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37 yıldır düzenlediğimiz “Üretimden Satışlarına 
Göre Büyük Sanayi Kuruluşları” çalışmamızda 2018 yılı 
için 100 Büyük Firma’yı açıkladık.

Söz konusu çalışmada yöntem değişikliğine giderek;
Üretimi ve merkezi İzmir’de olan firmaların, Türkiye 

genelindeki üretim rakamları da değerlendirmeye alı-
nırken, üretimi İzmir dışında olan üyelerimiz çalışmaya 
dahil edilmedi.

Üretimden satışlar itibariyle 100 büyük firmanın 
yüzde 79.7’si kimya, gıda ve demir-çelik-metal-döküm 
sanayide yoğunlaşmıştır. Net satışlar’ın yüzde 89’u 
üretim, yüzde 11’i üretim dışında ticaret ve hizmet 
satışı olup, 100 büyük firmamızın net ithalatçı çıkması, 
ülkemizde üretimin ithalata olan bağımlılığını da teyit 
etmiştir.

Firmalarımızın Ar-Ge harcamalarının üretim içindeki 
payının binde 33’lerde olması odaklanmamız gereken 
en öncelikli konulardan biridir.

Ekonomide yaşanan sorunlarla birlikte bilançolarda-
ki bozulmayı, 100 büyük firmamızın değerlendirmesin-
de de çok net görmekteyiz. Özellikle de, yüzde 256.8 
ile Borç/özkaynak oranı ve yüzde 72 ile Borç/aktif ora-
nı, ne yazık ki firmalarımız için borçluluk seviyesindeki 
riskin artarak devam ettiğini göstermektedir.

Bununla birlikte, kısa vadeli borçların toplam borçlar 
içindeki payı da yüzde 57 seviyesinde oldukça yüksek-
tir. Firmaların finansman giderlerinin faaliyet kar/zarar 
içindeki payının yüzde 89 oranında olması da, firmalar 
tarafından katlanılan maliyeti göstermesi açısından 
önemlidir.

Ekonomide yaşanılan sıkıntıların, listenin dört-
te birini oluşturan yabancı sermayeli firmaların mali 
yapılarında da bozulmaya yol açmış olması dikkatle 
değerlendirilmelidir.

Enflasyonun ve kurların çok yüksek olduğu bir 
ortamda; yüzde 5.8 karla, yüksek borçluluk içinde 
ithalatla üretim yapmaya çalışan, ürettiğini ihraç eden, 
istihdam sağlayan listeye girmiş girememiş her bir 
firmamızı gönülden tebrik ediyor, üretim kararlılığının 
ve başarılarının artarak devamını diliyorum.

Özetle, 100 büyük firmamızın verilerinin anlatmaya 
çalıştığı durum ne yazık ki, ülkemizin geneli için de 
geçerlidir. O nedenle de; firmalarımızın rekabet gücü-
nün artırılması adına, katlanılan maliyetleri düşürecek 
bir makro ekonomik ortamı oluşturmak ve ülke olarak 
“Niteliksel Bir Sıçrama İhtiyacı”nı görüp, bu doğrultu-
da; eğitim sisteminden adalete, demokrasiden üreti-
me kadar geniş bir alanda sıçrayıcı hamleleri atmak 
zorundayız. Üretim ve Eğitim Sisteminin Sanayi 4.0 ile 
Entegrasyonu doğrultusunda, yeni bir hikaye, yeni bir 
heyecan için çok hızlı yol almalıyız.

Geleceğin Türkiye’sini inşa etme sürecinde ki bu 
yol; 100. yılını coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle, rahmetle 
ve şükranla andığımız Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yoludur.

19 Mayısların, 29 Ekimlerin ruhu ile birlik ve beraber-
lik içinde daha çok çalışarak, her ne yapıyorsak katma 
değer yaratarak yol almamız dileği ile hayırlı Ramazan-
lar ve iyi bayramlar diliyorum.

NİTELİKSEL BİR SIÇRAMA İLE
ÜRETME ZORUNLULUĞU

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar

Kuzey Ren-Vestfalya’da Yeni Yatırım Fırsatları
Avrupa’daki Yatırım Merkeziniz
  Bir bölgeyi güçlü bir yatırım merkezi yapan en önemli şey; ekonomik güç, altyapı ve kültürel yaşam 
gibi faktörlerin mükemmel etkileşimidir. Bu bakımdan Kuzey Ren-Vestfalya birçok açıdan eşsizdir. 
Almanya’nın bu en kalabalık nüfusa sahip olan eyaletinin size sunduğu sayısız imkân ve koşullardan 
faydalanın. Hangi sektör veya proje için olursa olsun, yeni fırsatlar için ideal yatırım ortamını burada 
bulacaksınız. Yaklaşık 20.000 yabancı şirket tercihini metropol bölge Kuzey Ren-Vestfalya lehine kullandı. 
Bizimle iletişime geçin ve sizi de memnuniyetle bilgilendirelim. Bir One-Stop-Acentesi olarak yatırım 
projelerinizde size destek veriyoruz: www.nrwinvest.com
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Birliğimiz ebedi, 
gündemimiz
ekonomi olsun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) 75. Genel Kurulu’nda 
ulusal birliğe yönelik mesajlarla 

iş dünyasının hükümetten beklentileri 
dikkat çekti. Seçimlerin olmadığı 
önümüzdeki 4 yılın reform dönemi olarak 
değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.  

TOBB 75. Genel Kurulu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
TBMM E. Başkanları Binali Yıldırım, 
Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye 
Bakanı Dr. Berat Albayrak,  İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Dr. 
Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,  
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi. Eski Sanayi Bakanı Ali 
Coşkun, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Eski Bakanı Ahmet Arslan ile 
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik de katılımcılar arasında yer 
aldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin 81 ilindeki 365 oda ve 
borsadan yaklaşık 4 bin katılımcının bir 
araya geldiği genel kurul konuşmasında 
‘birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi’ 
temasına vurgu yaparak, iş dünyasının 
önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi 
olmasını istediğini söyledi. İş dünyasının 
yerine getirilen taleplerini sıralayarak 
teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın icracı ve reformcu 
iş yapma tarzıyla ekonomide yeniden 
atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir 
engel, aşamayacağımız kadar büyük, 
hiçbir duvar yıkamayacağımız kadar güçlü 
değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma 
günü” ifadesini kullandı.

Reform zamanı
Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli 

seçimlerle devam eden seçim sürecinin 
geride kaldığını hatırlatan TOBB Başkanı, 
Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi gündemin ilk 
maddesi yapma önerisinde bulunurken, 
rekabet gücünü artıracak yapısal 
reformları arka arkaya hayata geçirmek 
gerektiğine dikkat çekti ve “Önümüzde 
4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Bu fırsatı 
iyi değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat 
dönemine çevirmeliyiz. Zira ekonomide 
atılacak çok adım yapılacak çok iş var. 
Hükümetimiz seçim öncesinde bunun 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, 

75. Genel 
Kurul’da “Gün, 

elberliğiyle 
ayağa kalkıp 
koşma günü” 

derken, 
önümüzdeki     

4 yıllık seçimsiz 
dönemde 

Türkiye’nin 
rekabet gücünü 
artıracak yapısal 
reformların arka 

arkaya hayata 
geçirilmesi 
gerektiğini 
savundu.
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Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerin, verimlilik artışlarına ve 
inovasyona dayalı yeni ve farklı 
bir büyüme sürecine odaklanması 
gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
yeni bir Türkiye hikayesi ve yeni 
bir büyüme modeliyle piyasalarda 
güvenin artacağını vurguladı.

Türkiye’ye karşı oluşturulmak 
istenilen olumsuz algının 
önüne geçileceğini dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, şu önerilerde 
bulundu: 

“Faiz ve döviz istikrara 
kavuşacak. Yeni kalkınma planı 
ile birlikte Sanayi Politikası 

ve Yatırım Teşvik sistemini de 
yenileyelim. Bölgesel kalkınma 
ajansları ile belediye faaliyetlerini 
değil özel sektör yatırımlarını 
destekleyelim. Ekonominin 
yüzde 60’ı olan iç tüketimin 
canlanması sağlayalım. Tarım ve 
hayvancılık politikamızı tarafların 
mutabakatıyla hazırlayalım. 
Önceliğimiz üretim planlaması ve 
üretim hacmini artırmak olsun. 
Vergi politikamızı değiştirelim. 
Üreticinin, girişimcinin, 
sanayicinin üzerindeki yükü 
azaltalım. Emeğin değil rantın 
vergisini artıralım.”

Yeni büyüme modeli
güveni artıracak

sinyalini verdi. Rekabet gücümüzü 
artıracak yapısal reformları arka 
arkaya hayata geçirelim. İstikrar 
sürsün, Türkiye reformlarla 
büyüsün” dedi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa 
Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesini 
isterken, tarım, vergi, yargı, temel 
haklar alanlarında reform önerdi.

Kara bulut duasına
çıkanlara inat...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Merkezi’nin Kurtuluş Savaşı’mızın 
100. yılı için tasarladığı Milli 
Mücadelenin 100. Yılı logosunun 
yanı sıra “1919-2019 Aynı Ruh Aynı 
Heyecan”, “Yüz yıllık mücadele 
Yüz Yıllık Gurur”, “Geçmişi 
Unutmadan Geleceğe Koşuyoruz”, 
“Geçmişimiz Bir Geleceğimiz 
Bir”, “İstiklal ve İstikbal Birlikten 
Doğar” sloganlarının dikkat çektiği 
salonda, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da 
başlattığı istiklal mücadelesinin 100. 
yıl dönümünde ekonomik alanda 
istikbal mücadelesi verildiğine işaret 
etti. 

Türkiye’nin, kişi başı geliri 3 bin 
doların altında bulunan orta seviye 
bir ekonomi olmaktan çıkarak, 
kişi başı geliri 10 bin doları geçen 
üst orta seviye bir ekonomiye 
dönüştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti: 

“Sadece umutsuzluk, 
kötümserlik aşılayanlara inat, adeta 
kara bulut duasına çıkanlara, hak 
ve adaleti unutup linç kampanyası 
yapanlara inat, eleştiriyi karşıtlık, 
övgüyü yandaşlık gören ucuz 
kahramanlara inat, ikbali ve 
menfaati için suyu bulandıranlara, 
‘bizden bir şey olmaz’ diyenlere 
inat, 82 milyonun geleceği için 
hep beraber çalışma, kucaklaşma, 
birlik ve beraberliğimizi perçinleme 
zamanı. Cumhuriyetimizin kurucu 
ilkelerini korurken fikir, teşebbüs 
ve inanç hürriyetlerine sahip 
çıkma zamanı. Ve işte yine bu 
nedenle diyoruz ki, ‘birliğimiz 
ebedi, gündemimiz ekonomi’. 

Fitneyi, ayrışmayı asla yanımıza 
yaklaştırmayacağız. Tüm 
farklılıklarımızı zenginlik olarak 
kabul edecek, bu zenginlikle 
ülkemizi daha da büyüteceğiz. 
Türkiye, dünyanın en büyük 
ekonomileri arasında yerini alacak 
ve lider ülke haline gelecek.”

İstihdam hedefleri için 
canla başla çalışıyoruz
Uluslararası araştırmalara 

göre hassas bir dönemden geçen 
dünya ekonomisinin yavaşladığını, 
dünyada bu yılın ekonomik 
açıdan geçen yıldan daha zayıf 
geçeceğinin tahmin edildiğini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 
de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 
başlatılan program ve alınan 
tedbirlerle ekonomik durgunluğun 
aşılmasının, büyümenin yeniden 
başlamasının beklendiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, bu sıkıntılı 
dönemde oda-borsa camiası olarak 
hizmet etmeyi sürdürdüklerini 
belirterek, şöyle devam etti: 

“Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 
81 ilde istihdam seferberliğini 
yeniden başlattık. Üzülerek 
paylaşmak isterim ki bu işe bir 

tek oda ve borsalarım sahip çıktı. 
Oda ve borsaların hepsi canla 
başla çalışıyor. Her ilde destek ve 
teşvik tanıtım merkezleri kuruyor, 
firmalara, OSB’lere ulaşıyor, ülke 
çapında tanıtıyorlar. Büyük şirketleri 
birebir ziyaret ederek en geniş 
katılımı sağlıyorlar. Hükümetimiz 
de çıkardığı tarihi teşviklerle bu 
sürece büyük destek verdi. Kısa 
çalışma ödeneğini işler hale getirdi. 
Geçen sene sona eren işverene 
asgari ücret desteğini miktarını 
da artırarak yeniden başlattı. Bu 
sayede istihdamdaki negatif gidişi 
durdurduk, artıya geçtik. Odalarımız 
ve borsalarımız yıl sonu için 
verdikleri hedefleri yakalamak için 
gayretle çalışıyor.” 

