizi 
Türkiye'ye kazandırdı. Litvanya, 
Libya, Etiyopya, Nijerya, Kolombiya, 
Moldova, Kostarika, Togo, Panama 
ve Estonya Ege İhracatçı Birlikleri 
üyelerinin üç basamaklı ihracat 
artışı yakaladığı ülkeler oldu.

Egeli İhracatçılar, Ağustos 
ayında Fransa'ya yüzde 25, 
Çin'e yüzde 23, Mısır'a yüzde 
43, Rusya'ya yüzde 37 ve Güney 
Kore'ye yüzde 44 ihracat artış hızı 
yakaladı. EİB üyelerinin ihracatlarını 
arttırmayı başardığı ülke sayısı ise 
93 oldu.

EİB'nin günlük ihracatı 
45 milyon doları aştı
Ege İhracatçı Birlikleri 

Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
2017 yılı Ağustos ayında günlük 
40 milyon dolarlık ihracat 
performansına sahip olduklarını, 
2018 yılı Ağustos ayında ise; 45 
milyon doları aşan günlük ihracat 
ortalamasına ulaştıklarını kaydetti.

2017 yılı Ağustos ayında 26 iş 
gününde 1 milyar 46 milyon dolarlık 
ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan 
Eskinazi, "2018 yılı Ağustos ayında 
22 işgününde 996 milyon dolarlık 
ihracata imza attık. 2018 yılında 
Ağustos ayında 26 iş günü olsaydı 
1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat 
rakamına ve yüzde 13'lük ihracat 
artışına ulaşacaktık. Eylül ayında 
ihracatımızı arttıracağız" diye 
konuştu. Döviz kurlarında yaşanan 
aşırı dalgalanmanın kısa sürede 
durulmasını ve döviz kurlarının 
gerçekçi bir seviyeye gelmesini 
beklediklerini ve bu süreçte Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin attığı 
adımları desteklediklerini anlatan 
Eskinazi, içinden geçtiğimiz sürecin 
Türkiye'nin üretime ve ihracata 
ağırlık vermesi gereğini bir kez 
daha ortaya koyduğunu sözlerine 
ekledi. 
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9 günlük tatile rağmen
ihracata ara yok
Tatil Ağustos’un üçte birini götürdü 

ancak ihracatı teğet geçti. Ağustos 
ayında ihracat, Kurban Bayramı’nda-

ki 9 günlük araya rağmen güçlü perfor-
mansına ara vermeden devam etti ve 
yüzde 6.5 azalışla 12.4 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 8 aylık 
ihracat 108.7 milyar dolar olurken, son 12 
aylık ihracat 162.4 milyar dolara ulaştı. Bu 
dönemde 169 ülkeye ihracatta TL kullanıl-
dı. Toplam 3.4 milyar TL tutarında ihracat 
Türk Lirası ile yapıldı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen ih-
racatın iş günü bazında ortalama değe-
rine bakıldığında; 26 iş günü olan 2017 
Ağustos ayında günlük ihracat ortalaması 
480 milyon dolar olarak gerçekleşti. 22 iş 
günü olan 2018 Ağustos ayında bu rakam 
ise yüzde 14.6 artışla 550 milyon dolara 
çıktı. Bayram tatili nedeniyle kaybedilen 4 
iş günü Ağustos ayında ihracatın yaklaşık 
2.5 milyar dolar daha düşük gerçekleşme-
sine sebep oldu. 

Yılbaşından bu yana ihracat ise yüzde 
5.3 artış ile 108.7 milyar dolara ulaşırken, 
son 12 aylık ihracat da yüzde 6.5 artışla 
162.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotive sektörü 
liderliğini pekiştirdi
Ağustos ayında sektörel bazda en faz-

la ihracatı, 1.6 milyar dolar ile yine otomo-
tiv sektörü yaptı. Otomotiv sektörünü, 1.4 
milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon 
ve 1.3 milyar dolarla kimyevi maddeler 
sektörleri takip etti. Ağustos ayında en 
fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, 
yüzde 177 ile Mücevher, yüzde 43 ile Çelik, 
yüzde 10.2 ile Yaş Meyve Sebze sektörleri 
oldu. 

