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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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A6 2.0 TDI’ın ortalama CO₂ emisyonu 109-132 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,2-5,1 lt/100 km değerlerindedir.

Sınırlı sayıda quattro edition Audi A6’lar,
şimdi çok özel koşullarla Vosmer’de sizi bekliyor. 
Vosmer
Yunus Emre Mah. 7523 Sok. No: 2 35060 Bornova/İzmir
Tel: (232) 463 50 75
Vosmer bir Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. yetkili satıcısıdır. 
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Sahibi
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR

Sorumlu Müdür
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

Yayın Kurulu
H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU
Bayram TALAY
N. Fatih ARACI

Yayın Sorumlusu
Mehmet Ali SÜTLÜ

Yönetim Yeri
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Cumhuriyet Bulvarı
No: 63 - İZMİR
Tel : (0 232) 455 29 00
Faks : (0 232) 425 36 35
  www.ebso.org.tr

EBSOHABER, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın aylık kurumsal 
yayın organıdır. EBSOHABER’de 
yayınlanan yazılar kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. 
Yazılar aksi belirtilmedikçe 
EBSO’nun resmi görüşünü 
yansıtmaz. İmzalı yazılarda 
ifade edilen görüşler 
sadece yazarlarına aittir.

Yerel süreli yayın
Baskı Tarihi: 26 Mart 2018

22
İş davalarında 
önce
arabulucu

Hükümetin gerçekleştirdiği yasal 
düzenlemelerle yatırım açısından 
iş dünyasının önündeki engeller 
kaldırılıyor.

Grafik - Baskı Öncesi

5632 sokak no: 26 çamdibi / izmir
tel : 232 458 58 09
faks : 232 458 54 04
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İkinci dönemin ardından

Sanayicinin gündemi ekonomi

Birlikte daha büyük hedeflere...

EİB ihracat artışında
Türkiye birincisi

Almanya ile açılan yeni
sayfaya sanayici desteği

Geçmiş dönem başkanlarımızdan
Akkan’ı sonsuzluğa uğurladık

Hesap değişti sanayi güçlendi

Cari açık Ocak’ta
beklentiyi aştı

Sektörel güvende gerileme

Temel ekonomik göstergeler

Ekonomide yatırım ortamı

Tarıma organize destek

Sanayiciye 
arabuluculuk önerileri

Küresel piyasalar
yön arayışında

Türkiye dış ticarette 
Doğu’ya yöneliyor

İş davalarında önce arabulucu

Esen’den meclis temennileri

İşsizlik yatay seyirde 10.4

Çiçekçi’den çalışma barışı,
enerji ve atık bertarafı uyarıları

Ambalajda sıfır atık hedefi
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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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Görev aldığımız son 2 dönem boyunca; 
Odamızı, bölgemizi, ülkemizi, dünyayı 
ilgilendiren çok ama çok önemli olaylara 

birlikte tanıklık ettik, güzellikleri birlikte paylaştık, 
zorlukları birlikte göğüslemeye çalıştık. Acılarımızda 
buluştuk. Ne kadarını başarabildik, takdiri siz değerli 
üyelerimizindir.

Baktığımızda; ikinci dönemimizi kapsayan 1.783 
günde 550’yi aşan uçak yolculuğu yaptığım, 604 
günü İzmir dışında geçirdiğim, İzmir’i temsil ettiğim 
TOBB Başkan Yardımcısı sıfatımla 371 etkinlikte görev 
aldığım, 657üst düzey konuğa ev sahipliği yaptığım, 
993 etkinlikte Odamızı temsil ettiğimiz, Vakfımız 
aracılığıyla 1971 öğrenciye burs imkanı sağladığımız,   
22 bini aşkın yerel ve ulusal yazılı basında yer 
aldığımız oldukça yoğun bir dönemi hayırlısıyla 
kapamanın mutluluğunu yaşıyorum. 

Üyelerimizin konularını Ankara nezdinde ve ilgili 
kurumlar düzeyinde takip etmemizin sonucunu; 
özellikle ikinci dönemimizde 100’e ulaşan sonuçlanmış 
girişim sayımızla almış olmamız, bağımsız bir kuruluşa 
yaptırdığımız üye memnuniyetimizin yüzde 86,3’e 
yükselmiş olması gayretlerimizin karşılığını görmek 
açısından oldukça teşvik edicidir.

Dönemimiz boyunca dedik ki; “Ülkemizin 
kalkınması için 3 şeye ihtiyacımız var: Üretimde İleri 
teknoloji, Sürdürülebilir Büyüme ve Nitelikli Eğitim”. 
Ama ısrarla da Üretim Yoksa Kalkınmak Hayaldir” 
dedik. Bunun için neler yapılması gerektiğine dair 
öneriler sunduk, rakiplerimiz karşısında rekabet 
edebilmek için eşit şartların sunulmasına dair 

farkındalık oluşturmaya çalıştık. 
Yeri geldi gündemi değerlendirdik, yeri geldi 

gündemi oluşturduk. Yeri geldi olanı biteni anlamaya 
çalıştık. Ama her daim, üyelerimizin, Bölgemizin 
ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yapılması 
gerekeni çekinmeden, korkmadan, elimizi taşın altına 
sokarak yapmaya gayret ettik. Kaynaklarımızı en etkin 
şekilde kullanarak, sonuç odaklı olmayı temel ilke 
edindik. 

Önümüzdeki gündem, bugünden baktığımızda 
geçmişten çok daha zor ve geleceği bugünden 
şekillendirecek nitelikte konulara sahip. Allah 
ülkemizin ve üretime gönül veren sanayicilerimizin 
yardımcısı olsun.

Bu süreçte, kaybettiğimiz yol arkadaşlarımızı 
rahmetle ve saygıyla anarken, Odamız üzerinde 
emeği olan geçmiş dönem başkanlarımızdan, 
üyelerimize, son dönemde Meclisimizi, Meslek 
Komitelerimizi oluşturan, mesailerini Odamız için 
ayıran üyelerimize, birlikte uyumlu çalıştığım Yönetim 
Kurulundaki arkadaşlarıma ve değerli katkıları ile bize 
güç katan Meclis Başkanımıza sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. Odamızın gerçek sahibi olarak gördüğüm 
çalışanlarımıza ve destek aldığımız danışmanlarımıza 
katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. 

Demokratik hak ve yükümlülüğün bir göstergesi 
olan Oda seçimlerine katılımın yüksek olmasını çok 
önemsiyor, her sektörün en güçlü şekilde temsil 
edilmesini ümit ediyor, Odamız için hayırlı, uğurlu 
olmasını, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını 
diliyorum.

İKİNCİ DÖNEMİN ARDINDAN

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar

BAŞKAN
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Ekonomide yatırım ortamı
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar olarak ülkemizin yatırımlar açısın-
dan cazip hale gelmesi ve iş yapma kolay-
lığında üst sıralarda yer alması amacıyla 
gösterilen çabalara dikkat çekti. Şirket ku-
ruluşundan dış ticaret işlemlerine, finans-
mana erişimden istihdam desteklerine 
kadar pek çok konuda önemli mesafeler 
kaydedildiğini anlatan Yorgancılar, süre, 
maliyet ve bürokratik işlem anlamında 
yatırımcıların karşılaştığı süreçlerin iyileş-
tirilmesiyle üretim ve ihracatın artacağını 
vurguladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı, ekonomide 
güven ortamını pekiştirecek çalışmaların 
konuşulduğu platform oldu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yor-
gancılar, İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
ilk 20 içinde yer almayı sağlayacak eylem 
planları hakkında bilgiler verirken, şirket 

kuruluş işlemleri, icra-iflas mevzuatı, inşa-
at izinleri ve tapu işlemleri, ticari davalar, 
dış ticaret işlemleri, finansmana erişim 
ile vergi beyannamelerinin birleştirilmesi 
başlıklarını gündeme taşıdı. 

İflas ertelemenin kaldırıldığını, kur-
tarma anlaşması olarak yapılan yeni 
düzenleme ile 6-7 yıl alan sürecin 23 aya 
indiğini hatırlatan Yorgancılar, “Alacaklıla-
rın haklarını koruyan daha adil bir sistem 
geldi. Şirketin devamlılığı esas alınıyor, 
şirket devam ettirilemiyorsa hızlıca tasfiye 
edilecek” dedi.

Yorgancılar, inşaat izinlerinde mevcut-
taki 18 prosedürün 6’ya indiğini, beledi-
yelerin çeşitli birimleri tarafından yapılan 
12 işlemin 5’e düştüğünü belirtirken, Yapı 
Denetim Kanunu’nda yapılan değişiklikle 
inşaat ruhsatındaki imza sayısının da bire 
düşürüldüğünü haber verdi. Kurumlar 
arası elektronik bağlantılarla işlemlerin 
basitleştirildiğini de ifade eden Yorgan-
cılar, şantiye için SGK kaydının otomatik 

GÜNDEM

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 

Yorgancılar, 
zaman, maliyet 
ve bürokratik 

işlem anlamında 
yatırımcıların 

karşılaştığı 
süreçlerin 

iyileştirilmesiyle 
üretim ve 
ihracatın 

artacağını 
vurguladı.
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olarak oluşturulacağını, “SGK-vergi 
borcu yoktur” yazılarının elektronik 
ortamda belediyelere aktarılacağı-
nı, tapuda cins tahsisinin iskan izni 
alındıktan sonra otomatik olarak 
gerçekleştirileceğini, belediyelerle 
tapu idareleri arasında emlak vergi 
beyanının elektronik ortamda pay-
laşılmasının sağlanacağını anlattı.

Sanayi yatırımları destekleri
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, “Sanayi Sicil Belgesi’ne 
sahip işletmelerin imalat sanayinde 
kullandıkları yeni makine ve teç-
hizata 2019 yılı sonuna kadar KDV 
istisnası getiriliyor. Yeni makine ve 
teçhizata da hızlı amortisman sağla-
nacak. Mevcut amortisman süre-
lerinin yarısı kadarlık daha kısa bir 
sürede amortismana tabi tutularak 
gider yazılabilecek. Yine 2019 yılı 
sonuna kadar olan bu imkan için 
yatırım teşvik belgesi aranmaya-
cak. Organize sanayi bölgelerinin 
altyapıları ile küçük sanayi sitele-
rinin üstyapı yatırımlarına da KDV 
istisnası getiriliyor” diye konuştu.

KDV reformu ile devreden KDV 
iadesinin önünün açılacağına işaret 

eden Ender Yorgancılar, böylece 
halen 100 milyar TL’yi aşan ve her 
yıl yaklaşık 15 milyar TL eklenen 
KDV alacaklarına çözüm getirile-
ceğini anlattı. Yorgancılar, “3 ayda 
sonuçlandırılmayan KDV başvuru-
larına faiz ödenecek. İndirimli KDV 
uygulaması yerine sektörel tek oran 
uygulamasına geçilmesi, küçük 
işletmeler için hasılat esaslı KDV 
uygulaması gündemde” dedi.

Ender Yorgancılar, SGK mevzu-
atında yapılan düzenlemeyle kısmi 
çalışma ile ilgili belgelerin fiziki 
ortamda her ay SGK’ya verilmesi 
uygulaması yerine işverenin online 
beyanının esas alınacağını, işe baş-
layan işçilerin işe başlamadan önce 
verilen işe giriş bildirgelerinin de 
belirlenecek sektörlerde işe alınacak 
1-25 yaş aralığındaki gençler için 
çalışmaya başladığı gün verilebil-
mesine imkan sağlandığını söyledi.

Yıllık ücretli izinlerin esnek 
kullanılması imkanı, fazla çalışma 
muvafakatinin her yıl yerine işe 
girişte bir kez alınması, İŞKUR İl Mü-
dürlüğü’ne her yıl bildirim zorunlu-
luğunun kaldırılması gibi kolaylıkları 
da hatırlatan Yorgancılar, “10 ve 

daha fazla işçi çalıştıran çok tehlikeli 
işyerlerinde 3 yıl süreyle ölümlü 
veya sürekli iş görememezliğe yol 
açan iş kazası olmaması durumun-
da işsizlik sigortası işveren primi 3 
yıl süreyle yüzde 2 yerine yüzde 1 
olarak uygulanacak. 50 ve daha az 
işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde 
iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 
istihdam etme zorunluluğu 2020 
yılına ertelendi” bilgisini verdi.

Nefes Kredisi’ne devam
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

ile Kredi Garanti Fonu’nun 2017’de 
hayata geçirdiği Nefes Kredisi ile 
27 bin firmaya 3 milyar liralık kredi 
kullandırıldığını, KOSGEB aracılı-
ğıyla 290 bin firmaya 8 milyar lira 
kredi ve Hazine desteğiyle 364 
bin firmaya 221 milyar liralık KGF 
kefaleti sağlandığını vurgulayan 
Yorgancılar, “2018 yılında da Nefes 
Kredisi’ne devam edilecek. 12 eşit 
taksitte 200 bin liraya kadar kredi 
kullanılabilecek. EBSO olarak biz de 
TOBB aracılığıyla oluşturulan ha-
vuza 3 milyon liralık katkı koyduk” 
diye konuştu.

GÜNDEM
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Mesleksizlik 
sorununa çözüm
Türkiye’nin ilk sıradaki sosyo-

ekonomik sorunu işsizliğe çözüm 
bulmak amacıyla TOBB tarafın-
dan 2010 yılında başlatılan UMEM 
BECERİ ’10 projesi ile önce işsizlere 
nitelik kazandırılarak istihdam edil-
melerinin sağlandığını, 2015 yılında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı ile yapılan işbirliği sayesinde Oda 
ve Borsaların İŞKUR Hizmet Noktası 
haline getirildiğini hatırlatan Yor-
gancılar, 2018 yılından itibaren de 
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştir-
me İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile 
işbaşı eğitim programları, mesleki 
eğitim kursları ile işbirliğinin devam 
edeceğini, işveren taleplerine göre 
kursların açılacağını söyledi. 

Herkes kazanıyor
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, “6111 Sayılı Kanun’la ge-
tirilen SGK teşviki ile mevcut çalışan 
Mesleki Yeterlilik Belgesi alırsa firma 
SGK işveren primini 12 ay ödemiyor. 
Belgesi olan işçi istihdam edilirse, 
firma SGK işveren primini 54 ay 
ödemiyor. Çalışan, Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sınav ücretini geri alıyor. 
Odalar öncülüğünde 1 haftalık kurs 
ücretsiz oluyor. Firma; personelinin 
sınav ücretini iade alıyor, istihdam 
teşviklerinden yararlanıyor, cezai 
yaptırıma maruz kalmıyor. Oda ve 

Borsalar hizmeti üyesinin ayağına 
götürüyor, bütçesine katkı sağlıyor. 
Bu sistemle herkes kazanıyor” dedi.

2017 yılındaki istihdam seferber-
liğinde 10 milyon işçi için aylık 100 
lira asgari ücret desteği ödenerek 
TOBB çatısı altındaki üyelere top-
lam 10 milyar liralık, yeni işe alınan 
her işçi için 773 liralık SGK prim ve 
vergi desteğinin toplam 500 bin 
işçide 4 milyar liralık, İş Başı Eğitim 
Programı’ndan yararlanan 300 bin 
işçi için 2.5 milyar liralık destek 
sağlandığını vurgulayan Yorgancılar, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“2018 yılındaki istihdam sefer-
berliğinde ise 3 yıl boyunca her 
artı 1 istihdam için 1 yıl süreyle işçi 
başına aylık 887 lirayı bulan vergi-
ler ve SGK primleri ödenmeyecek. 
İşveren işçisine sadece net asgari 
ücreti ödeyecek. Kadınlar, gençler 
ve engellilerin istihdamında bu süre 
1.5 yıl uzatıldı. İmalat ve bilişim sek-
törlerinde faaliyet gösteren işyerleri 
için teşvik miktarı daha da yüksek, 
işçi başına aylık 2 bin 29 lirayı bulu-
yor” ifadelerini kullandı.

Arabulucu ile çözüm
Ender Yorgancılar, İş Mahke-

meleri Kanunu’nda yapılan ve 2018 
yılı başından itibaren yürürlüğe 
giren düzenleme ile işçi-işveren 
anlaşmazlıklarında önce arabulu-
cuya başvurma şartının getirildiğini 

hatırlatırken, “Arabulucuya başvur-
madan doğrudan İş Mahkemesi’ne 
açılan davalar usulden reddedile-
cek. Uyuşmazlık, arabuluculuk yo-
luyla çözümlenirse ve arabulucunun 
son tutanağına dayalı olarak verilen 
kararlarda, karar ve ilam harcı 35.90 
lira olacak. 

Anlaşma tutanağında ihbar ve 
kıdem tazminatı ibaresi geçmesi 
halinde işçi işsizlik sigortası öde-
neği alabilecek. Taraflar işe iade 
konusunda anlaşmaları halinde işe 
başlatmama durumunda ödenecek 
4 aya kadar ücret tutarı ile 8 aya 
kadar tazminat miktarını parasal 
olarak belirleyecekler. Anlaşma 
sağlanan hususlar diğer işçiler için 
emsal teşkil etmeyecek. Anlaşmaya 
varılamaması durumunda yargı yolu 
açık. Arabuluculuk zorunluluğunun 
başladığı ilk ayda 6 bin 835 dava-
dan 4 bin 53’ü, oransal olarak yüzde 
70’i anlaşma ile sonuçlandı” dedi.

Dijitalleşme projeleri
TOBB çatısı altındaki oda ve 

borsalardan 203’ünün Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi kullandığını 
ifade eden Yorgancılar, yeni üyelikle 
tam entegre sistem eğitimleri için 
40 milyon liralık katkı sağlandığını 
bildirdi. Ender Yorgancılar, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Harç Takip Sistemi ile 238 
Odamız hizmeti üyenin ayağına 

GÜNDEM
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götürdü. Ticaret Sicili harçları, Rekabet 
Kurumu payı, Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesi İlan Bilgi ve Ücretleri için Ticaret Sicili 
Müdürlükleri ile Oda veznelerinin entegre 
olması sayesinde üyelerimiz hiç bankaya 
gitmeden işlemlerini Odada bitiriyor. Gelir 
İdaresi Başkanlığı, Rekabet Kurumu ve 
TOBB’a otomatik bildirim yapılıyor. Yeni 
üyelik ve muhasebe yazılımı Google ile 
aynı altyapıyı kullanıyor. Tam yedekli ve 
tüm güvenlik önlemleri alınmış güçlü veri 
tabanı altyapısını Oracle sunuyor. Mersis 
ile entegrasyon sayesinde yeni kayıtta ve 
değişikliklerde veri girişi minimuma indi-
rildi. Ticaret Sicili Gazetesi ilan bilgileri ve 
gazete görüntüleri firma kartına eklendi. 
Mevzuata tam uyumlu sistem sayesinde 
personel hatasız iş yapıyor. Ayrıca Oda ve 
Borsaların aynı standartta işlem yapması, 
aynı belgelerin aynı görüntü ve içerikle 
sağlanması imkanı getirildi. 7 gün 24 saat 
elektronik belge sağlama sayesinde üye-
nin herhangi bir belge almak veya aidat 
ödemek için Oda ve Borsaya gelme külfeti 
ortadan kaldırıldı.”

Dijitalleşme projeleri sayesinde; Fa-
aliyet Belgesi, Faaliyet Belgesi Ortaksız, 
İhale Durum Belgesi, Firma Ortakları Bel-
gesi, Yerli İstekli Belgesi, Sanayici Belgesi, 

Ortaklık Teyit Belgesi, Oda Kayıt Sicil 
Sureti, Kayıtlı Üye Onay Belgesi, İngilizce 
Faaliyet Belgesi, Teşekkür Belgesi ve Sicil 
Kayıt Levhası, e-imzalı olarak ya da ıslak 
imzalı kargo ile alınabiliyor.

Yeni üyelik ve muhasebe yazılımının 
ikinci fazında bordro ve insan kaynakları 
modülü, stok, satınalma, demirbaş ve 
yönetim modülleri ile belge başvurusu 
ve bilgilendirme gibi mobil işlemler yer 
alıyor. 

Sanayi kapasite raporu ve yerli malı 
belgesi otomasyonu ise başvuru ve tüm 
işlemlerin online olarak gerçekleştirilebi-
leceği sistem olarak tasarlandı. Yeni üyelik 
ve muhasebe sistemi ile tam entegre ha-
linde çalışacak. Menşe ve dolaşım belge-
leri otomasyon sisteminde ise A.TR, EUR.1, 
EUR-MED, Menşe Şahadetnamesi, Form 
A, D-8 Menşe gibi belgeler dijital ortamda 
sağlanabilecek. EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, “İş dünyasının bütün 
bu kazanımları Odalarımız, Borsalarımız 
ve Birliğimiz sayesinde gerçekleşiyor. Ya-
tırımların, üretimin, istihdamın ve ihracatın 
artması, vergi gelirlerinin yükselmesi, 
sonuçta güçlü ekonomimizle dünyanın en 
gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almak için 
var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
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Almanya Büyükelçisi Martin 
Erdmann’ın Ege Bölgesi Sanayi 
Odası ziyareti, Türkiye ile 

Almanya arasındaki ilişkilerde yeni bir 
dönüm noktasının işareti oldu. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, 
Türkiye ile Almanya arasında yüzyıllara 

dayanan köklü ilişkilere ülkelerin kendi 
iç politikalarındaki süreçler nedeniyle 
zarar verilmesi yerine ekonomi dahil 
olmak üzere her alanda değerlendirilip 
güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
Almanya Büyükelçisi Erdmann da, geride 
kalan 1.5 yıllık sürede iki ülke arasında 
yaşanan soğukluğun diyaloğun şart 
olduğunu gösterdiğini ve Almanya ile 
Türkiye’nin birbirine ihtiyacını ortaya 
koyduğunu ifade etti.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi 
Erdmann, Almanya İzmir Başkonsolosu 
Dr. Rainer Lassig ile birlikte Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Heyete ev 
sahipliği yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Gökçüoğlu, kurumlar 
arasında sıkı işbirliği ve yakınlığa 
vurgu yaparken, “Oda yönetimi olarak 

Almanya ile açılan yeni
sayfaya sanayici desteği



13MART 2018

ULUSLARARASI

geride bıraktığımız 2009-2017 
döneminde Almanya ile bakan 
düzeyinde de katılımların olduğu 
47 aktivite gerçekleştirdik. Daha 
geçtiğimiz ay Aachen’de model 
fabrika ziyareti yaptık. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
ile McKinsey desteğiyle ve EBSO 
koordinasyonunda İzmir’de model 
fabrika kurarak sanayicimize 
Sanayi 4.0’ı ve dijitalleşmeyi somut 
örneklerle anlatmak istiyoruz” dedi.

İzmir’in bir sanayi şehri 
olduğunu belirten Gökçüoğlu, 
EBSO çatısı altında temsil edilen 
64 değişik sektördeki üretim 
çeşitliliğine de dikkat çekti. İbrahim 
Gökçüoğlu, “İzmir; sanayisi, ticareti, 
turizmi, lojistik avantajları, yatırım 
avantajları sunan organize sanayi 
ve serbest bölgeleri, nitelikli işgücü, 
sosyal yaşamı ve iklimiyle batıya 
en yakın ve yaşanılacak kenttir. 
2017 yılında Türkiye’nin Almanya’ya 
ihracatı 15 milyar 121 milyon dolar, 
ithalatı da 21 milyar 302 milyon 
dolar olarak gerçekleşirken İzmir’in 
ihracatı 1 milyar 116 milyon dolar, 
ithalatı da 988 milyon dolar oldu. 
Bir başka ifadeyle İzmir cari açık 
değil dış ticaret fazlası veriyor” diye 
konuştu.

Almanya’nın üretim üssü
Almanya Büyükelçisi 

Erdmann da, İzmir’de Almanya 
Başkonsolosluğu ile EBSO 
arasındaki yakın ve olumlu 
işbirliğinin sürdürülmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
İzmir’e “Almanya’daki üretim 
yerinin devamı” gözüyle baktıklarını 
söyleyen Martin Erdmann, “Alman 
şirketleri burada da bir katma 
değer oluşturuyor. Hugo Boss 
3 bin 250 kişiye doğrudan iş 
imkanı sağlıyor. Enercon burada 
yatırım yaptı. Manisa’da Bosch var. 
Türkiye’de toplam 17 bin çalışanı 
olan ve 3.5 milyarlık ciro yapan 
Bosch üretimi bir hafta durdursa 
Almanya’daki otomotiv endüstrisi 
iflas eder. Ayrıca Türkiye’nin genç 
nüfusu da büyük potansiyel” dedi.

Gökçüoğlu: Güçlü ilişkilerle ilerleyelim
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökçüoğlu, Türkiye ile 

Almanya arasında yüzyıllara dayalı bir ilişki bulunduğuna işaret 
ederken, şu görüşleri dile getirdi:

“Ülkelerin kendi iç politikalarındaki süreçlerin köklü ilişkilere 
zarar vermemesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ile Almanya 
arasındaki ilişkilerin ekonomi dahil olmak üzere her alanda daha ileri 
noktalara ulaşması için aramızdaki bağları güçlendirelim. Ülkeleri 
yöneten hükümetler zamanla değişir ancak ülkeler yerinde duruyor. 
Dostluk yönündeki bakış açıları değişmemeli. Sorunlar, önyargısız 
görüşüldüğünde ve ülkeler özeleştiri yaptığında çözülür. Türkiye’ye 
karşı önyargı ile bakılmaması için birlikte çaba gösterelim.”

Erdmann: Birbirimize ihtiyacımız var
Geride kalan 1.5-2 yıllık sürede Almanya ve Türkiye arasındaki 

siyasi ilişkilerde soğuk bir dönem yaşandığını hatırlatan Büyükelçi 
Erdmann, “Bu süre içinde her iki tarafın da sonuçları öngörülemeyen 
hataları oldu, olaylar birbirini tırmandırdı. Ancak her kötü şeyden 
bir iyilik çıkacağına inanıyorum. Bu sürecin sonundaki iyilik, 
birbirimize ihtiyacımız olduğunu, konuşmanın şart olduğunu ortaya 
koymasıdır. Ülkelerimiz arasındaki gerginlik aile içi tartışma gibi, 
bunu geride bırakmanın zamanı geldi. Ben bu konuda iyimserim” 
değerlendirmesini yaptı. 

Masada dostluk vardı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Kanada 
ile kazan-kazan stratejisine dayalı bir yol 

haritası geliştirmek istediklerini bildirdi.
Kanada Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı 

Neil Krell’in Ege Bölgesi Sanayi Odası ziyaretine 
ev sahipliği yapan Gökçüoğlu, bu ziyaretten kısa 
bir süre önce İzmir’e gelen Büyükelçi Christopher 
Cooter ile görüşmesini de hatırlatarak, “İzmir ile 
Kanada’nın bir şehrinin kardeş şehir olmasını arzu 
ediyoruz. Bu doğrultuda Kanada’dan Büyükelçiliğin 
de önerisiyle bir partner kurum ile EBSO 
arasında işbirliği anlaşması imzalayarak karşılıklı 
görüşmelerle sektörel ilişkileri derinleştirmek 
istiyoruz” dedi.

İbrahim Gökçüoğlu, İzmir’in EBSO çatısı 
altında gıdadan tekstile, makineden elektrik ve 
elektroniğe, otomotiv ve yedekparçadan kimya ile 
yenilenebilir enerjiye kadar 64 değişik sektördeki 
sanayi üretimi, ticaret potansiyeli ve yabancı 
sermaye kültürüne dikkat çekerken, 13 organize 
sanayi bölgesi, 2 serbest bölgesi, eğitimli iş gücü, 
lojistik avantajlarıyla Türkiye’nin batıya açılan kapısı 
konumunda olduğunu anlattı.

EBSO olarak ekonomik ilişkilerde olumlu 
sonuçlar elde edebilmek için kazan-kazan 
stratejisiyle hareket ettiklerini belirten Gökçüoğlu, 
“Kanada ile geliştirilecek yol haritasında öncelikle 
partner kurumun belirlenmesi gerekiyor. Ardından 
karşılıklı bilgi paylaşımları ve önerilerle öncelikli 
sektörleri ortaya çıkararak ticaret heyetleri 
organize edebiliriz. Ekonomik ilişkilerimizin arzu edilen 
seviyelere çıkması için hem ülkemiz hem de kentimiz 
adına işbirliğine hazırız” dedi.

İzmir’den Türkiye dışındaki 32 noktaya direkt uçak 
seferleri bulunduğunu, Kanada’nın büyük kentlerine de 
İstanbul’dan uçuşlar yapıldığını hatırlatan Gökçüoğlu, 
“Bu durum ticarette önemli bir avantaj teşkil ediyor. 
Ancak, ikili ilişkilerin hızını kesen ve Kanada’nın 
Türkiye’ye karşı uyguladığı vize engelinin ortadan 
kalkması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gökçüoğlu, Kanada’nın özel standartlara ve kurallara 
sahip olduğunu, gümrük konusunda ciddi uygulamaları 
bulunduğunu da ifade ederken, “Özel durumlara 
ilişkin bilgi notlarının Büyükelçilik tarafından Odamıza 
ulaştırılması halinde dış ticarette sıkıntı yaşanmaması 

amacıyla üyelerimizle paylaşabiliriz” ifadelerini 
kullandı.

Ortak iş fırsatları
Kanada Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Krell de, 

DEİK organizasyonuyla Nisan ayında Kanada’da 
bir toplantı yapılması kararı aldıklarını haber verdi. 
Kanada ile Türkiye’nin pek çok alanda ortak iş fırsatına 
sahip olduğunu belirten Neil Krell, kendisinin özellikle 
sağlık ve medikal sektörlerindeki bağlantılarını 
örnek gösterdi. Krell, “Sadece sağlık alana bağlı 
kalmayıp sizlerin de yönlendirmesiyle belirlenecek 
sektörler üzerinden karşılıklı araştırmalar yapabiliriz. 
Özellikle kardeş şehir ve partner kuruluş önerilerinizi 
sayın büyükelçimizle paylaşacağım. Önümüzdeki 
süreçte EBSO ile daha detaylı görüşmeler yapmak 
arzusundayım” dedi. 