Ülkemizi bu coğrafyanın 
girişimcilik merkezi 
yapacağız
Finansman konusunda 

yürüttükleri çalışmalara değinen 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Nefes Kredisi 
ile 2 yılda yaklaşık 100 bin KOBİ’ye 
12 milyar lira tutarında ucuz 
finansman sağladıklarını aktardı. 

Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın başlattığı KOBİ Değer 
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Kredisi sayesinde 122 bin üyenin 
44 milyar lira tutarında düşük 
faizli kredi imkanına kavuştuğunu 
belirterek, şöyle konuştu: 

“Önümüzdeki dönemde 
ihracatın en büyük çıkış kapımız 
olacağını öngörüyoruz. İhracata 
yeni bir ivme kazandırmak üzere 
Ticaret Bakanımız çok önemli bir 
girişim başlattı. Yeni ürün, yeni 
pazar, yeni ihracatçı hedefiyle 
Anadolu’da ihracat destek ofisleri 
açıyor, Bakanımızın talebiyle 81 
ilde yaygınlaştırıyoruz. Odalarımız 
ihracatta firmalarımıza kılavuz 
kaptanlık yapacak, ülkemize yeni 
ihracatçılar kazandıracak. İlk olarak 
Çin ve Amerika’da açacağımız 
Türkiye Ticaret Merkezleri ile 
şirketlerimizin bu dev pazarlara 
girişini kolaylaştıracak, ihracatımızı 
artıracağız.” 

Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitime 
değinirken de 81 ilde 81 okul 
yapma projesini yıl sonunda 
tamamlayacaklarını bildirdi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel bir 
teknoloji şirketiyle İstanbul’da yeni 
bir girişimcilik merkezi kurduklarını 
ifade ederek, “Bu merkezde Türk 
girişimcilerini dünyaya açacağız. 
Ülkemizi bu coğrafyanın girişimcilik 
merkezi yapacağız” dedi. 

Bizi bankaların eline 
düşürmeyin
Firmaların finansmana erişim 

ve yüksek faizler nedeniyle 
sıkıntı yaşadığına işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, “Sizin yüksek faize 

karşı duruşunuz bize cesaret 
ve umut veriyor. Başlattığınız 
finansman desteklerinin 
devam etmesini arzu ediyoruz. 
Firmalarımızda yaşanan finansman 
sıkıntısının önemli bir nedeni de 
kamuda bekleyen alacaklarımız. 
Bizi bankaların eline düşürmeyin, 
yüksek faize mahkum etmeyin. 
Başta biriken KDV alacaklarımız 
olmak üzere kamudan tüm 
alacakların bir takvime 
bağlanmasını bekliyoruz” diye 
konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, eski dönemlerden 
miras kalan peşin verginin 
kaldırılması gerektiğini savunurken, 
yüksek enflasyon ve yüksek 
faiz dönemlerinde makul kabul 
edilebilecek bu uygulamanın 
şu anda ilave finansman yükü 
olduğunu dile getirdi. Hala pek çok 
büyük altyapı ve ulaşım projesinde 
yabancı ürünlerin kullanıldığına 
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, milli ve 
yerli ürünlerin kullanımını artırma 
konusunda yeni talimatlara ihtiyaç 
olduğunu dile getirdi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
oda-borsa başkanları, yönetimleri 
ve meclis üyelerinin de yeşil 
pasaportu fazlasıyla hak ettiğini, 
bu konunun yeniden ele alınmasını 
beklediklerini söyledi.

Kıdem tazminatında tam 
mutabakat aranmalı
İstihdam Seferberliği 

desteklerinin bir kısmının nisan 
sonunda bittiğini belirten 

Hisarcıklıoğlu, “İstihdamda başlayan 
olumlu gidişin devamı için bunları 
uzatalım. Kısa Çalışma Ödeneği 
süresini de 3 aydan 6 aya çıkaralım. 
Yine son günlerde Kıdem Tazminatı 
Fonu konusu gündemde. Hem 
firmalarımız hem de çalışanlarımız 
tedirgin oluyor. Bu konuda biz de 
sizinle aynı düşünüyor ve mutlaka 
işçi ve işverenin tam mutabakatı 
aranmalı diyoruz” ifadesini kullandı. 

Hisarcıklıoğlu, vergi ve 
ihracat nerede ortaya çıkmışsa 
o şehre yazılmasını istedi. Kamu 
müteahhitleri için maliyet artışından 
dolayı eski sözleşmelerin büyük 
sıkıntıya yol açtığını anlatan 
Hisarcıklıoğlu, tasfiye-devir 
sözleşmeleri işleyişindeki sıkıntıların 
giderilmesini ve fiyat farkı 
kararnamesini beklediklerini bildirdi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, büyüme 
sürecine destek için son ekonomik 
çalkantıda zarar gören şirket ve 
banka bilançolarının düzeltilmesine 
ilişkin olarak da, “Küresel rekabeti 
en yoğun sanayicilerimiz hissediyor. 
Birçok ülke üretim maliyetlerini 
düşürerek sanayi sektörlerini 
desteklemek için adeta birbiriyle 
yarışıyor. 

Türkiye’de ise sanayicilerimiz 
üzerinde başta enerji olmak üzere 
birçok kamusal yük bulunuyor. 
Sanayimizde büyük sorunlara 
neden olan arazi izin süreçleri de 
kolaylaştırılmalı ve hızlandırılmalı. 
OSB’lerimizin arazi ve altyapı 
sorunlarına da kaynak sağlanmalı” 
dedi. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 75. Ge-
nel Kurulu nedeniyle TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında TOBB Genel Kurul 
Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, 
Konseyler, oda, borsa başkanları ve 
delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek 
Ata’nın huzurunda saygı duruşunda 
bulundular. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları 
yazdı:

“Aziz Atatürk,
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin yöneticileri ve delegeleri 
olarak, devletimizin kurucu ilkeleri-
ne ve hedeflerine bağlılığımızı, aziz 
hatıranıza saygımızı, size ve tüm 
gazilerimize, şehitlerimize şükran 
duygularımızı vurgulayabilmek 
adına huzurunuzdayız.

Bu yıl kurumumuzun 75’inci 
Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyo-
ruz. Her yıl bu deftere yazdığımız 
satırların arkasında; geçen yıldan 
bugüne ne ürettik, neleri başara-
bildik, hedeflerimizin neresindeyiz 

gibi düşünceler var. Sizler ülkemizi 
düşmanlardan temizleyip, bu ülkeyi 
kurarken aydınlık, uygar, güzel 
günlerin de temellerini attınız. Türk 
özel sektörü olarak bizlere düşen de 
harp meydanlarında kazanılan ba-
şarıyı taçlandıracak olan ekonomik 
mücadeleyi zafere ulaştırmaktır.

İstihdam, yatırım ve büyüme 
noktasında başarılı olmak için, dur-
madan çalışıyoruz. Bizden önceki-
lerin olduğu gibi, bizim ve arkamız-
dan gelecek genç nesillerin ülkemizi 
ekonomi ve medeniyet yolunda en 

ileri noktaya ulaştıracağından ve 
size verdiğimiz sözü tutacağımız-
dan herkes emin olsun. Emanetiniz 
hem namusumuz, hem de en büyük 
hazinemizdir.

Büyük Atatürk,
Camiamız adına, Cumhuriyeti-

mizin kurulmasında ve bugünlere 
gelmesinde başta siz olmak üzere, 
emeği geçen herkesi bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır. Ruhunuz şad 
olsun.”

TOBB, Ata’nın huzurunda
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet 
gösteren oda ve borsaların ‘Büyük 

ve Güçlü Türkiye’ davasının ete kemiğe 
büründürülmesinde lokomotif görevi 
üstlendiğini belirterek, “Türkiye’yi 2023 
hedeflerine inşallah yine birlikte ulaştıra-
cağız. İş dünyamız kendini geleceğe ne 
kadar hızlı hazırlarsa biz de o hedeflerimi-
ze o derece çabuk varırız” dedi.

TOBB’un 75. Genel Kurulu’nda ülkenin 
dört bir yanından gelen iş dünyası temsil-
cilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, ahiliğin ve lonca teşkilatının bugünkü 
mirasçısı olan TOBB’un en başından beri 
hep birlikte çalıştıkları, yol yürüdükleri bir 
kuruluş olduğunu vurgularken, ekonomi 
başta olmak üzere ülkenin geleceğine 
ilişkin hemen her konuda iş dünyasıyla 
istişareye özel önem verdiklerini söyledi.

Aldıkları tüm kararların ortak aklın, 
ortak ihtiyaçların ve ortak vicdanın ürünü 
olması için gayret gösterdiklerini dile ge-
tiren Erdoğan, Ankara ve tüm şehirlerde 
iş dünyasının bu en büyük çatısının genel 
kurullarına, ekonomi şuralarına, ödül 

törenlerine ve diğer pek çok etkinliğine 
katılarak yol arkadaşlığını güçlendirdikleri-
ni ifade etti.

Her vesileyle ülkenin ve şehirlerin so-
runlarını, taleplerini, beklentilerini konuş-
tuklarını, tartıştıklarını ve birlikte çözüm 
yolları geliştirdiklerini anlatan Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oda ve borsalarımız kendilerini çağın 
yeniliklerine uydurarak, dijitalleşmeyi 
hızlandırarak hem verdikleri hizmetlerin 
kalitesini yükselttiler hem de daha derin-
lemesine analizler yapma imkânına kavuş-
tular. TOBB çatısı altında bir araya gelen 
1.5 milyon girişimcimiz, temsilcisi oldukları 
yatırım, ihracat, istihdam dinamikleriyle 
geleceğimizin de güvencesidir. Sizlerin 
azmi, çalışkanlığı, dirayeti ve kabiliyetiyle 
önümüze çıkartılan engelleri birer birer 
aşarak hedeflerimize doğru yürümeye 
devam ediyoruz. Sizler ürettiğiniz, istih-
damı artırdığınız, ihracatı yükselttiğiniz, 
yatırımlarınıza devam ettiğiniz, yeniliklere 
açık olduğunuz sürece Allah’ın izniyle bu 
ülkenin ve milletin önünde kimse dura-
maz. Türk Malı ifadesi artık dünyanın dört 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 

ahiliğin ve lonca 
teşkilatının 
bugünkü 
mirasçısı 

TOBB’un en 
başından beri 

yol yürüdükleri 
bir kuruluş 
olduğunu 

vurgularken, 
Türkiye’nin 

itibarının iftihar 
verici seviyeye 
ulaşmasında 

alperen ruhuyla 
dünyada ayak 
basmadık yer 
bırakmayan 

girişimcilerin 
çok büyük 

emeği ve katkısı 
bulunduğunun 

altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Birlikte başardık
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bir yanında kalitenin sembolü haline 
gelmişse bu başarının altında sizle-
rin imzası var.”

Girişimcilerimizin çok 
büyük emeği ve katkısı var
Bugün Türkiye’nin itibarı iftihar 

verici bir seviyeye ulaşmışsa bunda 
adeta bir alperen ruhuyla dünyada 
ayak basmadık yer bırakmayan 
girişimcilerin çok büyük emeği 
ve katkısı bulunduğunun altını 
çizen Erdoğan, “Bir kez daha 
Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, 
gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi 
mücadelemize katkı veren her bir 
kardeşime teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Geride kalan 17 yıldaki istikrar 
ve güven ikliminde gerçekleştirilen 
bu başarıların gelecek dönemde 
çok daha büyük başarılara imza 
atılabileceğinin işareti olduğunu 
belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye’yi 2003’ten 2018’e 
kadar yılda ortalama yüzde 
5.6 büyütme başarısını birlikte 
gösterdik. Ülkemize 210 milyar 
dolarlık uluslararası yatırım getirme 
başarısına birlikte imza attık. 
Her ne kadar döviz kurundaki 
dalgalanma sebebiyle dolar 
bazında geçen yıl biraz gerilemiş 
de olsa milli gelirimizi 3 kattan 
fazla artırmayı birlikte başardık. 
İhracatımızı 36 milyar dolardan 169 
milyar doların üzerine beraberce 
çıkardık. Turizmde 12.8 milyon 
turist sayısından 46 milyon turist 
sayısına birlikte ulaştık. Birileri 
borçlanma rakamları üzerinden 
fırtına koparmaya çalışıyor, bunun 
farkındayız. Maruz kaldığımız 
bunca saldırıya rağmen kamu 
borç stokumuzun milli gelirimize 
oranı yüzde 13.7 düzeyindedir. 
Göreve geldiğimizde bu oran 
yüzde 60’ın üzerindeydi. Ülkemizi 
IMF’ye 23.5 milyar dolar borçtan 
devralarak Mayıs 2013’te IMF’ye 
olan borcu herhalde sıfırlamayı 
bir kenara koymak mümkün 
değil, biz sıfırladık. Aynı şekilde 
Merkez Bankamızın döviz rezervi 

o zamanlar 27.5 milyar dolarken 
hamdolsun, şu anda onunla 
mukayese edilemeyecek konuma 
geldi ama bazı sirk cambazları bu 
konuyla ilgili bile döviz rezervine 
yönelik bakıyorsunuz gayri samimi 
açıklamalar yapmak suretiyle bir 
psikolojik olumsuz hava yaratmanın 
gayreti içinde. Türkiye’yi kur, faiz, 
enflasyon sarmalına hapsetmek 
isteyenlere karşı bu zaferi beraber 
kazanacağız.”