Ağustos ayında 26 il ihracatını artırma 
başarısı gösterirken, ilk 5 İl sırasıyla İstan-
bul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. 
İhracat artışında öne çıkan il ise yüzde 166 
artışla Osmaniye, yüzde 165 artışla Çorum 
ve yüzde 62 artışla Düzce oldu.
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TL ile ihracatı 
arttırmamız gerekli
Ağustos ayında ihracatın önemli bir 

bölümü TL ile yapıldı. Ağustos ayında 
169 ülkeye ihracatta TL kullanıldı. Toplam 
3.4 milyar TL tutarında ihracat Türk Lirası 
ile yapıldı. Ağustos ayında Euro ve Dolar 
paritesindeki hareketin ihracatımıza etkisi 
ise negatif yönlü olarak 129.6 milyon dolar 
oldu.

Yeni pazarlarda 
etkinliğimizi arttırıyoruz
İhracat pazarlarına bakıldığında; Ağus-

tos ayında 219 ülkeye ihracat gerçekleşti-
rildi. Bu ülkelerden 96’sına ihracatta artış 
yaşandı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 
5 ülke Almanya, İngiltere, Irak, ABD ve İs-
panya oldu. Bunların yanında, ihracat artı-
şında dikkat çeken ülkeler de var. Yemen’e 
ihracatımız 4 katına, Senegal ve Cibuti’ye 
ihracatımız ise 2 katına çıktı. Ağustos ayı 
içerisinde Rusya’ya ihracatımız yüzde 16 
artışla 273 milyon dolara ulaştı. 

Özellikle korumacı politikaların yük-
seldiği bu dönemde Türkiye’nin yönünü 
çevirdiği, Latin Amerika, Afrika ve Güney 
Doğu Asya bölgelerinde Peru, Nijerya, 
Bangladeş ve Çin gibi ülkeler başta olmak 
üzere Ocak ayından buyana ihracatın 

ortalama yüzde 30 arttı.
Ülke gruplarında ise AB her zaman 

olduğu gibi lider. AB’ye ihracatımız Ağus-
tos’ta eksik 4 iş günü nedeniyle yüzde 
6.1azalarak 5.6 milyar dolar oldu. AB’nin 
ihracattaki payı yüzde 45.5 seviyesinde.

Cari açığı kapatmanın
yolu ihracat
TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye 

olarak bir cari açık sorunu yaşıyoruz. Her 
zaman olduğu gibi tekrar belirtmek istiyo-
rum ki, cari açık problemimizi ihracat ile 
aşmamız mümkün. 

Üretimde kapasite kullanımımız her 
ne kadar son dönemde yüzde 80’in altına 
gelmiş gibi görünse de artık aynı imalat 
stratejisi ile ekonomimizi büyütmemiz zor. 
Türkiye’nin en büyük potansiyellerinden 
birisi olan Hizmet ihracatını daha aktif bir 
hale getirebilmek için yeni kurulan Hizmet 
İhracatçıları Birliğimiz sürekli projeler 
geliştiriyor. Bunun dışında diplomatik 
anlamda özellikle Rusya ile ilişkilerimizin 
normalleşmesinin sonucunu bu yaz turizm 
sektöründe gördük. Bu başarı turizm 
gelirlerimize yansıyarak hizmet ihracatı-
mızda ciddi artışlara sebep oldu. Bu da 
cari açığımızı azaltan etkenlerin başında 
geliyor” diye konuştu.

Ağustos 
ayındaki 

ihracatın iş 
günü bazında 

ortalama 
değerine 

bakıldığında; 
26 iş günü 
olan 2017 

Ağustos ayında 
günlük ihracat 

ortalaması 
480 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.
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Reel kesim güven endeksi, 
Ağustos 2018’de bir önceki 
aya göre 6.3 puan azalarak 