Kanada ile İzmir işbirliğinde
EBSO’dan önemli adım

ULUSLARARASI



Yiyecek & İçecek
Otomatları



16 MART 2018

Kredi derecelendirme kuruluşu 
Moody’s Mart ayında aldığı kararla 
Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den 

Ba2’ye çekti, kredi görünürlüğünü ise 
negatiften durağana çevirdi. Bu kararın 
gerekçesi olarak parasal politikanın 
etkinliğindeki ilave aşınma ve temel 
yapısal reformların uygulanmasındaki ek 
gecikmeler olduğu belirtilirken, dış şok 
riskinin arttığı şeklinde değerlendirmeler 
yapılıyor. Ayrıca bankacılık sektörünün 
dış kaynak temininde vadelerinin 
uzatılmasının dış kırılganlıkları azaltacağı 
vurgulanıyor. Daha uzun vadeli kaynak 
temini ile kredi notunun tekrar bir üst 
seviyeye yükseltilebileceğine işaret 
ediliyor.

Bilindiği üzere bankalar kaynak 
bulma ve o kaynağı etkin bir şekilde 
piyasaya enjekte etme işlevi görür. Reel 
sektör, bu kaynaklarla kısa veya uzun 

vadelerle kredilendirilir. Orta ve uzun 
vadeli kredilerin payının artıyor olması 
bankacılık sisteminin sağlıklı bir evreye 
geçtiğine işaret etmektedir. Bu durum 
sisteme olan güveni göstermektedir.

Türk Eximbank olarak orta ve uzun 
vadeli kaynaklarımızdaki değişimi, 
bunun ihracatçılarımıza yansımalarını 
ve uluslararası finans çevrelerinde 
Türkiye’ye ve Türk Eximbank’a olan bakışı 
incelediğimizde, kredi derecelendirme 
kuruluşlarının ülkemiz için gözden 
kaçırdığı veya göz ardı ettiği bazı 
gerçeklerin olduğunu görüyoruz.

Şöyle ki; biz yıllık programımızda 
yer alan kredi hedeflerimizi 
gerçekleştirebilmek ve borç 
yükümlülüklerimizi yerine getirilebilmek 
için, Merkez Bankası reeskont kaynağı 
hariç belli tutarlarda döviz cinsinden 
kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Söz 

İhracatçılarımızı daha uzun 
vadelerle finanse edeceğiz

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

EGE’DEN

2017 yılında 
bir önceki yıla 
göre orta uzun 

vadeli kredi 
desteğimizde 
yüzde 16’lık 
bir büyüme 

oranı yakaladık. 
2016 yurt içi 
toplam kredi 
desteğimizde 

orta uzun vadeli 
kredilerimizin 

payı yüzde 
12,6 iken, 2017 
yılında 1 puan 
artış sağladık 

ve yüzde 
13,6’ya ulaştık. 
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konusu kaynak ihtiyacını, kredi 
ve sermaye piyasalarından 
yapacağımız borçlanmalar 
ile karşılıyoruz. 2017 yılında 
bu ihtiyacımızı uluslar üstü 
kuruluşlardan sağlanan fonlar ve 
bunların garantisi ile sağlanan 
fonlarda ve eurotahvil ihracı ile 
sağladığımız uzun vadeli fonlarda 
yüzde 22’lere varan oranlarda 
artış yakalayarak karşıladık. 
Bunun yanında 2017 yılında 
sendikasyon kredilerini bir önceki 
yıla göre daha düşük maliyetle 
yeniledik. Bu vesileyle kredi faiz 
oranlarımızda yüzde 20’lere varan 
oranlarda indirime gittik. Yani, 
kaynak yapımızda uzun vadeli 
kaynakların payını arttırırken 
kaynak maliyetlerimizde düşüş 
olunca da zaman kaybetmeden 
ihracatımıza yansıttık.

Ayrıca 2017 yılında bir önceki 
yıla göre orta uzun vadeli kredi 
desteğimizde yüzde 16’lık 
bir büyüme oranı yakaladık. 
2016 yurt içi toplam kredi 
desteğimizde orta uzun vadeli 
kredilerimizin payı yüzde 12,6 
iken, 2017 yılında 1 puan artış 
sağladık ve yüzde 13,6’ya ulaştık. 
İhracatçılarımızı daha uzun vadeli 
kredilerle destekler hale geldik.

Tüm bunlarla beraber 
uluslararası işbirliğimizi 
geliştirecek adımlar atmaya 
devam ediyoruz. Türkiye 
ekonomisinin gücünü, 
sağlamlığını gittiğimiz her 
yerde anlatıyoruz. Uluslararası 
piyasalarda ülkemize yönelik 
algıda olumsuz bir değişime 
şahit olmadığımızı rahatlıkla 
söyleyebilirim. Son olarak 
gerek dış fon kaynak çeşitliliği 
yaratabilmek gerekse yatırım 
piyasalarına yön veren yatırımcılar 
ile görüşmek üzere Aralık ayında 
Japonya’da, Şubat ayında ise 
Amerika’da düzenlediğimiz 
yatırımcı toplantılarında (non-
deal roadshow) bunu gördük.

Japonya’da Japon bölgesel 
bankaları ve kurumsal 

yatırımcılar ile kapsamlı 
görüşmeler gerçekleştirdik. 
Düzenlenen toplam 15 toplantı 
çerçevesinde Japon yatırımcılara, 
makroekonomik gelişmeler ve 
Türk Eximbank’ın ekonomideki 
rolü ile ilgili olarak kapsamlı 
bilgi sunduk. Türkiye ekonomisi 
ve önümüzdeki döneme ilişkin 
beklentiler ile uluslararası 
düzeydeki ilişkilerimiz, 
toplantıların en önemli gündem 
maddelerini oluşturdu. Toplantılar 
aracılığıyla Japon yatırımcılara, 
Türkiye ekonomisinin büyüme 
dinamikleri ile ekonomideki 
yapısal dönüşümü aktarma imkânı 
bulduk. Uzun bir aradan sonra 
Japon yatırımcılar ile bir araya 
gelen ilk Türk bankası olduk. 

Bunun yanı sıra Şubat ayında 
ABD piyasalarından fon sağlamak 
amacıyla düzenlediğimiz 
toplantılarda toplamda 1 trilyon 
ABD dolarının üzerinde iş hacmi 
olan dünya çapında tanınmış 
varlık yönetim, sigorta ve hedge 
fonu şirketlerinden oluşan 13 
yatırımcı kuruluş ile buluştuk. Söz 
konusu kuruluşlar ile Bankamızın 
2017 yıl sonu finansal bilgilerini 
paylaştık.

Toplantılarda şunu gördük: 
Türkiye finans çevrelerinin 
gözünde güven veren yapısını 
koruyor. 2017 yılını her şeye 
rağmen yüzde 7’nin üzerinde bir 
büyümeyle kapatacak olmamız 
da bu güvenin boşuna olmadığını 
kanıtlıyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 
2018 yılı başından itibaren yürürlüğe 
giren ve bütün sektörleri yakından 

ilgilendiren Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği’nin getirdiği yükümlülükler 
hakkında sanayicileri bilgilendirdi. EBSO 
Çevre Çalışma Grubu’nun Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Ambalaj 
Atıkları Yönetimi Şube Müdür Vekili Aylin 
Çiçek ile Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ersin 
Gürtepe’nin katılımıyla gerçekleştirdiği 
seminerde, sanayicilerin yönelttiği sorular 
da cevaplandırılırken, ambalaj atıklarının 
geri kazanımıyla sağlanacak ekonomik 
değerlere dikkat çekildi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çevre 
Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi, 
belediyelerle sanayicilere yönelik olarak 
iki ayrı oturumda gerçekleştirilen 
seminerin açılışında yaptığı konuşmada, 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği’ni olumlu bulduğunu söyledi. 
Çiçekçi, “Yönetmeliğin içeriğinden çok 
nasıl daha iyi uygulanacağını hep birlikte 
öğrenmeye çalışacağız. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Yönetmeliklere tabu gibi 
yaklaşmayıp değişiklikler yapması da çok 
olumlu bir durum” dedi.

İzmir’deki uygulamalar
İzmir Çevre ve Şehircilik İI Müdür 

Yardımcısı Şükran Nurlu, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı sıfır 
atık uygulaması hakkında sanayicilere ve 
sektör temsilcilerine bilgi verdi. Nurlu, 
“Bakanlığımız geri dönüşümü ve atık 
yönetimini çok önemsiyor. Sanayicilerle 
de bir araya gelip, uygulamada karşılaşan 
sorunları bilmek istiyoruz. Sıfır atık 
uygulaması, 2019’da İzmir’deki tüm kamu 
kurumlarda gerçekleştirilecek. Atıkların 
kategorilerine göre doğru şekilde 
ayrılması önemli. Bu süreci kampanya 
halinde yürütmek istiyoruz” diye konuştu. 

Mevzuatın uygulanması için sanayici, 
kurum ve koordineli olarak çalıştıklarını 
ifade eden Nurlu, uygulamada karşılaşılan 
sorunlara ilişkin notları da Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na ileteceklerini 
bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran 
da, Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği’nin belediyelerin önünü 
açmasının önemine dikkat çekti. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılında 
henüz bir yönetmelik yayınlanmadan 
Karşıyaka ve Bornova Belediyeleri ile 
protokol yaparak ambalaj atıklarının 
toplanması ve değerlendirilmesine 
ilişkin çalışmalar başlattığını hatırlatan 
Devran, “Vatandaşlarımız çok duyarlı, o 
dönemde 10 bin kişiye ulaştık. Bakanlıkla 
da iletişim içinde olduk. Sürdürülebilir 
çevre için ambalaj atıklarının toplanıp 

ÇEVRE

Ambalajda sıfır atık hedefi

Erdoğan
Çiçekçi

Şükran
Nurlu

Yıldız
Devran

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, 
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Yönetmeliği’nin 
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yükümlülükler 
hakkında yerel 

yönetimler 
ve sanayiciler 

için iki ayrı 
bilgilendirme 

toplantısı 
gerçekleştirdi.
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geri kazanılması önemli, atık 
yönetiminin sürdürülebilir 
olmasında da ekonomiklik önemli. 
Devletin mutlaka katkısı olmalı” 
diye konuştu.

Kaynaklar akılcı yönetilmeli
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Ambalaj Atıkları Yönetimi Şube 
Müdür Vekili Aylin Çiçek, 27 Aralık 
2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla 
yürürlüğe giren Yönetmelik 
için büyük çaba gösterdiklerini 
anlattı. Bugüne kadar yapılmış 
ve iyi yürüyen çalışmaları daha 
ileri noktalara taşımak, sorunları 
da bertaraf etmek istediklerini 
belirten Çiçek, “Yönetmelik son 
halini alıp yayınlanmadan önce 
bütün görüşleri yansıtmaya çalıştık. 
Uymak zorunda olduğumuz 
kanunlar, birlikte çalıştığımız 
Bakanlıklar ve paydaşlarımız var. 
Ambalaj atıklarının ekonomik 
değeri var, bunun da sürdürülebilir 
olması önemli. Kaynakta ayrı 
toplamak yetmez, belediyelerin 
şartları da aynı değil. Bütün bunları 
değerlendirmeye çalışıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Farkındalık artıyor
Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ersin 

Gürtepe, ambalaj atıklarının diğer 
atıklardan ayrı toplanarak daha 
etkin değerlendirilmesine yönelik 
yasal düzenlemeler hakkında 
bilgiler verirken, “Bazı projelerin 
çıkış noktası İzmir. Bu nedenle 
farkındalığınız var” dedi. 

Günümüzde kaynakların daha 
akılcı yönetilmesinin bir zorunluluk 
haline geldiğine dikkati çeken 
Gürtepe, “İçinde bulunduğumuz 
yüzyıl çevresel açıdan birçok 
değişim gördü. Nüfus artıyor, ancak 
dünyada kaynak sınırlı. Bu durum 
kaynakların ekonomik açıdan daha 
akılcı yönetilmesini zorunlu kılıyor. 
Türkiye’de de atık miktarı giderek 
artıyor. Nüfus artışına paralel 
olarak hammadde, atık, enerji 
kullanımının da artıyor. Teknik ve 

n Piyasaya sürenlerin geri kazanım sorumluluğu için tanımlanan yıllık 
3000 kg.’lık eşik değer, 1000 kg olarak güncellendi.
n Yurtiçinde piyasaya sürülecek cam, metal, plastik, kağıt/karton 
ambalajların belirli oranlarda yurtiçinde toplanan atıklardan ve/veya 
bu atıklardan elde edilen hammaddelerden üretilmesi zorunlu oldu.
n Piyasaya süren işletmelerin yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 
için depozito uygulaması veya yetkilendirilmiş kuruluşlarla anlaşması 
seçenekleri belirlendi, belediyelerle anlaşma seçeneği kaldırıldı.
n Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile anlaşma yapmayı tercih eden piyasaya 
süren işletmeler için Haziran ayı sonu, son tarih olarak belirlendi. 
Örneğin, 2018 yılında yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışma yöntemini 
tercih eden piyasaya sürenler 30.6.2018’den sonra bu amaçla 
sözleşme yapamayacaklar. 

Sanayiciler için önemli maddeler
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idari sıkıntılar, farkındalık ve finansal 
kaynaklar noktasında eksiklikler 
var. Ancak dünyada ambalaj 
atıklarının azaltılması konusunda 
yeni yönetmelikler çıkarılıyor. Bu 
sürece Türkiye de adapte olmuş 
durumda. Ambalaj ve geri dönüşüm 
konularındaki platformların 
çoğalmasıyla sorunların daha kolay 
aşılabileceğine inanıyoruz” diye 
konuştu.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği ile geri kazanım 
konusunun sürdürülebilir çevre 
için önemini vurgulayan Gürtepe, 
getirilen en temel değişikliklerden 
birinin ülke genelinde plastik torba 
kullanımının azaltılmasının 
hedeflendiğini dile 
getirirken, “1 Ocak 
2019’dan itibaren internet 
üzerinden yapılan satışlar 
da dahil, tüketicilere 
ücretsiz plastik poşet 
temini yasaklandı” bilgisini 
verdi.

Ersin Gürtepe, 
ambalaj atıklarının 
diğer atıklardan ayrı 
toplanması uygulamasında 
belediyelerin 
sorumluluğunun yeni 
yönetmelikle birlikte daha 
net olarak tanımlandığını 
bildirirken, şunları söyledi:

“Belediyeler, evsel 
atık toplamak için 

kullandığı araç kapasitesinin en 
az yüzde 20’si kadar ambalaj atığı 
toplama kapasitesine sahip araç 
bulunduracak. Belediyeler tarafından 
hazırlanan ambalaj atıkları yönetim 
planlarında ne kadar toplama 
hacmi oluşturulacağına, ne kadar 
konteyner konulacağına dair kriterler 
tanımlandı. 

Ambalaj atığı toplama ayırma 
ve geri dönüşüm tesislerine ilişkin 
kriterler güncellendi, toplama 
ayırma tesisleri üç sınıfa ayrıldı. 
Önceki yönetmeliklerde de yer alan, 
Ambalaj Komisyonu etkinleştirilerek, 
yılda en az bir kez toplanması 
hükme bağlandı.”

Ambalaj atıklarının geri 
kazanımında sanayicilere getirilen 
yükümlülüklere de işaret eden 
Gürtepe, “Geri dönüştürülmüş 
madde ve malzemelerin kullanımına 
ilişkin mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla plastik, kağıt-
karton, cam ve metal ambalaj 
üreticileri, yurt içinde piyasaya 
arz edilecek ambalajlara ilişkin 
üretim proseslerine konu girdilerini 
2018 itibariyle cam için yüzde 
12, plastik için yüzde 4, kağıt 
karton için yüzde 25 ve metal için 
yüzde 10 olmak üzere kademeli 
olarak artacak şekilde ambalaj 
atığından sağlayacak. Geri kazanım 
hedeflerinin en az yüzde 80’inin 
sanayi dışındaki kaynaklardan 
sağlanması zorunluluğu getirildi” 
diye konuştu. 

Toplama ekipmanlarının 
renklerinin de yönetmelikle birlikte 
yeniden düzenlendiğini belirten 
Gürtepe, karışık ambalaj atığının 
mavi, cam atığının yeşil veya beyaz, 
kağıt atığının mavi, plastiğin sarı, 
metal atığın ise gri renkte olacağını 
belirtti. Gürtepe, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın gerekli hallerde 
yönetmelik gereği tüm taraflara 
ait bilgi ve belgeleri yeminli mali 
müşavirlere inceletebileceğini de 
sözlerine ekledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 
1 Ocak 2018 tarihi itibariyle iş 
davalarında zorunlu hale gelen 

arabuluculuk sistemi hakkında üyelerini 
bilgilendirdi. EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma 
Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan’ın 
başkanlığında gerçekleşen toplantıda; 
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Serkan Odaman, 
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Alper Bulur ile 
Karşıyaka 2. İş Mahkemesi Hakimi Uğur 
Erçetin uygulamaya ilişkin görüşlerini 
açıklarken, sanayicilerden gelen soruları 
cevaplandırdı.

Dava şartı oldu
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı 
Ateş İlyas Demirkalkan, toplantının açılış 
konuşmasında, iş hayatını yakından 
ilgilendiren arabuluculuk yönteminin 
temelinde müzakere ve iletişim sürecinin 
yattığını belirterek, “Arabuluculuk 
yöntemi, tarafların kendi başlarına 
sağlayamadıkları sağlıklı iletişim ortamına 

tarafsız üçüncü kişi olan arabulucu 
yardımı ile ulaşmalarını hedefleyen bir 
araçtır. Bu sebeple arabulucunun görevi 
taraflar arasındaki uyuşmazlığı tarafların 
çözmelerine yardımcı olmaktır” dedi. 

12.10.2017 tarihinde TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilen 7036 sayılı İş 
Mahkemeleri Kanunu uyarınca 01.01.2018 
tarihinden itibaren işe iade davalarında 
mahkemeye gitmeden arabulucuya 
başvurma zorunluluğu getirildiğine dikkat 
çeken Demirkalkan, şu bilgileri verdi:

“Artık bireysel veya toplu iş 
sözleşmesine dayanan işçi veya 
işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade 
talebiyle açılan davalarda arabulucuya 
başvurma, dava şartı haline gelmiştir. 
Arabuluculuğun zorunlu hale gelmesi ile; 
davalarının uzun yıllar sürmesinin önüne 
geçilmesi, iş ve iş uyuşmazlıklarının 
en kısa sürede ve daha az masraflı bir 
biçimde çözümlenmesi amaçlanmaktadır. 
Günümüzde ortalama bir işe iade 
davası 2 yıl sürmekte, tazminat ve işçilik 
alacaklarına ilişkin davalar ise 2-3 yıldan 
önce sona ermemektedir. 2018 yılı itibari 
ile zorunlu hale gelen arabuluculukla 

İşe iade dava-
larında mahke-
meye gitmeden 
önce arabulu-

cuya başvurma 
zorunluluğu 
getirildiğini 

söyleyen EBSO 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Ateş İlyas 

Demirkalkan, 
“2018 yılı itibari 
ile zorunlu hale 
gelen arabulu-
culukla mah-

keme sürecinin 
hızla sonuçlan-
ması hedeflen-
mektedir” dedi.

İş davalarında önce arabulucu
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bu sürecin hızla sonuçlanması 
hedeflenmektedir.”

Katılmayan, ücreti öder
Karşıyaka 2. İş Mahkemesi 

Hakimi Uğur Erçetin, arabuluculuk 
konusunda yaptığı bilgilendirmede, 
sistemin, yargılamanın uzun 
sürmesinden hareketle, tarafları 
arabuluculuk masasına oturtmak 
suretiyle gerçekleştiğini belirterek, 
“Tarafların arabuluculuk 
görüşmelerine katılmaları gerekir. 
Böyle bir zorunluluk olmamak 
kaydıyla katılmanın avantajı 
şu; eğer mazeretsiz olarak 
arabuluculuk görüşmelerine 
katılmazlarsa, görüşmeler sonuca 
ulaşmıyor. Aynı anlaşmazlıkla 
mahkemeye gidildiğinde 
arabuluculuk görüşmelerine 
katılmayan kişi davayı kazanmış 
bile olsa, mahkeme ücretleri 
kendisine kalıyor” ifadelerini 
kullandı.

Yasal süreye dikkat
7036 sayılı Kanun’da işe iade 

ile ilgili arabuluculuk davalarında, 
arabuluculuk görüşmelerine 
katılan tarafların iradelerinin önem 
taşıdığına dikkat çeken Erçetin, 
“İşe iade davasında yasal süre 
içinde başvuru yapıp yapmadığı, 
iki hafta içinde yargıya intikal edip 
etmediği yargının görevidir. 1 aylık 
süre içinde arabulucuya başvurup 
başvurmamasında arabulucunun 
yükümlülüğü yoktur. Arabulucuya 
başvurmadan iş mahkemesinde 
işe iade davası açılırsa, yasal 
düzenlemeye uygun bir iş olmadığı 
için usulen dava reddedilir. 
Kararın taraflara iletilmesinden 
sonraki 2 hafta içinde arabulucuya 
başvurulabilir” dedi.

İşe başlatma ve tazminat
İşe iade uyuşmazlıklarında, 

arabulucunun taraflarla görüşme 
yaparken mutlaka düzenlemek 
zorunda olduğu maddeleri de 
sıralayan Erçetin, “Görüşmelerde 
işveren işe alma beyanında 
bulunursa açık olarak hangi 

tarihte yapacağının belirlenmesi 
ve arabuluculuk tutanağında yer 
alması gerekir. Boşta geçen süre-
alacak meselesi var. Onda da belli 
bir miktarın belirlenmesi gerekir. 
Örneğin ‘4 aylık boşta geçen 
sürenin tazminatını ödeyeceğim’ 
demeli. İşe başlatmama durumunda 
da, bunun tazminatını belirlemek 
zorunda. Bu hususlarda anlaşmaya 
varılıp arabulucu tutanağının 
imzalanması gerekir. Bunlardan 
birine uyulmazsa biz anlaşmanın 
olmadığı sonuncuna varırız” 
bilgilerini verdi.

Erçetin ayrıca, tarafların 4 
ve 8 aylık işe başlatmama dava 
sürelerinde anlaşmaya varıp 
varamayacakları konusuyla ilgili 
bir düzenleme olmamakla birlikte, 
yapılan başvuruda İş Kanunu’na 
bakılarak bu sürelerin altında ya da 
üstünde bir sürenin mahkemece 
verilecek bir karar olmadığı 
sonucuna varabileceklerini söyledi.  

Toplumsal barışa katkı
Hacettepe Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi Alper 
Bulur da, arabuluculuk sisteminin 
toplumsal barışa katkı sağlamak 
ve yargının yükünü hafifletmek 
amacını taşıdığını ifade ederek, 

“Arabuluculuğa katlanarak 
artan bir başvuru söz konusu. 
Arabuluculukta dava şartını ortaya 
koyan ilk ülke İtalya, biz de bu yıl 
koyduk” ifadelerini kullandı.

Anlaşmak kazançlı
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan 
Odaman ise, yaptığı sunumda 
arabulucunun hukukçu olmasının 
tek başına yeterli olmadığını, iyi bir 
iletişim kabiliyetine de sahip olması 
gerektiğine dikkat çekti. 

Uyuşmazlıklarda yargının 
yükünü hafifletmek, sistemi 
kolaylaştırmak amacıyla 
arabuluculuk gibi yöntemlerin 
getirilmesinin yargının değerini 
ve hak arama özgürlüğünü 
kesinlikle ortadan kaldırmadığını 
vurgulayan Prof. Dr. Odaman, 
“Tarafların arabuluculuk sistemi 
içinde anlaşmaya varması zaman 
ve ekonomik açıdan daha kazançlı. 
Alt işverenle işçisi arasındaki 
arabuluculuk görüşmesinde asıl 
işverenin de bulunması gerekir. 
Çünkü asıl işveren yargıya 
gitmeden arabuluculuk aşamasında 
işçiyle anlaşmaya varılmasından 
yana tavır sergileyebilir” diye 
konuştu.

HABER
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EBSO tekstil heyeti
İtalya’da zoru başardı

Ege Bölgesi Sanayi Odası İç Giyim 
ve Dış Giyim Sanayi Meslek 
Komitelerinin üyeleri olan tekstil 

ve konfeksiyon sanayicileri, Avrupa 
İşletmeler Ağı projesi kapsamında 
Avrupa’nın en zor pazarlarından biri olan 
İtalya’ya yaptıkları ihracat çıkartmasından 
hedeflerinin üzerinde bağlantılarla 
döndü.

Ege Bölgesi Sanayi Odası İç Giyim ve 
Dış Giyim Sanayi Meslek Komitelerinin 
üyeleri tekstil ve konfeksiyon sanayicileri, 

Avrupa’nın en zor pazarlarından biri olan 
İtalya’ya ihracat çıkartması yaptı. Avrupa 
İşletmeler Ağı Projesi kapsamında 12-14 
Mart 2018 tarihleri arasında İtalya’nın 
tekstil ve moda başkenti Milano’ya 
giden İzmirli tekstilciler, sektöre yönelik 
özel heyet organizasyonunu başarıyla 
tamamlarken, mevcut işbirliklerini 
pekiştirdi, geleceğe yönelik bağlantıların 
ilk adımlarını attı.

EBSO Meclis Başkan Yardımcısı Işın 
Yılmaz’ın girişimi ile organize edilen iş 
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ve inceleme gezisine, ihracatlarının 
toplamı 100 milyon Euro’yu aşan 
14 firmadan 17 tekstilci katıldı. 
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş 
İlyas Demirkalkan’ın başkanlık 
ettiği İzmirli tekstilcilerin sektörel 
heyet organizasyonuna T.C. Milano 
Başkonsolosluğu ve Milano Ticaret 
Ataşeliği başta olmak üzere, Milano 
Ticaret Odası, İtalya Dış Ticaret 
Derneği ve Avrupa İşletmeler Ağı 
üyesi olan birçok İtalyan kurum da 
destek verdi.

İş gezisinin ilk günü olan 12 
Mart’ta öncelikle Milano Ticaret 
Odası’nı ziyaret eden EBSO heyeti, 
yapılan görüşmede öncelikle 
EBSO’yu ve İzmir’i İtalyan 
meslektaşlarına tanıttı, ardından 
Milano Ticaret Odası hakkında 
bilgi aldı. Ziyaret vesilesiyle ayrıca 
özellikle İzmir tekstil sektörünün 
tanıtımı da yapılarak, İtalyan 
tekstil / hazır giyim firmaları ile 
Türk firmalarının nasıl bir araya 
gelebilecekleri ve ortak projelerde 
yer alabilecekleri hususları tartışıldı. 
Yine her iki ülke firmalarının 
karşılıklı ticaretinin nasıl daha fazla 
arttırılabileceği ve ortak üçüncü 
ülkelere ticaretleriyle ilgili görüş 
ve düşünceler karşılıklı olarak 
paylaşıldı.

İzmir-İtalya ticaret hattı
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Ateş İlyas Demirkalkan, İzmir’in, 4.3 
milyonluk nüfusuyla Türkiye’deki 
üçüncü büyük şehir olduğunu, 
ticaret, sanayi, tarım ve turizm 
şehri olduğu kadar aynı zamanda 
bir fuarlar ve kongreler kenti 
konumunda olduğunu belirtti. 
İzmir’de 4 büyük liman ve 12 
özel yat limanı ile kentin lojistik 
avantajlarını gündeme getiren 
Demirkalkan, “Ulusal ve uluslararası 
ticarete kazandırmayı başaran 
büyük bir liman kenti olan İzmir, 13 
organize sanayi bölgesi, 2 serbest 
bölge, 4 teknoloji geliştirme 
bölgesi, 8 üniversitesiyle nitelikli 
istihdam ve yatırım açısından 
en avantajlı konumdadır. İzmir; 

2017 yılı itibariyle 2 bin 600’e 
yakın yabancı sermayeli firma, 
5 bin 500’e yakın ithalatçı ve 4 
bin 900 civarında ihracatçısıyla 
Türkiye ekonomisinde önemli rol 
oynamaktadır” dedi.

İzmir’in İtalya ile gerçekleşen 
ticaret hacimlerine bakıldığında, 
2017 yılı itibariyle yaklaşık 
1.1 milyar dolarlık bir hacme 
ulaşıldığını, İzmir’in 534 milyon 
dolarlık ihracatına karşılık 566 
milyon dolar ithalat yaptığını 
hatırlatan Demirkalkan, “Sadece 
tekstil fasılları olarak rakamları 
incelediğimizde 68.6 milyon 
dolarlık ihracata karşılık 3.4 milyon 
dolarlık ithalat gerçekleştiğini 
ve İzmir’in tekstil özelinde 
İtalya’ya karşı ticari fazla verdiğini 
görüyoruz. Ancak yine de 
rakamlar olması gerekenden daha 
düşük seviyede. Türkiye ve İtalya 
arasında özelde de İzmir ile ticaret 
rakamlarının gerçek potansiyeline 
ulaşması için planlı çalışmaların 

l MGM Tekstil San. Tic. A.Ş.
l Özsimge Tekstil San. Tic. Ltd.
l Enra Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
l Demoteks Tekstil 
    San. Tic. Ltd. Şti.
l Büşra Triko Tekstil 
    San. Tic. Ltd. Şti.
l Yeniçeri Tekstil San. Tic. A.Ş.
l Show Tekstil San. Tic. A.Ş.
l Seyfeli Tekstil 
    San. Tic. Ltd. Şti.
l Akçakaya Group Tekstil A.Ş.
l Mergü Tekstil Konfeksiyon 
    San. ve Tic. Ltd. Şti.
l İ.Y.A Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
l Demırışık Tekstil ve Konf. 
   San ve Tic A.Ş.
l Fıratteks Tekstil 
   San. Tic. Ltd. Şti.
l Yılmaz Konfeksiyon A.Ş.

Katılımcı 
firmalar
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yapılması şarttır” bilgisini verdi.

Örnek kurum
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 

(EBSO) ise 1954 yılında Türkiye’nin 
ilk ve tek bölge odası olarak 
kurulup 64 farklı endüstriyel 
sektörde ve 5 bin aktif üyesiyle 
faaliyet gösterdiğini, Türkiye’nin en 
köklü sanayi odalarından biri olarak 
kamuoyunda ses getiren birçok 
çalışmaya imza attığını vurgulayan 
Demirkalkan, Cumhuriyet’ten 
sonra ilk sanayi örgütlenmesi, 
Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin 
kurumsallaştırılması, Türkiye’de ilk 
Teknopark’ın kurulması, organize 
sanayi bölgelerinin oluşturulması 
örneklerinde olduğu gibi ISO 9000 
Kalite Sistemi, 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi, Uluslararası Akredite 
Olmuş Oda Sertifikası’nın alınması 
ve EFQM Mükemmellik Modeli’nin 
benimsenmesi konularında da 
öncülük görevini üstlendiğini ifade 
etti.