Ülke sizden 
fedakarlık bekliyor
TOBB ile yeni bir istihdam 

seferberliği başlattıklarını ve 
yaklaşık 3 milyon istihdam 
yaratılması için söz aldıklarını 
hatırlatan Erdoğan, ‘Burası Türkiye 
Burada İş Var’ sloganıyla yola 
çıkılan seferberlikte diğer STK’lara 
da çağrı yapacaklarını söyledi. 
Erdoğan, “TOBB’un istihdam 
meselesinde hükümetle dayanışma 
içerisinde olmasından daha doğal 
ne olabilir? Öncü veriler bu yılın 
ilk çeyreğinde 100 bin kişilik 
istihdam artışına işaret ediyor. Bu 
önemli bir rakamdır ancak yeterli 
değildir. Yaz sezonunun açılmasını 
da fırsat bilerek gaza basmalı 
ve hedefe doğru yol almalıyız. 
İstihdam seferberliğine gerekiyorsa 
şartlarını zorlama pahasına destek 
vermek ülkesine, milletine olan 
vefasının gereğidir diye inanıyorum. 
Sahip olduğunuz her şeyi borçlu 
olduğunuz ülkeniz bugün sizden 
fedakarlık bekliyor” diye konuştu.

Turizmde, organize sanayi 
bölgelerinde her türlü desteği 
verdiklerini de tekrarlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yatırımlar için kim gelirse, kimleri 
getirirseniz başımızın gözümüzün 
üstünde yeri vardır. Yeter ki getirin, 
yeter ki yatırım yapsınlar. Bunların 
önünü kesmek diye bir şey bizim 
hükümetimizde, kabinemizde 
olamaz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz 
konusundaki hassasiyetinin iş dün-
yası tarafından bilindiğini hatırlattı 

ve faizlerin, enflasyonun yükselti-
lerek Türkiye’ye ekonomik açıdan 
diz çöktürmek için atılan adımların 
boşa çıkarıldığını, bu anlamda yeni 
teşebbüslere de izin vermeyecekle-
rinin altını çizdi.

İstikrar ve güven ortamını ger-
çekleştirdiklerini, Güneydoğu’da, 
Doğu’da huzur ikliminin estiğini 
anlatan Erdoğan, “Tüm yatırımcıları-
ma da söylüyorum. Sizlerin yapa-
cağı yatırımlarla istihdam sıçrama 
yapacaktır. Ama mesele yatırım-
dır. Ülkemizi eskiye döndürmeyi 
değil, 2023 hedeflerine ulaştırmayı 
planlıyoruz. Tuzakların, çelmelerin 
tek amacının bizi hedeflerimizden 
vazgeçirmek olduğunu biliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

KOBİ’leri destekledik
Türkiye ekonomisini güçlendir-

mek amacıyla yatırımların artırıl-
ması için 24 Haziran seçimlerinden 
bu yana KOBİ’lere yönelik pek çok 
destek programı uyguladıklarını, var 
olan bazı desteklerin kapsamlarını 
genişlettiklerini de bildiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, finansman 
sıkıntılarını aşmak üzere banka-
ları harekete geçirdiklerini, vergi 
indirimleriyle sektörel destekler 
sağladıklarını, cari açığın milli gelire 
oranını düşürerek döviz ihtiyacını 
azalttıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Asli işimizin bunlar olduğunu 
aklımızdan çıkarmadan çalışmaya 
devam edeceğiz. Kur, faiz ve 
enflasyonu mutlaka hedeflerimize 
uygun seviyeye indirmekte 
kararlıyız. Seçim dönemini geride 
bıraktık. Ve tüm enerjimizle icraata 
yoğunlaştık. Yaptırım tehditleri, 
Türkiye ile ontolojik sorunu olan 
çevrelerin boş durmayacağını da 
açıkça gösteriyor. Ama artık biz 
de onların numaralarını çözdük ve 
nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. 
Şifreler çözülmüştür. Çok can 
yakıcı dalgaların ortaya çıkması 
kolay değildir. Önümüzdeki 4 yılı 
bu doğrultuda en verimli şekilde 
kullanacağız” dedi.



12 MAYIS 2019

Türk iş dünyasının en büyük 
çatı kuruluşu Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde 

10'uncu, 20'nci ve 40'ıncı yıllarını 
tamamlayan delegelere Hizmet 
Şeref Belgesi ve Plaketleri ile 
Proje Ödülleri, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın da katılımıyla sahiplerine 
verildi.  "75. Genel Kurul Hizmet 
Şeref Belgesi ve Plaket Takdim 
Töreni"nde EBSO Meclis Başkan 
Yardımcısı Hakkı Attaroğlu ile 
Meclis Üyesi Mustafa Rebil Dirin, 
TOBB Delegeliğinde 10. Yıl Şeref 
Plaketi aldı.

İftihar tablosu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Oda ve Borsa proje yarışmasında 
finale kalanları ve camiaya uzun 
süredir hizmette bulunan delegeleri 
ödüllendirdiklerini hatırlatarak, 
“Bu tabloyla hepimiz iftihar 
edelim. Odalarımız-Borsalarımız 
adeta proje fabrikası haline geldi. 
Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni 
eserler kazandırıyor, üyelerimize 
daha çok hizmet sunuyorlar. 
Sadece yurt içinde değil, dışarda 
da bayrağımızı dalgalandırıyorlar. 

ICC’de, CACCI’de, dereceye giren, 
en iyi proje ödülleri kazanan, çok 
sayıda Oda-Borsamız ve kadın 
girişimcimiz var. Camiamızın 
ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. 
Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” 
dedi.

Oda ve borsalar gelişiyor
Reel sektörün asli hizmet 

merkezleri olarak nitelendirdiği 
oda ve borsaların kurumsal 
hizmet kapasitelerinin arttığına, 
dünyanın örnek aldığı bir yapıya 
dönüştüğüne işaret eden Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Dijital Oda-Borsa” 
devrimini gerçekleştirdiklerini ve 
tek durak ofis haline geldiklerini 
bildirdi. TOBB Başkanı, şöyle 
konuştu:

“Odalarımız ve borsalarımız 
geliştikçe, özel sektörümüze daha 
iyi, daha kaliteli hizmet sundular. 
Şirketlerimizin büyümesini, 
dışarıya açılmasını sağladılar. Tüm 
bunları, el birliği, gönül birliği, akıl 
birliğiyle başardık. Allah, bu ülke 
için emek veren, alın ve akıl teri 
döken, herkesin başarısını daim 
kılsın. Bizler, ‘Hak ile sabır dileyip, 
akıl ve ahlak ile çalışan’, kadim 
Ahilik teşkilatımızın günümüzdeki 
temsilcileriyiz. Mücadelemiz, 

ecdadın bize bıraktığı, bu kutlu 
mirasın hakkını vermek. Biliyoruz ki, 
sadece şikâyet etmek, sadece talep 
etmek bize yakışmaz. Sorunları 
tespit ediyor, çözüm önerileri 
hazırlıyor, Cumhurbaşkanımızla, 
Meclisimizle, Hükümetimizle 
istişare ediyoruz.” 

YOİKK’te, İstihdam 
Seferberliğinde, TOBB Nefes 
Kredisi’nde ve ihracatta olduğu 
gibi, bundan sonra da, Türk 
özel sektörü adına çalışmaya 
devam edeceklerini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, girişimcilerle, onların 
asli temsilcileri olan Başkanlarla, 
meclis üyeleriyle, genel 
sekreterlerlerle; kadın ve genç 
girişimcilerle gurur duyduğunu 
bildirdi.

Oktay: Ekonomik 
reformların mutfağında 
TOBB var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay, TOBB'un ülkede 
yatırımın, istihdamın, emek ve 
üretimin kalbinin attığı bir platform 
olduğunu söyledi.

Ekonomide hayata geçirdikleri 
reformların her zaman mutfağında 
yer alan TOBB'un ortak aklın 
gereğini yapmada önemli 

İş dünyasına
hizmet gururu 

GÜNDEM
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paydaşlardan biri olduğunu 
dile getiren Oktay, "2017 yılında 
TOBB öncülüğünde başlattığımız 
istihdam seferberliği bu iş birliğinin 
en somut tezahürüdür. İstihdam 
seferberliğiyle sizlerin gayretleri 
sonucunda 1 milyon ilave istihdam, 
iş, aş olanağı oluşturulmuştur. 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü'nde sizin gibi emeğin 
kıymetini bilen, iş imkânı sağlayan 
ve dayanışma örneği sergileyen 
bir birliğin temsilcileriyle birlikte 
olmayı ayrıca anlamlı buluyorum. 
TOBB ile yürüttüğümüz istihdam 
seferberliğinin 2.5 milyon yeni 
istihdam hedefiyle 2019'da da 
devam edeceğine inanıyorum" diye 
konuştu.

Türkiye’nin ekonomik 
hamlelerinin, sayıları giderek 
artan girişimcilerle daha da 
güçleneceğini belirten Oktay, 
uluslararası aktörlerin sadece kendi 
çıkarları doğrultusunda dünyayı 
şekillendirmek istemeleri, kural 
tanımaz müdahaleleri ve demokrasi 
adına demokrasi katliamlarının, 
iş dünyası ve ihracatçıların dünya 
pazarlarındaki esneklik ve hızlı 
hareket kabiliyetlerini çok önemli 
kıldığını ifade etti.

Pekcan: İstişareye 
önem veriyoruz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 

ise, ekonominin iş dünyasının 
omuzlarında yükseldiğini belirterek, 
"Bu nedenle sorunlara en iyi 
çözümleri iş dünyamızla güç birliği 
yaparak getireceğimize ve rekabet 
gücü daha yüksek, daha dayanıklı 
bir ekonomi ile yüksek gelirli 
ülkeler ligine yükseleceğimize 
inanıyorum" dedi.

Göreve geldiği günden bu 
yana iş dünyasıyla istişare kurulları 
kurduğunu anlatan Pekcan, 
istişareye çok önem verdiklerini, 
gelen talepleri hassasiyetle 
değerlendirdiklerini söyledi. 
Bakanlığa bugüne kadar 2 bin 
400 civarında talep geldiğini 

bildiren Pekcan, "Bunların 1156'sı 
bizim Bakanlığımıza ait, kalanları 
diğer Bakanlıklarla ilgili. Bunların 
sadece 150'sine, sebeplerini de izah 
ederek olumsuz cevap vermişiz. 
Kalan 1006 talebinize olumlu 
dönüş yaptık. Diğer taleplerinizi 
de Bakanlıklara ileterek ve 
koordinasyon kurulu kurarak takip 
ediyoruz" diye konuştu.

Pekcan, dünyadaki korumacılık 
eğilimine ve dünya ticaretindeki 
yavaşlamaya rağmen, Bakanlık 
olarak ülkenin kalkınması ve 
finansmanına önemli katkılar 
sunmaya devam ettiklerini dile 
getirdi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği'nin 75. Mali Genel Kuru-

lu’nda, gerek katılım gerekse temsil 
bakımından farkını ortaya koydu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
Genel Kurul toplantısında, İzmirli 
sanayicileri EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO 
Meclis Başkanı Salih Esen, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, TOBB delegeleri ile 
personelden oluşan 30 kişilik grup 
temsil etti.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen de-
legelerin ve davetlilerin yoğun ilgi 
gösterdiği Genel Kurul'da, Ege Böl-
gesi Sanayi Odası; Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu 
Başdanışmanı Ender Yorgancılar, 
EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve TOBB Delegesi İbrahim 
Gökçüoğlu, TOBB delegesi ve aynı 
zamanda Meclis Başkan Yardımcısı 
Hakkı Attaroğlu, TOBB Delegesi ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Aktaş 

ve Aytekin Öztaş, TOBB Delegeleri 
Adil Demirelli, Ali İhsan Kılıç, Cengiz 
Kocagil, Cengiz Ünerdem, Ertaç 
Karagözlü, Eşref Yavuz Kaptanoğlu, 
Haluk Tezcan, Hüseyin Arıcı, Hüse-
yin Eren, Hüseyin Turhan, Mehmet 
Karahaliloğlu, Mesut Kanat, Murat 
Kurtalan , Mustafa Rebil Dirin, Na-
zım Karaçalı, Nejat Özduran, Süha 

Kahraman, Tuncer Vardarcı ile EBSO 
Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu 
tarafından temsil edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştiri-
len Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket 
Töreni’nde EBSO Meclis Başkan 
Yardımcısı Hakkı Attaroğlu ile Meclis 

TOBB 75. Genel Kurulu’nda

EBSO farkı
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Üyesi Mustafa Rebil Dirin, TOBB De-
legeliğinde 10. Yıl Şeref Plaketi aldı.