96.4 oldu. Böylece endeks, 2014 
yılı Ocak ayından bu yana en düşük 
seviyesine geriledi. Mevsimsellikten 
arındırılmış reel kesim güven en-
deksi de (RKGE-MA) bir önceki aya 
göre 5.2 puan azalarak 96.3 puan 
seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin 
reel kesim güven endeksi raporunu 
açıkladı.  Endeksi oluşturan anket 
sorularına ait yayılma endeksleri in-
celendiğinde, genel gidişat, gelecek 
3 aydaki toplam istihdam miktarı, 
gelecek 3 aydaki üretim hacmi, 
gelecek 3 aydaki ihracat sipariş 
miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş 
miktarı, sabit sermaye yatırım 
harcaması, mevcut toplam sipariş 
miktarı ve mevcut mamul mal stoku 
olmak üzere tüm alt endeksler RK-
GE'yi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendir-
melerde, üretim hacminde artış 
bildirenler lehine olan seyir bir 
önceki ay seviyelerinde devam etti. 
İç piyasa sipariş miktarında azalış 
bildirenler ve ihracat sipariş mik-
tarında artış bildirenler lehine olan 
seyir güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mev-
sim normallerinin altında olduğu 
yönündeki değerlendirmeler güç-

lendi. Mevcut mamul mal stoklarının 
seviyesinin mevsim normallerinin 
üzerinde olduğu yönündeki de-
ğerlendirmeler ise bir önceki ay 
seviyelerinde devam etti.

ÜFE beklentisi yükseldi
Gelecek 3 aya yönelik değerlen-

dirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa 
sipariş miktarı ve ihracat sipariş 
miktarına ilişkin artış yönlü beklenti-
ler zayıflayarak devam etti. Gelecek 
12 aydaki sabit sermaye yatırım 
harcaması ve gelecek 3 aydaki istih-
dama ilişkin artış yönlü beklentiler 
de zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, 
son 3 ayda artış olduğunu bildiren-

ler ile gelecek 3 ayda artış olaca-
ğını bekleyenler lehine olan seyir 
güçlenerek devam etti. Gelecek 3 
aydaki satış fiyatı artış beklentileri 
de güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem 
sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi 
bir önceki aya göre 1.8 puan artarak 
yüzde 17.0 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayici daha kötümser
İçinde bulunduğu sanayi dalın-

daki genel gidişat konusunda, bir 
önceki aya kıyasla daha iyimser 
olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 
4.6'ya, aynı kaldığını belirtenlerin 
oranı ise yüzde 59.8'e geriledi. Daha 
kötümser olduğunu belirtenlerin 
oranı yüzde 35.6'ya yükseldi.

Reel kesim 
güveninde 
sert düşüş
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Ekonomik güven 9 yılın dibinde
Ekonomik güven endeksi Ağus-

tos ayında bir önceki aya göre 
yüzde 9 oranında azalarak 

92.2 değerinden 83.9 değerine düş-
tü. Bu oran, Mart 2009’dan bu yana 
en düşük seviye olarak kaydedildi.

Ekonomide geçen yılki güçlü 
seyrin de desteğiyle Ocak 2018'de 
yüzde 10 artarak 104.9 ile 5 ayın en 
yüksek değerini alan endeks, bu 
sert artış sonrasındaki aylarda ge-
riledi. Endeks Temmuz 2017'de 100 
değerinin üzerine çıkmış, Ağustos 
2017'de ise 2012'den bu yana en 
yüksek olan 106.4 değerini almıştı. 
Yıl başından bu yana düşüş eğili-
minde olan endeks sadece Tem-
muz’da 92.2’ye yükselmişti.

Ekonomik güven endeksindeki 
düşüş, tüketici, reel kesim (imalat 
sanayi), hizmet, perakende ticaret 
ve inşaat sektörü güven endeksle-
rindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Ağustos ayına ilişkin ekonomik 
güven endeksini açıkladı. Ağustos 
ayında tüketici güven endeksi 68.3 
değerine, reel kesim (imalat sanayi) 
güven endeksi 96.3 değerine, 
hizmet sektörü güven endeksi 88 
değerine, perakende ticaret sektörü 
güven endeksi 93.4 değerine ve 
inşaat sektörü güven endeksi 68.8 
değerine geriledi.