Yeni işbirlikleri
Söz konusu ziyaretin ardından 

EBSO heyeti, T.C. Milano 
Başkonsolosluğu tarafından 
ağırlanarak Milano Konsolosu 
Gamze Akgün ve Milano Ticaret 
Ataşesi Emre Orhan Öztelli ile 
görüşmeler gerçekleştirdi. İzmir 
ile İtalya arasındaki ticaret ilişkileri 
ve özellikle tekstil sektörünün 
ikili ilişkilerde oynadığı rolün ele 
alındığı görüşmelerde, İtalya’ya 
ihracatımızın artırılmasına ilişkin 
stratejiler hakkında bilgi alışverişi 
yapıldı.

İş gezisinin ikinci günü olan 
13 Mart 2018, Salı günü Milano 
NH Touring Hotel’de düzenlenen 
organizasyonda, davetli İtalyan 
firmalar ile EBSO heyeti arasında 
ikili görüşmeler organize edildi. 
Yaklaşık 20 İtalyan firmanın ilgi 
göstererek katıldığı organizasyonda 
100’ün üzerinde ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirildi.
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Tarıma organize destek

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir’in tarım potansiyeline 
katma değer kazandırmak 

amacıyla Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) 
kurulması yolunda ilk adımları 
attı. EBSO tarafından; Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi İİBF, İzmir Ticaret 
Borsası, sivil toplum örgütleri ve 
sektör temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulan çalışma grubu, ilk 
toplantısını EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
başkanlığında gerçekleştirdi. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
27 Kasım 2017 tarihinde çıkarılan 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetmeliği’ne 
dikkat çekerken, “Oda olarak 

İzmir’in ve bölgemizin mevcut 
potansiyeli açısından TDİOSB 
kurulmasını çok önemsiyoruz. 
Kümelenme modeli ile tarım 
ve sanayi entegrasyonunun 
sağlanabileceğini, katma değerli 
üretimde aşama kaydedileceğini 
umuyoruz. Müteşebbis heyette yer 
almaya ve üzerimize düşen katkıyı 
koymaya hazırız” dedi.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin 
yer seçimi, toprak analizi, yüksek 
katma değerli ürün tespiti, 
sanayinin tarım entegrasyonu, 
hangi ürünün hangi şartlarda 
yetiştirileceği, özellikle ithal ikame 
ürünlerin Türkiye’de üretilebilirliği 
ile ilgili araştırma yapılması 
konularını gündeme getiren Ender 
Yorgancılar, ilgili tüm kesimlerin 
katılımıyla yapılacak kapsamlı 
değerlendirmelerle önemli bir 
aşama kaydedeceklerini ifade etti.

İzmir doğru yer
İzmir’in en rekabetçi sektörleri-

nin tarım ve gıda olduğunu belirten 
katılımcılar, TDİOSB kurulması fik-
rinin doğruluğunu teyit etti. EBSO 
TDİOSB Çalışma Grubu’nda yer 
alan kurum ve kuruluşların temsilci-
leri, “İzmir, tarım envanterine sahip 
4 ilden biri ve kurulacak TDİOSB 
başarılı bir model olarak uygulan-
dığında Türkiye’ye örnek olacak. 
İzmir’in bu projeyi hayata geçirme-
si, üretimde onu rakipleri arasında 
öne çıkaracağı gibi sektördeki 
ihracatı da artacak” değerlendirme-
sini yaptı.

EBSO TDİOSB Çalışma Gru-
bu, EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi başkan-
lığında belirlenen hedefler doğrul-
tusunda gündemindeki konuların 
hayata geçirilmesi amacıyla çalış-
malarını sürdürecek.
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Akışkan gücü sektöründe 
ilk Ar-Ge Merkezi Kastaş’ın

Akışkan Gücü Sızdırmazlık 
teknolojilerinde Türkiye’nin 
en büyük üreticisi Kastaş, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından; Ar-Ge biriminin ilgili 
yönetmelik gereğince uygun nitelik, 
yetenek ve kriterler çerçevesindeki 
çalışmaları nedeniyle “Ar-
Ge Merkezi” unvanı alarak ile 
sektöründe bir ilke imza attı.

Her yıl cirosunun yüzde 
3’ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayıran 
Kastaş; malzeme geliştirme, ürün 
geliştirme, sistem geliştirme ve test 

süreçlerini bütüncül olarak planlayıp 
uyguluyor. 

Kastaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Haydar Atılgan, şirketin Ar-Ge’ye 
ayırdığı bütçenin ülke ortalamasının 
3 katına karşılık geldiğini belirterek, 
müşterilerin bugünkü taleplerine 
uygun çözümler geliştirirken, 
yarının ihtiyaçları için de bugünden 
çalıştıklarını vurguladı. 

Akışkan Gücü sızdırmazlığı 
test ve geliştirme projelerinin 
uygulamaya alınmasıyla, küresel 
ölçekteki rakipleri ile aynı seviyeye 

ulaştıkları bilgisini veren Atılgan, 
“Bu gelişme; pazar ihtiyaçlarının 
dinamik olarak değiştiği ve 
her geçen gün özel malzeme, 
tasarım ya da sistem geliştirme 
ihtiyacı doğurduğu bir ortamda 
sürdürülebilir büyümenin kaliteli 
ürün ve yenilikçi üretim sistemleri 
ile mümkün olduğu bilinciyle 
oluşturduğumuz uzun vadeli 
Ar-Ge ve tasarım stratejilerimizin 
ödülüdür. Aynı zamanda gelecek 
Ar-Ge projelerimiz için de önemli 
bir motivasyon kaynağımızdır” dedi. 

İzmir’in mühendislik alanında lokomo-
tif firmaları arasında yer alan ve tekno-
lojik makine üretimi ile enerji alanlarında 
faaliyet gösteren GEO, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ikinci 
fabrikasını bu yıl tamamlayarak üretime 
açmayı hedefliyor. 2018’i ‘büyüme ve atı-
lım yılı’ olarak belirleyen GEO, “Üretimin 
Enerjisi” sloganıyla ihracata yönelik kat-
ma değerli ürün ve hizmetlerini artıracak.

GEO Mühendislik Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Mehmet Ertekin, 25 yıllık 
iş tecrübesini doğru hedef, strateji, plan ve organi-
zasyonla ayakta tuttuklarını belirtirken, “Değişimci, 
yenilikçi, yaratıcı kurumsal kimliği ile yarının dünyası 
için bugünden yüksek katma değerli ürün ve hizmet 

yaratmayı bir iş modeli haline getirdik. 
Şirket olarak EBSO ve ilgili kuruluşlarca 
ortak belirlenen “İzmir 2014-2023 Bölge 
Planı” ile örtüşen adımlarımızı plan he-
defleri doğrultusunda atmaya başladık. 
Bugün üretim alanında da kurumsalla-
şarak 2013-2018 hedeflerini emin adım-
larla gerçekleştiriyoruz” dedi. İhracata 
yönelik çalışmaları hızlandırmak amacıyla 
İAOSB’de yeni bir fabrika inşaatı sürdür-
düklerini bildiren Ertekin, “Fabrikamızın 
inşaatını büyük bir hızla Haziran ayında 

tamamlayıp işletmeye almayı planlıyoruz. Böylece 
şu anki mevcut üretim kapasitemizi 3 kat artıracağız. 
Ayrı zamanda yüksek katma değerli ürün portföyü-
müzü de 3 katına çıkaracağız” diye konuştu.

GEO, ikinci fabrikasını bu yıl üretime açacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
istihdamı artırmak, gençlere ve kadınlara 
iş imkânı yaratmak, vasıflı iş gücü 
oluşturmak adına özel sektördeki siz 
işverenlere sunmuş olduğu bir takım 
teşvik uygulamaları bulunmaktadır.

5510 Sayılı Kanun’un 4’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı çalıştıran özel 
sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı 
istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler 
ve engelliler gibi dezavantajlı grupların 
istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük 
ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların 
özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik 
farklılıklarının azaltılmasını teminen SGK 
tarafından:

5510 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan
• Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 

Isıveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
• Yurtdışına Götürülen/Gönderilen 

Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim 
• İlave 6 Puanlık İndirimi
• Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan 
Teşvik 

Diğer kanunlardan kaynaklanan 

• İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı 
Halinde Uygulanan Prim Teşviki

• Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi 
Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik 

• İşbaşı Eğitim Programını 
Tamamlayanların İstihdamına Yönelik 
Teşvik

• İşveren Desteği
• Kültür Yatırımları ve Girişimleri 

Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki 
• Engelli Sigortalıların İstihdamına 

Yönelik Teşvik
• Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerine İlişkin Teşvik 
teşvikleri uygulanmaktadır. 
Bu uygulamalar içinde en avantajlısı, 

6111 Sayılı Kanun ile getirilen ilave 
istihdama yönelik Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Teşviki olup, esasen uygulama 
zorluğu nedeniyle birçok işveren 
tarafından yeterince kullanılamamaktadır. 
6111 Teşviki’nin kazandırmış olduğu 
maliyet avantajının getirisi çok 
büyük olmakla birlikte bilgi eksikliği, 
tespit zorluğu ve uygulanmasındaki 
karmaşıklıktan ötürü yararlanılmak 
istenilmesine rağmen yararlanılmayan 

İşverenlerin SGK teşvik 
haklarından tam olarak istifadesi

Av. Murat ULUSU
Hukuk Danışmanı

İşverenlere 
geçmiş dönem-

lerde yarar-
lanmadıkları 
prim indirimi 
teşviklerinden 
yararlanmaları 
amacıyla, torba 

kanunun yü-
rürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 
1 ay içinde 

başvurmaları 
halinde kendi-
lerine ödene-

ceği, bu sürede 
başvuruda 

bulunmayan-
ların haklardan 
yararlanamaya-
cakları belirtil-

mektedir. 
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çeşitli teşvikler bulunmaktadır. Zira 
haklı olarak şirket muhasebecileri 
ve İK müdürleri tarafından manuel 
olarak işlem yapılmaktadır. Manuel 
yapılan işlemlerde çok fazla hatalar 
oluşmakta ve bu hatalı işlemler 
nedeniyle teşvikten yersiz olarak 
yararlanıldığı için SGK tarafından 
yararlandırılan tutarların iadesi için 
çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. 
Bu nedenle SGK teşviklerinden 
kaynaklanan alacağın 01.03.2011 
tarihinden bugüne kadar ve 
bundan sonraki dönemlerde de 
yararlanılması için bu konuda 
destek hizmeti veren doğru 
danışmanlık firmaları ile çalışılması 
elzemdir.

Cari döneme ait prim indirimi 
şeklinde uygulanan söz konusu 
teşviklerden, teşvik uygulamalarının 
başladığı tarihlerden itibaren 
uygulamayan ve/veya 
uygulayamayan işverenlerin 
geçmiş dönemlere ait ek ve iptal 
aylık prim ve hizmet belgesi 
düzenleyerek iadesini talep etme 
hakkı, SGK tarafından yürürlüğe 
konulan 2015/10 sayılı genelge 
ile engellenmiştir. Bunun üzerine 
iadenin sağlanması için şirketler 
tarafından SGK aleyhine açılan 
teşvik primi alacağı davaları 
şirketler lehine sonuçlanmış 
ve halen sonuçlanmaktadır. 
Bu durumda hem geçmişe 
yönelik prim alacaklarını 
faiziyle birlikte hem de 
avukatlık ücretiyle birlikte 
ödemek zorunda kalan SGK 
ciddi mali kaynağa ihtiyaç 
duymaktadır. Bu nedenle çok 
yakında yürürlüğe girmesi 
muhtemel Torba Yasa’ya bir 
takım hükümler eklenmiş 
olup bunların yasalaşması 
durumunda özetle;

İşverenlere geçmiş 
dönemlerde yararlanmadıkları 
prim indirimi teşviklerinden 
yararlanmaları amacıyla, 
torba kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 1 ay 
içinde başvurmaları halinde 

kendilerine ödeneceği, bu sürede 
başvuruda bulunmayanların 
haklardan yararlanamayacakları 
belirtilmektedir. Ayrıca SGK ile 
devam eden alacak davaları 
konusuz kalması nedeniyle 
sonlanacak ve dava kanıyla 
nakit ödeme yerine işveren iade 
alacaklarının mahsuplaşma yoluyla 
ödenmesi yolu uygulamaya 
girecektir.

Torba yasa tasarısının kısa 
bir sürede yasalaşacağı ön 
görüldüğünden;

Geçmiş döneme ait iade teşvik 
alacaklarının hesaplanmasının 
ve bunlara ait;  asıl, ek ve iptal 
aylık prim ve hizmet belgelerinin 
düzenlenmesinin zorluğu göz 
önüne alınarak, hak kaybına 
uğranılmaması amacıyla, 
iade teşvik alacaklarına 
ilişkin hazırlıkların, işverenler 
tarafından bir an önce yapılması 
gerekmektedir.

Ancak bu kanun kapsamında 
teşviklerden faydalanmak için 
gerekli kuralların ve kontrollerin 
yapılması muhasebeciler ve 
işverenler açısından çok zor 
olmakla beraber profesyonel 
danışmanlık firmaları tarafından 
geliştirilen yazılım olan “prim 

destek programı” sayesinde, 
işverenlere en doğru ve en güvenilir 
sonuçlar üretilmekte ve hizmetler 
verilmektedir. Bu programlar 
ile manuel işlemlerde gözden 
kaçan bütün teşvik ihtimalleri 
değerlendirilmekte ve yazılım 
kurgusu en yüksek faydanın 
sağlanması üzerine kurulmaktadır. 
Yani program teşvikten en yüksek 
faydayı sağlamak için, teşvik 
kapsamındaki kişiler arasından 
işverene en yüksek faydayı 
sağlanacak sigortalının ve o 
sigortalıyla ilgili uygulanacak teşvik 
kanun numarasının belirlenmesi 
işlemi üzerine kuruludur. Bu 
profesyonel danışmanlık sayesinde 
hem 01.03.2011 tarihinden 
bugüne teşvik iade alacaklarının 
hem de bugünden itibaren cari 
aylara ilişkin teşvik alacağının 
doğru hesaplanması ve tahsili 
mümkündür. Bu konuya ilişkin 
sunum 15.03.2018 tarihinde Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı’nda 
yapılmış olup EBSO üyeleri 
olarak olası bilgilendirme 
ve destek talepleriniz için 
EBSO Hukuk Müşaviri olarak                       
murat@ulusu.com mail adresimden 
iletişime geçebilirsiniz.
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Sosyal Güvenlik Kurumu, 2017 sonu 
itibariyle, kamu, özel sektör ve 
esnaftan oluşan zorunlu sigortalı 

kapsamında çalışan kişi sayısının 19 
milyon 511 bin kişiye ulaştığını açıkladı. 
Bu sayı 2017 Mart ayında yürürlüğe 
giren istihdam teşvikleriyle yıllık 1 
milyon 143 bin 879 kişilik istihdam artışı 
anlamına geliyor. Kamu ve esnaf dışarıda 
bırakıldığında, özel sektörde istihdam 
edilen kişi sayısı ise 2017 sonunda 1 
milyon 13 bin 915 kişi oldu. 2017 yılında 
istihdam teşvikleri yürürlüğe girinceye 
kadar kayıtlı çalışan sayısında azalma 
görülmüştü. İstihdam teşviklerinin 
yürürlüğe girdiği ay dikkate alındığında 
ise 1 milyon 351 bin 738 kişi oldu.

SGK Aralık 2017 İstihdam İstatistikleri 
yayınlandı. Özel sektörde ücretli olarak 
çalışanların kapsandığı 4A statülü zorunlu 
sigortalılarda, yıl içinde Ekim ayında 
ulaşılan 14 milyon 644 bin kişilik istihdam 
seviyesi son üç ayda korunamadı ve Ekim-
Aralık döneminde 167 bin 78 kişi azaldı. 
Böylece, 2017 yılı 1 milyon 61 bin kişi, 
teşvik dönemi ise 1 milyon 351 bin kişilik 
istihdam artışıyla kapatıldı. Hükümet, 
Ocak ayında yeni bir istihdam teşvik 
programı açıklamıştı.

SGK verilerine göre Türkiye’de, kamu, 
esnaf ve ücretli çalışanlardan oluşan 
toplam aktif sigortalı sayısı 22 milyon 
280 bin 463 kişi oldu. Zorunlu sigortalı 
sayısı ise 19 milyon 511 bin kişiye ulaştı. 
Emeklilik ve diğer çalışmama durumlarına 

bağlı kişi ve bu kişilerin hak sahiplerinden 
oluşan pasif sigortalı sayısı (aylık alanlar) 
ise 12 milyon 157 bin 898 kişi oldu. 
Pasif sigortalıların hak sahibi-bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerden oluşan 
“bağımlılar” ise 35 milyon 528 bin 842’ye 
çıktı. Böylece aktif/ pasif oranı 1.95 olarak 
gerçekleşti. Bir önceki yılda aktif/pasif 
oranı 1.91 seviyesindeydi.

Aktif ve pasif sigortalılardan oluşan 
sosyal güvenlik kapsamındaki kişi sayısı 
toplam nüfusun yüzde 87.1’ine ulaştı. 
Sosyal güvenlik kapsamı bir önceki yılda 
yüzde 85.5 düzeyindeydi. Kapsam dışı 
nüfus da yüzde 14.5’ten, yüzde 12.9’e 
geriledi.

Bu arada, Türkiye’de iş yeri sayısı 
Aralık 2017 itibariyle 1 milyon 874 bin 682 
adet oldu. Bir önceki yıl aynı ayda bu sayı 
1 milyon 749 bin 240 adetti.

Sosyal güvenlik açığı 
24 milyar 406 milyon TL
SGK verilerine göre SGK gelirleri 

2017’de 288 milyar 329 milyon TL oldu. 
Giderler ise 312 milyar 735 milyon TL 
düzeyinde gerçekleşti. Gelirlerin giderleri 
karşılama oranı yüzde 92.2 düzeyine 
geldi. Bir önceki yılda bu oran yüzde 92.5 
seviyesindeydi. Sosyal güvenlik açığı da 
2017’de 24 milyar 406 milyon TL oldu. 
2018-2020 OVP’de 2017 için yıl sonu 
açık tahmini 19.6 milyar TL’ydi. 2018 açık 
tahmini ise 22.8 milyar TL, 2019 açığı ise 
24.4 milyar TL olarak tahmin edilmişti.

SGK Aralık 
2017 istihdam 

istatistikleri 
yayınlandı. 

Özel sektörde, 
teşvik dönemi 1 
milyon 351 bin 
kişilik istihdam 

artışıyla 
kapatıldı.

Teşvik
döneminde
1 milyonu 
aşkın
istihdam



33MART 2018

HABER

Her 5 sunucudan 1’i
Nesnelerin İnterneti için çalışacak

Milyarlarca mobil cihazın yanı sıra 
bağlantılı otomobiller, akıllı evler, 
akıllı şebekeler ve sensörlerle 

birlikte 10 milyarlarca bağlantılı nesne 
inanılmaz bir veri miktarı oluştururken, 
çok düşük gecikme sürelerine ihtiyaç 
duyuyorlar. IDC raporuna göre, tüm 
dünyada birbirine bağlı cihaz sayısının 
2020 yılına gelindiğinde 30 milyarı aşması 
bekleniyor. Türkiye’de ise M2M abone 
sayısı şimdiden 4,2 milyonu aştı. Bu cihaz 
artışıyla birlikte veri merkezlerinden 
geçen veri trafiği 2016’da 5 zetabayt 
olarak gerçekleşirken 2019 yılında bu 
rakamın 10 zetabaytın üzerine çıkması 
bekleniyor.

Yeni nesil akıllı telefonların artan 
kapasiteleri, telekom altyapısındaki 
gelişmeler ve 5G gibi teknolojiler ile 
birlikte veri merkezlerine önemli bir 
görev düşüyor. 2020 yılında yalnızca 
IoT odaklı olarak 200 binden fazla yeni 
uygulama ve hizmet hayata geçecek. 
Tüm bu veri yükünün büyük çoğunluğu 
veri merkezlerinin üzerinde olacak ve IoT 
verisinin yüzde 84’ü veri merkezlerinden 
geçecek.

Değişimin 5 adımı
IoT’ye özel altyapılar oluşacak. 

2020’de tüm dünyada satın alınacak 
sunucuların yüzde 20’si IoT için 

kullanılacak.
İnanılmaz bir veri yükü ortaya çıkacak. 

Şu anda tüm dünyadaki 680 milyon 
akıllı ölçüm cihazı 280 petabayt veri 
üretiyor. Bu rakam 2013’te Facebook 
kullanıcılarının ürettiklerine eş değer.

Bant genişliği ihtiyacı artacak. Akıllı 
binalar günde 250 GB veri üretirken, 
bir uçak sadece bir saat içerisinde 40 
terabayt veri ortaya çıkarıyor. Sürücüsüz 
araçların ise saniyede 1 GB veri üretmesi 
bekleniyor.

Veri güvenliği odak noktası olacak. 
Günümüzde akıllı otomobillerden, akıllı 
evlere ve akıllı enerji şebekelerine kadar 
birçok altyapı siber saldırganlar tarafından 
hedef alınıyor. Hatta son yıllarda IoT 
platformundaki cihazları hedef alan 
Mirai isimli bir kötü amaçlı yazılım, tüm 
dünyada dikkat çeken siber saldırılar 
arasında yer aldı.

Gerçek zamanlı çözümlerin değeri 
artacak. Akıllı sistemler hayati altyapı 
işlevlerini yerine getirmeye başladı. 
Örneğin binaların iklimlendirme ve su 
tesisatlarının kontrolleri de bu alanlar 
arasında geliyor. Bu altyapıların kesintisiz 
çalışması için akıllı havalandırma ve su 
pompalama sistemlerinin gerçek zamanlı 
çalışan kusursuz bir IoT altyapısıyla 
kontrol edilmesi gerekiyor.

Sürücüsüz 
otomobiller, 
akıllı evler ve 
milyarlarca 

bağlantılı nesne 
hayatlarımızı 
değiştirirken, 
tüm bu dev 

sistemin 
çalışabilmesi 

için veri 
merkezlerine 
büyük bir iş 

düşüyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda; 1987-
2013 yılları arasında Meclis Üyeliği, 
1992-1993 döneminde Yönetim 

Kurulu Üyeliği,1995-1997 ve 1999-2001 
dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
2013-2018 yılları arasında ise Disiplin 
Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan 
Necati Atıl Akkan (75), vefat etti. Bir 
süredir sağlık sorunları yaşayan Akkan’ın 
ölümü İzmir iş dünyasında büyük üzüntü 
yarattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
de uzun yıllar Genel Kurul Delegeliği ile 
1996-2000 yılları arasında ise Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev yapan Akkan, 
sanayicilerin desteklenmesi, üretim 
ve ihracatın artırılması yönündeki 
çalışmalarıyla dikkat çekmişti.

İş dünyasında girişimciliği ve açık 
sözlülüğüyle tanınan Akkan; Atak Ltd. Şti, 
İZKOM Ltd. Şti., Demok Kimya şirketlerinin 
sahibi, Atak Yağ Gıda Sanayi ve ESHAŞ 
Holding, Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim 
A.Ş. ve ALRES Enerji’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı idi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Akkan’ın özellikle Türk ekonomisinin 
dinamiği küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
hak ettiği yere ulaşması için çaba 
gösterdiğini belirtirken, “Atıl ağabeyimiz, 
çok kıymet verdiğimiz değerli bir 
büyüğümüzdü. Vefatı dolayısıyla 
üzüntümüz büyük. Kendisine Allah’tan 
rahmet, ailesine, yakınlarına ve EBSO 
camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Geçmiş dönem başkanlarımızdan

Akkan’ı 
sonsuzluğa uğurladık
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen de, “Renkli 
ve espritüel kişiliği ile her zaman 
hatırlayacağımız bir başkan idi. 
Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Sığacık’ta toprağa verildi
Akkan’ın cenazesi, Seferihisar 

Ulu Camii’nde kılınan öğle 
namazının ardından Sığacık 
mezarlığında toprağa verildi. 
Cenaze törenine Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Salih Esen, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
geçmiş dönem Yönetim Kurulu 
ve Meclis Başkanlarından Selim 
Yaşar, Meclis Başkanlarından Kemal 
Çolakoğlu ve Mehmet Tiryaki, 
Yönetim Kurulu Başkanlarından 
Murat Demirer ve Uğur Yüce, 
geçmiş dönemlerde görev yapan 
ve şimdiki Meclis Üyesi sanayicilerle 
eşleri, AK Parti İzmir Milletvekili 
Necip Kalkan, geçmiş dönem 
milletvekili ve İTB Yönetim Kurulu 
geçmiş dönem Başkanlarından 
Tuğrul Yemişçi, İzmir Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Rebii Akdurak 
ile Seferihisar Belediye Başkanı 
Tunç Soyer katıldı. Akkan ailesi 
adına taziyeleri eşi Leman Akkan, 
oğlu Şükrü, kızları Begüm ve 
Merve kabul etti. Seferihisar Ulu 
Camii’ndeki cenaze törenine 
katılanların hemen hepsi Sığacık 
mezarlığına da gelerek Akkan’ı son 
yolculuğuna uğurlayıp helallik verdi.

Mücadele ile geçen ömür
Seferihisar’da 1943 yılında 

dünyaya gelen Akkan, İstanbul 
Anadolu Lisesi’nin ardından Ankara 
İktisadi İlimler Akademisi’nde lisans 
eğitimi aldı. Öğrenimini tamamlayıp 
10 yıllık parlamento muhabirliğinin 
ardından iş dünyasına atılan Atıl 
Akkan, önemli girişimleri ile kısa 
sürede dikkatleri üzerine çekti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde 1982-
1983 ve 1985-1987 dönemlerinde 
Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları 
Birliği Başkanlığı yapan Akkan, 
1987 yılında EBSO ile tanıştı ve 1992 

yılındaki seçimlerde Yönetim Kurulu 
Başkanlığı için aday oldu. Lider 
kişiliğiyle dikkat çeken Akkan, bu 
tarihten sonraki her seçimde başkan 
adayları arasında yer aldı.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanlığına ilk seçildiği 1995-
1997 döneminde, kendisinden 
önce başkanlık yapan Murat 
Demirer döneminde hazırlanan 
Ege’de Planlı Kalkınma Modeli 
çerçevesinde hem yeni yatırımlar 
çekmek hem de kente gelecek 
göçü durdurmak amacıyla organize 
sanayi bölgelerinin kuruluşuna hız 
verdi. Bu yolda ilk adım Akhisar 
ile atıldı, Bergama, Kınık, Turgutlu, 
Salihli, Ödemiş, Tire, Nazilli, Ortaklar 
ve Söke’deki organize sanayi 
bölgeleri birbiri ardına kuruldu. 
Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Kenan Tanrıkulu tarafından 
1999 yılında Aliağa 2, Kiraz, Merkez 

Mermer, Menemen Plastik İhtisas, 
Aydın-Çine OSB, 2000 yılında 
ise Bayındır-Gıda, Buca Giyim, 
Torbalı 2, Kemalpaşa 2, Seferihisar 
Teknopark, Tekeli-İmalat, Aydın-
Köşk Ege Seracılık İhtisas OSB’leri 
yatırım programına alındı.

1999-2001 dönemi EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanlığında 
ise Aliağa OSB’nin kuruluşunu 
gerçekleştirdi. İzmir’i yarım 
ay şeklinde organize sanayi 
bölgeleriyle çevirme planı 
yaptıklarını ifade eden Akkan, 
“Böylelikle İzmir’e göçün önüne 
geçip herkesi kendi yaşadığı 
sınırlar içinde iş sahibi yapmayı 
planlamıştık” diyor, Tire’de bunu 
büyük oranda başardıklarını 
savunuyordu.

Türkiye’de her yıl 1.5 milyon 
gencin hayata atıldığını söyleyen 
Akkan, sürekli olarak üretimi 

HABER
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gündeme getiriyor, “Ekonomide 
küçülerek büyüyemeyiz. Bizim 
ülkemiz para piyasalarıyla zengin 
olamaz, çünkü tasarruf ve sermaye 
birikimi yok. Ancak üretimle zengin 
olabilir, milli gelirimizi artırabiliriz. 
Bu da sanayi üretimi ile olur” 
diyordu.

EBSO’nun üniversite ve sanayi 
işbirliklerine de önemli katkılar 
koyan Akkan, Ege Üniversitesi 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile 
birlikte EBİLTEM’in kuruluşunu 
gerçekleştirdi. İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü ile üniversite-
sanayi işbirliğini geliştirme 
kapsamındaki projelerde 
EBSO’nun yer almasını sağladı. 
Hemen her fırsatta bilim ve 
teknolojinin önemine dikkat çeken 
Akkan, “Türkiye’nin geleceği 
teknoparklardadır. Teknoparklarını 
kuramayan ülkeler 2010 yılından 
sonra geri kalmış ülkeler sınıfına 
girecek. Organize sanayi bölgeleri 
de sanayileşme hamlelerini 
tamamlatacak yerlerdir” görüşünü 
dile getiriyordu.

İAOSB’deki sanayicilerin enerji 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
ATAER’i kurup elektrik santrali 
yapımını sağlayan Akkan, bu 
amaçla ABD’ye gerçekleştirdikleri 
geziyle de sanayicilerin önünü 
açmayı hedefledi. Ayrıca, 
geleceğe yatırım yapmak, eğitimi 
desteklemek amacıyla hayata 
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geçirdiği EBSO Vakfı’na da kaynak 
sağladı.

Akkan’ın bu dönemdeki 
başarılarından biri de sanayicilerin 
yüksek katma değerli üretime 
yönelip savunma sanayinden 
pay almalarını sağlamak için 
Kültürpark’ta ilk kez EBSO Savunma 
Sanayi Fuarı gerçekleştirmesi oldu.

Akkan, Egeli sanayicilerin 
Ankara’daki bürokratik işlemlerini 
kısa zamanda çözüme kavuşturmak, 
aynı zamanda sanayiciler için bir 
lobi üssü olması düşüncesiyle 
EBSO Ankara Temsilciliği’ni açtı. 
Sanayiciye verilen hizmetlerde 
artan çeşitliliğe paralel ve 
sanayicilerin temsiliyetine yaraşır 
hizmet kompeksi kazandırmak 
amacıyla EBSO Center projesi 
hazırlattı.