EBSO sosyal sorumluluk 
projesi, kategorisinde 
ilk 5’te
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 

Milano Ticaret ve Sanayi Odası ile 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir 
Pastacılar ve Fırıncılar Derneği işbir-
liğinde gerçekleştirdiği Güçlü Kadın 
Güçlü Ekonomi projesi, TOBB’un 
8 kategoride düzenlediği proje 
yarışmasında sosyal sorumluluk 
kategorisinde ilk 5’e girdi. Gecekon-
du bölgelerinde yaşayan kadınlara 
yönelik projede 50 kadın girişimci-
liğe ilk adımlarını atarken 50 kadın 
da sektördeki işletmeler tarafından 
istihdam edilmişti. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a, 
katılım ve teşekkür plaketini Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Oktay verdi.

Anıtkabir’deyiz
EBSO heyeti, TOBB 75. Genel 

Kurulu kapsamındaki Ankara prog-
ramında, cumhuriyetimizin kuru-
cusu Ulu Önder Atatürk’ün ebedi 
istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret 
ederek bunu fotoğrafla

 

ölüm-
süzleştirdi.

EBSO heyeti, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 
gerçekleşen TOBB 75. Genel Kuru-
lu’nda tam kadro hazır bulundu.

İzmir’in tescilli lezzetleri
Ege Bölgesi Sanayi Odası ayrıca, 

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret 

Borsası işbirli-
ğinde kentin coğrafi tescil işaretli 
lezzetleri lokma, boyoz ve şambaliyi 
TOBB Yöresel Lezzetler Fuarı’nda 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
iş dünyası temsilcilerine tanıttı. 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ile TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu da İzmir standını ziyaret 
ederek yöresel ürünlerden tattı.
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SANAYİNİN DEVLERİ
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2018 

yılında üretimden satışlar kriterine 
göre 100 Büyük sanayi kuruluşunu 

açıkladı. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 37 
yıldan bu yana sürdürdüğü çalışmada ge-
çen yıl gelen talepler doğrultusunda, 2018 
takvim dönemi itibariyle yöntem değişikli-
ğine gidilerek merkezi ve üretimi İzmir’de 
olan kuruluşların rakamları değerlendirme-
ye alındı, üretimi dışarıda olan ancak ver-
gisini İzmir’de ödeyen firmalar çalışmaya 
dahil edilmedi. Merkezi ve üretimi İzmir’de 
olan kuruluşlardan 100 Büyük listesine 
girenlerin 81’i kar, 19’u zarar bildirirken, 
Ar-Ge çalışması yapan firma sayısı 58 oldu. 
İzmir’deki çalışanların 57 bin 350’si, EBSO 
100 Büyük listesine giren kuruluşlar tara-
fından istihdam edildi. Listedeki 26 firma 
ise yabancı sermayeli.

Üretimden satışlar kriterinde 100 
büyük firmanın yüzde 79.7’si kimya, gıda 
ve demir-çelik, metal, döküm sanayinde 
yoğunlaştı. 100 Büyük firmada satışların 
yüzde 89’luk bölümü üretim kaynaklı oldu. 
İlk 100 firmanın toplam 106 milyar TL olan 
satışlarının 94 milyar TL’lik kısmını üretim-
den satışlar oluşturdu. Listeye giren ilk 10 
firma; Tüpraş, Petkim, İzmir Demir Çelik, 
Philsa, BMC Otomotiv, JTI Tütün, Özkan 
Demir-Çelik, Kocaer Haddecilik, Abalıoğlu 
Yem-Soya ile Pınar Süt, 100 Büyük’ün üre-
timden satışlarının yüzde 57’sini gerçek-
leştirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı En-
der Yorgancılar, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları İbrahim Gökçüoğlu ve Muhsin 

Dönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Aytekin 
Öztaş ve Ali Arda Yüksel’in katılımıyla ger-
çekleştirdiği basın toplantısında, üretimden 
satışlar kriterine göre yapılan anket çalış-
ması doğrultusunda elde edilen sonuçlara 
göre 100 Büyük firmaya ilişkin verileri 
açıkladı. Ekonomik gelişmeleri de değer-
lendiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı En-
der Yorgancılar, “Belli bir zaman kaybettik, 
belki daha kaybedeceğiz ama bir şekilde 
yoluna girecek. Ama bu durumda sanayici 
de epey yara aldı” dedi. Yorgancılar ayrıca, 
“Moralinizi bozmayacaksınız. İş hayatım 
boyunca pek çok kriz gördüm. Bu, uzun 
sürdü ama geçecek. Bu da geçecek” diye 
konuştu.

İhracat ve Ar-Ge
100 Büyük firma, 2018 yılında toplam 6 

milyar 500 milyon dolarlık ihracat, 11 milyar 
981 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 
Listeye giren firmaların dış ticaret per-
formansına bakıldığında net ithalatçı bir 
görünüm olduğunu belirten EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, “Kimya, gıda, 
kağıt-basım net ithalatta; tekstil, demir-çe-
lik maden-toprak- mermer sektör grubu 
net ihracatta öne çıkıyor. Bu tablo ihracat-
çıların dışa bağımlılığını gösteriyor. Orta 
gelir tuzağını aşabilmemiz için net ithalatçı 
sektörlerin ihtiyaç duyduğu ürün üretimin-
de yerlileşmek, katma değeri büyütmek 
zorundayız” değerlendirmesini yaptı.

Ar-Ge’nin üretimden satışlar içindeki 
payı EBSO100 Büyük’te binde 33, İSO 
500’de binde 53 oldu. İhracatın üretim-

Ege Bölgesi 
Sanayi 

Odası’nın 
Üretimden 

Satışlar kriterine 
göre yaptığı 

çalışmada 100 
Büyük sanayi 
kuruluşunu 
açıklayan 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Yorgancılar,
“Büyümenin 

kalıcı ve 
sürdürülebilir 

olması için 
sanayinin, 
üretimin 

desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Türkiye’nin 
genel olarak 
niteliksel bir 
sıçramaya 

ihtiyacı var” 
dedi. 
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den satışlar içindeki payı da EBSO 
100 Büyük’te yüzde 34, İSO 500’de 
yüzde 36 olarak kaydedildi. 21 OECD 
ülkesinde yapılan çalışmada Ar-Ge 
harcamalarındaki yüzde 1’lik artışın 
büyümede binde 76’lık artışa neden 
olduğunun görüldüğünü bildiren 
Ender Yorgancılar, “EBSO 100 ve 
İSO 500 büyük firmanın performan-
sı ile Türkiye’nin Milli Geliri içinde 
Ar-Ge harcamalarının yüzde 1’i dahi 
bulamaması, bizi hedeflerimizden 
uzaklaştırmaktadır” diye konuştu.

Yatırımı borçla 
finanse ediliyor
EBSO 100 Büyük’te brüt kar 8 

milyar TL, zarar 1.8 milyar TL, net 
katma değer 13 milyar TL oldu. 
İşletme kaynaklarının etkin kullanı-
mını gösteren satış karlılığı EBSO 
100 Büyük’te yüzde 5.8 gibi düşük 
oranda gerçekleşti. İSO 500’de ise 
2017 verilerine göre yüzde 7.2 oldu.

EBSO 100 Büyük’te işletmele-
rin finansman ihtiyacını kendi öz 
kaynaklarıyla mı yoksa borçlanak mı 
karşıladığını gösteren borç/özkay-
nak oranı yüzde 256.8, işletmelerin 
yatırımlarında finansmanı ne ölçüde 
borçlandığını gösteren borç/aktif 
oranı ise yüzde 72 oldu. İSO 500’de 
2017 verilerine göre borç/özkaynak 
oranı yüzde 170, borç/aktif oranı da 
yüzde 62.9 düzeyinde hesaplandı. 
Borç/özkaynak oranında yüzde 
100’ün, borç/aktif oranında ise 
yüzde 50’nin altındaki oranlar tercih 
ediliyor.

Firmaların hem finansman ihtiya-
cını hem de yatırımlarını borçlanarak 
karşıladıklarını anlatan Yorgancılar, 
bankaların sistemdeki önemine 
dikkat çekerken, “Ancak bankaların 
da yatırımları finanse edebilmek için 
mevduata ihtiyacı var. Ülkemizde 
maalesef mevduatın bankada tutul-
ma süresi çok kısa. Bu nedenle işlet-
melerin kullandığı kredilerin süresi 
de kısa, ayrıca faizler yüksek. Kısa 
vadeli borçların toplam borçlar için-
deki payı EBSO 100 Büyük’te yüzde 
57.4, İSO 500’de 2017 verilerine göre 
yüzde 60.4, dünya ortalaması ise 

yüzde 25. Firmaların nakit dengesi 
açısından kısa vadeli borçların oranı 
oldukça yüksek. Sanayici uzun vadeli 
finansman bulamadığı için işini kısa 
vadeli kredilerle döndürüyor. Firma-
larımızın bugüne kadar bu düzeyde 
bir mali risk ile bir döviz türbülansına 
ve yüksek faize yakalanmamış olma-
sı, karşı karşıya kalınabilecek sorun-
ların büyüklüğüne işaret etmektedir” 
ifadelerini kullandı.

Mali denge bozuluyor
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, firmaların finansman 
giderlerinin faaliyet kar/zarar denge-
sinde EBSO 100 Büyük’te yüzde 89, 
İSO 500’de ise 2017 verilerine göre 

yüzde 49.8 oranında gerçekleştiğini 
belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanayicimiz, geçmiş yıllar-
da faaliyet karının yüzde 50’sini 
aşan oranları finansman gideri için 
kullanırken, 2017 yılında yüzde 32 
olan oran 2018 yılında yüzde 89’a 
yükselmiştir. Artan faiz oranları ve 
kurdaki çıkış, firmaların finansman 
giderlerinin nasıl arttığını çok net 
göstermektedir. Sanayicilerimizin 
yanlış tercihlerinin de bu süreçte 
rolü bulunmakla birlikte, döviz ve 
faizlerdeki sıçramada rolleri bulun-
mamaktadır. Bir başka ifadeyle, Türk 
sanayicisi kontrolü dışındaki değiş-
kenlerin de maliyetini yüklenmekte-
dir. EBSO 100 Büyük listesinin dörtte 
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birini oluşturan yabancı sermayeli 
firmaların, geçen seneden farklı 
olarak gerek borçlanma ve gerekse 
kar zarar verilerinde yerli firmalara 
yakınsadığı görülmektedir. Yani, 
mevcut makroekonomik koşullar, 
yabancı firmaların da mali dengesini 
bozmuştur. Bu durum, aynı zamanda 
yaşanan olumsuzlukların derinliğine 
de işaret etmektedir.”

Üretim yoksa
kalkınmak hayal
Ender Yorgancılar, 2018 yılı 

makroekonomik verilerine ilişkin 
olarak 2.6’lık büyüme, imalat sana-
yinde 1.1’lik artış ile TÜİK’in açıkladığı 
yüzde 14.7’lik 2019 Şubat dönemi 
işsizlik rakamlarına dikkat çekti ve 
“Üretim yoksa kalkınmak hayaldir. 
İşsizliği 8.4’e kadar düşürmüştük. 85 
milyon nüfusumuzda yüzde 6, yüzde 
7, yüzde 7.5 işsizlik idare edilebilir 
oranlardadır. Ancak işsizlik geçtiği-
miz 2 ayda 14.7’ye ulaştı. Büyüme 
ve sanayi üretimi endeksi düştükçe 
işsizlik yukarı çıkıyor. İşsizliğin daha 
çok artmasını istemiyorsak yerli 
sanayimizi kurmak zorundayız. Tür-
kiye’de yatırım yapılması gerekiyor, 
büyüme oranının yüzde 7 civarında 
olması gerekiyor” diye konuştu.