TÜİK, bu endeksin ekonomik 
büyümeye ilişkin olarak diğer 
ekonomik göstergelere kıyasla daha 
erken bilgi sağladığından öncü bir 
gösterge olduğunu belirtiyor.

Ekonomik güven endeksinin 
100'den büyük olması genel eko-

nomik duruma ilişkin iyimserliği, 
100'den küçük olması ise genel eko-
nomik duruma ilişkin kötümserliği 
gösteriyor.

Sektörel güvende 
büyük düşüş
Mevsim etkilerinden arındırılmış 

sektörel güven endeksi; Ağus-
tos’ta hizmet, perakende ticaret ve 
inşaat sektörlerinde azaldı. Hizmet 
sektöründe yüzde 4.2, perakende 
ticarette yüzde 4, inşaat sektörü 
güven endeksinde ise yüzde 10.7 
oranında düşüş kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Sektörel Güven Endeksleri, Ağustos 
2018 verilerini açıkladı.

Üç sektörde de düştü
Temmuz ayında 91.9 olan mev-

sim etkilerinden arındırılmış hizmet 
sektörü güven endeksi, Ağustos 
ayında yüzde 4.2 oranında azalarak 
88 değerine düştü. Endeksteki bu 
azalış; son üç aylık dönemde “iş 
durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere 
olan talebin” arttığını değerlendi-
ren ve gelecek üç aylık dönemde 
“hizmetlere olan talebin” artacağını 
bekleyen girişim yöneticisi sayısının 
azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki 
aya göre; iş durumu, hizmetlere 
olan talep ve hizmetlere olan talep 
beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 
2.9, yüzde 4 ve yüzde 5.5 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
perakende ticaret sektörü güven 
endeksi de Ağustos ayında yüzde 
4 oranında azalarak 93.4 değerine 
düştü. Endeksteki bu düşüş; gele-

cek üç aylık dönemde “iş hacmi-sa-
tışların” artacağını bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının azalmasından 
kaynaklandı. Son üç aylık dönemde 
“iş hacmi-satışların” arttığını ve 
“mevcut mal stok seviyesinin” mev-
sim normallerinin altında olduğunu 
değerlendiren girişim yöneticisi 
sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir 
önceki aya göre; iş hacmi-satışlar 
beklentisi endeksi yüzde 13.2 azalır-
ken, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal 
stok seviyesi endeksleri sırasıyla 
yüzde 1.4 ve yüzde 0.8 arttı.

En yüksek düşüş inşaat 
sektöründe 
Mevsim etkilerinden arındırıl-

mış inşaat sektörü güven endeksi 
bir önceki ayda 77.1 iken, Ağustos 
ayında yüzde 10.7 oranında azalarak 
68.8 değerine geriledi. İnşaat sek-
törü güven endeksindeki bu azalış; 
“alınan kayıtlı siparişlerin mevcut 
düzeyini” mevsim normalinin 
üzerinde değerlendiren ve gelecek 
üç aylık dönemde “toplam çalışan 
sayısında” artış bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının azalmasından 
kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya 
göre; alınan kayıtlı siparişlerin mev-
cut düzeyi ve toplam çalışan sayısı 
beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 
14.1 ve yüzde 8.3 azaldı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 
aralığında değer alabiliyor. Endek-
sin 100’den büyük olması sektörün 
mevcut ve gelecek döneme ilişkin 
iyimserliğini, 100’den küçük olması 
ise kötümserliğini gösteriyor.
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İşsizlik çift haneye yükseldi
Mayıs döneminde yüzde 9.7 olan 

işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 
10.2 seviyesine çıktı ve çift ha-

neye yükselmiş oldu. İşsizlik geçen yılın 
aynı dönemine göre ise sabit kaldı. 2017 
yılı Haziran döneminde de işsizlik oranı 
benzer şekilde yüzde 10.2 seviyesinde 
gerçekleşmişti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 
Haziran dönemi İşgücü İstatistikleri’ni 
açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı 
Haziran döneminde geçen yılın aynı dö-
nemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 
315 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim 
göstermeyerek yüzde 10.2 seviyesinde 
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 