KOBİ’lere özel önem
Sürekli olarak Türkiye’de 

ekonominin dinamiği KOBİ’lerin hak 
ettikleri yere gelmesi gerektiğini 
savunan Atıl Akkan, 1999-2001 
yılları arasındaki EBSO Yönetim 
Başkanlığı döneminde KOBİ Kanunu 
çıkarılması yolunda önemli çabalara 
imza attı, TOBB Yönetim Kurulu’nda 
bulunduğu sürede de KOBİ’lerin 
finansal açıdan desteklenmesinin 
mücadelesini verdi. Sanayicilerin 
sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 
500 kadar sanayicinin katılımıyla 
trenle Ankara seferi gerçekleştirip 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne 
çıkarması büyük yankı yaptı.

Dönemin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın 
çabalarıyla getirilen iş güvencesine 
karşı kampanya başlattı, hatta 
EBSO’nun önüne “Önce iş yerine 
iş güvencesi” pankartı bile astı. 
Başbakan, Bakanlar ve üst düzey 
bürokratlara sanayicinin konularını 
açık sözlülükle ifade etmekten 
çekinmedi.

TBMM’de 3 dönem milletvekilliği 
yapan babası Şükrü Akkan’dan 
dolayı siyasete de yakın durdu. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı koltuğuna 
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ikinci kez oturduğu 1999-2001 
döneminde Türkiye’nin yönetiminde 
istikrar sağlanması amacıyla Siyasi 
Partiler Yasası ile Seçim Yasası 
üzerine araştırma yaptırıp bunları 
kitap haline getirdi, ayrıca bu 
yasaların değişmesi için İzmir’de 
imza kampanyası gerçekleştirerek 
toplanan imzaları TBMM’ye 
gönderdi.

Atıl Akkan her iki başkanlık 
döneminde de sanayicileri toplu 
halde yurt dışı iş gezilerine 
götürerek uluslararası alana 
açılma ve yeni ihracat bağlantıları 
yapmalarının önünü açmaya çalıştı. 
ABD, Romanya, Bulgaristan, KKTC, 
Yunanistan, Mısır ve Sudan gezileri 
dikkat çekti.

Akkan, yurt içinde de GAP 
başta olmak üzere ekonomik 
hamle içindeki bölge ve kentlere 
sanayicilerle birlikte iş ve inceleme 
gezileri düzenleyerek topyekun 
kalkınmayı destekledi.

“Ürettiği malın en az yüzde 
50’sini ihraç edemeyen sanayici 
ayakta kalamaz” diyen Akkan, 
yurt dışına yapılan gezilerden 
bahsederken, “Bizden 10-15 sene 
sonra Başbakan da Cumhurbaşkanı 
da aynı şeyleri yaptığına göre 
demek ki biz o zamanlar doğru 
karar vermişiz” diyordu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
2005-2009 yılları arasında Meclis 
Üyeliği, 2008-2009 yılları arasında 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde 
bulunan Özden Tüjümet (69), bir 
süredir mücadele ettiği amansız 
hastalığa yenik düşerek hayata 
veda etti. 

Sanayinin mihenk taşı kuruluş-
larından olan, 1960 yılında kaynak 
makinası imalatına başlayan ve çan-
ta kaynak makinası ile ilklere imza 
atan Aydın Trafo A.Ş.’nin ikinci ku-
şak temsilcilerinden Özden Tüjümet, 

babası Veli Tüjümet’in yarattığı 
eseri kardeşi Özen Tüjümet ile 
birlikte uluslararası marka haline 
getiren çalışmalarda bulundu.

İş yaşamının yanı sıra çok 
sayıda sivil toplum kuruluşunda 
da görev alan Özden Tüjümet, 
uzun yıllar İzmirspor formasını 
terletti, Göztepe’de Mustafa 
Cücen, Özdemir Arnas, Bülent 
Özkul, Levent Ürkmez, Hamdi 
Türkmen'in başkanlıkları döneminde 
yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Özden Tüjümet’in cenazesi, 

Mithatpaşa’daki Hamidiye Camii’n-
de kılınacak öğle namazına müte-
akip Çeşme Çakabey Kabristanı’na 
toprağa verildi.

Özden Tüjümet’i kaybettik

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda 1990-1992 yılları 
arasında Meclis Üyeliği 
yapmış olan Refik Özer Alca, 
vefat etti. Plastik sektöründe 
İzmir’de ilklere imza atan 
Alca, EBSO’da Meclis 
Üyeliği ve Meslek Komitesi 
Başkanlığı görevleri 
süresince bilgi birikimini 
paylaşarak sektörün gelişmesi için çaba göstermişti

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda veznedar olarak 
görev yapan personelimiz 
İbrahim Kaytan (37), görevi 
başında iken geçirdiği kalp 
krizi sonucu yaşamını yitirdi. 
Dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla 
göz dolduran Kaytan’ın 
genç yaşta ani kaybı büyük 
üzüntüye neden oldu. Evli ve 
bir çocuk babası Kaytan, Buca’da toprağa verildi.

Refik Özer Alca 
vefat etti

Personelimizden
acı kayıp

EBSO’ya ve yönetime 
sahip çıkın
Kurumlara sahip çıkmak adına 

kendisini hep  “Ben Odacıyım” diye 
nitelendiren, yasal mevzuata ve konulara 
hakimiyetiyle dikkat çeken Akkan, EBSO 
Meclis Üyelerini Oda yönetimine ve kendi 
yaptıkları işlere sahip çıkmaya davet 
ediyor, “Üstlendiğimiz bu görevler fahridir, 
yapamayacak olanlar yerlerini meslek 
komitelerindeki yedek üyelere bırakabilir. 
EBSO’nun etkinliklerinin ses getirmesini, 
basında yer almasını istiyorsak, bunlara 
katılmak gerekir. EBSO Yönetiminin başını 
öne eğdirmeye kimsenin hakkı yok” 
ifadelerini kullanıyordu.

HABER
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, açılış ve başkanlık 
sunuşlarında; birinci ayı geride bırakılan 
Afrin’deki terör hedeflerine yönelik Zeytin 
Dalı Harekâtı’nın şiddetli çatışmalarla 
devam ettiğini, bu çatışmalarda maalesef 
vatan evlatlarımızın şehit düştüğünü 
belirterek, şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, acılı ailelerine ve milletimize 
başsağlığı, çatışmalarda yaralanan çok 
sayıda evladımıza acil şifalar diledi. Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini açık 
bir şekilde gösterdiği Afrin Harekâtının 
bir an önce sonuçlandırılmasını ve 
bölgenin terör unsurlarından tamamen 
temizlenmesini dileyen Esen, zorlu bir 
askeri harekâttan sonra siyasi alanda da 
meşakkatli bir sınavın bizleri beklediğini, 
küresel güçlerin bölge üzerinde hâkimiyet 
kurma emellerini dikkate aldığımızda 
atacağımız adımların sadece bölgedeki 
hâkimiyetimiz üzerinde değil, küresel 
ilişkilerimiz açısından da çok belirleyici 
olacağını vurguladı. Harekâtın toplumsal 
bir ayrışmaya sürüklenmesine üzülerek 
şahit olduklarını, ancak her zaman 

yinelediğimiz üzere bu zorlu günlerin 
aşılmasında yine tek anahtarımızın birlik 
ve beraberliğimiz olduğunu vurguladı. 

Çiğli’de askeri eğitim uçağının 
düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımıza 
Allah’tan rahmet, ailelerine sabır 
ve başsağlığı dileyen Esen, tecrübe 
uçuşu olarak adlandırılan ve sıklaşan 
bu vakaların titizlikle incelendiğini, 
önlemlerin alındığını umduğunu söyledi. 

Salih Esen, ülkemizin Avrupa 
Birliği, Rusya ve ABD ile olan 
ilişkilerinin değişken ve belirsiz seyrini 
sürdürdüğünü, ilişkileri düzeltmeye 
yönelik atılan adımların, geleceğe yönelik 
bakış açımızı bir ölçüde daha pozitife 
çevirdiğini, nitekim geçtiğimiz günlerde 
uzun zamandır gergin olan Almanya ve 
ABD ile olan ilişkilerin düzeltilmesine 
yönelik yapılan görüşmelerin bu 
bağlamda çok değerli olduğunu söyledi. 

Ekonomi gündemden düşmemeli
EBSO Meclis Başkanı Esen, TBMM’de 

bazı tasarılar görüşülse de ekonomistlerin 
dahi ekonomiden çok 2019 seçimlerine 

MECLİS

Esen’den 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis 
Başkanı Salih 

Esen, TBMM’de 
bazı tasarılar 
görüşülse de 

ekonomistlerin 
bile 2019 

seçimlerine 
yoğunlaştığını 
hatırlatırken, 

“Dövizin 
ateşi yüksek, 

enflasyon 
ve cari açık 

düşürülemiyor. 
Ekonominin 
gündemden 

düşmesine izin 
verilmemeli” 

dedi.
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yoğunlaştığını, oysa ekonominin 
gündemden düşürülmesine izin 
verilmemesi gerektiğini ifade etti. 
Dövizin ateşinin yine yükselişte 
olduğunu, enflasyon ve cari açığın 
bir türlü düşürülemediğini, birçok 
teşvik ve önleme rağmen işsizlik 
oranının gerilemediğini dile getiren 
Esen, bu ortamın oluşturduğu 
atmosferin yabancı yatırımcıları 
olumsuz etkilediğini, mevcut 
siyasi ve askeri şartların, yabancı 
yatırımcıların, yatırım planlarını 
değişmesine sebep olduğunu, 
özellikle son dört yılda yabancı 
yatırımların her yıl daha da azalarak 
gerilediğini, gelişmekte olan bir 
ülke olarak bu durumun son derece 
kaygı verici olduğunu dile getirdi. 

İzmirli memnun
İzmirli bir araştırma şirketi 

tarafından gerçekleştirilen anketin 
İzmirlilerin kente bakış açısını 
ortaya koyması açısından dikkat 
çekici olduğunu hatırlatan Esen, 
söz konusu ankette; genel olarak 
İzmir’de yaşamaktan ne kadar 
memnunsunuz sorusuna İzmirlilerin 
yüzde 81’inin memnunum derken, 
yüzde 12.5’inin kısmen memnun 
olduğunu, yüzde 6.4’ünün 

memnun olmadığını ortaya 
koyduğunu söyledi. Salih Esen, 
hemşerilerimizin yüksek oranda 
memnuniyet göstermesi sevindirici 
iken yüzde 31’lik bir oranın ‘imkân 
olsa İzmir’i terk edebilirim’ yanıtı 
verdiğini, ki gerekçe olarak; 
kentin kalabalıklaşması ve buna 
bağlı olarak ulaşım, trafik başta 
olmak üzere pek çok sorunun 
baş göstermesi olduğunun ifade 
edildiğini söyledi. 

İzmir’e göç verileri ve son 
açıklanan 4.3 milyon nüfus ile 
kentimizin kalabalıklaştığının somut 

bir biçimde anlaşıldığını, kentimizin, 
tercih edilir bir şehir olması 
sevindirici iken “İzmir’in yaşanabilir 
kent” imajına zarar verecek 
uygulamalardan da kaçınılmasının 
büyük önem taşıdığını vurguladı. 

EBSO Ailesi
Meclis Üyesi Tunç Tuncer’in 

annesi, Meclis Üyesi Hayri 
Dursunoğlu’nun kayınvalidesinin 
vefat ettiğini söyleyen Esen, 
Merhumelere Allah’tan rahmet 
ailelerine ve yakınlarına başsağlığı 
diledi.

MECLİS
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Erdoğan 
Çiçekçi, Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar’ın TOBB görevi 
nedeniyle Ankara’da bulunması 
dolayısıyla aralarında olamadığını ama 
sevgi ve selamlarını ilettiğini söyledi.

Haklı bir davamızın mücadelesi 
ile maalesef her gün şehit haberleri 
aldığımızı, bu milletin, hiçbir şekilde 
bu kadar aldatılamayacağını, bu kadar 
emperyalist düşüncelerle oldu-bittiye 
getirilemeyeceğini, millet olarak her türlü 
desteğe hazır olduğumuzu dile getiren 
Çiçekçi, şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı, gazilerimize ise acil 
şifalar diledi. Terörle ilgili dost dediğimiz 
ülkelerin yaptıkları, Amerika’nın 
özellikle güney hududumuzda ayrı bir 
kuşak kurmaya çalışmalarının bugüne 
özgü bir olay olmadığını, geçmişe 

bakıldığında kendi menfaatleriyle ve 
dünya görüşleriyle bizi hep kullanmaya 
çalıştıklarını, bu nedenle hükümetin 
direnme gücünü çok takdirle karşıladığını 
söyledi.

Çalışma barışı
Erdoğan Çiçekçi, Türkiye’de bugünkü 

hukuk sistemindeki bilirkişi düzeni 
değişmediği müddetçe, işverenin 
yapıp da sonuç alabileceği bir sistem 
bulunmadığını, maalesef hukukun 
temelinde bilirkişi faciası olduğunu 
belirtti.

Hiçbir işverenin, işçinin hakkını yeme, 
kıdem tazminatı cebimde kalsın gibi 
düşünceye sahip olmadığını vurgulayan 
Çiçekçi, dolayısıyla işveren olarak 
öncelikle 30’un üstünde işçi çalıştıranlar 
ile 30’un altında işçi çalıştıran firmaların 
farklı uygulama yaptığını bilmeleri 

Çiçekçi’den çalışma barışı,
enerji ve atık bertarafı uyarıları

MECLİS

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekili Erdoğan 
Çiçekçi,  hiçbir 

işverenin işçinin 
hakkını yeme 

düşüncesine sa-
hip olmadığını 
söyledi. Çiçek-

çi, YEKDEM 
uygulamalarıyla 

enerji fiyatla-
rının artacağı 

uyarısını
yaptı.
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gerektiğini, zaten her hâlükârda 
kıdem tazminatının ödendiğini 
söyledi. Ancak bir işyerinde ister bir 
kişi, ister bin kişi çalışsın, iş sağlığı 
ve güvenliği, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarıyla ilgili olağanüstü 
gayret sarf edilmesi gerektiğini 
vurgulamak istediğini, bununla ilgili 
her türlü danışmanlık hizmetinin 
alınması gerektiğine dikkat çekti.

Çalıştırdığı işçi sayısı 30’un 
altında olan firmaların her sene 
belirli bir miktar kıdem tazminatını 
ödeyecek meblağı bütçelerine 
koymaları gerektiğini, arada-sırada 
işçilere, ailesinde, yaşamında 
reform yapabilecek, örneğin “kıdem 
tazminatınızı alıp gidebilirsiniz” 
şeklinde tekliflerde bulunulup, 
ekiplerini yenileyebileceklerini 
öneren Çiçekçi, ‘tazminat parası 
cebimde kalsın ileride öderim’ diye 
düşünüldüğünde tazminat her 
geçen gün büyüyeceği için ilerleyen 
zamanda ödemenin zorlaşacağını 
dile getirdi.

Erdoğan Çiçekçi, taşeron 
uygulamasından asla 
vazgeçilmemesini önererek, 
her ne kadar hukukçular 
taşeron uygulamasının hukuken 
savunulmasının zor olduğunu dile 
getirseler de taşeron uygulaması 
iyi incelenir, iyi bir hukuk görüşü 
alınırsa en azından sendikalılaşma 
konusunda ilk tedbirlerin alınmasını 
sağladığını belirtti. Bir firma 
içinde sendikalılaşmayla ilgili bir 
organizasyon gerçekleşirse ve bile 
bile bu işçi işten çıkarılırsa işverenin 
3 yıl kesin tecilsiz hapis cezası 
bulunduğunu vurguladı.

Enerjide 
yüksek fiyat uyarısı
OSBÜK Ege Bölge Toplantısı’nın 

8 Şubat’ta Bilim ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün katılımıyla Odamızda 
gerçekleştirildiğini hatırlatan 
Çiçekçi, toplantıda EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın 
elektrik tarifeleri ile ilgili çok 
güzel bir konuşma yaptığını, 

bilindiği üzere 1 Nisan’dan itibaren 
elektrik fiyatlarında yüzde 20 
artış yaşanacağını, bu zammı 
sanayicinin kaldırmasının mümkün 
olmayacağını, özellikle elektrik 
büyük girdisi olan firmaların çok 
zor durumda kalacağını ifade 
ettiğini söyledi.

Bakan Özlü’nün İzmir’e 
gösterdiği ilgiye teşekkür eden 
Çiçekçi, hiç siyaset yapmadan 
çözüm arayışında olduğunu, 
toplantıya katılan bütün OSB 
Başkanlarını dinlediğini, İzmir’in 
teknoloji üssü olmasıyla ilgili 
fevkalade önemli bir müjde 
verdiğini belirtti.

Yerli üretime destek
Yurt içi sanayinin uluslararası 

pazarlara entegre olarak 
geliştirilmesi, yüksek teknolojili 
ürünlerin sanayi ve ihracattaki 
payının artırılması amacıyla 
ilgili Bakanlıkların da katılımıyla 
“Yerlileştirme Yürütme Kurulu” 
oluşturulmasına dair genelgenin 
24 Ocak’ta Resmi Gazete’de 
yayımlandığını hatırlatan Çiçekçi, 
yapılan çalışmada kimya ve ilaç 
sanayi, gıda sanayi, yarı iletken 
elektronik ürünler, makine ve 
teçhizat, motorlu kara taşıtları, 
bilişim ve yazılım olmak üzere 6 
sektör ve 43 ürün belirlendiğini dile 
getirdi.

Erdoğan Çiçekçi yatırım 
ortamının iyileştirilmesiyle ilgili; 
şirket kuruluşu işlemlerindeki 
maliyet ve sürenin azaltılması, 
belediyeler tarafından sağlanan 
yapı izin süreçlerinin iyileştirilmesi, 
dış ticaret işlemlerine ilişkin çeşitli 
maliyetlerin düşürülmesi, tapu 
kaydı işlemlerinin hızlandırılması, 
telekomünikasyon altyapı izinleri 
gibi altyapı izin süreçlerinin 
kolaylaştırılması, ticari faaliyet 
işlemlerinin kolaylaştırılması ve 
KOBİ’lerin finansmana erişiminin 
kolaylaştırılması gibi bir takım 
tedbirler alındığını ancak hukukun 
tesis edilemediği bir ülkede yatırım 
ortamının iyileştirilmesine yönelik 

yapılacak faaliyetlerin çok da etkili 
olacağını düşünmediğini söyledi.

KİK ile yenilik, yenileşme 
ve teknoloji transferini 
sağlamaya yönelik sanayi 
işbirliği uygulamalarını içeren 
mal ve hizmet alımına ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesi 
amacıyla Sanayi İşbirliği Projeleri 
Yönetmeliğinin yayınlandığını,  
ihalelerde, saydamlık, rekabet, 
eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, 
kamuoyu denetimi, ihtiyaçların 
uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanması ve kaynakların 
verimli kullanılması esas olacak 
yönetmeliğin, yerli katkı, teknolojik 
işbirliği ve ihracat olmak üzere üç 
kategoriye ayrıldığını dile getirdi. 

 
Atık bertarafı
sorunu çözülmeli
EBSO kürsüsünden çokça dile 

getirdikleri ancak bir türlü çözüme 
ulaşılmayan Atıksu Altyapı ve 
Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri 
Tarifeleri konusuna değinen 
Çiçekçi, Yönetmelik gereği atıksu 
altyapı yönetimleri ve evsel katı 
atık idareleri hizmetlerinden 
yararlananlardan, bu hizmetlerin 
maliyetini kendi belirledikleri 
tarifelere göre toplandığını, 
sanayiler için ücretlendirme, atıksu 
debisi ve kirlilik yüküne, sanayi dışı 
aboneler için tüketilen su miktarına 
ya da idarece belirlenecek atıksu 
miktarlarına göre yapıldığını 
söyledi. İzmir ilçe belediyelerince 
uygulanan katı atık bertarafıyla ilgili 
yapılan uygulamanın tablosunu 
meclis üyeleri ile paylaşan Çiçekçi, 
ne yazık ki, her ilçe belediyesinin 
farklı bir tarife uygulaması 
sisteminin aşılamadığını, konuya 
ilişkin defalarca ilgili makamlar 
nezdinde girişimde bulunuldu 
ise de maalesef bir sonuç 
alınmadığını, her il ve ilçede 
aynı fiyatlandırmanın yapılması 
hususunun hayata geçirilmesini bir 
kez daha dile getirmek istediğini 
söyledi. 

İZSU Atıksuların Kanalizasyon 

MECLİS
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Şebekesine Deşarj 
Yönetmeliği’nde 
yer alan 
parametrelerin, 
İzmir dahil olmak 
üzere 10 ilin ilgili 
yönetmelikleri 
ile kıyaslandığını, 
İzmir’in, 
sanayicimiz 
açısından önemli 
değişiklik gösteren 
6 parametre 
olduğunu dile 
getiren Çiçekçi, 
bu parametrelerin 
yer aldığı tabloyu 
da meclis üyeleri 
ile paylaştı. İlgili 
Yönetmeliğin, 
13.05.2016 tarih 
10 sayılı İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi İZSU 
Genel Kurul Kararı 
ve 02.06.2016 
tarihli 9 Eylül 
Gazetesi yayını 
ile yürürlüğe 
girdiğini buradaki 
kimyasal oksijen 
ihtiyacı parametresi 
yönetmeliğin 
önceki halinde 
4000 mg/L iken 
yönetmeliğin 
değişen halinde 
800 mg/L olduğunu, bir anda 
bu kadar fazla bir düşüsün 
yapılamayacağını, bu konuda 
zaman verilmesi gerektiğini belirtti. 

Ambalaj atığı üreticilerinin, 
ambalaj atıklarını bedelsiz 
olarak lisanslı tesislere verilmesi 
zorunluluğunun kaldırıldığını 
söyleyen Çiçekçi, Yönetmelik ile 
plastik torba tanımının getirildiğini 
ve 1.1.2019’dan itibaren, internet 
üzerinden yapılan satışlar da dahil, 
tüketicilere ücretsiz temininin 
yasaklandığını, ekonomik 
işletmelerin yapmaları gereken 
bildirimler için son tarihin mart ayı 
sonu olarak belirlendiğini, piyasaya 

sürenlerin yükümlülüklerinde 
değişiklik olduğunu, yurt içinde 
piyasaya sürdüğü ambalajların 
toplamı yıllık 1000 kg ve altında 
olan işletmelerin, geri dönüşüm/
geri kazanım hedeflerinden muaf 
tutulduğunu belirterek, Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile 
ilgili 12 Mart 2018 tarihinde Odamız 
Meclis Toplantı Salonu’nda bir 
bilgilendirme toplantısı yapılacağını 
duyurdu. 

Çiçekçi, katı atıkla ilgili yaklaşık 
2 yıldır EBSO’da çalışmalar 
sürdürdüklerini, tesislerin nasıl 
olması gerektiği konusunda 
yurtdışında ve yurtiçinde birçok 
tesisi ziyaret ettiklerini hatırlattı. 

Ankara Mamak ve 
Sincan’da iki tesisi 
ziyaret ettiklerini, 
Mamak’taki 
tesisin bütün 
atığı alıp, işleyip, 
enerjiye, buhara 
çevirdiğini, binlerce 
insanın yaşadığı 
apartmanların 
arasında bulunan 
tesisten hiç 
kimsenin şikayetçi 
olmadığını, üretilen 
buharın bir kısmı 
ile seralarda 
patates, domates 
ve orkide üretimi 
gerçekleştirildiğini, 
civardaki insanların 
ihtiyaçlarını 
bu seralardan 
karşıladığını dile 
getirdi. 

Tarım ve 
dijitalleşme için 
çalışma grupları

Yönetim 
Kurulumuzun 
Tarıma Dayalı 
İhtisas OSB 
Çalışma Grubu 
ve Dijitalleşme 
Çalışma Grubu 
kurulması yönünde 
karar aldığını, 25 

Kasım 2017 tarihli yönetmelik ile 
ya kurumlarla ortaklaşa, ya da 
özel hukuk tüzel kişilerince veya 
gerçek kişilerce Özel TDİOSB 
kurulabildiğini söyledi. Çiçekçi, 
tarıma dayalı ihtisas organize 
sanayi bölgesi kurulmasının, 
İzmir’in ve Bölgemizin mevcut 
potansiyeli açısından çok 
önemsediklerini, konuya ilişkin 
gerekli çalışmaların başladığını 
söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın sürekli gündemde 
tuttuğu dijitalleşmenin, bugünün 
zorunlu konularından biri olduğunu, 
meclis toplantısında da talep 
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edilmesi üzerine Dijitalleşme 
Çalışma Grubunun kurulduğunu, 
ilk toplantının 2 Mart günü 
yapılacağını haber verdi.

Çiçekçi, cinsel istismar 
konusunun kendilerini gerçekten 
çok üzdüğünü, en kısa sürede bu 
konunun ülkemiz gündeminden 
çıkarılması ve Türkiye’ye yakışan 
yüzümüzle dünyaya görünmemiz 
gerektiğini söyledi. 

Bilindiği üzere Özel İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi resmi açılışının 
gerçekleştirildiğini belirten Çiçekçi, 
emeği geçenlere bir kez daha 
teşekkür etti. 

Enver Olgunsoy’un İzmir’in 
çiçekleriyle bezenmiş kolonya 
ürettiğini söyleyen Çiçekçi, çok iyi 
satış yapmasını diledi.

Çiçekçi konuları 
değerlendirdi
Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Çiçekçi, Mert 
Aydoğdu’nun çok ciddi bir konuya 
dikkat çektiğini dile getirdi.

Erdoğan Çiçekçi, Barış Erel’in 
bahsettiği, 5 yıllık kalkınma 
planı için yapılan çalışmalarda 
geçmiş senelerde 1.5 yıl plastikle 
ilgili ihtisas komisyonunun alt 

komisyonunda görev aldığını, o 
dönemde siyasi iradenin yapılan 
çalışmalara müdahil olmadığını, 
ancak şimdi siyasetin bulunduğu 
noktanın göz ardı edilemeyeceğini, 
çünkü ilerlenen yolda “bu olacak” 
diyen bir sistem bulunduğunu 
söyledi.

Çiçekçi, sanayiciler olarak en 
azından kendi içlerinde planlama 
yapabilecekken döviz kurundaki 
belirsizlik nedeniyle önlerini 
görmelerinin mümkün olamadığını, 
aynı şekilde işleyişte de yapılan 
değişikler nedeniyle planlama 
yapmalarının zora girdiğini, nitekim 
asgari ücretin bir anda arttırıldığını 
söyledi.

MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası, sürekli gündemde 
tuttuğu Sanayi 4.0 ve dijitalleşme için Yönetim 
Kurulu Çalışma Grupları’na Dijitalleşme Çalışma 

Grubu’nu da ekledi. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Erdoğan Çiçekçi, Dijitalleşme Çalışma Grubu 
Başkanlığına getirildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Çalışma Gruplarının oluşumu, konusuyla ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirlikleri, üyelerin sorunlarının 
çözümüne yönelik faaliyetleri ile yürütülen projeler 
hakkında bilgiler veren Çiçekçi, “Dijitalleşme 

Çalışma Grubu da özellikle Sanayi 4.0 konu 
başlığına paralel olarak üyelerimiz için büyük önem 
taşıyor” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Dijitalleşme Çalışma 
Grubu’nun ilk toplantısında; dijitalleşmenin başarılı 
olabilmesi için ilgili sektöre ilişkin iş analizlerinin 
ve süreçlerinin çıkarılarak akademisyenlerle teknik 
uygulayıcıların süreçlere katılımı, dijitalleşmenin 
sadece yazılım ve donanım başlıklarını içermediği, 
bunların yanısıra elektronik, makine ve bilgi 
güvenliği çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği 
konularında fikir alışverişi yapıldı.

EBSO’dan Sanayi 4.0 için
Dijitalleşme Çalışma Grubu
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Mert Aydoğdu
Kripto paralara dikkat
EBSO Meclis Üyesi Mert Aydoğdu, 

Estonya’nın Bitcoin üreteceğini açıkla-
dıktan sonra e-vatandaşlık sistemine 
geçtiğini, artık dijital olarak Estonya’dan 
e-fatura kesilebileceğini ve Escoin tanı-
nırsa Escoin üzerinden faturalandırma 
yapılacağını söyledi. 

Aydoğdu, dünyanın gidişat yönünün 
elektronik kripto paralar üzerine oldu-
ğunu, kripto paraların en büyük özelli-
ğinin, herhangi bir merkez bankası veya 
başka bir devlet kurumunun tam olarak 
arkasında durmadığından, ambargolu 
ülkeler tarafından çok benimsenmesi 
olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin Suriye, İran gibi ülkelere am-
bargo uyguladığını, ambargoyla birlikte 

kendi parasının kullanımına, transferine 
belirli kısıtlamalar getirdiğini ama kripto 
paralar üzerinde böyle bir uygulamaya 
yapılmadığını belirtti. 

Rusya’nın da kendi kripto parası-
nı üretmek için çalışma başlattığını, 
gerçi merkez bankasının her ne kadar 
bu oluşumun arkasında duramayaca-
ğını söylese de Ruscoin’in çıkmasını 
engellemediklerini belirttiğini, devlet 
Ruscoin’in arkasında durursa ithalat ve 
ihracatı dijital para üzerinden yapmaya 
başlayacaklarını belirtti. İran’ın da kendi 
kripto parasını çıkarttığını açıkladığını, 
bu şekilde kendisine uygulanan birçok 
ambargoyu aşabileceğini, bu gelişmeler 
göz önüne alınarak, ülkemizin ihracatla-
rını düzenlenmesinde faydalı olacağını 
söyledi. 

Sanayicinin gündemi
EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, 
Türkiye gündeminin Afrin’de terör hedeflerine 
yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile iç politikaya 
odaklandığı ortamda, ulusal ve uluslarararası 
ekonomide yaşanan gelişmeleri ortaya koydu. Bazı 
ülkelerin kripto para  yaratma girişimlerine dikkat 

çeken sanayiciler, bunun ekonomik ambargoyu 
aşma yolu olarak da değerlendirilebileceğini ifade 
etti. Türkiye ekonomisinin yol haritasını belirlemek 
üzere hazırlanan kalkınma planlarını da gündeme 
getiren sanayiciler, belirlenen hedeflerin gerçekçi ve 
ulaşılabilir olması gerektiğini savundu.