Seçim tekrarı zaman 
kaybettirdi
Yatırım ortamının normalleşme 

sürecine girmesi gerektiğini savunan 
Yorgancılar, “Yerel seçimlerin Mart 
sonunda biteceğini tahmin ettik. 
Piyasa kendini buna göre formatla-
dı. Nisan’dan itibaren işlerin rayına 
gireceği konusunda beklenti içine 
girildi ama baktığımızda itirazlar 
sonucu Yüksek Seçim Kurulu, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin tekrarlanması kararını 
aldı. 23 Haziran’da İstanbul seçimi 
gerçekleşecek. Ramazan ayı, bayram 
tatili ve seçim; bize piyasada Mayıs 
ve Haziran aylarını kaybettirdi. Hangi 
müşteri ile konuşsam ‘seçim geçsin 
ondan sonra’ diyor. Yatırım olacaksa 
‘seçim bitsin ondan sonra’ diyor. 
Odaklanılan yer seçimler oldu. Bizde 

ekonomi ikinci planda kaldı. Bir an 
önce reformların yapılıp yatırım orta-
mının normalleşme sürecine girmesi 
gerekiyor. Türkiye’deki sanayicinin 
beklediği bu” değerlendirmesinde 
bulundu.

Sanayi 4.0 için önce 
Eğitim 4.0
Türkiye’deki zayıf performansın 

nedeninin bilimsel bilgi üretimi ve 
bunun teknolojiye dönüştürülmesi 
süreçlerinin niteliğindeki gerileme 
olduğunu kaydeden EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, ihracatta 
yüksek teknolojili ürünlerin payının 
Singapur’da yüzde 46, Asya-Pasifik 
bölgesinde yüzde 34, Çin’de yüzde 
33, Güney Kore’de yüzde 32, Alman-
ya’da yüzde 21, OECD ortalamasının 
yüzde 20’lik payına vurgu yaptı. Tür-
kiye’de 2018 yılında ihracatta yüksek 

teknolojili ürün payının yüzde 5 iken 
bu yıl yüzde 3.5’e gerilediğine dikkat 
çeken Yorgancılar, “Türkiye’nin ihra-
catı ağırlıklı olarak düşük teknolojili 
(yüzde 35) ve orta teknolojili (yüzde 
36) ürünlerden oluşuyor. İller bazın-
da bakıldığında 1 kilogram ihracatın 
teknoloji düzeyine göre değeri 2018 
yılında Ankara’da Aselsan, Roketsan, 
Havelsan gibi savunma sanayine 
yönelik kurumlarımızın etkisiyle 
90.51, Bursa’da otomotiv sektörün-
den dolayı 27.87, İstanbul’da 25.55, 
Kocaeli’nde 22.42, İzmir’de 20.02 
dolar oldu. Türkiye ortalaması ise 
29.98 dolar düzeyinde. Kilogram 
bazında ihracat değeri; Bursa’da 
3.36, İstanbul’da 1.62, İzmir’de 1.27, 
Ankara’da 1.23, Kocaeli’nde 1.09 
dolar, Türkiye ortalaması 1.32 dolar. 
Eğitim-Bilim-Üretim zinciri yeniden 
tanımlanarak, etkin bir rol dağıtımı 

     Ne yapıyoruz,
            ne yapmalıyız?

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 2019’un ikinci yarısı 
ile 2020’nin gündemine ilişkin yorumlarında, İstanbul’da Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenmesi, ekonomi-
de güven ortamının sağlanması, jeopolitik riskler, Rusya ile S-400 ve 
ABD ile F-35 gibi konular başta olmak üzere uluslararası dış politika 
adımları, derinleşen ticaret savaşları ve yeni yaptırımların etkilerine 
dikkat çekti.

Ender Yorgancılar’ın reçetesinde; toplumsal huzur ve birlikteliğin 
tesisi, rekabet edebilmek adına niteliksel bir sıçrama ihtiyacı, ada-
let-eğitim-demokrasi-üretim, kısa vadede makroekonomik istikrarın 
ve güvenin sağlanması, yeni bir heyecanın oluşturulması, orta vadede 
katma değerli üretim ve dijitalleşme doğrultusunda ilerleme, yeni 
doğrudan yatırımların ivedilikle teşvik edilmesi, uzun vadede üretim 
ve eğitim sisteminin Sanayi 4.0 entegrasyonu yer aldı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, “Bankalar için stres 
testleri bir an önce tamamlanmalıdır. Banka bilançoları temizlenerek, 
kredi kanalı sağlıklı bir zemine kavuşturulmalıdır. Faizlerin düşmesi ve 
enflasyonla mücadele en öncelikli konu haline gelmelidir. Kamu İhale 
Yasası, AB standartlarında olmalı ve şeffaflıkla uygulanmalıdır. Kayıt-
dışı ekonomi, teknolojik imkanlar da kullanılarak minimize edilmelidir. 
AB ve ABD ilişkileri güçlendirilmelidir. Kamu ve toplumsal 
yaşamda kural egemenliği sağlanmalıdır” önerile-
rinde bulundu.

GÜNDEM
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ile eyleme geçilmeli. Dolayısıyla, bi-
zim Sanayi 4.0’dan önce Eğitim 4.0’ı 
çözmemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin bugün 169 milyar 
dolarlık ihracata ulaştığını hatırlatan 

Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Hedef 500 milyar dolar ihracat 
ise bugün yeni hikaye yazmamız 
lazım. Dünyada değişim var. Yeni bir 
heyecan sağlayacağız. Ülkede bunu 
yapacak müteşebbis en büyük ser-
maye. Bugün ihracatın yüzde 92’si 
sanayi ürünlerin oluşuyor. 1990’lı 
yıllarda bu oran tarım ürünlerinden 
oluşuyordu. Türkiye’de üretim doku-
su da değişti. Bizim avantajlarımızın 
başında bu yatıyor.”

Dünyada her evde 
bir Türk Malı olsun
ABD ile Çin arasında yaşanan 

ticaret savaşlarının bütün ülkelerin 
kendini koruma refleksine döndüğü-
nü, dünya ticaretinde de bir küçülme 
yaşandığını belirten Yorgancılar, “Çin 
ve ABD arasındaki durum nedir? 
Önce can sonra canan demektir. Çin 
ve ABD birbirine bunu yapıyorsa sen 
de Türkiye olarak kendi menfaatini 
koruyacaksın. Türkiye’nin dünya 
ticaretinden aldığı pay ihracatta 
ve ithalatta yüzde 1.3 civarında. 
Önümüzde yüzde 98’lik bir pay var. 
Dünya o kadar büyük ki, biz yüzde 1 
daha alsak ekonomi duble, yüzde 2 
daha alsak ekonomimiz 3 katı oluyor. 
Pazar var mı? Var. Hedefimiz; dün-
yada her yerde bir Türk Malı olsun. 
Bunu başardığımızda 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefini katlarız” 
ifadelerini kullandı. 

Bu kriz uzun sürdü, 
ama geçecek
Çevresine sık sık “Mo-

ralinizi bozmaya-
caksınız” önerisin-

de bulunduğunu 
belirten  

 

Ender Yorgancılar, geçmiş yıllarda 
yaşanan ekonomik krizlere de deği-
nirken yeni süreç için umut vurgusu 
yaptı. Yorgancılar, “Umutsuz yaşam 
yok. 45 yıldır iş hayatındayım, bir 
sürü kriz gördüm. Anayasa’nın 
fırlatıldığı günü gördüm. Faizle-
rin, dövizin bir gecede uçtuğunu 
gördüm. ABD, konut satışlarından 
dolayı (mortgage) krize girdi. Yuna-
nistan’ın, Macaristan’ın ekonomileri 
çok mu iyi? Bu, uzun sürdü ama 
geçecek. Bu da geçecek. Hepimi-
zin birlik içinde olmamız gerekiyor. 
Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı 
var. Cumhur kim? Halk. Millet kim? 
Halk. Kelime anlamları aynı. Aynıyız. 
Biz bir taneyiz. O mantıkla baktı-
ğımızda bu ülke uçar gider. Biz tek 
vücut olarak terörün karşısındayız. 
Esas yapmamız gereken, iktidarıyla, 
ana muhalefetiyle, TBMM’de grubu 
bulunan tüm partiler birlikte bu 
ülkenin kalkınması için her konuda 
konuşup anlaşıp, doğru yolu bulmak 
mecburiyetinde. İşlerin düzeleceğine 
inanıyorum. Belli bir zaman kaybet-
tik, belki daha kaybedeceğiz ama bir 
şekilde yoluna girecek” dedi.

58
Ar-Ge 

çalışması 
olan

81
kâr 

açıklayan

57 bin 
350

istihdam

94
milyar TL
üretimden 

satış
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2018 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

TÜPRAŞ TÜRKİYE PET. RAF. A.Ş. İZMİR RAF. MÜD. (KONS.)
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.  
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.  
PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş. TORBALI ŞB.
BMC OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. PINARBAŞI ŞB.
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.  
ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.  
KOCAER HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ALİAĞA ŞB.
ABALIOĞLU YEM-SOYA VE TEKSTİL SAN. A.Ş. ENTEGRE TESİSİ ŞB.
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.
RAVAGO PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş. ALİAĞA ŞB.
ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ALİAĞA FAB. ŞB.
NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
ABALIOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.  
CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş.
DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SAN. A.Ş.
İZBETON İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİC. VE SAN. A.Ş.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SAN. A.Ş.
CMS JANT SANAYİ A.Ş.
POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş.  
SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
HUGO BOSS TEKSTİL SAN. LTD. ŞTİ.
ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.  
AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
KANSAI ALTAN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.  ALİAĞA ŞB. (KONS.)
UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUSLARARASI NAKLİYE PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.
T.T.L.TÜTÜN SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
TYH ULUSLARARASI TEKSTİL PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.  
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.  
SUN CHEMICAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ALİAĞA FAB. ŞB.
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
X
STACKPOLE INTERNATIONAL OTOMOTİV ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş.  
E.R. YEM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.  
EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
HİDROMEK HİDROLİK VE MEK. MAK. İM. SAN. VE TİC. A.Ş. ESBAŞ ŞB. (KONS.)
SUNEL TİCARET TÜRK A.Ş.
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.
CEVHER JANT SANAYİİ A.Ş.  
X
FELDA IFFCO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.  
ATEŞ ÇELİK İNŞAAT TAAH. PROJE MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
NEMAK İZMİR DÖKÜM SAN. A.Ş.

26.367.432 
7.870.226 
3.932.166 
3.746.615 
2.599.446 
2.098.661 
1.747.137 
1.713.043 
1.694.970 
1.508.760
1.466.346 
1.263.276 
1.201.029 

XX
XX

1.009.922 
1.001.798 
994.892 

XX
XX

946.155 
914.748

XX
844.977 
842.814 
799.982 
780.536 
708.273 
702.543 

XX
654.397 
649.309 
614.620 
602.079
596.858 

XX
574.887 
531.183 

XX
XX
XX

459.783 
458.707 

XX
453.333 
416.349
409.384 
404.303 
399.385 
393.832 

 
 
 
 

70.631.859 
7.870.226 
3.932.166 
3.746.615 
2.599.446 
2.098.661 
1.747.137 
1.713.043 
1.694.970 
1.508.760
1.466.346 
1.263.276 
1.201.029 

XX
XX

1.009.922 
1.001.798 
994.892 

XX
XX

946.155 
914.748

XX
844.977
842.814 
799.982 

1.115.051 
708.273 
702.543 

XX
654.397 
649.309 
614.620 
602.079
596.858 

XX
574.887 
531.183 

XX
XX
XX

1.043.363 
458.707 

XX
453.333 
1.208.910
409.384 
404.303 
399.385 
393.832 

 
 
 
 

-
9.302.642 
4.137.787 
3.910.267 
2.676.845 
2.167.026 
1.874.867 
1.815.880 

XX
1.513.240
1.665.227 
1.266.706 
1.278.181 
2.306.052 

XX
1.067.301 

XX
1.030.578 

XX
XX

950.299 
992.490

XX
1.495.616 
884.661 
811.240 

-
713.206 
703.221 

XX
722.728 
670.841 
624.046 
670.814
601.427 

-
600.453 
541.358 

XX
XX

497.631 
-

470.470 
XX
XX
-

430.027 
431.271 
438.013 
435.345 
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2018 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