12.1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-
24 yaş) işsizlik oranı 1.2 puanlık azalış ile 
yüzde 19.4 olurken,15-64 yaş grubunda bu 
oran değişim göstermeyerek yüzde 10.4 
olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 48.4
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı 

Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 
milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 
puanlık artış ile yüzde 48.4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan 
sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. 
İstihdam edilenlerin yüzde 19.2’si tarım, 
yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 7.2’si inşaat, 
yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe yer 

GÖSTERGE
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aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında tarım sektörünün 
istihdam edilenler içindeki payı 0.9 
puan, inşaat sektörünün payı 0.4 
puan azalırken, sanayi sektörünün 
payı 0.8 puan, hizmet sektörünün 
payı 0.4 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı 
yüzde 53.8
İşgücü 2018 yılı Haziran döne-

minde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 675 bin kişi artarak 
32 milyon 629 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0.4 puan artarak 
yüzde 53.8 olarak gerçekleşti. Aynı 
dönemler için yapılan kıyaslamalara 
göre; erkeklerde işgücüne katılma 
oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 73.4, 
kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla 
yüzde 34.6 olarak gerçekleşti.

Haziran 2018 döneminde her-
hangi bir sosyal güvenlik kuruluşu-
na bağlı olmadan çalışanların oranı, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
0.7 puan azalarak yüzde 34 olarak 
gerçekleşti. Tarım dışı sektörde 
kayıt dışı çalışanların oranı ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
değişim göstermeyerek yüzde 22.4 
oldu.

Arındırılmış rakamlarda da 
artış var
Mevsim etkilerinden arındırılmış 

istihdam bir önceki döneme göre 
75 bin kişi artarak 28 milyon 748 
bin kişi olarak tahmin edildi. İstih-
dam oranı 0,1 puan artarak yüzde 
47,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işsiz sayısı bir önceki döneme göre 
93 bin kişi artarak 3 milyon 505 bin 
kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 
0.3 puan artarak yüzde 10.9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işgücüne katılma oranı bir önceki 
döneme göre 0.2 puan artarak 
yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. 
Ekonomik faaliyete göre istihdam 
edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 
30 bin, inşaat sektöründe 6 bin kişi 
azalırken, sanayi sektöründe 68 
bin, hizmet sektöründe 43 bin kişi 
arttı.

GÖSTERGE

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 5.8 milyar TL 
açık verdi. Ocak- Ağustos dönemimde bütçe açığı ise 50.8 
milyar lira oldu. 2017 yılı Ağustos ayında bütçe açığı 874 
milyon lira olarak gerçekleşmişti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tara-
fından yapılan açıklamaya göre; faiz 
dışı fazla 2017 yılı Ağustos ayında 4.6 
milyar TL iken, 2018 Ağustos’unda bu 
rakam 2.5 milyar TL oldu. 

2018 yılı Ağustos ayında bütçe 
gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 23.3 oranında artarak 70.3 mil-
yar TL’ye yükseldi. Bütçe giderleri ise 
yüzde 31.5 oranında artarak 76.1 milyar 
TL olarak gerçekleşti. 

2018 yılı Ağustos ayında vergi ge-

lirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.6 oranında artışla 
60.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri 
ise yüzde 29.4 oranında artarak 67.8 milyar TL oldu.

Bütçe, Ağustos’ta 5.8 milyar lira açık verdi
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Enflasyondaki artış sürüyor. Döviz 
kurlarının rekor seviyeye çıktığı 
Ağustos’ta aylık tüketici enflasyonu 

yüzde 2.30 arttı ve yıllık tüketici 
enflasyonu yüzde 17.90’a yükseldi. Bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.29, 
12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 
12.61 artış gerçekleşti. Temmuz ayında 
yıllık enflasyon yüzde 15.85 olmuştu. 
Enflasyonda aylık artış beklentisi yüzde 
2.23 seviyelerindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 
ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. 
Ağustos 2018’de endekste kapsanan 
407 maddeden; 44 maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim olmazken, 304 
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 
59 maddenin ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti. TÜFE’de (2003=100) 
2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya 
göre aylık en yüksek artış yüzde 5.85 ile 
çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu. 
Ana harcama grupları itibariyle 2018 
yılı Ağustos ayında endekste yer alan 
gruplardan, ev eşyasında yüzde 4.56, 
ulaştırmada yüzde 4.45, konutta yüzde 
3.85 ve haberleşmede yüzde 2.63 artış 
gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 
yılı Ağustos ayında endekste yer alan 
gruplardan sadece giyim ve ayakkabı 
grubunda yüzde 1.59 oranında düşüş 
yaşandı.