MECLİS
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Kripto parada Bitcoin’den 
sonra en çok tutulan paraların, Et-
hereum ve Ripple olduğunu, Suudi 
Arabistan’ın Ripple’ı tanıdığını, 
bankalar arası para transferlerinde 
Ripple’ı da kullanacağını açıkla-
dığını, bunda en önemli etkenin 
para transferlerindeki maliyetin 
çok düşük olmasından kaynak-
landığını vurguladı. Venezuela’nın 
da amborgolu ülkeler arasında 
bulunduğunu, petrole dayalı milli 
kripto para olan Petro ile ön talebi 
aldığını ve hemen arkasından 
altına dayalı ikinci kripto parası 
Petrogold çıkardığını, bu sayede 
ambargoyu aşmayı hedefledikleri-
ni söyledi. 

Aydoğdu, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Cemil Ertem’in, 
Türkiye’nin kripto parada Petro’yu 
destekleyebileceğini açıkladığını, 
zaten petrolün ithalatçısı olduğu-
muz için Petro’yu destekleyerek 
kendi kripto paramızı yaratma 
yerine Petro’yla para akışını 
kabullenebileceğimiz yönünde bir 
düşünce olduğunu belirtti. 

2008 yılının Ekonomist Der-
gisinin kapağını Meclis Üyeleri 
ile paylaşan Aydoğdu resimde 
Amerikan dolarında kartal yerine 
bir anka kuşunun bulunduğunu, 
altında Amerikan Doları, İngiliz 
Sterlini gibi paraların yandığı ve 
kripto paralarda sonsuzluk işareti 
bulunduğunu söyleyerek, 10 yıl 
öncesinden bugünkü durumun 
resmedildiğine dikkatleri çekti. 

Barış Erel
Kalkınma planları 
hedefe ulaşmalı
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, 

Türkiye’nin 50 yıllık geçmişine 
damga vuran Devlet Planlama 
Teşkilatı’nın kurulduğu tarihten 
itibaren 5’şer yıllık kalkınma planı 
taslakları hazırlandığını, TBMM’de 
kabul edilmesinin akabinde uygu-
lamaya koyulduğunu söyledi. 1960 
öncesi planlar genel itibariyle 
devletçi bir yapıya sahipken, 1960-

1980 arası planların 
liberal, stratejik ola-
rak karma ekonomi 
ve bütüncül tasar-
landığını, 1980 son-
rası açık ekonomiye 
geçiş süreci oldu-
ğunu, 2007-2013 
yılları arasında, çok 
boyutlu ve hızlı bir 
şekilde yaşandığını, 
çünkü rekabetin 
çok yoğunlaştığı 
ve belirsizliklerin 
arttığı bir döneme 
rast geldiğini söyledi.  

Erel, küreselleşmenin her alan-
da gittikçe etkili olduğu, bireylerin, 
kurumların ve ulusların her alanda 
risklerinin arttığı dönemde yapılan 
ekonomik, sosyal ve kültürel bu 
planların karşılığını kısmen bulma-
dığını, oysa istikrar içerisinde bü-
yüyen, gelirini daha adil paylaşan, 
küresel ölçekte rekabet gücüne 
sahip, bilgi toplumuna dönüşen, 
Avrupa Birliği’ne üyelik ve bu 
uyum sürecini tamamlamış bir 
Türkiye hedeflendiğini dile getirdi. 
Şimdi 11’nci 5 Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlıklarının başladığını, 2019-
2023 yılları arasını kapsayacak 
planın Haziran ayı sonuna doğru 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne su-
nulacağını, kabul görür ise Türki-
ye’de 2023 yılına kadar ekonomik 
ve sosyal büyümeyi, kalkınmayı, 
gelişmeyi yönlendirecek en temel 
belge olarak yürürlüğe gireceğini 
vurguladı.  

Kalkınma planlarını Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın kapanması 
nedeniyle Kalkınma Bakanlığı’n-
ca hazırlandığını hatırlatan Erel, 
çalışmalarda uzun vadeli strateji-
lerin hedeflemesinin çok önemli 
olduğunu, örneğin Türkiye’nin 15 
yıl sonra nasıl bir ülke olmasının 
beklendiği, nasıl bir insan yapısı 
olacağı, hangi sektörlerde dünya 
pazarında rekabet gücüne kavuşa-
cağı, kaynaklarını nasıl değerlen-
direceği, hangi yatırımlara öncelik 
verileceği gibi soruların cevapla-

rının planlarda olması gerektiğini 
ifade etti. 

Kalkınma Bakanlığı’nın 11’nci 5 
Yıllık Plan çalışmaları için 42 özel 
ihtisas komisyonu oluşturduğunu, 
32 de ayrıca özel çalışma grubu 
bulunduğunu belirten Erel, çok 
ciddi emek verilen, insan kayna-
ğının her alandan, her sektörden 
çalıştığı, gayret ettiği bir plan 
olduğunu söyledi. Erel, 2023 yılına 
kadar yapılması gereken çalışma-
larla ilgili bilgi toplama aşama-
sında Türkiye’nin çeşitli kurum-
larından, özel sektörden, devlet 
kurumlarından bilgiler alındığını, 
bunların öneri haline getirildiğini 
belirtti. Kalkınma planlarının 5’şer 
yıllık belirlenmesinin genel kabul 
gören bir periyot olduğunu, ancak 
bu hedeflerin gerçekçi olması 
ve hedefe ulaşabilirliği olması 
gerektiğini, bu nedenle ülkenin 
hızla gerçek gündemine dönmesi, 
ekonomi, üretim, sanayi, tarım, 
sağlık, eğitim ve hukukla ilgili önü-
müzdeki 5-10-15 yılı planlamak için 
gündemler yaratıp, bu gündemler 
üzerine çalışmalar yapılması ge-
rektiğini vurguladı. 

Barış Erel, son günlerde yazılı 
ve görsel basında sürekli yer alan 
taciz, tecavüz ve şiddet görüntü-
lerine hep birlikte karşı çıkılması 
gerektiğini, zira bu konuların adli 
makamlarla ve cezalarla çözülecek 
konular olmadığını, nitekim iyi hal 
gerekçesi olduğunu belirterek, bu 
ülkenin geleceğinden çok umutlu 
olduğunu söyledi.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan 

Odaman, işçi ve işveren arasındaki hukuk-
sal süreç ve mevzuatlarda uygulanmaya 
başlanan arabuluculuk sistemi hakkında 
sanayicileri bilgilendirdi. Tarihsel süreç için-
den gelen yapıyla hukukun yapısının işçiden 
yana olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Odaman, 
“İşçi ve işveren arasındaki davaların hukuk 
yoluyla çözülmeye çalışılmasında süreç hem 
daha uzun hem de işveren aleyhine sonuç-
lanıyor. Arabuluculukta ise hem uzlaşmayla 
hem de kısa sürede sonuç alınıyor. Taraflar 
arasındaki anlaşmazlık durumunda elbette 
hukuk yolu açık ama arabuluculukla çözüm 
tercih edilmeli” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Top-
lantısı’na konuk olan Prof. Serkan Odaman, 
işçi-işveren ilişkilerinde en çok duyduğu 
cümlenin “Bütün davaları zaten işçiler kaza-
nıyor” olduğunu, bunun bir kader olmadığını 
ancak, her ne kadar hukuk eşitlik üzerine 
kurulu olsa da iş hukuku kitaplarında, “İş 

hukuku işçiyi koruma ilkesi üzerine bina 
edilmiş bir hukuk dalıdır” ifadesinin kulla-
nıldığını, yani bu hukuk dalının daha tanımı 
yapılırken, taraf olduğunun açıklandığını 
söyledi. 

Prof. Dr. Odaman, ülkemizde geleneksel 
şirket yapılarını değiştirmek için bir adım 
atılmadığı takdirde 10 yıl sonra da aynı 
konuları konuşur durumda olacaklarını açık 
şekilde ifade etmek istediğini belitti. Bir 
kayıp söz konusuysa, davaları işçilerin mi 
kazandığını, yoksa bazı davaları işverenlerin 
mi kaybettiğini anlamak için aynaya bakma 
ihtiyacı olduğunu dile getiren Prof. Dr. 
Odaman, bu konuda artık tecrübe edinen 
biri olarak, davaların çok ciddi bir bölümü-
nü işverenlerin kaybettiğini vurgulamak 
istediğini söyledi. Üniversitede iş hukuku 
tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenci-
lerinden bir tanesinin; “hocam bu kadar çok 
akademik ayrıntıya gerek yok, işveren zaten 
o kadar çok hata yapıyor ki biz her halükar-
da kazanıyoruz” dediğini, aslında çok doğru 
söylediğini, işte bu nedenle aynaya bakılma-

Sanayiciye 
arabuluculuk önerileri
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sını istediğini dile getirdi. 

İnsanlar da 
kanunlar da değişti
Prof. Dr. Odaman, geleneksel 

yöntemden kastettiğinin, bugüne 
kadar yapılan uygulamaları revize 
etmek olduğunu, çünkü kanunların, 
yönetmeliklerin ve insanların değiş-
tiğini, artık sebat etme döneminin 
sonlandığını, en ufak bir kızgınlıkta 
elindeki bütün kozları hemen kullana-
bilecek kapasitede insanlar olduğunu, 
dolayısıyla bu değişiklikleri göz önüne 
alarak işletmelerdeki uygulamaları 
gerçekleştirmek gerektiğini söyledi.

İş Kanunu’nun 19’ncu maddesinde; 
eğer bir işçinin sözleşmesi perfor-
mansından dolayı, davranışlarından 
dolayısıyla, işletmesel gereklilerle 
fesih ediliyorsa iddiayla ispatla mükel-
leftir dendiğini, verimlilik ve davranış 
dolayısıyla işçinin sözleşmesi fesih 
edilmek isteniyorsa ki bunun ancak 
belirsiz süreli iş sözleşmesinde olabi-
leceğini, fesihten hemen önce işçinin 
yazılı savunmasının alınması zorun-
luluğu bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. 
Odaman, hukukta usul esastan önce 
geldiği için usulde bir hata yapıldıysa 
yüzde 100 haklı olunsa bile o davanın 
kaybedileceğini belirtti. 

Açıklık ve objektiflik
İşverenlerin belirli süreli iş sözleş-

mesini sevdiğini, çünkü iş hukukunda 
asıl olanın işçi lehindeki sözleşme-
ler olan belirsiz süreli iş sözleşmesi 
olduğunu söyledi. Prof. Dr. Odaman,  
belirli süreli iş sözleşmesinin işveren 
lehine sözleşme olsa da sözleşmenin 
sonucunda ‘iş bitti’ denilip herhangi 
bir tazminat ödemek zorunda olun-
madığı düşünülse de durumun bu 
kadar basit olmadığını, İş Kanunu’nun 
11’nci maddesinin neden belirli süre 
iş sözleşmesi yapıldığı konusunda 
mutlaka objektif bir koşulun beyanını 
istediğini dile getirdi. Normal şartlar-
da belirli süreli iş sözleşmesinde işe 
iade davası söz konusu olamasa bile 
objektif bir gerekçe gösterilemediği 
takdirde işe iade davasıyla karşı karşı-
ya kalınacağını, bu nedenle öncelikle 

mevzuatın çok iyi bilinmesi, Yargıtay 
kararlarının çok iyi takip edilmesi ge-
rektiğini ve doğru metinlerden oluşan 
sözleşmeler hazırlanarak, olaya daima 
hukuk penceresinden bakılması ge-
rektiğini ifade etti.

Kanun’un 25-2 G maddesinde; 
“İşçi 2 gün üst üste devamsızlık 
yaparsa tazminatsız işten çıkarırsın ve 
eğer işçi 30 günlük ücretiyle ödeye-
meyeceği derecede işyerine bir hasar 
verirse tazminatsız işten çıkarırsın” 
dese de bu yönde yapılan uygula-
malarda davaların kaybedildiğini 
belirtti. Çünkü kanun her ne yazarsa 
yazsın yargıcın düşündüklerinin de 
önemli olduğunu, böyle bir durumda 
Yargıtay’ın “İki gün üst üste devam-
sızlık yapmış olabilir. Neden hemen 
çıkarıyorsun, gerekçesini sormuyor-
sun?”, aynı şekilde bir işçi 30 günlük 
değil 45 günlük ücretiyle ödeyemeye-
ceği bir hasar verdiğinde de “10 yıldır 
çalışıyor, günah değil mi kıdemini 
yakıyorsun” diyebildiğine dikkat çekti.  

Tazminatta mutabakat
Prof. Dr. Odaman, 2002’nin 15 

Mart’ına kadar eski Türk filmlerindeki 
gibi “muhasebeye git hesabını kes-
sinler” uygulaması yapılırken, ihbar 
ve kıdem tazminatı verildiğinde konu 
kapanabilirken, 4773 sayılı Kanun ve 
akabinde 2003 yılında çıkarılan şu an-
daki mevcut 4851 sayılı İş Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesiyle işlerin değişti-
ğini belirtti. Sağlık sebebiyle heyet 
raporuyla çalışamayacak bir işçinin 
işten çıkarılma durumuna bile Yargı-
tay’ın; “Neden savunmasını almadın?” 
diyebildiğini, işte bu durumda sırf sa-
vunması alınmadı diye işçinin davayı 
kazanmış olmadığını, işverenin davayı 
kaybettiğini söyledi.

Eğer kıdem tazminatı ödenecek-
se karşı tarafla ya da karşı tarafın 
vekiliyle mutabık kalınmadan, bunu 
imza altına almadan kesinlikle kıdem 
tazminatı, ihbar tazminatı ödemesi 
yaptırmadığını, çünkü bu yapılmadı-
ğında başka bir dava ile karşı karşıya 
kalınabildiğini belirten Prof. Dr. Oda-
man, ibranamenin sadece psikolojik 
anlamı bulunduğunu, hiçbir hukuki 

anlamı olmadığını, her ne kadar 
ödemeler bankadan yapılsa da ortada 
kayıtlı bir belge olduğu düşünülse de 
mutlaka bordroların her ay imzalan-
ması gerektiğini, bunun şirketler için 
çok zor bir uygulama olarak görüldü-
ğünü ama bu işi kolaylaştıran online 
uygulamalar olduğunu, özellikle 
dağınık yapıda çalışan firmalar için 
mutlaka bu tür bir sistemin kurulması 
gerektiğini ifade etti.

İşe giriş çıkışlardaki kart okutma 
uygulaması kullanılmasının bir sıkıntı 
yaratmadığını, ancak parmak izi 
okutma uygulamasında kişisel verile-
rin korunması hususunda firmaların 
kendilerini koruma altına almaları 
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Oda-
man, yine işçilerin kişisel bilgilerinin 
bankalarla, bireysel emeklilik şirketle-
riyle, taşeron firmalarla paylaşıldığını, 
bu anlamda da firmaların kendilerini 
koruma altına almalarını hatırlattı.

İşletmeler korunmalı
Yöneltilen sorulara yanıt veren 

Prof. Dr. Odaman, bir akademisyen 
olarak Türkiye’de yeni bir kavram 
olan liberal iş hukuku kavramını hem 
doçentlik, hem profesörlük tezinde 
kullandığını ve camiasında bununla il-
gili işitmediği laf kalmadığını, oysa bu 
kavramı kullanmadaki amacının; işçiyi 
koruma ilkesinin dışında, işletmeyi de 
koruma ilkesi yaratılması olduğunu 
söyledi. Aslında işletme koruma altına 
alındığında otomatikman işçinin de 
korunacağını ama burada bu tabiri 
söylemek çok kolayken akademik 
ortamda söylemenin hiç kolay olma-
dığını belirtti.

Hukukun da tıpta olduğu gibi 
dalları bulunduğunu, her dava aynı 
olmadığı için bir avukatın tüm dava-
lara bakması yerine, davalara göre 
uzman avukatlarla çalışılmasının daha 
doğru olacağını dile getiren Prof. Dr. 
Odaman, ancak bir iş yerine çok fazla 
sayıda avukat alınamayacağı için 
hukuk bürosu ile çalışıldığı takdirde 
daha çok fayda sağlanacağını ifade 
etti.

Son günlerde Yargıtay kararlarını 
birinci derece mahkemelerin uygu-
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lamadığı yerde böyle psikolojik bir 
sorun varken işverenlerin davaları ka-
zanabilmesi için geleneksel yöntem-
lerin ortadan kaldırılması gerektiğini 
söyledi. 

Çalışanın bütün yasal haklarının 
ödenip çıkarılmadan önce savunması-
nın alınmasının her çıkış türünde ge-
rekmediğini, geçerli sebeple perfor-
mansı ve davranışları dolayısıyla ihbar 
ve kıdem tazminatı ödenerek çıkış 
yapılıyorsa, fesih öncesinde mutlaka 
yazılı savunma alınması gerektiğini, 
bazen savunma vermeyen çalışanların 
da olabildiğini, o zaman savunmanın 
istendiğinin ispatlanması gerektiğini 
vurguladı.

Uzlaşma kültürü
Prof. Dr. Serkan Odaman, iş uyuş-

mazlıklarında özel hakem belirlenebi-
leceğini, buna bir engel bulunmadığı-
nı, kendisinin aynı zamanda İstanbul 
Tahkim Komisyonu üyesi de olduğu-
nu, iş ilişkilerinde bu uygulama ütopik 
gibi görünse de ticari ilişkilerde de 
çok yoğun bir uygulaması bulunmadı-
ğını söyledi. Bilindiği üzere ülkemizde 
1 Ocak 2018’den itibaren arabulucu-
luğun iş davaları için zorunlu hale 
geldiğini, işçi ya da işveren dava açan 
kim olursa olsun önce arabuluculuk 
bürosunu başvurup arabulucu marife-
tiyle uyuşmazlığı çözmeye çalışmaları 
gerektiğini, anlaşma sağlanamaz ise 
dava açılabildiğini ve dava açılmadan 
önce mutlaka dava dilekçesinin ekine 
arabulucunun uyuşmazlık tutanağı-

nın konulması gerektiğini, aksi halde 
mahkemenin davayı görmediğini, 
baştan reddettiğini belirtti. 7036 sayılı 
Kanun’un yapım çalışmalarında bizzat 
yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Oda-
man, kanun maddesinde; “arabulu-
culuk ile sonuçlandırılmış bir uyuş-
mazlıkta bu konularla alakalı dava 
açılamaz” dendiğini, eğer bu cümleyi 
koymasalardı o zaman arabuluculuğu 
yaşatmalarının mümkün olmayacağını 
söyledi. Bir uyuşmazlık arabulucu-
nun imzasıyla bitirildiğinde hele de 
arabulucu tutanağında iki tarafın 
avukatlarının da imzası varsa konu-
nun bir daha açılamayacak şekilde 
kapandığını söyledi.

Prof. Dr. Odaman, eğer işveren 
vekilliği yapılıyorsa o zaman amacın 
dava kazanmaktan ziyade dava yarat-
mamak olması gerektiğini, bu neden-
le kendilerinin avukatlık yapmaktan 
ziyade hukuk müşavirliği yaptıklarını 
vurguladı.

Tazminat uygulamaları
İşletmelerin para kazanmak, büyü-

mek için kurulduğunu, işe eleman 
alırken de verimli ve disiplinli işçi 
arandığını, disiplin yönetmeliklerini 
oluştururken, ceza cetvellerini hazır-
larken veya fesih düşünüldüğünde 
hep bu çerçeveden baktıklarını, so-
nuçta hiçbir işverenin işçisini işten çı-
karmak için işe almadığını, dolaysıyla 
hukuk için vicdanı boyutunu kaybet-
miş midir düşüncesinden ziyade daha 
ayakları yere basan kurallar bütünü 

olmasını istediklerini dile getirdi. 
Prof. Dr. Odaman, asgari süreli 

iş sözleşmesinin belli bir süreden 
önce belirlenmiş sebepler olmadıkça 
fesih edilemez anlamına geldiğini, 
bu sözleşme yapılırken mütekabiliyet 
esasının son derece önemli olduğunu 
ve çift taraflı yapılması gerektiğini, 
belirli süreliyle çok benzer taraflarının 
bulunduğunu, ki zaten kıyas yoluyla 
asgari süreli sözleşmelerin kriterleri-
nin oluşturulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Odaman, işten çıkarılan 
bir kişinin ertesi gün tekrar işe alınabi-
leceğini, “6 ay beklemek gerekir” şek-
linde bir kriter bulunmadığını, ancak 
örneğin 3 yıl çalışıp ihtiyacı nedeniyle 
kıdem tazminatı ödenip ertesi gün 
tekrar işe alınan bir işçi, 5 sene çalışıp 
işten ayrılmak istediğinde, 5 yıllık 
kıdem tazminatı değil öncesindeki 3 
senenin kıdemi de eklenerek toplam 
8 senelik kıdem tazminatı ödenmesi 
gerektiğini söyledi. Bazen iyi niyetle 
yapılan uygulamaların maalesef böyle 
sonuçlar doğurabildiğini hatırlatan 
Prof. Dr. Odaman, bu gibi bir duru-
mu yaşamamak için işçiden “Ekteki 
belgede de görüldüğü üzere kredi 
borcumu kapatmak üzere acil nakit 
paraya ihtiyacım bulunduğundan, 
uygun görülürse şirketiniz tarafından 
sözleşmeme son verilmesini, akabin-
de tekrar işe başlatılarak devam et-
memi saygıyla talep ederim” şeklinde 
imzalı bir yazı alınmasının herhangi 
bir sıkıntıya mahal vermesini engelle-
yeceğini ifade etti.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı Kadınlar Bir-
liğimizin varoluş sebebi, 
banisi, vakfımızın kurucu-
su değerli başkanım Atıl 
Akkan’ı ebediyete uğurla-
dık. Değerli başkanımı, ar-
dından yazmaya çalıştığım 
birkaç satır ile anlata-
bilmek elbette mümkün 
değil. Şahsına münha-
sır renkli kişiliği, birlik 
olma, çalışma ve üretme 
konusundaki girişimciliği 
ile daima kurumsal kültürümüzün temel 
taşı ve nüvesi olmuştur. Kadınlar Birliği’nin 
1999 yılında başlayan serüveninde beraber 
çalışma şansına eriştiğim başkanımı ve 
değerli eşi Sn. Leman Akkan’ı her zaman 
anılarımda muhafaza ederek saygı ile 
anacağım.

Sn. Leman Akkan ile kıymetli çocukla-
rına ve EBSO camiasına şahsım ve EBSOV 
Kadınlar Birliği adına başsağlığı ve sabırlar 
diliyorum. 

s   s   s

12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından 
kabul edilen İstiklâl Marşımızın kabulünün 
97. yılındayız. Kutsallarımız arasındaki yeri 
büyük olan şanlı bayrağımıza ve İstiklâl 
Marşımıza gösterdiğimiz sadakat, gelecek 
nesillerin istikbâlinin tasavvurudur. 

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldö-
nümünde Başkumandan Mustafa Kemal 
Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatırala-
rına daima saygı ve minnetle...

s   s   s

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’n-
de Sosyal Girişimci Sn. Muharrem Da-
yanç’ın “We are the World – Biz Dünyayız” 

projesi kapsamında İzmir 
STK ve Kadın kuruluşları 
başkanları Enfield Bele-
diyesi’nin davetlisi olarak, 
Seferihisar Belediye 
Başkanı Sn. Tunç Soyer’in 
destekleri ile İngiltere 
Kadın Platformu ile buluş-
tu. Yapılan toplantılarda 
Kadına yönelik şiddet ve 
çocuk istismarı konularının 
global bir yara ve küresel 
bir sorun olduğu gerçeği 
ile yüzleşildi.

Londra Büyükelçimiz Sn. Abdurrahman 
Bilgiç ziyaretimiz, KKTC Elçilik Temsilcili-
ği, Enfield Belediyesi, Londra Büyükşehir 
Belediyesi ve İngiltere Parlamentosu’ndaki 
Lordlar Kamarası’nda Barones Meral Ece 
ziyaretlerimizde gerçekleştirilen sunum ve 
panellerde kadına ve çocuğa karşı şiddetin 
önlenmesi yönünde yapılan çalışmalara ve 
cinsiyet eşitliğine vurgu yapıldı.

Ne yazık ki, insanlık tarihi boyunca 
dünyanın her yerinde birbirine benzer bu 
acılar her gün yaşanıyor ve aynı hikayeler 
tekrar tekrar yazılıyor. Bir gün bu hazin, bu 
utanç verici hikayeler biter mi bilemem. 
Ancak; kadını ve çocuğu güçlendirecek 
ve olumlu imajlarla donatacak pozitif 
hareketlerin ön plana çıkarılması ve de 
kadınların seçilme haklarına her platform-
da sahip çıkarak, konulan kotalarla karar 
mekanizmalarında yüzde 50 nispetinde 
yer almaları toplumda olumlu tesirler yara-
tacağı bilincinin gelişmesi ile mümkündür. 
Bu gibi çalışmaların üzerinde hassasiyetle 
durulması toplumsal hedefimiz olmalıdır.

İzmir’den İngiltere’ye taşınan eşitlik 
mücadelemiz umarım geleceğe umut 
aşılar. Başta projenin fikir babası olan Sn. 
Muharrem Dayanç’a, desteklerinden ve 
projedeki mevcudiyetlerinden dolayı Sn. 
Tunç Soyer’e ve emeği geçen tüm arka-
daşlara teşekkürler... 

Ülkemde ve tüm dünyada; “mutlu ka-
dınların, mutlu annelerin, mutlu ebeveyn-
lerin yetiştirdiği aydınlık zihinli çocukların” 
başarı ve huzur dolu bir geleceğe koca-
man bir damga vurmasını diliyorum.

İhsan ÖZDURAN
EBSO Vakfı 
Kadınlar Birliği Başkanı

“Ey kahraman 
Türk kadını, 
sen yerde 

sürünmeye 
değil, omuzlar 

üzerinde 
göklere 

yükselmeye 
layıksın.”

Mustafa Kemâl 
Atatürk

Mutlu kadın, saygın toplum

GÖRÜŞ



53MART 2018



54 MART 2018

SAĞLIK

Tüm gıdaların bileşimindeki 
“besin ögeleri” temelde altı grupta 
toplanabilir: Proteinler, yağlar, karbon 
hidratlar, mineraller, vitaminler ve 
su… Gıdaların hayvansal, bitkisel veya 
doğada bulunduğu gibi olması pek 
fark etmez, temelde bu altı grup besin 
ögesi, hayatımızı idame ettirmede rol 
oynar. Proteinler, vücut hücrelerimizin 
temel yapısını oluşturur ve yıpranan 
dokularımızın yenilenmesi için ihtiyaç 
duyarız. Karbonhidratlar enerji 
kaynağıdır. Gıdalardaki karbonhidrat, 
sindirim sistemimizde glikozu (şeker) 
dönüşür ve hücrelerimize girerek enerji 
olarak kullanılır. Yağlar da enerji sağlayan 
besin ögeleridir. Ancak yağda eriyen 
vitaminleri taşıyarak, vücuda gerekli 
yağ asitlerini sağlayarak, mide acıkma 
duygusunu geciktirerek hatta diğer 
organlarımızı fiziki dış etkenlerden 
koruyarak etkili olurlar. Vitaminler 
büyüme, gelişme, enerjiyi kullanma, 
yeni doku üretimi için kullanılırlar. 
Minareler de çeşitli hayati 
fonksiyonlarımızın devamı için 
(örneğin demir, kanda oksijen 
taşınmasında) gereklidir. Su 
ise besin ögelerinin sindirilip 
emilmesi, taşınması, 
artık zararlı maddelerin 
atılması, kısacası 
metabolizmamız 
için gereklidir. Bu 
arada, posa ve 
kolesterolü de bu 
altı grup besin 
ögesinin içine 
sıkıştırmadan 
geçmemek 
lazım.

Sözünü ettiğimiz bu altı grup besin 
ögesi kimyasallar, “yeşil eczaneyi” 
meydana getirirler. Bu kimyasalları 
mümkün olduğunca “doğal” halde, 
yeni işlemden geçirmeden almaya 
çalışmalıyız. Bunun yolu da sağlıklı 
gıdalar alarak olur.

Gıdaların vücudumuza etkisi 
neredeyse bir ilaç gibidir. O nedenle yeşil 
eczane tanımını kullandım. Gün geçmiyor 
ki aldığımız bir gıdanın “ilaç” gibi etkisi 
ortaya çıkmasın.

Zeytinyağı, kalp yetmezliği 
tedavisinde “oleat” isimli molekülü ile 
kan pompalanmasına yardımcı olarak rol 
alırken, Brokoli (diğer lahana türleri de) 
içerdiği sülforafanla kansere kafa tutuyor. 
Nesillerdir bilinen birçok gıda sağlığımızın 
koruyucuları olarak görev yapıyor. 
Domatesteki likopen, elmadaki kuvarsetin 
(her gün bir elma kabuğuyla, mutlaka 
tüketilmelidir), maydonozdaki apigenin 

ve kateşinler, vitaminler, minareler 
vs. hepsi bu yeşil eczanenin süper 

kahramanlarıdır.
Her ne kadar besin ögelerini 

bir birinden ayırmak tam 
olarak mümkün olmasa 

da (örneğin yoğurt hem 
karbonhidrat, hem protein, 

hem de yağ, olduğu gibi, 
sebze ve meyveler de 

yoğun karbonhidrat 
kaynağıdırlar). 

İsterseniz tek tek 
bu gıdalar bir 

göz atalım. Bu 
altı asal besin 

ögesini hangi 
gıdalardan 

alabiliriz 
kısaca 

ona 

Sağlığımız ve gıdalar 

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi
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bakalım.
Protein içeren gıdalar: Et, 

tavuk, yumurta, balık, peynir, süt, 
yoğurt hayvansal protein ihtiva 
ederken, baklagiller de bitkisel 
kaynaklı proteinleri yoğun olarak 
bizlere sunarlar.

Karbonhidrat içeren gıdalar: 
Şeker ve şekerden mamul 
gıdalar, bal, pekmez vs. gibi basit 
karbonhidratlar (kana çok hızlı 
karışarak insülin düzeyini tavan 
yaparlar) ve daha yavaş emilen 
kompleks karbonhidratlar, meyve, 
sebze, ekmek, tahıllar, yoğurt, süt, 
peynir vs.