VE-GE HASSAS KAĞIT VE YAPIŞTIRICI BANT SAN. VE TİC. A.Ş.  
AGROBEST GRUP TAR. İLAÇ. TOHUM. İMA. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
DB TARIMSAL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN. A.Ş.
ROTEKS TEKSTİL İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
ALKİM KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.  
ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
TUKAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
BATIBETON SAN. A.Ş.
BAĞ YAĞLARI SAN. VE TİC. T.A.Ş.
OPET FUCHS MADENİ YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
ATİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
K.F.C. GIDA TEKSTİL SANAYİ İTH. İHR. YATIRIM A.Ş. 
SPOT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.  
EGE FREN SAN. VE TİC. A.Ş.  
X
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.
EKOTEN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
KAR-EL DEMİR TEL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ALİAĞA ŞB.
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.  
EURO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
KRONE TİCARİ ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.  
ZÜMRÜT PAZARLAMA İTH. VE İHR. TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GİMAS GİRGİN MAKİNA İMALAT MONTAJ VE MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.
KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SAN. VE TİC. A.Ş.
HEPER METAL DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
RENKLER MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
SAFE SPICE GIDA STERİLİZASYON SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
BAREKS PLASTİK FİLM EKSTRÜZYON SAN. TİC. A.Ş.
X
İZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
FOKKER ELMO HAVACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FG TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.
KORSİNİ SAF AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
KUTLUSAN KAFES EKİPMAN VE HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.  
BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
X
KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.
AKIN HADDECİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ALİAĞA ŞB. (KONS.)
LEZİTA BALIK A.Ş. URLA ŞB. (KONS.)
X
AKG YALITIM VE İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
BAREKS POLİETİLEN FİLM EKSTRÜZYON SAN. VE TİC. A.Ş.
DİRİNLER DÖKÜM SANAYİ TURİZM LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE TİC. A.Ş. 
GÜRMEN PVC PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
başkanlığındaki heyet, yerel yönetim 

seçimlerinde Kemalpaşa Belediye 
Başkanlığı koltuğuna oturan Rıdvan 
Karakayalı’yı ziyaret ederek görevinde 
başarılar diledi. Karakayalı, 2009-2014 
döneminde de Kemalpaşa Belediye 
Başkanlığı yapmıştı.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin 
Öztaş, Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil 
Porsuk, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Turhan, EBSO 62. Grup Atıkların Geri 
Kazanılması Sanayi Meslek Komitesi 
Başkanı Şaban Bolat, Başkan Yardımcısı 
Anıl Türksoy, Meclis Üyeleri Ergin Erdinç 
ve Ali İhsan Kılıç, Komite Üyesi Cuma 
Kayar ile EBSO Genel Sekreteri Mustafa 
Kalyoncu’nun da hazır bulunduğu 
ziyarette; Kemalpaşa OSB ve sanayicilerin 
çözüm bekleyen konuları ile Geri 
Kazanım İhtisas OSB kuruluşuna ilişkin 
paylaşımlarda bulunuldu.

EBSOV’dan Teknoloji Eğitim ve 
İnovasyon Üssü
Ziyarette ayrıca, Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Vakfı(EBSOV) olarak hayata 
geçirilmek istenen Teknoloji Eğitim 

ve İnovasyon Üssü için de Kemalpaşa 
Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile 
görüş alışverişinde bulunuldu. 

Kurulması planlanan Teknoloji Eğitim 
ve İnovasyon Üssü ile ilgili yaklaşık 4 aydır 
yoğun bir çalışma yaptıklarını kaydeden 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Burada yapılacak eğitim 
üssünde bilişim teknolojileri ağırlıklı, 
inovasyon ve Ar-Ge’ye dayalı eğitimle 
öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanıyor. 
Özellikle sanayi ve sektörlerin ihtiyaçlarına 
göre öğrencilerimizi buralarda 
yönlendirerek mezun olduklarında hemen 
istihdam edilmelerinin de önünü açmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı 
Karakayalı da,  “Eğitim için belediye 
binasını bile tahsis ederim. Kemalpaşa’da 
eğitim için her türlü fedakarlığı yapmaya 
hazırız. EBSO Vakfı’nın bu projesine de 
belediye olarak her türlü desteği vermeye 
hazırız” diye konuştu.

Geri Kazanım OSB’de son aşama
Kent merkezinde bir çok düzensiz geri 

dönüşüm tesisinin çevreye zarar verdiğini 
ve sağlıksız bir ortam oluşturduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, “Çalışmalar 
sonucunda, sorunun çözümü için en 

Kemalpaşa Belediye Başkanı 
Karakayalı’ya hayırlı olsun ziyareti

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgan-
cılar’ın berabe-
rindeki heyetle 

Kemalpaşa 
Belediye Başkanı 

Karakayalı’yı 
ziyaretinde sana-
yicilerin konuları-
nın yanında Tek-
noloji Eğitim ve 
İnovasyon üssü 
ile Geri Kazanım 
OSB hakkındaki 

gelişmeler
konuşuldu.
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uygun yöntemin Geri Kazanım 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması olacağı yönünde karar 
verilmiştir. Bu kararın ardından 
böyle bir organize sanayi bölgesi 
kurulması halinde, gelecek talep 
konusunda üyelerimize EBSO 
tarafından yapılan duyurunun 
ardından, üyelerimizden yer tahsisi 
için ön talep gelmiştir. EBSO’nun, 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 
nezdindeki girişimlerine istinaden 
Geri Kazanım İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin kurulması 
yönünde yasal bir engel olmadığı 
şeklinde görüş yazısı alınmıştır” 
ifadelerini kullandı. 

Projenin son derece önemli 
olduğunu vurgulayan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“Geri Kazanım tesislerinin 
yatırım ve işletme maliyetlerinin 
düşürülmesi, modern geri dönüşüm 
teknolojilerinin uygulanabilmesi 
için uygun alt yapı ve alanların 
sağlanması, Sıfır Atık Projesi 
kapsamında toplanılan atıkların kara 
ve demiryolu aracılığı ile en uygun 
lojistik imkanlara sahip, uygun 
yer arayışındaydık. Bu bağlamda 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
Kemalpaşa Belediyemizle çok yönlü 
çalışmalarımız son aşamasına geldi” 
dedi.

Kemalpaşa Belediyesi sınırları 
içinde, Türkiye’nin ilk Geri Kazanım 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kurulması için uygun bir yer tespit 
edildiğini de sözlerine ekleyen 
Başkan Yorgancılar, “Söz konusu 
alan ile ilgili olarak İzmir İl Çevre 
Müdürlüğü tarafından yapılan 
incelemelerde Geri Kazanım İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi kurulması 
ve kamulaştırılmasının önünde her 
hangi bir engel olmadığı yönünde 
şifahi görüş verildi. Geri Kazanım 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kurulması ile ilgili olarak İzmir Valisi 
Erol Ayyıldız ve dönemin İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ile yapılan görüşmelerde, 
projeye destekleri alınmıştır” diye 
konuştu. 

Türkiye, ürünlerinin dünyada kolayca tanınması için GS1 barkod 
sistemini kullanıyor.

Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı 
(GS1 Türkiye) Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Ülkede üretilen ve satışa sunulan 
ticari ürünlerin, ulusal ve uluslararası ticarette herhangi bir sorunla 
karşılaşmadan tanınmasına ve izlenebilmesine katkı sağlamak için 
çalışıyoruz” dedi.

Uluslararası GS1 Organizasyonu’nun bu yılki genel kurul toplantısı, 
İstanbul’da yapıldı. Global standartların küresel stratejisinin ele 
alındığı toplantıya, 90 ülkeden 286 iş insanı katıldı.

Ticareti kolaylaştırıyor
“GS1 Türkiye”nin de 1988’de “Milli Mal Numaralandırma Merkezi” 

adıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 
kurulduğunu ve Uluslararası Avrupa Mal Numaralama Örgütü’nün 
üyesi olduğunu kaydeden Yorgancılar, organizasyonun ülkedeki 
üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların GS1 Sistemi’ne üye olmasını, tüm 
dünyada tanınmalarını ve uygulamaları kolaylaştırmayı amaçladığını 
söyledi. GS1 Türkiye’nin, 2016’da “Türkiye Global Standartlar Tedarik 
Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı” olarak yapılandırıldığını bildiren 
Yorgancılar, “Ülkede üretilen ve satışa sunulan ticari ürünlerin, 
ulusal ve uluslararası ticarette herhangi bir sorunla karşılaşmadan 
tanınmasına ve izlenebilmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Modern 50 buluştan biri
GS1’in firmaların maliyetlerini düşürmek, tüketici deneyimini 

iyileştirmek, etkin tedarik zinciri ve kamu güvenliği için çalıştığına 
işaret eden Yorgancılar, şunları söyledi:

“Ürünler başta olmak üzere ticari hayattaki hizmet, doküman, 
taşıma birimi, fabrika gibi her bir aktörü tekil olarak tanımlar ve tüm 
dünyada sadece tanımlanan ürünü ya da varlığı gösteren tekil bir 
numara verir. GS1 barkodu, dünyada en çok bilinen tekil tanımlama 
standardıdır. GS1 barkodları, perakende sektöründe kullanılan 
tek tanımlama standardıdır ve BBC tarafından belirlenen Dünya 
Ekonomisini Modernleştiren 50 Buluş listesine girmiştir.”

Yerli ürünlere GS1 barkodu
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Adnan YILDIRIM
Türk Eximbank 
Genel Müdürü

EGE’DEN

Kasım 2016’da Türk 
Eximbank Genel Mü-
dürü olarak görevlen-
dirildiğimde aynı gün 
Ankara’dan İstanbul’a 
gelip Banka’da yönetici 
arkadaşlarımızla toplantı 
yapmıştım. Bir insanın 
35 yılı aşkın çalışma 
hayatından sonra böyle 
bir göreve atanması 
çalışmaktan yorulmuş 
bir insanın dinlenmeye 
gelmesi olarak düşü-
nülebilirdi. Ama o gün 
yönetici arkadaşlarımıza 
“geçti 35 yıl, kaldı 35 yıl” 
diyerek çok çalışacağımızı ifade etmiştim. 

Çünkü Türk Eximbank ihracatımızda 
kritik önemde olan bir banka. İhracatımı-
zın, ihracatçımızın dinamizmi düşünüldü-
ğünde Türk Eximbank’ın kenarda oturup 
dinlenmesi kabul edilemezdi. Biz ihracat-
çılarımızla bir elmanın iki yarısı gibiyiz. 
Onlar ilerlerken biz duramazdık. Nitekim 
hiç durmadık. Çalışma arkadaşlarımla 
o gün Bankamızı hızla ileriye götürme 
kararımızı aldık ve çalışmalara hemen o 
gün başladık. 

2017-2019 arasında neler yaptık?
Yapısal dönüşüm/Organizasyonel dö-

nüşüm (Nisan 2017), Teminat mektupsuz 
kredi (Mayıs 2017), 12 yeni şube (2017-
2019), 14 yeni irtibat bürosu (2017-2019), 
22 uluslararası anlaşma (2017-2019), Ser-
maye artırımı (Ağustos 2017-Mayıs 2018), 
KOBİ’lere özel ilave TL kredi (Ağustos 
2017), Faiz oranlarımızda indirim (Ağustos 
2017), Asya Eximbankları Forumu’na tam 
üyelik (Kasım 2017) Aman Union Genel 
Sekreterliği (Kasım 2017), Kur riskine 
karşı forward ürünü (Aralık 2017) 30 

2,5 yıllık dönemde
Türk Eximbank

İhracatçılarımı-
zın ihtiyaçlarını 
“tam zamanın-
da, doğrudan 
ve yerinde” 

karşılamak is-
tedik. Bunların 
hepsini bera-
ber başardık.  
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ilde tanıtım sunumu (2017-2019), 
İhracat destek hizmetleri merkezi 
(Ocak 2018), Yeni web sitesi (Ocak 
2018), Yeni KOBİ tanımı ile KOBİ’le-
re destek (Ocak 2018), 10 milyar 
dolara ulaşan yurt dışı fon (2017-
2018), İstenen döviz cinsinden kredi 
kullandırımı (Haziran 2018), Turizme 
özel 300 milyon TL ilave kaynak 
(Haziran 2018), E-bono ve dijital 
dönüşüm (Temmuz 2018), Türki-
ye’nin ilk elektronik teminat mek-
tubu (Temmuz 2018), Faiz riskine 
karşılık faiz swapı (Temmuz 2018), 
Mevsimsel kredi destek programı 
200 mio $ (Temmuz 2018), 15 yeni 
ürün (Nisan 2019), TL ihracata TL 
kredi (Nisan 2019), Kadın girişimci-
lerimize 800 milyon dolar ve 200 
milyon TL özel destek (Mart 2019), 
Genç girişimcilerimize 200 milyon 
dolar ve 100 milyon TL özel destek 
kredi (Mayıs 2019) 

Çalışmalarımız
ne sonuç verdi?
l 2017’de bir önceki yıla göre 

toplam desteğimizi yüzde 19, 
2018’de ise yüzde 12,5 artırdık. 
2017’de 39,3 milyar dolar, 2018’de 
44,2 milyar dolar olmak üzere iki 
senede toplamda 83,5 milyar dolar-
lık finansman desteği sağladık. 

l Çalıştığımız ihracatçı sayısı 
iki senede yüzde 50’ye yakın arttı. 
2017’ye başladığımızda 7.700 iken 
2019 başlarında 11.400’ü aştı.

l KOBİ oranımızı yüzde 53’ten 
yüzde 72’ye çıkardık.

l Bankamız 2017’de ihracat 
kredilerinin yüzde 46’sını verirken 
2019’da yüzde 53’ünü tek başına 
veren banka oldu.

l Bankamız 2018’de Türkiye ih-
racatının yüzde 26’sına destek verir 
hale geldi.

l Tüm bunları sadece 700 çalı-
şanımızla başardık.