Zamlı
enflasyon

ENFLASYONU HANGİ GRUP
NASIL ETKİLEDİ

0.06
0.42

-1.59
3.85
4.56
0.88
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2.61
0.79
1.88
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Artış
(%)

Etkisi
(puan)
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0.02
0.80
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0.02
0.14
0.28

Gıda ve içecekler
İçki ve sigara
Giyim ve ayakkabı
Konut
Ev eşyası
Sağlık
Ulaştırma
Haberleşme
Eğlence ve kültür
Eğitim
Lokanta ve oteller
Çeşitli mal ve hiz.
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Döviz kurlarındaki 
yükselişin etkileri
Zamların etkili olduğu grup 

konut oldu. Elektrik ve doğalgaza 
Ağustos’ta yüzde 9 zam geldi. TÜİK 
verilerinde elektrik zammını yüzde 
9, doğalgaz yüzde 7.44 olarak 
görüldü. Kiralara ise yüzde 1 zam 
yapıldı. Böylece konut grubunda 
aylık enflasyon yüzde 3.85 oldu ve 
bunun ana enflasyona etkisi 0.56 
puan oldu.

Ulaştırma grubunda son 
zamanlarda özellikle Euro 
kurundaki yükseliş nedeniyle 
otomobil fiyatları sürekli artıyor. 
Ağustos’ta da bu değişmedi ve 
Türkiye’de satılan araçların yüzde 
60’ını oluşturan dizel otomobillere 
yüzde 6, benzinli otomobillere ise 
yüzde 5.41 zam yapıldı. Ayrıca 17 
Mayıs’tan itibaren ÖTV oranları ile 
dengelenen benzin ve motorin fiyat 
artışları Ağustos’ta değişti. ÖTV 
oranları yükseltildi ve benzin ile 
motorine yüzde 5, LPG’ye yüzde 
6 zam geldi. Bu zamlar sonrası 
ulaştırma grubunda enflasyon 
yüzde 4.45’e çıktı ve 0.80 puanla 
ana enflasyonu en fazla artıran 
grup oldu.

Yumurta ve salça etkisi
Gıda Ağustos’ta enflasyonu 

çok üzmese de bazı ürünlerdeki 
artış dikkat çekti. Gıda grubunda 
fiyatlar Temmuz’a göre yüzde 0.06 
değişti ve bunun ana enflasyona 

etkisi 0.02 puan. Ama yumurta 
fiyatları yüzde 21.43 arttı. Bunun 
nedeni ise kurdaki ve ihracattaki 
artış. Yumurtacıların tavuklarının 
yaşlanması ve bu tavukların da 
yurtdışından gelerek yenileniyor 
olması verim kaybına yol açtı. 
Yumurta azalınca fiyat arttı. Diğer 
bir zamlı ürün ise salça. Salçalık 
domates ekim alanları yüzde 32 
azaldı, fiyatı ise yüzde 80 arttı. Bu 
da salça fiyatlarına yüzde 25.55 
zam olarak yansıdı. İçkilerde Özel 

Tüketim Vergisi artışı zam olarak 
getirdi. Şarap fiyatları yüzde 4 
yükseldi, rakıda zam yüzde 0.7’de 
kaldı. 