Yağ içeren gıdalar: Süt ve 
süt ürünleri, tereyağı, margarin 
(doymuş yağlar) zeytinyağı, ceviz, 
badem, fındık gibi kuruyemişlerde 
(tekli doymamış yağlar) ayçiçeği 
yağı, soya yağı, mısır özü yağı 
(çoklu doymamış yağlar) 

Vitaminler: A vitamini (balık, 
yumurta, süt ürünleri, havuç, kayısı, 
kavun, şeftali, ıspanak, brokoli, 
lahanalar) 

B grubu vitaminler: 
B1 vitamini: Karaciğer, 

baklagiller, ceviz, fındık, fıstık
B2 Vitamin: Yumurta, tahıllar, 

süt ve süt ürünleri
B6 Vitamini: Balık, pirinç, 

bulgur, tam buğday unu, ciğer vs.
B12 Vitamini: Hayvansal 

kaynaklı gıdalar 
C Vitamini: Yeşil biber, çilek, 

domates, maydanoz, narenciyeler, 
şeftali vs.

Mineral kaynaklarına gelecek 
olursak;

Kalsiyum: Süt ve süt ürünleri, 
tahıllar ve yeşil sebzeler

Demir: Karaciğer, kırmızı et, 
yumurta, pekmez, yeşil sebzeler de 
bol bol bulunur.

Biliyorsunuz; sağlıklı bir 
beslenme programı için 
günlük enerjinin yüzde 55’i 
karbonhidratlardan,  yüzde 
25’i yağlardan, yüzde 15’i de 
proteinlerden karşılanmalı, günde 
2.5 – 3.5 litre su içilmeli, alınan 
gıdalarında posalı (örneğin 

meyveler kabuğu ile tüketilmeli) 
olmasına dikkat edilmelidir.

Yukarıda tüm bu asal besin 
ögelerinin hangi gıdalardan 
alınabileceğini de verdim. Size 
kalan; sevdiğiniz yiyeceklerle, asal 

besin ögelerini dengeli bir şekilde 
almak. 

Öylesine matbu diyet listelerine 
gerek yoktur, hatta bu standart 
diyetler kişiye özel hazırlanmadığı 
için zararlıdır da… 

Hastalıklara ve salgınlara karşı vücudumuzun direncini artırmak 
için probiyotiklere ihtiyacımız var. Yoğurt ve turşu tüketimimiz yük-
sek ama yetmiyor, bazı durumlarda mutlaka takviye yapmak gereki-
yor.

Son yıllarda sağlık alanında en çok hangi konuda bilimsel çalışma 
yapılıyor biliyor musunuz? Peki ya kitapçılarda yerini alan kitapların 
farkında mısınız? 

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin çok büyük bir bö-
lümünün bağırsaklardaki iyi bakteriler tarafından üretildiğine dikkat 
çeken Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen, 
“Tıp dünyasının babası Hipokrat, ‘Bütün hastalıklar bağırsakta başlar’ 
demiş. Bu ifade günümüzde de çok anlamlı ve önemli. Bağırsak 
mikrobiyotasının iyi olması, sağlığı da beraberinde getirir” dedi ve 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dengeli mikrobiyotayla mutlu insan olursunuz. Mikrobiyatanın 
dengeli olması sağlıklı bir bağışıklık sistemi için de olmazsa olmazdır. 
İştah kontrolü ve sağlıklı metabolizmanın da sırrı probiyotiklerde-
dir. Mikrobiyotanın dengesinin bozulması halinde sinirsel hastalıklar 
görülmeye başlar. Direnç düşer ve beraberinde alerjik hastalıklar 
görülür. Bozulan metabolizmayla birlikte obezite, şeker hastalığı gibi 
ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir ve hızlı yaşlanma gözlenir. 
Sağlıklı bir yaşam yolcuğu için probiyotikler gereklidir.”

Probiyotik çağı
Mukozada milyonlarca bakteri var ve bağışıklık sistemi hakkın-

da kararı onlar veriyor. Aslında bağışıklık sistemi bağırsaklarda ve 
vücudumuzda yaşayan bakteri miktarına göre değişiklik gösteriyor. 
Mikrobiyota bozulursa yaşayan kişilerin düzenli olarak kullanmasında 
fayda var. Çocuklar için kış aylarında kullanıp yazın ara verebilirsiniz.

Yeterince probiyotik alıyor musunuz?
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Ege Bölgesi Sanayi Odası personeli, 
yeni yönetim dönemi çalışmaları 
öncesinde Güre ve Kazdağları’nda 

gerçekleştirilen etkinlikte enerji ve moral 
depoladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu’nun da katıldığı 
organizasyonda, kurumun üyelerine 
verdiği hizmetlerin kalitesi ve sayısının 
sürekli iyileştirmelerle Türkiye’ye örnek 
olmaya devam etmesi, Ege ve Türkiye 
mükemmellik ödüllerinin uluslararası 
alanda perçinlenmesi hedeflerinin 
adımları da atıldı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar da,  güzel anılara yenilerinin 
eklendiği gecede görüntülü bağlantı ile 
personeli kutlarken, başarılarının devamını 
diledi.

Başarı daim olsun
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Gökçüoğlu, görevde 
bulundukları 2 dönem boyunca her 
zaman personelin yanında olduklarını, 
konuları çözüme kavuşturma yolunda 
çaba gösterdiklerini hatırlattı. 
Önümüzdeki dönemde de başarılı 
çalışmaları üst segmentlere taşıyacaklarını 

Birlikte daha büyük hedeflere...

HABER
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belirten İbrahim Gökçüoğlu, 
“Görevde bulunduğumuz süre 
içinde sizlerin çalışmalarıyla 
İzmir’de 9 yıldır alınamayan Ege 
Bölgesi Kalite Ödülü’nü aldık. 
Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü ilk 
kez İzmir’e getirdik. Bu başarıların 
sahibi sizlersiniz. TOBB çatısı 
altındaki 365 Oda ve Borsa arasında 
her zaman örnek gösterilen, bir 
bilgiye ihtiyaç duyulduğunda 
ilk müracaat edilen Odanın 
mensuplarısınız. EBSO Yönetimi 
olarak her zaman yanınızdayız, 
yanınızda olmaya devam edeceğiz. 
EBSO camiasındaki huzurlu ortamın 
devam etmesini, başarılarınızın 
daim olmasını dilerim” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Çalışan ve Emeklileri Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
(EBSODER) yönetiminin de davet 
edildiği gecede, geçmişe sahip 
çıkmanın önemini vurgulayan 
Gökçüoğlu, “EBSO, ahde vefaya 
önem veren bir kurumdur. 
Odaya emek veren, gönül veren, 
bugünlere gelmesinde katkıları 
olan emeklilerimizi de unutmadık. 
Onların da aramızda bulunması 
bizlere güç veriyor” diye konuştu.

EBSO’lu olmak…
EBSO Genel Sekreter Yardımcısı 

Emel Tonbul, düzenlenen 
etkinliklerin personele moral ve 
motivasyon kaynağı olduğunu, 
kaynaştırıcı etki yaptığını ifade 
etti. Tonbul, “Geride kalan sürede 
hareketli, yoğun, güzel birliktelikler 
yaşadık. Etkili kazanımlar elde 
ettik. EBSO ailesinin bir parçası 
olmak hepimizin ortak duygusu. 
Önümüzde, şimdi olduğu gibi 
olumlu ve uyumlu bir dönem 
olmasını diliyorum” dedi.

EBSO Genel Sekreter Yardımcısı 
Ayşen Şahin de, 2010 yılında 
çıkılan toplam kalite yolculuğunun 
meyvelerinin 2014 yılında Ege ve 

Türkiye Mükemmellik Ödülleriyle 
taçlandırıldığını hatırlatırken, “Bu 
çalışmalarda sadece personel olarak 
bizler değil Yönetim Kurulumuzla 
ve Meclisimizle birlikte başarmayı 
yaşadık. Bu süreçte iyi uygulamalar 
kazandık, TOBB akreditasyon 
sistemine de örnek olduk. Bu 
çalışmalarımıza devam etmekten, 
üyelerimize hizmetlerimizde yüksek 
memnuniyet oranlarını sağlayan 
Odanın çalışanları olmaktan 
gurur duyuyoruz. Bize verilen 
desteklere teşekkür ederiz. Daha 
büyük hedeflere de yine birlikte 
ulaşabiliriz” diye konuştu.

HABER
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TOBB Dış Ticarette İstihbarat Eğitimi’nde
EBSO personeline tam puan

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından Oda ve Bor-
saların ilgili personeline verilen 

Dış Ticarette İstihbarat Eğitimi’nde 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Ekonomik 
İlişkiler Müdürlüğü personeli Eren 
Ataberk ile Dış Ticaret Şefi Gürcan 
Özpenpeci, tam puan alarak başa-
rıyla tamamladı.

TOBB sosyal tesisi KUYAP bilgi-
sayarlı salonda gerçekleştirilen eği-
timlerde TOBB Dış Ticaret Müdürü 
Ayşe Mehtap Ekinci ile Yaman Koç 
tarafından Dış Ticarette İstihbarat 
ve Hedef Pazar Tespiti başlıkları 
altında; ticari bilgi ve istihbarata 
genel teorik ve bilimsel yaklaşımlar, 
ticari bilgi ve istihbarat sistemi, nok-
ta atışı ihracat modeli, hedef pazar, 
müşteri ve rakip analizleri ve hedef 
pazar operasyon planı konularında 
teorik ve uygulamalı olarak gerçek-
leşen iki günlük teknik eğitimin ar-
dından, programın son gününde dış 
ticarette genel kavramlar ve güncel 
durum, dış ticarette işlem akışı, 
ihracata yönelik devlet yardımları 
ile önemli kaynaklar hakkında bilgi 
verildi.

Eğitimler sonunda yapılan sı-
navlarda Gürcan Özpenpeci ile Eren 
Ataberk, tam puanla Başarı Belgesi 
alarak İzmir’e döndü. Özpenpenci 

ile Ataberk’e başarı ödüllerini EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu ve 
Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu 

verdi.
Gürcan Özpenpenci ve Eren 

Ataberk, EBSO üyesi sanayicilerin 
yeni ihracat pazarlarına girmelerine 
yardımcı olacak.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ekonomik İlişkiler Müdürü Sibel 
Kartelli, sporda da başarılara imza attı ve son 1 yıla 20 kupa sığdır-
dı. Ege Üniversitesi organizasyonu ve ev sahipliğinde Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm 
Federasyonu, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Atatürk Organize Sana-
yi Bölgesi ve Yaşar Üniversitesi desteğiyle ikincisi düzenlenen “Kahra-
man Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu”nda 40-49 
yaş kategorisinde aldığı 2’ncilik derecesiyle dikkat çeken Kartelli, ödü-
lünü Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’tan aldı.

Sporun dünyadaki gençlik iksiri olduğunu söyleyen Kartelli, birçok 
yarışmada başarılar elde ettiğini ancak ‘Kahraman Şehitlerimiz Adına 
Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu’ndaki elde ettiği derecenin kendisi 
için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kartelli, “Buradan 
aldığım ödül özellikle Şehit Polis Fethi Sekin’in adını taşıdığı için daha 
da önemli. Bu koşuda da şu ana kadar yaptığım en iyi dereceyi yap-
tım” dedi.

Kartelli’nin spor başarısı

HABER
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Yatırım ortamını iyileştirmek 
amacıyla 8 bakanlık, TOBB ve 
diğer özel sektör kuruluşlarının 

katılımıyla oluşturulan ve Mecliste kabulü 
ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
onayının ardından 10 Mart’ta Resmi 
Gazete’de yayımlanan kanun yürürlüğe 
girdi. Söz konusu kanun değişikliğiyle, 
şirket kuruluş işlemlerinin daha hızlı ve 
daha az maliyetle yapılması sağlanacak.

Şirket kuruluş işlemleri, imza tasdiki, 
imza beyanı ve defter açılış onayları 
için ticaret sicil müdürlükleri tek temas 
noktası olacak. Böylece, kurucuların 
yalnızca tek bir noktaya başvuruda 
bulunarak şirket kuruluş işlemlerini 
kolayca gerçekleştirebilmeleri temin 
edilecek.

Anonim ve limited şirketler ile 
kooperatiflerce fiziki ortamda tutulacak 
defterlerin kuruluştaki açılış onaylarını 
sadece ticaret sicili müdürlükleri yerine 
getirecek. Söz konusu şirketlerin 
kuruluşunda defter tasdiki için noterlere 
gitme zorunluluğu da olmayacak.

Yine, limited şirket ile kooperatif 
kurucularının sözleşmedeki imzalarının 
noterce onaylanması uygulaması 
kaldırılarak şirket sözleşmesi ticaret 
sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş 
personel huzurunda imzalanması yöntemi 

getirilecek.
Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı 

işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu 
olan imza beyannameleri, yalnızca ticaret 
sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş 
personelin huzurunda düzenlenecek.

Limited şirketlerde, kuruluş 
öncesindeki işlemler arasında yer alan 
esas sermayenin yüzde yirmi beşinin 
ödenmesine yönelik şart da kaldırılarak, 
limited şirketlerde esas sermaye pay 
bedellerinin şirketin tescilinden itibaren 
yirmi dört ay içinde ödenmesi imkanı 
getirildi.

Öte yandan şirket kuruluş aşamasında 
sigortalı çalıştırılması durumunda 
oluşturulacak şirket kaydının, Sosyal 
Güvenlik Kurumuna gidilmeksizin 
elektronik olarak oluşturulması sağlandı.

Söz konusu düzenlemelerle 
ticari hayatın kolaylaştırılması, işlem 
maliyetlerinin ciddi oranda azaltılması 
hedefleniyor.

Ayrıca bu düzenlemelerle, yatırım 
ortamına ilişkin bürokratik süreçlerde 
zaman ve maliyet açısından iyileştirme 
sağlanması, ulusal ve uluslararası 
yatırımların artırılması, uluslararası 
kuruluşların yatırım ortamına ilişkin 
raporlarında ülke sıralamasının 
iyileştirilmesi amaçlandı.

Şirket kurmayı kolaylaştıran 
düzenleme yürürlükte

Anonim 
ve limited 
şirketler ile 

kooperatiflerin 
kuruluş 

aşamasında 
zaman ve 
maliyet 

tasarrufu 
sağlayan 

düzenleme 
yürürlüğe girdi.
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Ekonomik yapı
Senegal, tarıma dayalı bir 

ekonomik yapı sergilemekle birlikte 
sanayisinin gelişmişliği açısından 
Batı Afrika ülkeleri arasında Fildişi 
Sahili’nden sonra ikinci sırada yer 
almaktadır.

1994 yılında başlatılan fiyatların 
serbest bırakılması ve kamu 
teşviklerinin kaldırılması gibi 
yapısal reformlar, ekonominin bu 
başarısının temel sebebi olarak 
görülmektedir. 2011 itibariyle politik 
sorunların da üstesinden gelinmesi 
ve özellikle altyapı yatırımlarının 
ve enerji sektöründeki sorunların 
giderilmesi ile hızlı büyüme 
trendine girilmiştir.

Dünyanın en büyük yer fıstığı 
üreticisi olan Senegal, diğer 
tarımsal ürünler açısından mısır, 
pirinç, pamuk ve şekerkamışı 
üretimiyle dikkat çekmektedir. 
Tarıma dayalı ekonomik yapı 
itibariyle, sanayi açısından 
gıda imalatı başı çekmektedir. 
Yerfıstığı ve yerfıstığı yağı 
işleme, süt ürünleri, bira, tekstil, 
tütün işleme, maden sanayi ve 
balıkçılık, sanayinin genel yapısını 
yansıtmaktadır. Diğer sanayi 
ürünleri ise fosfat, gübre, petrol 

rafineri ürünleri şeklindedir. 
Ulaştırma ve telekomünikasyon 
sektörleri de gelişen sektörler 
olarak dikkat çekmektedir. Sanayi 
kuruluşları çoğunlukla Cap-Vert 
bölgesinde bulunmaktadır.

Senegal’in gemi taşımacılığı 
konusundaki elverişli yapısı, dış 
ticaretin gelişmesini sağlayan en 
önemli faktörlerdendir. Denizyolu 
ulaşımının ABD’ye 8 gün, Avrupa’ya 
5 gün içinde gerçekleştirilebilmesi, 
Senegal’in bu alandaki en önemli 
avantajı olarak dikkat çekmektedir. 

Senegal’in Fransız sömürgesi 
dönemindeki özel konumu 

dolayısıyla Batı Afrika’nın 
finans merkezi olması bir diğer 
avantajıdır. Ülkede birçok banka 
bulunmaktadır. Turizm de bir diğer 
önemli döviz kazandırıcı sektördür. 
Ancak, tarım ağırlıklı ekonomik 
yapı ve doğal kaynakların oldukça 
sınırlı olması, ülke ekonomisinin 
iklim koşullarına, uluslararası 
piyasalardaki gelişmelere ve 
hammadde fiyatlarına aşırı duyarlı 
hale gelmesine sebep olmuştur. 

Senegal, dış ticaret açısından 
açık veren bir ülke konumundadır. 
Temel ihracat kalemleri ham 
altın, işlenmiş petrol ürünleri, 
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dondurulmuş balık, çimento, 
fosforik asit ve sigaralar şeklindedir. 
Temel ithalat kalemleri ise işlenmiş 
petrol ürünleri, ham petrol, pirinç, 
ilaç, binek otomobilleri, telefon 
cihazları, buğday, malt ekstresi, 
eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlardır. 

Senegal’in Afrika’da en az 
doğrudan yabancı sermaye çeken 
ülkelerden biri olması, bu alanda 
ciddi bir potansiyelinin varlığına 
işarettir. Yatırımlarda öncelikli 
alanlar; sağlık, eğitim, ulaştırma, 
taşımacılık, enerji sektörleri 
olarak belirlenmiştir. Yeni yatırım 
projelerine yönelik özellikle vergi 
muafiyet ve indirim teşvikleri dikkat 
çekmektedir. Yatırım fırsatları 
ve teşvikleri ile ilgili tüm bilgiler, 
http://www.investinsenegal.com 
adresinden edinilebilmektedir.

Senegal’in 2035 yılında gelişmiş 
ülkeler sınıfında yer alma hedefi, 
ekonomik ve kalkınma politikalarını 
sürdürmesini sağlamaktadır.  

Türkiye – Senegal ilişkileri
Senegal’in 1960 yılında 

bağımsızlığını kazanmasından 
sonra Türkiye’nin Senegal’in 
başkenti Dakar’da Büyükelçilik 
açmasıyla ikili ilişkiler gelişmeye 
başlamıştır. 2012, diplomatik 
ilişkilerin kurulmasının 50. yılı 
olması itibariyle sembolik önemde 
kabul edilmiştir ve ilişkilerin ivme 
kazanmasında etkili olmuştur. 
Özellikle Senegal, Türkiye’yi önemli 
bir ticari partner olarak gördüğünü 
ve ekonomik ilişkileri geliştirmek 
istediğini belirtmiştir. Geliştirilen 
iyi ilişkiler, bölgedeki Türk 
yatırımlarına da yansımış ve Türk 
firmalarının Senegal’deki yatırımları 
dikkat çekici biçimde artmıştır. 

Türkiye-Senegal ihracatında 
demir-çelik profiller, gıda ürünleri, 
plastik ambalaj malzemeleri, 
buğday unu, hijyenik eşya ürünleri 
dikkat çekerken; ithalatta ise 
balık, susam tohumu, zirkonyum 
cevheri ve balık unu ürünleri 
dikkat çekmektedir. Mevcut durum 

itibariyle dış ticarette Türkiye lehine 
bir seyir izlenmektedir.  

Senegal’in Türkiye’de üretilen 
ürünlere ciddi anlamda ihtiyaç 
duyması, yatırım fırsatlarını cazip 
kılmaktadır. Ayrıca, Senegal’in 
Batı Afrika Devletleri Ekonomik 
Birliği’ne üye olması, Türkiye 

açısından Senegal’le birlikte diğer 
üye ülkelere ticaret yapmasını da 
kolaylaştırmaktadır. Sağlık, enerji, 
inşaat malzemeleri, tekstil ve hazır 
giyim, otomotiv yedek parçası, 
elektrikli ev aletleri, turizm, vb. 
sektörler yatırım fırsatları açısından 
özellikle dikkat çekmektedir.

ÜLKE
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ABD’li yatırım bankası Goldman 
Sachs, geleneksel altın, tahvil, vb. 
güvenli liman varlıklarının, finans 

piyasalarında yaşanan son kargaşalarda, 
yatırımcıların işine yaramadığı konusunda 
uyarıda bulundu. Özellikle Merkez 
Bankalarının parasal genişlemeden 
çıkarak faiz artışına gitmeleriyle birlikte, 
tahvil yatırımlarının güven teşkil 
etmeyeceği düşünülüyor. 

Uluslararası Ödemeler Bankası 
(BIS), dijital paraların Merkez Bankaları 
tarafından kontrol altına alınması 
gerektiğini ve yakın bir zamanda ödeme 
aracı olarak kullanılmalarının çok riskli 
olduğunu açıkladı. BIS, ayrıca dijital 
paraların kamu tarafından geniş kullanım 
bulması durumunda geleneksel bankaları 
istikrarsızlaştırabileceğini de vurguladı.

OPEC ülkelerinde petrol üretimi, 

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bakım 
çalışmaları ve Venezuela’da devam eden 
üretim kısıtlamalarına bağlı olarak Şubat 
ayında son 10 ayın en düşük seviyesine 
geriledi. OPEC ve Rusya’nın da içerisinde 
bulunduğu müttefikler, vaat ettikleri 
üretim kısıtlamalarını daha da genişletti. 

ABD
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 

2017’de ABD’nin ham petrol ihracatının 
bir önceki yıla göre artış gösterdiğini 
açıkladı. Açıklamaya göre; 2016’da günlük 
ortalama 591 bin varil ham petrol ihraç 
eden ABD, 2017’de günlük ortalama 
1.1 milyon varil ham petrol ihracatı 
gerçekleştirdi. Ayrıca ABD’de ham petrol 
fiyatlarının dünya geneline kıyasla daha 
düşük olduğuna da dikkat çekildi. 

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley 
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analistleri, kurumsal karlardaki 
artış sebebiyle yatırımcıların 
risk iştahının da artabileceği 
ve bunun da dolar cinsinden 
fon akışlarını canlandırarak, 
doları zayıflatabileceğini belirtti. 
Analistler, ülkedeki üretkenlik 
büyümesinin belirgin şekilde 
güçlenmemesinin de doları aşağı 
çekebileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (FED) Mart 
ayı toplantısında, politika faizini 
yüzde 1.25-1.50 aralığından yüzde 
1.50-1.75 aralığına yükseltti.

EURO BÖLGESİ – AB
Avrupa Komisyonu, ABD 

Başkanı Trump’ın alüminyum ve 
çeliğe ek vergiler getirmesinin 
ardından ABD ürünlerinin ithalatına 
yeni vergiler getirilmesi üzerinde 
çalışmaya başladı. Komisyon 
yayınladığı 10 sayfalık listede, inşaat 
ve endüstride kullanılan birçok 
metal parçaları ile birlikte tahıl 
ürünlerinden, motosiklete, meyve 
sularından kıyafete kadar birçok 
ürün de bulunuyor. Söz konusu 
durumun iki ülke arasında ticaret 
savaşlarına kadar gidebileceği 
endişesi tedirginlik yaratıyor.

Avrupa otomobil pazarındaki 
satışların Ocak-Şubat 2018’de, 
yıllık bazda yüzde 5.5 büyüyerek 
2 milyon 445 bine yükseldiği 
açıklandı. Bu dönemde otomobil 
satışlarında en fazla düşüş yüzde 

21.9 ile Norveç’te, yüzde 5.1 ile 
İngiltere’de, yüzde 3.5 ile İrlanda’da 
ve yüzde 1.6 ile İsveç’te görüldü.

Euro Bölgesi sanayi üretimi, 
Ocak ayında beklentilerin aksine 
aylık bazda yüzde 1 düşerken, yıllık 
bazda yüzde 2.7 artış kaydetti. 
Beklentiler, aylık bazda artışın 
devam etmesi yönündeydi. 28 
ülkeden oluşan AB’de ise sanayi 
üretimi ise, aynı dönemde aylık 
bazda yüzde 0.7 azalış, yıllık bazda 
yüzde 3 artış gözlendi.

ALMANYA
Almanya’da Hristiyan Demokrat 

Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik 
Partisi ile Sosyal Demokrat Parti 
arasında koalisyon konusunda 
uzlaşıya varıldı. Böylece 24 Eylül 
2017’deki genel seçimlerden 171 
gün sonra yeni hükümet göreve 
başladı. Koalisyon parti yetkilileri, 
yemin töreninin ardından yaptıkları 
açıklamada, hükümet çalışmalarına 
bir an önce başlanacağını 
vurguladı.

Almanya’da şirketlere yönelik 
siparişleri yerine getirebilmek için 
istihdamın artmasıyla,  işsizlik oranı 
analist beklentilerinin üzerinde 
gerileyerek yüzde 5.4 ile rekor 
düşük seviyede kaldı. İşsizliğin 
düşük seyri, Almanya ile birlikte AB 
ekonomisinin seyri konusunda da 
olumlu sinyalleri güçlendiriyor. 

İNGİLTERE 
İngiltere Maliye Bakanı Philip 

Hammond, İngiliz ekonomisinin 
bir dönüm noktasında olduğunu, 
ancak krizden bu yana uygulanan 
kemer sıkma programından 
hemen vazgeçilmeyeceğini 
açıkladı. İlerleyen dönemde 
kamu harcamalarının bir 
miktar artırılabileceğini belirtti. 
İngiltere’nin 10 yıllık zor bir 
dönemden çıkmakta olduğunu 
belirten Hammond, İngiltere’nin bu 
yılki ekonomik büyümesinin yüzde 
1.4’ten 1.5’e revize edildiğini belirtti. 

İngiltere ile AB, Brexit geçiş 
süreci konusunda uzlaştı. İngiliz 
bütçe kurumu, Brexit maliyetinin 
37.1 milyar Sterlin olacağını 
öngörüyor. Bu kapsamda İngiltere, 
2018-2019 için tahvil satışlarını 
yüzde 10.6 kadar azaltarak 10.9 
milyar Sterlin’e indireceğini 
ve önümüzdeki 6 yıl boyunca 
planlanandan 15.6 milyar Sterlin 
daha az borçlanacağını açıkladı.

 
JAPONYA
Japonya’da, Başbakan 

Shinzo Abe’nin aldığı destek 
giderek azalıyor. Abe hakkında 
süregelen yolsuzluk iddiaları 
desteğin azalmasında etkili oluyor. 
Düzenlenen anketler, Abe’ye olan 
desteğin başbakanlık koltuğuna 
2012 yılında oturmasından bu yana 
olan en düşük düzeyinde olduğunu 
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gösteriyor. 
Japonya Merkez Bankası (BoJ), 

güncel para politika toplantısının 
ardından, 10 yıl vadeli hazine tahvili 
faizi hedeflemesinde değişikliğe 
gitmeyerek yüzde 0 seviyesinde 
sabit bıraktı ve mevcut politikanın 
yüzde 2’lik enflasyon hedefine 
ulaşıncaya kadar devam edeceğini 
belirtti. Japonya ekonomisinin son 
5 yılda çok gelişme kaydettiğinin 
altını çizen BoJ, kararlı bir şekilde 
parasal genişlemeyi sürdürüyor. 
Japon şirketlerinin karlarının 
güçlü olduğunu cari dönemde, 
iyi düzeydeki temel ekonomik 
göstergeler de devam ediyor. 

ÇİN
Çin’de sanayi üretimi ve 

yatırım artışı, güçlü küresel talebin 
etkisiyle, yılın ilk iki ayında, yıllık 
bazda yüzde 7.2 ile beklentilerin 
üstünde arttı. Diğer olumlu 
göstergelerden; perakende 
satışlar yüzde 9.7, sabit sermaye 
yatırımları ise yüzde 7.9 yükseldi. 
Böylece, Çin ekonomisinin 
yaşadığı dalgalanmaların ardından 
güçlenmeye başladığına dair 
tahminler güçleniyor. 

Çin Başbakanı Li Kıçiang, 
ülkenin 2018 yılı ekonomik büyüme 
hedefinin yüzde 6.5 civarında 
olduğunu belirtti. Li, bu açıklamayla 
birlikte hükümetin çalışma raporu 
ve bütçe planını da kongreye 
sundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
çelik ve alüminyum ithalatında 
yeni gümrük tarifesi planını 
hayata geçirmeye hazırlanmasıyla, 
ABD-Çin ticaret çekişmesinin 
hız kazanacağına dair endişeler 
artmaya başladı. Çin Dışişleri 
Bakanı Wang Yi, ABD’nin Çin’i 
stratejik rakip olarak tanımlamasını 
eleştirerek, ülkesinin dünyanın 
en büyük ekonomisine tehdit 
oluşturduğu yönündeki tezleri 
kabul etmediğini öne sürdü. 

BREZİLYA
Brezilya ekonomisi, 2017’nin 

son çeyreğinde bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 0.1 büyüme 
kaydetti. Beklentiler, yüzde 0.3 
seviyesindeydi. Ülke ekonomisi, 
yine dördüncü çeyrekte bir önceki 
yıla göre yüzde 2.1 genişledi.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, Brezilya’nın kredi notunun 
“BB” seviyesinden “BB-” seviyesine 
düşürüldüğünü bildirdi. Kredi 
derecelendirme kuruluşundan 
yapılan açıklamada, kredi notu 
kararına gerekçe olarak Brezilya’nın 
yüksek seviyedeki bütçe açığı, 
giderek artan kamu borç yükü ve 
yapısal performansı geliştirecek 
reformların yapılmaması gerekçe 
gösterildi. Brezilya’da resesyonun 
ardından ekonomik iyileşmenin 
devam ettiği, 2018 ve 2019 
yıllarında ekonominin ortalama 
yüzde 2.6 büyüme kaydetmesinin 
beklendiği ifade edildi. Açıklamada, 
ayrıca ülkede ekonomik 
büyümenin iç talep artışına ek 
olarak dış koşullardaki iyileşmeyle 
desteklendiği belirtildi. 

HİNDİSTAN
Hindistan ekonomisi, 2017 yılı 

4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 
7.2 büyüdü. Beklentilerin üstünde 
gerçekleşen büyüme, ülkenin 
bölgede en güçlü ekonomi olacağı 
yönündeki öngörüleri güçlendirdi. 
2018 mali yılına ilişkin büyüme 
öngörüsü ise yüzde 6.6 düzeyinde.