İşte arkamızda bıraktığımız 30 
ayda ilk gün çalışma arkadaşlarımız-
la anlaştığımız gibi Türk Eximbank’ı 
aldığımız yerden daha ileri bir nok-
taya taşımış olduk. Ekip olarak hafta 
sonu ve gece mesailerimiz oldu. 
Hep daha iyisini yapmanın peşinde 
olduk, çalışmayı hiç bırakmadık. 
Üç boyutlu çalışma yöntemimizle 
ihracata verdiğimiz desteği reel 
olarak artırmak, uygun maliyet-
li finansmanı sürdürmek, ürün 

çeşitliliğimizi artırmak, daha çok 
ihracatçıya destek vermek ve des-
teklediğimiz ihracatçılar içerisinde 
KOBİ oranı artırmayı amaçlamıştık. 
İhracatçılarımızın ihtiyaçlarını “tam 
zamanında, doğrudan ve yerinde” 
karşılamak istedik. Bunların hepsini 
beraber başardık. 

Mayıs ayı itibarıyla Türk Exim-
bank Genel Müdürlüğü görevimi 
devrediyorum. Bu vesileyle; bana 
ülkeme hizmet etme fırsatı veren 
Cumhurbaşkanımız Sayın R.Tayyip 
Erdoğan’a, Bakanlarımız Sayın Nihat 
Zeybekci ve Sayın Ruhsar Pekcan’a, 
destek veren Bakanlıklarımıza, 
TİM, TOBB, DEİK, TMB ve diğer iş 
örgütlerine, ilgili kurum ve kuru-
luşlara, odalar, borsalar, birlikler ve 
diğer sivil toplum kuruluşlarımıza,  
çalışma arkadaşlarıma ve tabii ki 
sevgili eşime, aileme çok teşekkür 
ediyorum.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin 

Dönmez, Hollanda ile sanayi 
ve tarım alanındaki işbirliğinin 
güçlendirilerek katma değeri 
yüksek ürünler üretilebileceğini 
vurguladı.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi 
Marjanne de Kwaasteniet, İZTO 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda 
Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş ile 
birlikte Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret ederek Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez 
ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki 
ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette, 
ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi 
üzerinde duruldu.

EBSO’nun yapısı ve çalışmaları, 
İzmir ekonomisi, kentteki organize 
sanayi bölgeleri ve serbest 
bölgelerdeki yatırım avantajları 
hakkında bilgiler veren Muhsin 
Dönmez, kuruluş çalışmaları 
sürdürülen Tarıma Dayalı İhtisas 
OSB’leri de gündeme getirdi. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Dönmez, “Tarıma 
Dayalı İhtisas OSB’ler faaliyete 
geçtiğinde aynı işi yapanlar ve 
tedarikçiler bir arada olacak. Ar-Ge 

ve inovasyon harcamaları ortak 
bütçeden karşılanabilecek. Burada 
daha çok Türkiye’nin ithal ettiği 
tohum gibi katma değeri yüksek 
tarım ürünleri üretilecek. Nitekim, 
tarımda başkalarına bağlı ülkelerin 
kalkınması mümkün değil” dedi.

İzmir’de kurulması planlanan 
Sanayi 4.0 uyumlu Model Fabrika 
için Almanya’ya çeşitli ziyaretler 
gerçekleştirildiğini, Bosch ve 
Mercedes gibi sanayi devlerinin 
incelendiğini söyleyen Muhsin 
Dönmez, “Tarıma Dayalı İhtisas 
OSB ile ilgili olarak da Hollanda’nın 
tecrübelerinden faydalanmak 
isteriz. Yerinde incelemelerde 
bulunmak üzere bir ziyaretin 
organize edilmesinin faydalı 
olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye ile Hollanda arasında 
2017 yılında yaşanan problemler 
nedeniyle İzmirli işadamları olarak 
üzüntü duyduklarını ancak sıkıntılı 
günlerin geride kaldığını belirten 
Dönmez, “Siyasi ortam yeniden 
ılımlı hale gelmişken artık ekonomik 
ilişkilerin ileriye taşınması için 
adımlar atılmasının zamanı geldi. 
Ancak ticari ilişkilerin gelişmesi 
yolunda iş dünyası olarak en 
çok sıkıntı çektiğimiz konuların 

başında gelen vize ile ilgili olarak 
Büyükelçiliğinizin yardımlarını 
talep ediyoruz. Turuncu Halı vize 
uygulamasından yararlanabilecek 
üyelerimize ilişkin bir listeyi de 
paylaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Tecrübelerimizi paylaşırız
Hollanda Büyükelçisi Marjanne 

de Kwaasteniet ise, geçen yılın 
Eylül ayından bu yana Türkiye’de 
görev yaptığını hatırlatırken, İzmir 
ziyaretinde kentin potansiyelini 
daha iyi gördüğünü ifade etti. 
Büyükelçi Kwaasteniet, “Türkiye 
ile Hollanda arasında mevcut olan 
güçlü yatırım ve ticaret ilişkisinin 
daha da ivme kazanması için 
gerekli çabayı göstereceğim. 
İzmir’de kurulma aşamasında olan 
Tarım İhtisas OSB’den haberdarım 
ve bizim de ilgimizi çekiyor. 
Tecrübelerimizi paylaşabiliriz” dedi.

Hollanda ile önemli işbirliği olan 
kuruluşlar ve ülkeye düzenli olarak 
gelmesi gereken firma çalışanları 
için bir vize prosedürü olan Turuncu 
Halı uygulaması hakkında da bilgiler 
veren Büyükelçi, programa alınan 
şirketlere kolaylık sağlandığını 
bildirdi.

Hollanda ile 
tarım ve sanayi 
işbirliği 
güçlenecek

ULUSLARARASI
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Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi 
Viktor Matis, ülkesi ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerde İzmir’in 

potansiyelinin farkında olduklarını ve 
bunu değerlendireceklerini söyledi.

Macaristan Büyükelçisi Matis, 
İzmir’deki ekonomik temasları 
kapsamında beraberindeki heyetle Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Konuk 
heyete ev sahipliği yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan, 
kurumu ve İzmir ekonomisini tanıtan 
sunumunun ardından, “Macaristan’ın dış 
ticaret hacmi 125 milyar dolar ihracat ve 
121 milyar dolarlık ithalat olmak üzere 
toplam 246 milyar dolar. Ülkelerimiz 
arasında ise 1.1 milyar doları Türkiye’den 
ihracat olmak üzere 2.5 milyar dolarlık 
bir ticaret hacmi var. İzmir’in buradaki 
payı maalesef sadece 38 milyon dolarlık 
ihracat ve 32 milyon dolarlık ithalat olmak 
üzere 60 milyon dolarla sınırlı kalıyor. Bu 
rakamlar kesinlikle ülkelerimiz arasındaki 
potansiyeli yansıtmıyor” dedi.

İzmir ve Macaristan firmaları arasında 
ticari ilişkileri geliştirmek üzere karşılıklı 
heyet organizasyonları yapılabileceğini 
öneren Demirkalkan, “Dış ticaretimizde 
aktif rol oynayan sektörleri belirleyerek 
doğru firmaları bir araya getirelim. 
Karşılıklı olarak hem dış ticaretimizi hem 

de yatırımlarımızı artıralım. EBSO olarak 
bunun için her türlü desteği vermeye 
hazırız” diye konuştu.

İlk sırada…
Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi 

Matis de, çok kalabalık bir heyetle İzmir’e 
geldiklerini belirtirken, “Bu durum 
bile İzmir’e gösterdiğimiz ilginin bir 
göstergesidir. İzmir’in potansiyelinin 
farkındayız. Türkiye’de göreve başladığım 
Şubat ayından bu yana ülkelerimiz 
arasındaki mevcut çok güçlü siyasi ve 
kültürel ilişkilerin dış ticaret hacmine de 
yansıması için yoğun çaba sarf ediyorum. 
Bu konuda İzmir’i ilk sıraya koyduk” dedi.

Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı’nın 
odaklandığı ülkenin de Türkiye olduğunu 
bildiren Viktor Matis, merkezi İstanbul’da 
olan ajansın İzmir’de de şube açtığını 
bildirirken, şunları söyledi:

“İzmir ve EBSO hakkındaki bilgilerden 
çok etkilendim. Aynı zamanda birçok 
sektörde de rekabet halinde olduğumuzu 
fark ettim. Macaristan’da da nitelikli 
bir iş gücü var. Görev sürem boyunca 
İzmir ile Macaristan arasındaki ilişkileri 
güçlendirmek için çaba göstereceğim. 
Macaristan ile iş yapmak isteyen İzmirli 
sanayiciler ben dahil heyetimdeki herkesle 
temasa geçebilir.”

Macaristan İzmir’in
potansiyelinin farkında

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Demirkalkan, 

İzmir ile 
Macaristan 
arasındaki 
toplam 60 

milyon dolarlık 
dış ticaret 
hacminin 

artırılması için 
karşılıklı heyet 

organizasyonları 
ve sektörel 

işbirlikleri önerdi.

ULUSLARARASI
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İngiltere’nin AB’den anlaşmasız 
ayrılması halinde Türkiye’nin otomotiv 
ile tekstilin de aralarında bulunduğu 

ihracat ve istihdam lokomotifi 
sektörlerinin vergisiz ihracatı için 
Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması, 
gündemdeki yerini koruyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
ayrılma süreci Brexit sonrası, Türkiye – 
İngiltere dış ticaretinin zarar görmeden 
devam etmesi için Türk ve İngiliz tarafları 
formül arıyor. İki ülke arasındaki ticaretin 
sürdürülebilirliği için Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanması öne çıkan formül 
olarak masanın üzerinde duruyor.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği 
Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, 
Ticaret Ateşesi David Machin ve konunun 
uzmanlarından oluşan bir heyet, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret ederek 
Brexit süreci ile ilgili görüş alışverişinde 
bulundu.

EBSO Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Eyüp Sevimli’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen ziyarette İzmirli sanayicilerle 
bir araya gelen İngiltere’nin Ankara 
Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul 
Creary, Türkiye’nin İngiltere’nin önemli 
ticari partneri olduğunu, yıllık 18.5 
milyar dolara ulaşan dış ticaret hacminin 

Brexit’in gerçekleşmesi durumunda da 
artarak devam etmesini istediklerini dile 
getirdi.

İngiltere – Türkiye STA 
imzalayabilir
İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği 

Brexit Bölüm Başkanı Creary’in verdiği 
bilgilere göre, AB’den anlaşmasız 
ayrılması halinde yaşanacak geçici 
süreçte Dünya Ticaret Örgütü kurallarına 
göre ticaret yapılacak. Bu süreçte iki 
ülke arasında dış ticarete konu olan 
ürünlerden yüzde 87’sine sıfır vergi 
uygulanacak. Ancak geriye kalan yüzde 
13’lük ürün grubu içinde Türkiye’nin 
en önemli ihracat kalemleri arasında 
bulunan tekstil ve otomotivin de olması, 
tarafları düşündürüyor. Türkiye’nin hem 
ihracat hem de istihdamda lokomotif 
sektörlerinin İngiltere’ye gümrük vergisi 
ödemeden ihracat yaparak önemli bir 
pazarı korumasının yolu Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanmasından geçiyor. 
Nitekim, Birleşik Krallık Başbakanı 
Theresa May ile Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2018 yılında 
kurulan Ortak Çalışma Grubu, Londra ve 
Ankara’da 5 kez bir araya gelerek STA 
metni üzerinde ciddi bir ilerleme kaydetti.