Giyim güldürdü
Giyim grubu hariç enflasyonun 

tüm bileşenlerinde Ağustos artışla 
geçti. Haberleşmede bilgisayar, 
ev eşyasında beyaz eşyalar, 
lokanta ve oteller hazır yemek ile 
otel fiyatlarındaki, çeşitli mal ve 
hizmetlerde ise altın fiyatlarındaki 

GÖSTERGE

Merkez Bankası’ndan 
enerji’ vurgusu

Ağustos enflasyonunda temel mal ve enerji fiyatlarının belirleyici 
olduğunu bildiren Merkez Bankası, enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin 
eylül ayında da devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TÜİK tarafından açıklanan Ağustos 
enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2.30 oranında arttığını ve yıllık 
enflasyonun 2.05 puan yükselerek yüzde 17.90 olduğunu hatırlatan TCMB, 
enflasyondaki yükselişte temel mal ve enerji fiyatlarının belirleyici olduğunu 
bildirdi. Açıklamada, gıda enflasyonunun da işlenmiş gıda grubundaki 
olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükseldiği belirtildi.

İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlendiğini 
paylaşan TCMB, “Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da 
devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde hizmet sektöründe de genele 
yayılan fiyat artışları izlenmiştir. Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça 
güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin 
yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir” 
değerlendirmesinde bulundu.
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yükseliş gruplardaki değişimi belirledi. 
Giyim grubu ise indirimin son ayında 
enflasyonu 0.11 puan düşürmeyi başardı. 
Ancak bu grupta da Eylül ayıyla 
beraber yeni sezon zamla başlayacak ve 
enflasyonda artış etkisi yaratacak.

Yıllık rakamlar
Yıllık en fazla artış yüzde 27.13 ile 

ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, 
bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası 
yüzde 23.76, çeşitli mal ve hizmetler 
yüzde 23.23, gıda ve alkolsüz içecekler 
yüzde 19.75 ve konut yüzde 16.30 ile 
artışın yüksek olduğu diğer ana harcama 
grupları oldu.

Çekirdek enflasyonda 
bozulma devam ediyor
Merkez Bankası’nın para politikası için 

takip ettiği çekirdek enflasyon verilerinde 
de artış sürüyor. TÜİK’in işlenmemiş gıda 
ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün, 
ile altın hariç hesapladığı B çekirdek 
enflasyonu, Haziran ayındaki yüzde 
15.01’lik seviyesinden Ağustos’ta yüzde 
16.95’e çıktı. Enerji, gıda ve alkolsüz 
içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri 
ve altın hariç TÜFE fiyatlarındaki değişimi 
dikkate almayarak hesapladığı C çekirdek 
enflasyonu ise yüzde 15.10’dan yüzde 
17.22’ye yükseldi.

Üretici enflasyonu 
sert yükseldi
Üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) ise daha 

sert artıyor. Aylık üretici enflasyonu 
yüzde 6.60 yükseldi ve yıllık üretici 

enflasyonu yüzde 32.13 ile yeni zirvesine 
çıktı. Bu rakam üretici enflasyonunda 15 
yılın yeni zirvesi. Üretici fiyatlarındaki 
artış kur etkisiyle petrol, ithal girdiler ile 
gıdadan kaynaklanıyor, çünkü kurlardaki 
rekor direkt üreticiye yansıyor.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki 
aya göre değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe yüzde 5.69, 
imalat sanayi sektöründe yüzde 7.31, 
su sektöründe yüzde 1.52 artış olarak 
gerçekleşti. 

Kok kömürü ve rafine petrol ürünleri 
Ağustos’ta yüzde 25.11 arttı ve üretici 
enflasyonuna etkisi 0.64 puan, gıda 
grubunda ise yüzde 2.90’lık artışın etkisi 
0.61 puan oldu. Metal cevherlerinde 
yüzde 15.33, ana metallerde yüzde 12.07 
oranında artış yaşandı. Buna karşılık 
elektrik ve gaz sektörü ise bir önceki aya 
göre yüzde 1.20 düşüş gösterdi.

Enflasyonu yüksek bölgeler
Aylık en yüksek artış yüzde 3.33 ile 

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 
Artvin, Gümüşhane)’de oldu. İstatistiki 
Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. 
Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek 
artış yüzde 14.50 ile TR90 (Trabzon, 
Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 
bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış yüzde 20.52 ile 
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 
bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara göre 
en yüksek artış yüzde 13.99 ile TR63 
(Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 
bölgesinde gerçekleşti.