Hindistan’da istikrarlı 
ekonomik büyümenin bir sonucu 
olarak, gelecek 5 yıl içinde KOBİ 
kredilerinin yüzde 12-14 bandında 
büyümesi bekleniyor. Söz konusu 
kredi büyümesinde, özellikle 
banka dışı finans kurumlarının 
desteklerinin etkili olacağı tahmin 
ediliyor.  

GÜNEY KORE
Güney Kore ve Kuzey Kore, 

Nisan ayı sonunda liderlerinin 
katılacağı bir zirve gerçekleştirme 
konusunda anlaştı. Ayrıca, Kuzey 
Kore yönetimi Güney Kore’ye 

karşı nükleer silah kullanmamayı, 
ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze 
denemelerini durdurmayı taahhüt 
etti. İki ülke arasındaki anlaşma, 
bölge siyaseti ve ekonomisi için 
olduğu kadar, küresel ölçekte de 
önem taşıyor.

Güney Kore’de Şubat ayında 
fabrikalardaki yoğunluk artmaya 
devam etti. Sanayi sektörünün 
gidişatı hakkında önemli bir 
gösterge olan söz konusu 
değerlendirme, artan tüketici 
talebi doğrultusunda fabrikalardan 
siparişlerin yükselttiğini de ortaya 
koymaktadır. Artışın devam etmesi 
halinde, uzun vadede istihdamın da 
olumlu etkilenmesi beklenmektedir.  

RUSYA
Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Standard 
& Poor’s (S&P), Rusya’nın kredi 
notunu Rusya’nın yabancı para 
cinsinden kredi notunun “BBB-” 
seviyesine, yerli para cinsinden 
kredi notunun da “BBB” seviyesine 
yükseltildiği, görünümünün 
de “durağan” olduğu belirtildi. 
Makroekonomik politikaların, 
Rusya’nın dış ve mali bilançosunu 
güçlü tutacağı vurgulanan 
açıklamada, aynı zamanda daha 
sıkı yaptırımlara ve düşük emtia 
fiyatlarına karşı ekonomiyi de 
koruyacağına vurgu yapıldı.

Ekonomik düzelmenin 
hız kazanması durumunda 
Rusya’nın görünümünün pozitife 
yükseltilebileceğine yer verilen 
açıklamada, jeopolitik gelişmeler 
nedeniyle Rusya’nın üzerindeki 
yaptırımların daha da artması 
halinde ülkenin görünümünün 
negatife düşürülebileceği uyarısına 
yer verildi. S&P, geçen sene 
yüzde 1.5 büyüme kaydeden 
Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 
1.8; gelecek sene de yüzde 1.7 
büyümesinin tahmin edildiğini 
aktardı.

Yapılan seçimlerde Vladimir 
Putin, yüzde 70’in üzerinde bir oyla 
yeniden devlet başkanı seçildi.

GÖSTERGE
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Türkiye'ye gelen uluslararası 
sermayeli firmalar da ülkedeki 
teşviklerden yararlanırken, geçen 

yıl bu firmaların 338 projesi için yatırım 
teşvik belgesi düzenlendi.

Türkiye'ye yatırım için gelen yabancı 
sermayeli firmalar teşvik sistemine ilgi 
gösterdi.

2013-2017 döneminde yabancı 
yatırımcıların toplam 1278 projesi için 
yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Son 5 
yılda bu kapsamda yapılan yatırım tutarı 
62 milyar 516 milyon dolara ulaştı.

2013 yılında 223 olan yatırım teşvik 
belgeli proje sayısı, 2014'te 261, 2015'te 
234 ve 2016'da 222 olarak kayıtlara geçti. 
Bu belgeler kapsamındaki yatırım tutarı 
da 2013'te 9 milyar 608.3 milyon dolar, 
2014'te 5 milyar 394.6 milyon dolar, 
2015'te 12 milyar 804.8 milyon dolar, 

2016'da 10 milyar 306.3 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Geçen yıl yatırım teşvik belgesi 
alan proje sayısı, bir önceki yıla göre 
yüzde 52 artışla 338'i buldu. Bu belgeler 
kapsamındaki yatırım tutarı da yüzde 
136'lık artışla 24 milyar 402 milyon dolara 
ulaştı.

En fazla imalat
Yabancılar en çok imalat sanayisi 

yatırımları için sağlanan teşviklerden 
yararlandı. Geçen yıl düzenlenen 338 
adet yatırım teşvik belgesinin 254'ü bu 
kapsamda verildi. Bu sektörü, 42 teşvik 
belgesiyle "hizmetler", 31 teşvik belgesiyle 
"elektrik, gaz ve su" sektörleri izledi. 6 
adet teşvik belgesi "tarım ve ormancılık", 
5 belge de "madencilik ve taş ocakçılığı" 
sektörlerinde verildi.

Yabancılar da teşviği sevdi
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Hesap değişti 
sanayi güçlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
sanayi üretimi verilerinde hesap 
değişikliği yaptı. Bu durum sanayi 

üretiminin daha hızlı büyümesini 
sağlarken, açıklanan Ocak verileri ilk 
kanıt oldu. TÜİK verilerine göre Ocak 
ayında sanayi üretimi takvim etkisinden 
arındırılmış olarak geçen yılın Ocak ayına 
göre yüzde 12 arttı. Aralık 2017’ye göre 
mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
olarak ise yüzde 0.8 azaldı. Bu arada 
TÜİK, referans yılı da 2015=100 olarak 
güncelledi.

Ocak’ta madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 22.9, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 12.3 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 3.7 arttı.

Söz konusu ayda madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 5.2 arttı, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise 
yüzde 0.6 arttı.

Verilere göre; ana sanayi gruplarında 
iyileşme dikkat çekici. Ara malında 
yüzde 16.1, dayanıklı tüketimde yüzde 
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Sanayi üretimi 
yıla hızlı başladı 

ve yüzde 12 
arttı. Bunda 
yeni hesabın 
etkisi büyük, 
TÜİK sanayi 
üretimini 5 

bin firmayla 
değil Maliye 
Bakanlığı ile 

yaptığı protokol 
sayesinde 

tüm firmaların 
bilgileriyle 
hesaplıyor. 
Ve hesapta 

üretim değeri 
kullanılıyor.

SANAYİ ÜRETİMİNİ HANGİ
GRUP NASIL ETKİLEDİ

(ARINDIRILMIŞ)

ANA MAL GRUPLARI

Yıllık
artış (%)

Etkisi
(puan)

TEKNOLOJİ YOĞUNLUNA GÖRE

İMALAT SANAYİ

Ara malı
Dayanıklı tüketim
Dayanıksız tüketim
Enerji
Sermaye malı

16.1
11.9
12.5

4.1
6.6

5.9
0.5
3.7
0.6
1.2

Düşük
Orta düşük
Orta yüksek
Yüksek

11.6
14.4
11.3

10.9

5.0
4.0
2.6
0.7

Gıda
İçecek
Tütün
Tekstil
Giyim
Deri
Ağaç
Kağıt
Kayıtlı medya
Rafine petrol
Kimya
Eczacılık
Plastik, kauçuk
Mineral ürünler
Ana metal
Fabrikasyon metal
Bilgisayar
Elektrikli teçhizat
Makine-ekipman
Otomotiv
Diğer ulaşım araçları
Mobilya
Diğer imalatlar
Kurulum-onarım

9.7
37.5
32.9
11.4
13.6
24.1
14.3

7.3
6.2

-14.3
17.5
10.8
14.9
30.5

7.3
7.3

10.8
8.9

20.2
3.4

18.5
11.2

-4.8
-13.9

1.4
0.2
0.2
1.0
1.2

0.3
0.2
0.2
0.1

-0.1
0.9
0.5
0.9
1.9

0.6
0.6
0.2
0.3

1.1
0.2
0.4
0.3
0.0

-0.3
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11.9, dayanıksız tüketimde yüzde 
12.5 artış var. Yatırımların habercisi 
sermaye malı üretiminde ise artış 
yüzde 6.6 oldu.

İnşaat sürükledi
İmalat sanayinde en büyük 

katkıyı diğer mineral ürünlerin 
imalatı verdi. Bu grup, inşaat ana 
malzemeleri olan beton, çimento, 
tuğla, karo ve harcı içeriyor. Ocak’ta 
üretimi yüzde 30.5 artan sektör, 
sanayi üretimine 1.9 puanlık katkı 
yaptı.

Sanayinin lokomotifi otomotiv 
Ocak’ta nefeslendi ve yüzde 3.4’lük 
üretim artışıyla 0.2 puanlık katkı 
verdi. Gıdanın da yüzde 9.7’lik 
üretim büyümesi 1.4 puanlık 
katkı anlamına geliyor. Makine 
ve ekipman üretimi de yüzde 
20.2’lik yükselişle 1.1 puanlık katkı 
vermeyi başardı. Bu grupta diğer 
sektörlerde üretimde kullanılan 
makinelerin imalatının yapılıyor 
olması hem yeni yatırımlar hem de 
kapasite artışlarının habercisi oldu.

Rafine petrolde yüzde 14.3, 
diğer imalatlarda yüzde 4.8, makine 
ve ekipman onarımında ise yüzde 
13.9’luk düşüş var. 

TÜİK’in bir yeniliği de teknoloji 
yoğunluğuna göre üretimdeki 
değişimi vermesi. Hala düşük 
teknolojili üretim Türk sanayini 
sürüklüyor. Düşük teknolojili 
üretimde yüzde 11.6’lık artış, sanayi 
üretimine 5 puanlık katkı yaptı.
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Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı açıklamada, baz yılı değişimiyle 
artık 2010 baz yılı hesaplamalarda 5 bin şirketten alınan anket bilgileri 
yerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mikro verilerinin kullanılmaya baş-
lanıldığını, böylece 5 bin gibi kısıtlı bir alandaki değişim yerine tüm 
firmalardaki üretim değişiminin ölçülebildiğini vurguladı. 2015 baz yılı 
serisiyle yaklaşık 7 bin firmadan alınan üretim değerleri ile Gelir İdare-
si Başkanlığı’ndan alınan 300 binden fazla firmanın cirolarından elde 
edilen üretim değeri tahminleriyle hesaplama yapıldı. Ayrıca sanayi 
üretiminde artık miktar yani üretilen adet değil, üretim değeri hesa-
ba katılıyor. Bu da üretilen ürünlerin kalite ve teknolojik sınıfına göre 
değerinin değişmesini sağlıyor. Sanayi üretimi verisi daha güçleniyor.

TÜİK, Maliye Bakanlığı’nın sicil kayıtlarından günlük olarak yarar-
lanacak.
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YILLIK SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 12 ARTTI (ARINDIRILMIŞ, %)

Kapasitede azalış eğilimi
Kapasite kullanımı, 2018 yılı Şubat ayında bir 

önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 77.8 ile 
azalış eğilimini sürdürdü. İmalat sanayi genelinde 
mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım 
oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 78.8 
seviyesinde gerçekleşti.

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı yüzde 87.5, mo-
torlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı 
römork) imalatı yüzde 83.7, diğer ulaşım araçları ve 
ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) yüzde 82.7, yüzde 82.5 ile ana metal sanayi 
imalatı 2018 yılı Şubat ayını en yüksek kapasite ile kapatan sektörler oldu.



68 MART 2018

Türkiye’de işsizlik oranı, Aralık 
2017’de bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 2.3 puan azalışla 

yüzde 10.4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 

yılı Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Aralık 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 
bin kişi olarak kaydedildi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 
oranı 2.6 puanlık azalışla yüzde 12.3 
olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 
yaş) işsizlik oranı 4.8 puanlık gerilemeyle 
yüzde 19.2 olurken, 15-64 yaş grubunda 
bu oran 2.3 puanlık azalışla yüzde 10.6 
olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,9
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı 

Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi 
artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam 
oranı ise 1.8 puanlık artışla yüzde 46.9 
oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe 
çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 
18.3’ü tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 
7.3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı 
dönemi ile karşılaştırıldığında tarım 
sektörünün istihdam edilenler içindeki 
payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.2 
puan azalırken, inşaat sektörünün payı 
0.4 puan, hizmet sektörünün payı ise 0.1 
puan arttı.

İşgücüne katılma oranı
İşgücü 2017 yılı Aralık döneminde bir 

İşsizlik
yatay

seyirde
10.4

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)

GÖSTERGE

İstihdam 
edilenlerin 
sayısı 2017 
yılı Aralık 

döneminde, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
1 milyon 619 bin 
kişi artarak 28 
milyon 288 bin 
kişi, istihdam 
oranı ise 1.8 

puanlık artışla 
yüzde 46.9 

oldu.
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önceki yılın aynı dönemine göre 1 
milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 
579 bin kişi, işgücüne katılma oranı 
ise 0.8 puan artarak yüzde 52.4 
olarak gerçekleşti. Aynı dönemler 
için yapılan kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne katılma oranı 
0.2 puanlık artışla yüzde 71.7, 
kadınlarda ise 1.3 puanlık artışla 
yüzde 33.5 olarak gerçekleşti.

Aralık 2017 döneminde 
herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 0.6 puan 
artarak yüzde 33.3 oldu. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların 
oranı ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 0.4 puan artarak 
yüzde 22.1’e yükseldi.

Arındırılmış rakamlar
Mevsim etkilerinden arındırılmış 

istihdam bir önceki döneme göre 
137 bin kişi artarak 28 milyon 
925 bin kişi olarak tahmin edildi. 
İstihdam oranı 0.2 puanlık artış ile 
yüzde 48 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işsiz sayısı bir önceki döneme göre 
67 bin kişi azalarak 3 milyon 162 

bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik 
oranı 0.2 puanlık gerilemeyle 
yüzde 9.9 oldu. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış işgücüne 
katılma oranı bir önceki döneme 
göre değişim göstermeyerek 

yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. 
Ekonomik faaliyete göre istihdam 
edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 
36 bin, sanayi sektöründe 44 bin, 
inşaat sektöründe 44 bin, hizmet 
sektöründe 13 bin kişi arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri

İşsizlere iki ayda 738 milyon TL
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bu yılın ilk 2 ayında 

işsizlere toplam 738 milyon 137 bin 322 lira ödeme 
yapıldı. Şubat ayı itibariyle 118 milyar 995 bin lira 
büyüklüğe ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu’na, şubat 
ayında 104 bin 525 kişi başvurdu. Fondan, Ocak 
ayında 438 bin 701, Şubat ayında ise 435 bin 774 iş-
size ödeme yapıldı. Ocak’ta 369 milyon 172 bin 445 
lira, Şubat’ta 368 milyon 964 bin 877 lira olmak 
üzere işsizlere bu yılın ilk iki ayında fondan yapılan 
ödeme tutarı 738 milyon 137 bin 322 liraya ulaştı.

Kimler, nasıl yararlanıyor?
İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları 

dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 
2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fo-
nu’nun gelirini, sigortalının prime esas aylık brüt ka-
zancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 
1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı, bu 

primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç 
ve iratlar ile işverenlerden alınan gecikme zammı ve 
faizler oluşturuyor.

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlana-
bilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, 
kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet 
akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim 
ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en 
az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş 
olması, ardından da hizmet akdinin feshinden son-
raki 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da elektronik 
ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 
600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi öde-
yenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün 
sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 
ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

GÖSTERGE
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Ege İhracatçı 
Birlikleri, 2018 

yılının ilk 2 aylık 
döneminde, 
yüzde 26’lık 
ihracat artış 

hızı yakalayarak 
2 milyar 156 

milyon dolarlık 
dövizi Türki-

ye’ye kazandır-
dı. EİB’nin son 

bir yıllık ihracatı 
ise, yüzde 12’lik 
artışla 12 milyar 

273 milyon 
dolara ulaştı.

GÖSTERGE

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Şubat 
ayında ihracatını 2017 yılı Şubat 
ayına göre yüzde 29 arttırarak 1 

milyar 85 milyon dolarlık ihracata imza 
attı. EİB Şubat ayında Türkiye genelinde 
13 ihracatçı birliği arasında ihracatını en 
fazla arttıran birlik oldu. EİB’nin Şubat 
ayındaki bir diğer başarısı ise; Şubat 
ayları dikkate alındığında tarihinde ilk kez 
1 milyar dolar barajını aşması oldu. Ege 
İhracatçı Birlikleri, 2018 yılının ilk 2 aylık 
döneminde, yüzde 26’lık ihracat artış hızı 
yakalayarak 2 milyar 156 milyon dolarlık 
dövizi Türkiye’ye kazandırdı. EİB’nin son 
bir yıllık ihracatı ise, yüzde 12’lik artışla 12 
milyar 273 milyon dolara ulaştı.

EİB, 2018 yılı sonu için belirlediği 
13 milyar dolar ihracat hedefine emin 
adımlarla ilerliyor. Şubat ayında Ege 
İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 
ihracatçı birliğinin tamamı, 2017 yılı Şubat 
ayına göre ihracatlarını arttırma başarısı 
gösterdi. Egeli ihracatçılar Şubat ayında 
611 milyon 658 bin dolarlık sanayi ürünleri 
ihracatı gerçekleştirirken, tarım ürünleri 
ihracatı 399 milyon 533 bin dolar oldu. 
Madencilik sektörünün ihracatı ise 74 
milyon 134 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Zirve demir ihracatının oldu
Ege Demir ve Demirdışı Metaller 

İhracatçıları Birliği 2017 yılı Şubat ayına 
göre ihracatını yüzde 62 arttırarak 123 
milyon 874 bin dolarlık ihracatla Ocak 
ayından sonra Şubat ayında da zirvede 
yer alırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği yüzde 111’lik ihracat 
artış hızıyla ihracat artış rekortmeni oldu 
ve 48 milyon 827 bin dolarlık dövizi 
ülkemize kazandırdı.

Hazırgiyim ihracatı 
zirve ortağı oldu
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği yüzde 21 ihracat artış 
hızı yakaladı ve 105 milyon 503 bin 
dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Ege 
Tütün İhracatçıları Birliği 81 milyon 775 bin 
dolarlık ihracata imza atarken ihracatını 
yüzde 46 arttırma başarısı gösterdi.

Maden ihracatı 
yüzde 35 artış gösterdi
Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 

35’lik ihracat yükselişiyle 74 milyon 
134 bin dolarlık ihracat kayda alırken, 
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 

EİB ihracat artışında
Türkiye birincisi
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İhracatçıları Birliği 72 milyon 324 
bin dolarlık ihracatı hanesine 
yazdırdı.

Şubat ayında yüzde 21’lik 
ihracat artışı yakalayan Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği 62 milyon 294 bin dolarlık 
ihracata ulaştı. Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği’nin ihracat 
rakamı ise; 54 milyon 581 bin dolar 
oldu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği 50 
milyon 383 bin dolarlık ihracat 
yaparken, Ege Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 26 milyon 452 
bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Tekstil ihracatı 
yüzde 54 arttı
Ege Tekstil ve Hammaddeleri 

İhracatçıları Birliği yüzde 54’lük 
ihracat artış hızıyla 25 milyon 

394 bin dolar ihracat rakamına 
sıçrarken, Ege Deri ve Deri 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 13 
milyon 353 bin dolarlık dövizi 
Türkiye’ye kazandırdı.

Şubat ayı beklentileri aştı
2018 yılına 13 milyar dolar 

ihracat hedefiyle girdiklerini 
belirten Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 
Şubat ayında çalışma süresinin 2 
gün daha kısa olmasına rağmen, 
Ocak ayındaki 1 milyar 73 milyon 
dolarlık ihracat rakamını da geride 
bırakarak 1 milyar 85 milyon dolara 
ulaştıklarını kaydetti.

Şubat ayında EİB bünyesindeki 
12 ihracatçı birliğinin hepsinin 
ihracatını arttırmasının sevindirici 
ve ilerisi için umut verici olduğuna 
işaret eden Ünlütürk, “Önümüzdeki 
süreçte siyasi ya da ekonomik 
bir kriz yaşanmadığı takdirde 

önümüzdeki aylarda da ihracat 
rekorları haberleri vereceğimize 
inanıyoruz” diye konuştu.

Almanya zirvede, 
ABD ikinci
Ege İhracatçı Birlikleri’nden 

Şubat ayında en fazla ihracat 121 
milyon 556 bin dolarlık tutarla 
Almanya’ya yapılırken, Almanya’ya 
ihracat yüzde 28 artış gösterdi. 
Amerika Birleşik Devletleri’ne 
yapılan ihracat ise, yüzde 49’luk 
artışla 65 milyon dolardan 98 
milyon dolara çıktı.

İtalya, 70 milyon dolarlık 
ihracatla üçüncü sırada yer alırken, 
İngiltere 65 milyon dolar, İspanya 
59 milyon dolarlık ihracatla bu 
ülkeleri izledi. EİB’nin en fazla 
ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında 
sadece Irak’a ihracatında gerileme 
yaşandı. 

Ticaret açığının 
yüzde 60’ı 3 ülkeden

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticarette koru-
macı politikaları sonrası gözler ülkelerin dış ticaret 
dengelerine çevrildi, Türkiye’nin geçen yılki 76.7 
milyar dolarlık dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 
60’lık bölümünü, 3 ülke oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
Türkiye, geçen yıl 157 milyar 55 milyon dolarlık ihra-
cata karşılık, 233 milyar 792 milyon dolarlık ithalat 
gerçekleştirdi. Böylece Türkiye’nin dış ticaret açığı 
76 milyar 736 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin dış ticaret açığı bakımından 3 ülke 
dikkati çekti. Çin, 20.4 milyar 

dolar ve yüzde 27’lik payla 
en fazla açık verilen 

ülke oldu. Bu ülkeyi, 
Rusya ve Alman-

ya izledi. Dış 
ticaret açığı 
Rusya ile 
16.8 milyar 
dolar (yüz-

de 22 pay), Almanya ile 6.2 milyar doları (yüzde 
8 pay) buldu. Söz konusu 3 ülkeyle yapılan dış 
ticarette toplam açık tutarı 43.4 milyar dolar olarak 
hesaplandı. Bir başka ifadeyle Türkiye’nin dış ticaret 
açığının yaklaşık yüzde 60’ı bu ülkelerden kaynak-
landı. Çin, Rusya ve Almanya’yı, 6’şar milyar dolarla 
Güney Kore ve İsviçre, 5.5 milyar dolarla Hindistan, 
4.2 milyar dolarla İran, 3.9 milyar dolarla Japonya, 
3.3 milyar dolarla ABD ve 2.9 milyar dolarla Malez-
ya takip etti.

Dış ticaret fazlası verilen ülkeler
Geçen yıl Türkiye’nin en çok dış ticaret fazlası 

verdiği ülke 7.5 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 
3.6 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 3.1 milyar 
dolarla Birleşik Krallık izledi. Türkiye’nin dış ticaret 
fazlası İsrail ile 1.9 milyar dolar, Suriye ile 1.3 milyar 
dolar, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile 1’er milyar dolar, Gürcistan ile 994 milyon dolar, 
Cezayir ile 946 milyon dolar ve Slovenya ile 777 
milyon dolar oldu.
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Şubat’ta ihracat yüzde 14.8 arttı
Ocak ayında yüzde 10.7 artışla 12,5 

milyar dolar olan ihracat, Şubat 
ayında da yine çift haneli artışa de-

vam etti ve yüzde 14.8’lik yükseliş kaydetti. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 
2018’in ilk 2 ayında ihracat yüzde 12.8 
artışla toplam 25 milyar 346 milyon dolar 
olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 11.1 
artarak 159 milyar 27 milyon dolara ulaştı. 

Yüzde 22’si otomotivden
Sektörel bazda Şubat ayında en fazla 

ihracatı, 2.8 milyar dolarla otomotiv sek-
törü gerçekleştirdi. Bu sektörün ihracatı 
Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 25.7 arttı. Otomotiv, Şubat 
ayında ihracatın yüzde 22’sini tek başına 
sırtlamış oldu.

Otomotivi 1.4 milyar dolarla hazırgiyim 
ve konfeksiyon ve 1.3 milyar dolarla kim-
yevi maddeler sektörleri takip etti. Şubat 
ayında en fazla ihracat artışı yaşayan 
sektörler ise yüzde 101 artış ile zeytin ve 
zeytinyağı, yüzde 71.8 artışla süs bitkileri 
ve mamulleri, yüzde 47.4 artışla tütün 
oldu. Bu dönemde genele baktığımızda ise 
tarım ihracatı yüzde 10.6, sanayi ürünleri 
ihracatı yüzde 15.8 ve madencilik ürünleri 
ihracatı da yüze 8.1 arttı.

Almanya yine birinci
İhracat pazarlarına bakıldığında Şubat 

ayında 159 ülke ve bölgeye ihracat yüksel-
di. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; 
Almanya’ya ihracat yüzde 21.7; İtalya’ya 

yüzde 27,7; İngiltere’ye yüzde 20.4; 
ABD’ye yüzde 4; Fransa’ya yüzde 19.1 arttı. 
En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında 
ise en yüksek artış ise 70.5 ile Belçika’da 
yakalandı.

Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle 
şekillendi: Şubat ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 24.6 
artış gösterdi. Böylelikle, Şubat ayında 
AB’nin ihracattaki payı yüzde 53 olarak 
gerçekleşti. Bunun yanında, Şubat ayında, 
Afrika’ya ihracatımız yüzde 16.7, Bağımsız 
Devletler Topluluğu’na yüzde 20.6, Kuzey 
Amerika’ya ise yüzde 3.5 arttı. Serbest 
Bölgelere ihracatta ise yüzde 24.3 artış 
yaşandı.

Aynı mal daha yüksek fiyata
Şubat ayında ihracat miktar bazında 

yüzde 1.5 yükselişle 9.5 milyon tona çıktı, 
değer bazında ihracat yüzde 14.8 arttı. Bir 
başka ifadeyle, Ar-Ge, inovasyon, tasarım 
ve markalaşma bilinci, ihracata yansımaya 
devam ediyor.

Ankara’dan sürpriz atak
İllerin ihracat performansına bakıl-

dığında ise Şubat ayında 60 ilin ihracatı 
artarken, 20 ilin ihracatı geriledi. En fazla 
ihracat yapan ilk 5 ilin ihracat rakamları; 
İstanbul 5.3 milyar dolar, Bursa 1.3 milyar 
dolar, Kocaeli 1.2 milyar dolar, İzmir 817 
milyon dolar ve Ankara 598 milyon dolar 
oldu. İlk 10’da en yüksek ihracat artışını ise 
yüzde 25.3 ile Ankara gerçekleştirdi.

TİM verilerine 
göre, Şubat 

ayında ihracat 
geçen yılın 

aynı ayına göre 
yüzde 14.8 

artarak 12 milyar 
889 milyon 
dolar olarak 
gerçekleşti.

GÖSTERGE
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Türkiye dış ticarette 
Doğu’ya yöneliyor

HSBC Grubu’nun Navigator 
Raporu’na göre Çin ve Hin-
distan, 2021 ile 2030 yılları 

arasında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
ihracat pazarları olarak Batı Avrupa 
ve ABD’yi geride bırakacak. Çin’in 
ayrıca 2030 yılında Türkiye’nin en 
önemli ithalat kaynağı olarak Alman-
ya’nın yerini alması bekleniyor.

Türkiye’nin dış ticaret görünümü-
ne ilişkin değerlendirme ve öngörü-
ler içeren raporda Asya başta olmak 
diğer gelişen pazarlardan gelen 
güçlü talebin etkisiyle Türkiye’deki 
ihracatçı şirketler için görünümün 
pozitif olduğu ifade ediliyor.

Türkiye’deki şirketlerin Asya 
ve Orta Doğu’daki yeni pazarlarda 
fırsatları değerlendirmeyi sürdürme-
leri gerektiğine işaret edilen raporda 
şirketlerin verimliliği artırma ve tek-
nolojik adaptasyonu güçlendirmeye 
yönelik çalışmaları devam ettirmele-
rinin önemine vurgu yapılıyor.

Rapora göre uzun vadede 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen ihracat 
pazarları batıda değil, doğuda ola-
cak. Çin ve Hindistan 2021 ile 2030 
yılları arasında Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen ihracat pazarları olarak Batı 
Avrupa ve ABD’yi geride bıraka-
cak. Orta Doğu’nun Türkiye ihracat 
stratejisinde önemli bir rol oynamayı 
sürdüreceğinin belirtildiği raporda 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emir-
likleri ve Mısır’ın en hızlı büyüyen 
ihracat pazarlarında Çin ve Hindistan 
ardından ilk beşte yer aldıkları ifade 
ediliyor.

Şirketlerin stratejisi
Rapora göre Türkiye’nin hizmet 

ihracatı 2017 yılında toplam ihraca-
tın yalnızca beşte birini oluşturdu. 
Hizmet ihracatında turizm ve ulaşım/
dağıtım sektörleri ise toplam hizmet 
ihracatının yüzde 84’ünü kapsadı.

Ankete Türkiye’den katılan şir-
ketlerin yüzde 61’i hizmet ihracatının 
küresel ortalamaya paralel olarak 
gelecek bir yıl içerisinde yükselme-
sini bekliyor. Rapora göre hizmet 
ihracatında ulaşım ve turizm sektör-
lerinin baskınlığı dikkate alındığında, 
yeni pazarlara giriş en önemli iş 
stratejisi haline gelecek.

Türkiye’nin hizmet ihracatında 
Almanya ve Birleşik Krallık ilk beşte 
yer almaya devam ederken, Asya 
pazarı önem kazanmaya başlayacak. 
Çin ve Hindistan, 2021 ile 2030 yılları 
arasında yükselen orta sınıflarının 
yaptığı seyahatlerle Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen hizmet ihracatı pazar-
ları olacak.

Destek sürmeli
Türkiye dış ticaret görünümünde, 

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesinin önemli bir yere 
sahip olduğunun belirtildiği raporda 
Asya’daki gelişmelerin de giderek 
daha fazla önem kazandığı ifade 
ediliyor.

Türkiye’deki şirketlerin Kuşak 
ve Yol ve ASEAN 2025 gibi Asya 
inisiyatfilerine resmi katılımı des-
teklemeyi sürdürmeleri gerektiğinin 

belirtildiği raporda, bu inisiyatiflere 
katılımın özellikle altyapı fırsatla-
rından faydalanılması ve hizmet 
ihracatlarında çeşitlilik sağlanmasına 
katkı vereceği belirtiliyor. 