Ağustos’ta 
benzin, mo-

torin, elektrik, 
doğalgaz, içki 

zamları tüketici 
enflasyonunu 

aylık yüzde 2.30 
arttırdı. Yıllık tü-
ketici enflasyo-

nu yüzde 17.90’a 
çıktı. Üretici 

enflasyonu ise 
döviz kurlarına 
çok daha du-

yarlı olduğu için 
kurların rekor 

Ağustos’ta aylık 
üretici enflas-
yonu yüzde 

6.6 arttı, yıllık 
üretici enflasyo-
nu yüzde 32.13’e 
sıçradı. Analist-

ler yükselişin 
sürmesini ve 

tüketici enflas-
yonunda yüzde 
20’nin geçilme-

sini bekliyor.
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Cari işlemler 
dengesi, 

Temmuz ayında 
1.75 milyar 

dolar açık verdi. 
12 aylık açık 
ise 54 milyar 
560 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın 
Temmuz ayına göre 2 milyar 960 
milyon dolar azalarak 1 milyar 751 

milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun 
sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 54 
milyar 560 milyon dolar olarak kayıtlara 
geçti. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Temmuz ayına ilişkin cari işlemler denge-
si verisini açıkladı. Cari açık Temmuz’da 
son 11 ayın en düşük seviyesine indi. Aynı 
zamanda cari açık, Temmuz’daki 1 milyar 
751 milyon dolarla son 9 yılın en düşük 
Temmuz ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. 
Bu arada Haziran ayı cari açık verisi 2 
milyar 973 milyon dolardan 3 milyar 43 
milyon dolara, 12 aylık cari açık da 57 
milyar 386 milyon dolardan 57 milyar 520 
milyon dolara revize edildi.

Net hata noksan kalemi Temmuz’da 
2.98 milyar dolar olurken, 7 aylık 'kaynağı 
belirsiz para girişi' 11.6 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından yapılan açıklama-
ya göre, Temmuz’da ödemeler dengesi 
tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki 
yılın aynı ayına göre 2 milyar 533 milyon 
dolar azalarak 4 milyar 799 milyon dolara, 
birincil gelir dengesi açığı 25 milyon dolar 
azalarak 592 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan 
net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 
673 milyon dolar artarak 3 milyar 593 
milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB, bu 
gelişmede, seyahat kaleminden kaynakla-
nan net gelirlerin 578 
milyon dolar tutarında 
artarak 3 milyar 62 
milyon dolara yüksel-
mesinin etkili olduğunu 
bildirdi.

Birincil gelir den-
gesi kalemi altında 
yatırım geliri kalemin-
den kaynaklanan net 
çıkışlar, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 28 mil-

yon dolar azalarak 524 milyon dolar oldu.
Bir önceki yılın Temmuz ayında 318 

milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir 
dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 47 
milyon dolar net giriş kaydetti.

Doğrudan yatırım girişi 
707 milyon dolar
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 

net girişler 707 milyon dolar oldu. Portföy 
yatırımları 279 milyon dolar net çıkış 
kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendi-
ğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi 
piyasasında 463 milyon dolar net satış, 
devlet iç borçlanma senetleri piyasasın-
da ise 115 milyon dolar net alış yaptığı 
görüldü. Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki 
tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 153 
milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlarda 764 milyon dolar 
tutarında net giriş yaşandı. Diğer yatı-
rımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı 
muhabirlerindeki efektif ve mevduat var-
lıkları 701 milyon dolar, yurtdışı bankaların 
yurtiçindeki mevduatları da 737 milyon 
dolar net artış gösterdi.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili 
olarak bankalar 931 milyon dolar net geri 
ödeme yaparken, Genel Hükümet ve 
diğer sektörler, sırasıyla 56 milyon dolar 
ve 1 milyar 143 milyon dolar net kullanım 
gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 
2 milyar 424 milyon dolar rezerv artışı 
gözlendi.

Cari açıkta son 9 yılın 
en düşük Temmuz verisi



72 EYLÜL 2018

GÖSTERGE

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

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

işinizle ilgili bizden pek çok şey duyabilirsiniz 
ama bu cümleyi asla.

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.

5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

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