Asya pazarları ithalatta 
pazar payını artırıyor
Taşıma ekipmanları ve endüst-

riyel makinanın ithalattaki ana 
kalemler olduğunun belirtildiği 
rapora göre 2017 yılında Türkiye 
taşıma ekipmanları ithalatının yüzde 
72’sini Almanya, Fransa ve Birleşik 
Krallık’tan gerçekleştirirken, makine 
ithalatının yüzde 40’ını Almanya ve 
Birleşik Krallık’tan, yüzde 23’ünü ise 
Çin’den yaptı.

Rapor, makine ve parça üre-
timinde küresel payını gittikçe 
arttırmasıyla Çin’in, günümüzde 
Türkiye’nin en büyük ithalat kaynağı 
olan Almanya’nın yerini 2030 yılında 
alacağına işaret ediyor. Bunun yanı 
sıra, Türkiye’nin Asya bölgesinde 
bulunan diğer gelişen piyasalardan 
yaptığı ithalatın hızlı biçimde artış 
göstereceği öngörülüyor.

Türkiye’nin bilişim ve iletişim 
teknolojileri ekipmanının büyük bö-
lümünü tedarik eden Vietnam, ge-
lecek on yıllık dönemde Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen ithalat kaynağı 
haline gelmeye hazırlanıyor. Türkiye 
ekonomisine rafine petrol ürünleri ile 
birlikte kimyasal ve tekstil ürünleri 
sağlayan Hindistan ise en hızlı büyü-
yen ikinci ithalat kaynağı olacak.
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Olumlu baz etkisinin de etkisiyle 
enflasyonda aşağı yönlü seyir 
devam ediyor. Ancak, Şubat 

gerçekleşmesi piyasa beklentisinin 
bir miktar üzerinde gerçekleşti. Şubat 
ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 
artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 
10.35’ten yüzde 10.26’ya geriledi. 
Piyasada aylık bazda yüzde 0.5 civarında 
artış öngörülüyordu.

Çekirdek enflasyon ise Şubat’ta yüzde 
0.49 artış gösterirken, yıllık artış 11.94 
olarak gerçekleşti.

Gıda fiyatlarında aylık bazda yüzde 
2.24 artış yaşanırken, bu grupta yıllık fiyat 
artışı yüzde 10.27 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 
enflasyonunu açıkladı. TÜFE’de 
(2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir 
önceki aya göre yüzde 0.73, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 1.76, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.26 
ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.23 
artış gerçekleşti.

Şubat 2018’de endekste kapsanan 
407 maddeden; 32 maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim olmazken, 269 
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 
maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 

gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle 2018 

yılı Şubat ayında aylık en yüksek artış 
yüzde 2.57 ile sağlık grubunda oldu. 
Endekste yer alan gruplardan, gıda ve 
alkolsüz içeceklerde yüzde 2.24, eğlence 
ve kültürde yüzde 1.89, ev eşyasında 
yüzde 1.23 ve lokanta ve otellerde yüzde 
0.95 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 
yılı Şubat ayında endekste yer alan 
gruplardan sadece giyim ve ayakkabı 
grubunda yüzde 4.09 oranında düşüş 
gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yıllık en fazla artış yüzde 15.66 ile ev 
eşyası grubunda gerçekleşti. Ulaştırma 
yüzde 13.19, giyim ve ayakkabı yüzde 
11.77, lokanta ve oteller yüzde 11.53 ve 
eğitim yüzde 10.88 ile artışın yüksek 
olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Bölgelere göre artış
Aylık en yüksek artış yüzde 1.12 

ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, 
Amasya)’da oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 
(İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge 
içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre 

Şubat’ta aylık 
TÜFE artışı 
yüzde 0.73 
ile piyasa 

beklentisinin bir 
miktar üzerinde 

geldi. Gıda 
fiyatlarında 
yüzde 2.24 

yükseliş 
gözlenirken, 

çekirdek 
enflasyonda 

0.49 artış var.
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Şubat
enflasyonu
beklentilerin
üzerinde
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en yüksek artış yüzde 2.57 ile 
TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde, 
bir önceki yılın aynı ayına göre en 
yüksek artış yüzde 11.55 ile TR31 
(İzmir) bölgesinde ve 12 aylık 
ortalamalara göre en yüksek artış 
yüzde 12.73 ile TRC1 (Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis) bölgesinde 
gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyatları 
hızlı yükseldi
Yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında 
bir önceki aya göre yüzde 2.68, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 3.69, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 13.71 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 15.50 artış 
gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün 
bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 1.82, imalat 
sanayi sektöründe yüzde 1.49, 
elektrik ve gaz sektöründe yüzde 
21.10, su sektöründe yüzde 0.42 
artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış elektrik 
ve gaz sektöründe
Bir önceki aya göre en fazla 

artış; yüzde 21.10 ile elektrik ve 
gaz, yüzde 7.57 ile ham petrol ve 
doğal gaz, yüzde 5.71 ile ağaç ve 
mantar ürünlerinde (mobilya hariç) 
gerçekleşti. Buna karşılık kok ve 
rafine petrol ürünleri ise bir önceki 

aya göre yüzde 1,11 düşüş gösterdi.
Ana sanayi grupları 

sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat 
ayında aylık en fazla artış enerjide 
ve yıllık en fazla artış ara mallarında 
gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işlenmiş ve işlenmemiş gıda 
fiyatlarındaki yükselişin, enflasyonundaki düşüşü sınırlayan ana unsur 
olduğunu bildirdi.

Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu 
yayımladı. Şubat ayı enflasyonunun yüzde 0.73 oranında arttığı ve yıllık 
enflasyonun 0.09 puan gerileyerek yüzde 10.26’ya geldiği hatırlatılan 
raporda şu ifadelere yer verildi:

“Enflasyondaki düşüşte petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki 
görünüm paralelinde gerileyen enerji fiyatları ile temel mal grubu 
enflasyonu etkili olmuştur. Bir süredir yükseliş eğiliminde olan temel 
mal yıllık enflasyonu bu dönemde bir miktar düşüş kaydetmiş, 
yavaşlamanın alt gruplar geneline yayıldığı gözlenmiştir. Diğer yandan 
gıda grubu yıllık enflasyonu hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda 
fiyatlarına bağlı olarak yükselmiş ve tüketici enflasyonundaki düşüşü 
sınırlayan ana unsur olmuştur. Bu dönemde hizmet enflasyonu 
temelde paket tur kalemi kaynaklı olarak bir miktar yükselmiştir. Bu 
gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları sınırlı bir düşüş 
kaydederken, ana eğilimleri yüksek seviyesini korumuştur.”

Enflasyon düşüşünü 
gıda fiyatları sınırladı
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Şubat’ta bütçe açığı 1.9 milyar TL
Şubat ayında bütçe gelirleri 61 milyar 

TL, bütçe giderleri 62.9 milyar TL 
olarak gerçekleşti. Bütçe açığı 1.9 
milyar lira oldu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Şu-
bat 2018 dönemine ilişkin bütçe 
gerçekleşmelerini değerlendirdi. 
Bütçe gelirleri geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 30.1 artarak 61 
milyar lira, bütçe giderleri ise yüz-
de 17 artarak 62.9 milyar lira oldu. 
Faiz dışı fazla 4.8 milyar lira olarak 
gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde bütçe açığı 201 milyon 
lira, faiz dışı fazla ise 12.5 milyar lira oldu. Yılın ilk            
2 aylık döneminde vergi gelirleri yüzde 18.3 artarak 
104,6 milyar lira oldu. Yeniden yapılandırma kap-

samında bu dönemde 2.3 milyar lira gelir 
elde edildi.

Ağbal: OVP hedefleri 
aşılabilir
Maliye Bakanı Ağbal, ekonomi-

deki canlılığın, 2018 vergi gelirleri 
performansının Orta Vadeli Prog-
ram’da (OVP) öngörülen hedef-

lerin aşılabileceğine işaret ettiğini 
aktardı. Naci Ağbal, “Yılın ilk 2 ayında 

bütçe harcamaları bütçe hedefleriyle 
uyumlu bir şekilde gerçekleşti. Bütçe gider-

leri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında 
oldu. Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kala-
rak yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda 
gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz” dedi.
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Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 
bu yılın ilk ayında 7 milyar 96 
milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası (TCMB) tarafından Ocak 2018 
dönemine ilişkin ödemeler dengesi 
verileri açıklandı. Buna göre, cari 
işlemler açığı, Ocak’ta geçen yılın aynı 
ayına kıyasla 4 milyar 402 milyon 
dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 
12 aylık cari işlemler açığı 51 milyar 
572 milyon dolara fırladı. Bu rakam 
Haziran 2014’te kaydedilen 52.2 milyar dolardan son-
ra en yüksek değer oldu. Piyasa beklentisi Ocak ayı 
cari işlemler açığının 6.8 milyar dolar olarak gerçek-
leşeceği yönündeydi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablo-
sundaki dış ticaret açığının 2017'nin aynı ayına göre 4 
milyar 537 milyon dolar artarak 7 milyar 634 milyon 
dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon do-
lar artarak 479 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Cari açık artışında geçen yıla göre 500 milyon 
dolar artan enerji ithalatının yanı sıra toplamda 2.3 
milyar dolarlık altının etkisi oldu. Geçen yıl 469 mil-
yon dolar olan altın ithalatı 2 milyar 290 milyon dola-
ra çıkarken altın ihracatı da 500 milyon dolar azaldı. 
Böylece 4.4 milyar dolarlık bölümün 2.8 milyar doları 
altın ve enerji ticaretinden kaynaklandı. Geriye kalan 
1.6 milyar dolar ise ana kalemlerden kaynaklandı.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden 
kaynaklanan net gelirler, geçen yılın aynı ayına göre 
127 milyon dolar yükselişle 822 milyon dolara ulaştı. 
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri 
kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2017'nin Ocak 
ayına kıyasla 54 milyon dolar artarak 401 milyon 
dolar oldu.

İkincil delir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, 
geçen yılın aynı ayına göre 71 milyon dolar azalarak 
98 milyon dolara geriledi.

Dolar yağdı
Cari açıktaki yükselişe rağmen sıcak para girişi, 

açığı finanse etmenin yanı sıra Türkiye’nin rezervle-
rine de 4.4 milyar dolar ekledi. Bir ayda toplam para 

AYLIK CARİ AÇIK 4.4 MİLYAR $
ARTARAK 7.1 MİLYAR $ OLDU

2017
Ocak

2018
Ocak

CARİ İŞLEMLER HESABI
            İhracat
            İthalat
        Parasal Olmayan Altın
            İhracat
            İthalat
FİNANS HESABI
  Doğrudan Yatırımlar
        Net Yükümlülük Oluşumu
 Portföy Yatırımları
        Net Yükümlülük Oluşumu
            Hisse Senetleri
            Borç Senetleri
        Efektif ve Mevduatlar
            Net Varlık Edinimi
            Net Yükümlülük Oluşumu
        Krediler
            Net Yükümlülük Oluşumu
        Ticari Krediler
           Net Yükümlülük Oluşumu
        Resmi Rezervler
            Döviz Varlıkları
            Menkul Kıymetler
NET HATA VE NOKSAN

-2.694
11.353
14.519

62
531
469

-5.110
-437
678

-1.600
1.624

649
975
539

2.864
2.325
-659
602

-905
464

-2.055
725

-2.780
-2.403

-7.096
13.105
18.484
-2.259

31
2.290

-8.298
-288
606

-4.917
5.251

289
4.962

-4.317
-2.912
1.405

-1.179
885

-1.976
1.507
4.381
6.839

-2.458
-1.235

Cari açık Ocak’ta
beklentiyi aştı
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girişi 12.7 milyar doları buldu. Doğ-
rudan yatırımlardan net olarak 288 
milyon dolarlık (606 milyon dolar 
giriş 318 milyon dolar çıkış) bir para 
girişi sağlanırken esas olarak hisse 
ve tahvil almaya gelen 5.2 milyar do-
lar (Net 4.9 milyar dolar) Türkiye’yi 
dövize boğdu. Sıcak para sayılan 
bu tutarın 2 milyar doları Eurobond 
borçlanması olmak üzere 3.1 milyar 
doları hükümetin borçlanmasından 
oluştu.

Bankalara 4.3 milyar dolar 
mevduat
Bankalar 1.3 milyar dolarlık reel 

sektör ise 493 milyon dolarlık tahvil 
satışı gerçekleştirdi. Hisse senet-
lerine ise 289 milyon dolar para 
girişi oldu. İkinci en büyük giriş ise 
bankaların yurtdışı muhabir banka-
larda tuttukları mevduat ve yabancı 
bankaların Türk bankalarına yaptığı 
mevduat kaynaklı oldu. Net olarak 
4.3 milyar dolarlık bir mevduat 
girişi gerçekleştiği görüldü. Krediler 
kaynaklı para girişi ise 1 milyar 179 
milyar dolar oldu. Şirketlerin kullan-
dığı ticari krediler de 1 milyar 976 
milyon dolarlık rahatlama sağladı. 
Şirketler 12.8 milyar dolarlık kredi 
taksiti öderken 13.8 milyar dolar yeni 
kredi aldı.

Yine altın aldık 
ABD tahvili sattık
Ocak’ta kaynağı belirsiz para 

giriş çıkışını anlatan Net Hata Nok-
san kaleminde 1 milyar 235 milyon 
dolarlık çıkış görülmesine rağmen 
gelen para ile döviz rezervlerine 4.4 
milyar dolar katkı yapılabildi. Yapı-
lan altın ithalatının etkisi ile resmi 
rezervler 6 milyar 839 milyon dolar 
artarken menkul kıymetler kaleminin 
2 milyar 258 milyon dolar azalması 
Merkez Bankası’nın ABD tahvili satıp 
altın rezervini artırmak şeklindeki 
yeni rezerv çeşitlendirme politika-
sının sürdüğünü gösterdi. Son 12 
ayda Merkez Bankası rezervlerinde 
yabancı ülkelerin tahvilleri 16 milyar 
dolar azalırken altın tutarı 14.2 milyar 
dolar arttı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi Mart ayı başında 12 milyar 546 
milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 168 
milyar 568 milyon liradan 2 trilyon 181 milyar 114 milyon liraya yükseldi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık 
bültenine göre, bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 57 
milyar 875 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 3 
milyar 828 milyon lira oldu. 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 
3 milyar 373 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 
0.18 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 829 milyar 892 
milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri arttı 
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 2 Mart ile biten haftada 620 

milyon lira artarak 402 milyar 749 milyon liraya yükseldi. Söz konusu 
kredilerin 192 milyar 719 milyon lirası konut, 7 milyar 149 milyon lirası 
taşıt ve 202 milyar 880 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 543 
milyon lira artarak 359 milyar 476 milyon liraya yükseldi. Bankaların 
bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0.16 artışla 89 milyar 769 mil-
yon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 40 milyar 909 milyon lirası taksitli, 
48 milyar 860 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net 
takipteki alacaklar, 2 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 4.4 
azalarak 15 milyar 43 milyon liraya düştü. 

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 2.02 
artışla 419 milyar 414 milyon liradan 427 milyar 895 milyon liraya yük-
seldi.

Bankacılık sektörünün 
kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, Mart ayı başında 12 milyar 546 
milyon lira artarak 2 trilyon 181 milyar 114 milyon liraya çıktı.

GÖSTERGE
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Sektörel güvende gerileme
Hizmet, perakende ve inşaat 

sektörü güven endekslerinde 
Mart ayında gerileme 

kaydedildi. Endekslerin içerisinde 
sadece perakende ticaret sektörü 
referans değerin üzerinde yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Mart ayına ilişkin ‘Sektörel Güven 
Endeksleri’ raporunu açıkladı. 
Endekslerden perakende ticaret 
sektörü güven endeksi 102.6 
değerinde yer alarak referans 
değerin üzerinde yer aldı. Hizmet 
sektörü güveni 99.1, inşaat sektörü 
güveni 78.9 seviyesinde gerçekleşti. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
hizmet sektörü güven endeksi 
Şubat ayında 100.7 iken, Mart 
ayında yüzde 1.6 oranında azalarak 
99.1 değerine düştü. Hizmet 
sektörü güven endeksindeki 
bu azalış; son 3 aylık dönemde 
“iş durumunun” iyileştiğini 
değerlendiren ve gelecek 3 
aylık dönemde “hizmetlere olan 
talebin” artacağını bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının azalmasından 
kaynaklandı. Son 3 aylık dönemde 
“hizmetlere olan talebin” arttığını 
değerlendiren girişim yöneticisi 
sayısı ise arttı.

Hizmet sektöründe bir önceki 
aya göre; iş durumu ve hizmetlere 
olan talep beklentisi endeksleri 
sırasıyla yüzde 2.1 ve yüzde 2.6 
azalırken, hizmetlere olan talep 
endeksi yüzde 0.1 arttı.

Perakendede güven 
referans değerin üzerinde 
Mevsim etkilerinden arındırılmış 

perakende ticaret sektörü güven 
endeksi Mart ayında yüzde 1.9 
oranında azalarak 102.6 değerine 
geriledi. Perakende ticaret sektörü 
güven endeksindeki bu düşüş; 
son 3 aylık dönemde “iş hacmi-
satışların” arttığını ve “mevcut 
mal stok seviyesinin” mevsim 
normallerinin altında olduğunu 

değerlendiren girişim yöneticisi 
sayısının azalmasından kaynaklandı. 
Gelecek 3 aylık dönemde “iş hacmi-
satışların” artacağını bekleyen 
girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe 
bir önceki aya göre; iş hacmi-
satışlar ve mevcut mal stok seviyesi 
endeksleri sırasıyla yüzde 6.2 ve 
yüzde 1.1 azalırken, iş hacmi-satışlar 
beklentisi endeksi yüzde 1.3 arttı.

İnşaat sektörü 
güven endeksi 78.9 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış 

inşaat sektörü güven endeksi bir 

önceki ayda 83.8 iken, Mart ayında 
yüzde 5.9 oranında azalarak 78.9 
değerine düştü. İnşaat sektörü 
güven endeksindeki bu azalış; 
“alınan kayıtlı siparişlerin mevcut 
düzeyini” mevsim normalinin 
üzerinde değerlendiren ve gelecek 
3 aylık dönemde “toplam çalışan 
sayısında” artış bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının azalmasından 
kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki 
aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyi ve toplam çalışan 
sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla 
yüzde 2.1 ve yüzde 8.6 azaldı.

Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 
1.3’lük düşüş kaydederek 71.3 puana indi. Tüketici güven endeksini 
oluşturan alt endekslerden sadece ‘tasarruf etme ihtimali’ artış 
gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan 
tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 
oranında azaldı; Şubat ayında 72.3 olan endeks mart ayında 71.3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 
0.7 oranında azalarak mart ayında 90.6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin 
azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 96.8 iken, 

Mart ayında yüzde 1.7 oranında azalarak 95.1 değerine düştü. Bu düşüş, 
gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı 
yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından 
kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.4 oranında 
azalarak mart ayında 73.5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde 
işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf İhtimali Endeksi 
Tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 25.7 iken, Mart ayında 

yüzde 1.2 oranında artarak 26 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde 
tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya 
göre azalmasından kaynaklandı.

Tüketici güveninde düşüş
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*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
 Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU: İZMİR
NÜFUS-GÖÇ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nüfus (Bin) 3.606 3.624 3.662 4.061 4.113 4.168 4.223 4.279 -
Nüfusun TR Nüfusu İçindeki Payı (%) 4.9 4.8 4.8 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 -
Nüfus Artış Hızı (‰) 20.6 4.1 10.1 13.8 12.7 13.4 13.1 13.2 -
TR Nüfus Artış Hızı (‰) 15.9 13.5 12.0 13.7 13.3 13.4 13.5 12.4 -
Net Göç Hızı  (‰) 2.91 2.26 2.46 3.45 5.6 5.0 5.6 - -

İSO 500 BÜYÜK İÇİNDEKİ ÜYE SAYISI
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

56 55 58 59 59 61 59 - -
İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 1.303 1.410 1.424 1.514 1.504 1.483 1.566 1.611 -
Sanayi İstihdamının Payı (%) 30.4 30.7 31.6 31.8 31.7 32.0 33.0 31.1 -
Kadın İstihdamı (Bin Kişi) 397 422 432 490 466 470 513 524 -
Kadın İstihdamının Oranı (%) 30.5 29.9 30.3 32.4 31.0 28.3 30.7 32.5 -
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 231 243 247 276 243 262 254 263 -
İşsizlik Oranı (%) 15.1 14.7 14.8 15.4 13.9 15.0 14.0 14.0 -
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 16.4 16.2 15.9 17.0 15.0 16.1 15.2 15.1 -
ENFLASYON (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/2
TÜFE (yıllık) 7.25 10.15 6.03 7.94 8.54 9.83 8.93 13.1 11.55
DIŞ TİCARET (Milyon  $) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
İhracat 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 8.370 9.256 839
İthalat 8.419 10.621 10.577 10.367 9.950 8.846 8.809 9.849 923
Dış Ticaret Dengesi -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 -439 -593 -83
İhracatçı Firma Sayısı (Adet) 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 4.600 4.875 2.304
İhracatın TR İhracatı İçindeki Payı (%) 5.9 6.0 5.7 6.1 6.1 5.8 5.9 5.9 6.7
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/I
Kapasite Kullanım Oranı 62.25 70 63 60 55 64 63 67 -

PROTESTOLU SENETLER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
Protesto Edilen Senet Sayısı (Adet) 55.098 31.131 38.952 43.347 43.406 44.232 47.497 45.646 3.689
Protesto Edilen Senetlerin TR İçindeki Payı (%) 4.5 3.4 3.6 4.0 4.3 4.4 4.7 4.9 4.9
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 319 245 367 463 510 571 775 740 92
TEŞVİKLİ YATIRIMLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
Belge Adedi 167 188 209 215 186 208 230 431 35
Yatırım (Milyon TL) 1.890 2.443 9.042 1.655 4.016 3.145 1.810 7.569 349
Teşvikli Sabit Yatırımların TR İçindeki Payı (%) 3.01 4.55 15.66 1.76 6.5 3.1 1.9 4.3 4.3
Bölgesel Yatırımların TR İçindeki Payı (%) 1.9 3.2 2.8 2.2 5.2 4.9 1.9 10.0 2.8
ENERJİ TÜKETİMİ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
Doğalgaz Tük. (Milyon stdm3) 2.342 2.736 2.704 2.739 2.327 3.214 4.299 4.508 377

MALİ / FİNANS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/2
Bütçe Gelir/Gider 3.99 4.05 4.34 4.36 4.20 4.28 4.2 4.5 4.3
Vergi Gelirlerinin TR İçindeki Payı (%) 10.77 10.86 11.77 11.14 10.54 11.1 11.4 11.8 10.5
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%)* 87.9 102.5 110.2 123.9 122.2 120.6 111.5 121.4 -
Toplam Mevduatların TR İçindeki Oranı (%)* 5.9 5.8 5.7 5.5 5.2 5.6 5.7 5.7 -
Toplam Kredilerin TR İçindeki Oranı (%)* 5.9 6.1 5.9 6.0 5.2 5.2 4.9 5.2 -

KAMU YATIRIM TAHSİS PAYI (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.35 1.67 1.59 2.29 2.62 2.63 2.30 2.9 -

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/2
Kurulan Şirket Sayısı 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 3.962 4.627 1.066
Kurulan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 6.5 6.1 5.7 6.0 5.9 6.0 6.2 6.3 6.4
Kapanan Şirket Sayısı 860 943 1.094 1.095 991 740 644 832 175
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7.5 7.2 7.7 7.0 7.1 6.1 5.8 6.2 6.2
YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
Yabancı Sermayeli Firma Sayısı 1.540 1.682 1.800 1.944 2.100 2.239 2.422 2.568 -
Yabancı Serm. Firmaların TR İçindeki Payı (%) 6.0 5.7 5.5 5.3 5.1 4.8 4.6 4.4 -
MARKA-PATENT SAYISI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/2
Marka Tescil Sayısı (Adet)** 1.931 2.146 3.234 4.096 4.366 4.323 5.928 5.398 1.134

Marka Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 6.0 6.0 6.2 6.0 6.0 6.2 7.1 6.9 6.3

Patent Tescil Sayısı (Adet)** 34 31 42 59 55 86 96 77 40
Patent Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 5.3 3.7 4.1 4.7 4.2 5.0 5.4 3.9 4.7
TURİZM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
Yabancı Turist Sayısı (Bin Kişi) 1.156 1.370 1.368 1.407 1.294 1.201 672 762 18

Yabancı Turist Sayısının TR İçindeki Payı (%) 4.1 4.4 4.4 4.2 3.6 3.3 2.5 2.4 1.3

TARIMSAL ÜRETİM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bitkisel Üretim Değeri (Milyon TL) 3.375 3.648 4.100 3.652 5.024 5.940 7.508 7.598 -
Bitkisel Üretimin TR İçindeki Payı (%) 4.2 4.1 4.7 3.9 5.1 5.0 6.4 5.7 -
İŞ KAZALARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/2
İş Kazasında Ölenlerin TR İçindeki Payı (%) 5.4 7.5 5.6 6.0 2.6 5.1 3.7 4.7 4.9
MOTORLU KARA TAŞITLARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
Motorlu Kara Taşıtlarının TR İçindeki Payı (%) 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.1

Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 
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Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, BORSA İSTANBUL, TOBB, TEİAŞ-EPDK

BÜYÜME 2012 2013 2014 2015 2016 2017/III

GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon TL) 1.569.672 1.809.713 2.044.466 2.338.647 2.608.526 827.230
Büyüme Oranı (Zincirlenmiş Hacim End. göre) (%) 4.8 8.5 5.2 6.1 3.2 11.1
İmalat Sanayi (Zincirlenmiş Hacim End.) (%) 2.3 9.3 6.1 5.9 3.8 15.2
İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2012 2013 2014 2015 2016 Ara.17

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 24.821 25.524 25.933 26.621 27.205 28.288
İstihdam Oranı (%) 45.4 45.9 45.5 46.0 46.3 46.9
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.518 2.747 2.853 3.057 3.330 3.291
İşsizlik Oranı (%) 9.2  9.7 9.9 10.3 10.9 10.4
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 11.5 12 12 12.4 13 12.3
ENFLASYON (%) 2012 2013 2014 2015 2016 Şub.18

Yİ-ÜFE (yıllık) 2.45 6.97 6.36 5.71 9.94 13.71
YD-ÜFE (yıllık) -1.13 16.15 2.63 10.9 17.73 20.03.2018
TÜFE (yıllık) 6.16 7.4 8.17 8.81 8.53 10.26
DIŞ TİCARET (Milyon $) 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.18

İhracat 152.462 151.803 157.610 143.889 142.544 12.457
İthalat 236.545 251.661 242.177 207.234 198.617 21.524
Dış Ticaret Dengesi -84.083 -99.859 -84.567 -63.395 -56.073 -9.067
Cari İşlemler Dengesi -47.962 -63.621 -43.597 -32.118 -32.615 -7.096
TEŞVİKLİ YATIRMLAR 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.18

Teşvikli Yatırımlar (Milyon TL) 62.405 94.438 64.468 98.935 98.099 8.156
Teşvikli Yatırımlar (Belge Adedi) 3.972 4.589 3.884 4.508 5.115 532
KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER (Adet) 2013 2014 2015 2016 2017 Oca.-Şub. 18

Kurulan Şirket Sayıları 108.930 126.635 114.691 106.447 118.021 24.871
Kapanan Şirket Sayıları 37.273 39.051 32.762 31.928 32.706 7.860
ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2013 2014 2015 2016 2016 Ara.17

Şirket Sayısı (Adet) 4.248 3.764 4.677 5.577 5.577 498
Yatırım Tutarı (Milyon $) 13.628 12.896 12.828 17.550 12.854 832
DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar $) 2013 2014 2015 2016 Kas.17 2017/IV

Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -171.2 -179.4 -183.2 -205.8 -214.0 -213.0
BORÇLANMA (Milyar $) 2012 2013 2014 2015 2016 2017/III

Dış Borç Stoku 339.6 389.9 401.9 396.4 405.1 438.0
Kamu 104.0 115.9 117.7 113.1 119.8 129.4
Özel 228.5 268.7 281.8 281.9 284.5 307.9
KREDİLER (Milyar $) 2013 2014 2015 2016 Kas.17 Oca.18

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 197.7 212.1 214.7 216.7 236.5 244.6
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
(Yıllık Ortalama % Değ.) Takv. Etk. Arındırılmış 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.18

Toplam Sanayi 2.4 3.5 3.5 2.9 1.8 12.9
İmalat Sanayi 2.3 4.4 3.1 3.3 1.4 12.0
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2013 2014 2015 2016 2017 Şub.18

Kapasite Kullanım Oranı 76.7 75.0 76.8 77.4 78.5 77.8
GÜVEN ENDEKSLERİ 2013 2014 2015 2016 2017 Şub.18

Reel Kesim Güven Endeksi 106.6 104.6 103.5 105.2 104.9 110.8
Tüketici Güven Endeksi 76 72.5 66.3 69.5 68.6 72.3
Ekonomi Güven Endeksi 103.9 99.0 96.6 93.9 98.6 103.0
SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.18

Sanayi Ciro Endeksi (Arındırılmamış) 140.1 153.1 172.7 187.2 200.4 142.0
Elektrik Enerjisi Üretimi (Gwh) 2012 2013 2014 2015 2016 Ara.17

Elektrik Enerjisi Üretimi (Gwh) 239.497 240.154 251.963 261.783 274.408 25.794
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Milyon TL) 2013 2014 2015 2016 2017 Şub.18

Bütçe Dengesi -18.543 -23.370 -23.525 -29.258 -47.373 -201
PROTESTOLU SENET 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.18

Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 1.075 1.092 1.004 1.000 1.017 76
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 6.949 7.494 8.221 10.081 12.288 1.238
KARŞILIKSIZ ÇEK 2013 2014 2015 2016 2017 Oca.18

Karşılıksız işlemi yapılan Çek Adedi (Bin Adet) 748 674 776 778 435 43
Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen Çek 
Adedi (Bin Adet) 300 238 227 225 113 4

BORSA VE DÖVİZ 2013 2014 2015 2016 2017 Mar.18

BIST 100 Endeksi 77.315 76.306 79.901 77.587 100.439 117.202
Euro/$ 1.33 1.33 1.11 1.11 1.13 1.23
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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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