Brexit’te
kritik 
sektörlere 
odaklandık

ULUSLARARASI
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Ege Bölgesi'nin tekstil, 
otomotiv, makina, elektronik, 
mobilya, gıda gibi sektörlerde 
çok geniş bir yelpazede fırsatlar 
sunduğuna dikkat çeken Paul 
Creary, “Avrupa Birliği’nden 
anlaşmalı bir şekilde ayrılmayı 
diliyoruz. AB’den ayrılmak 
karşımıza yeni fırsatlar çıkarabilir. 
Brexit’in onaylanması halinde 
sürece bağlı olarak Türkiye ile 
İngiltere arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanması olasılığı 
var. Şimdiye kadar Türkiye ile 
Gümrük Birliği sayesinde güzel 
işbirlikleri oldu. Bunun devamı 
yönünde adımlar atılmalı. Türkiye 
ile iyi dost ve müttefik ülkeler 
olmaya devam edeceğiz. İngiliz 
firmalarını Türkiye’ye ve özellikle 
Ege Bölgesi’nde yatırım yapmaya 
teşvik edeceğiz” dedi.

Önemli ticaret partnerimiz
Türkiye’nin en önemli 

ticari partnerlerinden biri olan 
İngiltere’nin 2016 yılında Avrupa 
Birliği’nden ayrılma kararı aldığını 
ve bunun 31 Ekim 2019 tarihine 
kadar ertelendiğine dikkati çeken 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli, 
“İngiltere’ye 11.1 milyar dolarlık 
ihracat yapıyoruz, ithalatımız da 
7.4 milyar dolar. İhracatta en büyük 
2’nci partnerimiz, ithalatta 7’nci 
ticari partnerimiz olarak ekonomik 
ilişkilerimizi fevkalade önemsiyoruz. 
Bu sürecin her iki ülke için de en iyi 
şekilde sonuçlanmasını diliyorum” 
diye konuştu.

Üst düzey katılım
Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndaki 

toplantıya İngiltere tarafından 
İngiltere Ankara Büyükelçiliği Brexit 
Bölüm Başkanı Paul Creary’in yanı 
sıra, Ticaret Ataşesi David Machin, 
Brexit Politika Yetkilisi Richard Cox, 
Brexit Politika ve Program Yetkilisi 
Seyfi Özmay ile İngiltere’nin İzmir 
Konsolosluğu Ticaret ve Yatırım 
Müdürü Güliz Kıymaz da hazır 
bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentonun Avrupa Birliği’nden 
(AB) ayrılma (Brexit) anlaşmasını onaylaması için “son bir şans” ol-
duğunu belirterek, anlaşmanın kabulü durumunda parlamenterlerin 
ikinci bir referandum yapılıp yapılmayacağına ilişkin oy verebileceğini 
söyledi.
May, dördüncü kez parlamentoya sunacağı Brexit anlaşmasına ilişkin 
yeni yasa tasarısının neler içereceği konusunda açıklama yaptı. Yasa 
tasarısında, parlamenterlerin, tedbir maddesi, Gümrük Birliği, ticaret 
anlaşması, işçi hakları ve çevrenin korunması konularındaki endişele-
rinin giderilmesine odaklanan May, ayrıca ikinci bir referanduma da 
gidilebileceğini kaydetti.
İkinci referanduma ilişkin tartışmaları dikkatlice dinlediğini belirten 
May, şöyle devam etti:
“Bu konuda defalarca kendi görüşümü açıkça ortaya koydum. Bunun 
yapmamız gereken bir şey olduğuna inanmıyorum çünkü İngilizlerden 
ikinci kez oy kullanmalarını istemek yerine ilk referandumun sonucunu 
gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ancak parlamentoda bu 
önemli konudaki gerçek ve samimi hissin de farkındayım. Hükümet, 
bu yüzden ayrılma anlaşmasıyla ilgili yasasında ikinci bir referandum 
yapıp yapmama konusunda oy kullanma zorunluluğu getirecek.”
İkinci referanduma ilişkin oylamanın şarta bağlı olduğunu söyleyen 
May, “Anlaşmayı onaylamak için ikinci bir referandum isteyen parla-
menterlere sesleniyorum: Bir anlaşmaya ihtiyacınız var ve bu yüzden 
de ayrılma anlaşması onaylanmış olmalı” diye konuştu.
May, parlamenterlerin çoğunun ilk referandum sonucunun gereğinin 
yerine getirilmesini istediğini aktararak, “Dolaysıyla bir yol bulmalarına 
yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve şimdi bunu yapmak için 
son bir şans olduğuna inanıyorum” dedi.
May’in yeni garantiler içeren anlaşmayı gelecek ay parlamentoya ge-
tirmesi bekleniyor.

May’den Brexit’te
‘son şans’ uyarısı

İngiltere Başbakanı May, "Parlamenterlerin çoğunluğu, referandumun 
sonucunun gereğinin yerine getirilmesini istiyor. Dolayısıyla bir yol 
bulmalarına yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve şimdi bunu 

yapmak için son bir şans olduğuna inanıyorum" dedi.

ULUSLARARASI
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
gerçekleştirilen ve dünyanın 
en büyük savunma sanayisi 

buluşmalarından olan IDEF, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
katıldığı törenle kapılarını açtı. 
İzmir’de ilk kez Türk Silahlı Kuvvet-
leri Müşterek Malzeme Sergisi’ni ve 
Savunma Sanayi Günü’nü gerçekleş-
tiren, ana tedarikçi vakıf şirketleriyle 
alt yüklenici bölge firmalarını çeşitli 
organizasyonlarda bir araya getiren 
ve ikili iş görüşmeleri düzenleyen, 
kentteki sanayi kuruluşlarının savun-
ma sanayindeki yeterliliklerini ortaya 
koyan projeler yürüten Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, IDEF 2019’da kurduğu 
stantta İzmirli sanayicilerin ürünle-
riyle bu alandaki rekabet üstünlüğü-
nü gözler önüne serdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlığı Himayelerinde, Millî 
Savunma Bakanlığı ev sahipliğin-
de, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Genelkurmay Başkan-
lığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı, T.C. Cum-

hurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı, Jandarma Genel Komu-
tanlığı, İstanbul Valiliği, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) ile Savunma ve Havacılık 
Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) 
desteğiyle, TSKGV Genel Müdürlüğü 
yönetim ve sorumluluğunda, 30 
Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasın-
da, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen “IDEF 
2019 14’üncü Uluslararası Savunma 
Sanayii Fuarı”na 70 
ülke ve 3 uluslararası 
kuruluştan 151 heyete 
mensup 587 üye 
katıldı.

IDEF 2019’a 53 
ülkeden 481’i yerli, 
580’i yabancı, top-
lam 1061 firma/firma 
temsilcisi katılırken, 
Türk katılımcıların 
250’si KOBİ’lerden 
oluştu. 71 bin 82 Türk 
ve dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki 96 

ülkeden 4 bin 928 yabancı olmak 
üzere toplam 76 bin 10 kişi de 4 gün 
boyunca ziyaretçi olarak fuarı gezdi.

EBSO’nun ağırlığı
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Üyesi Hakan Ürün’ün 
koordinasyonunda IDEF 2019 kapsa-
mında hazırlanan stand İzmirli sana-
yicilere güç verirken, EBSO Savun-
ma Sanayi Çalışma Grubu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Özkan da fuar 
süresince başta T.C. Milli Savunma 
Bakanlığı ve T.C. Savunma Sanayi 
Başkanlığı’nın üst düzey yetkilileri 
olmak üzere, Kara-Hava-Deniz ve 
Jandarma Komutanlıklarının tedarik 

İzmirli sanayicinin gücü
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ve lojistik makamlarıyla ayrıca Sahil Güvenlik, 
Askeri Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri 
Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün de yine üst düzey komutan ve 
yetkilileriyle bir araya gelerek, gerek fuarda 
organize edilen makam ofislerinde gerekse 
EBSO standına davet ederek görüşmeler ger-
çekleştirdi. 

Görüşmelerde; TSK’nın beklentileri öğreni-
lirken, İzmir’deki sanayi kuruluşlarının yapıları, 
üretim kabiliyetleri hakkında bilgiler aktarıla-
rak, EBSO üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında daha etkin rol 
oynamalarını sağlayabilecek adımlar atıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey komu-
tan, başkan, daire başkanı, ana birlik komutanı 
ve personeli ile yabancı heyetlerin ziyaretlerin-
de, hem EBSO’nun hem de bölgenin tanıtımı 
yapıldı.

Dosta güven 
düşmana korku
Savunma ve güvenlik alanlarında önemli 

bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu 
haline gelen IDEF'te önceki yıllarda olduğu 
gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştiri-
len birçok ürün ilk kez sergilendi. Daha önce 
geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları 
fuarda tanıtıldı.

Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik 
zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, gü-
dümlü füzeler, piyade silahları, askeri simüla-
törler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının 
aralarında bulunduğu birçok ürün yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IDEF 2019 açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin 17 
yılda savunma sanayinde elde ettiği kazanım-
ları en iyi göreceğimiz işte bu fuardır. Önümüz-
deki yıllarda bu fuarı çok daha ileriye taşıyacak 
adımları da hep birlikte atacağız. Coğrafyamız-
da son bin yıldır Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye 
Cumhuriyeti olarak varlığımızı güçlü bir şekilde 
sürdürebilmemizi, etkili bir savunma altyapısı-
na sahip olmamıza borçluyuz. Bazıları Türki-
ye'nin geçmişini bir asırdan ibaret sanıyor. Son 
dönemde yaptığımız atılımlar tarihi süreklilik 
içinde okunmalıdır” dedi.

Türkiye gibi, neredeyse kesintisiz bir şekilde 
terörle mücadele eden ülkelere savunma 
sanayi alanlarında gizli veya açık ambargo uy-
gulandığına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin 
savunma alanında hiçbir dayatmayı kabul 
etmediğini, bundan sonra da etmeyeceğini 
vurguladı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), son 
dönemde dikkat çeken atık ithalatına 
yönelik olarak mevzuat ve çevresel 

riskler hakkında bilgilendirme toplantısı 
düzenledi. Türkiye’nin öncelikle kendi 
atıklarını kaynağında ayrıştırarak toplayıp 
değerlendirmesi, hammadde olarak 
kullanılacak atıkların ithalatının mevzuata 
uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği 
savunulurken, aksi takdirde ülkemizin çöp 
merkezi haline gelebileceği uyarısı yapıldı.

Atık ithalatını mercek altında alan 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, atık plastik, 
kağıt, metal, cam ithalatı mevzuatı ve 
çevresel risklerine yönelik önemli bir 
toplantıya ev sahipliği yaptı. EBSO 
Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan 
Çiçekçi'nin yönettiği toplantıda Ege 
Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nuri Azbar, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre İzin ve 
Lisans Şube Müdürü Göktürk Bursalı, 
EBSO Meclis Üyesi Ergin Erdinç, Atıkların 
Geri Kazanılması Sanayi Meslek Komitesi 
Üyesi Anıl Türksoy; sanayide hammadde 
olarak değerlendirilen atıkların ithalatında 
çevresel riskler, mevzuat, karşılaşılan 
sorunlar, Türkiye için avantaj ve 
dezavantajlar hakkında bilgilerini paylaştı.

Çiçekçi uyardı
Türkiye'de mevzuata uygun olarak 

plastik, kağıt, metal ve cam atıkların 

ithal edildiğini söyleyen EBSO Çevre 
Çalışma Grubu Başkanı ve Meclis Üyesi 
Erdoğan Çiçekçi, hurda ithalatından gelen 
malzemelerin geri dönüşüm sanayisine 
izin verilen oranda kullanılarak ürünlere 
sertifika alındığını hatırlattı. Çiçekçi, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimatına göre 
ambalaj malzemelerinde bu yıl yüzde 5 
geri dönüşümlü malzeme kullanılması 
gerektiğini belirtirken, “Ülkemizde 
çevreci firmalara plaket veriliyor. Geri 
dönüşümle meşgul olan sanayiciler var. 
Poşet uygulamasıyla beraber hurda 
miktarı azaldı ama tesislerin çoğu da 
kapandı. Çünkü getirdikleri geri dönüşüm 
malzemesini kimseye satamıyorlar” dedi.

Dünyada en büyük hurda alımı yapan 
Çin’in yaklaşık 2 yıl önce bir değişikliğe 
giderek hurda ithalatını yasakladığına 
dikkat çeken Erdoğan Çiçekçi, “Çin artık 
dışarıdan almak yerine kendi ülkesindeki 
atıkları değerlendirmeye karar verdi. 
Çin’in bu kararı bizi de etkiledi. Son 
yıllarda ister çevreci olsun, ister bilimsel 
olsun Türkiye’nin ithalat cenneti olduğunu 
biliyoruz. Özellikle plastik atıkta birinci 
ithalat ülkesiyiz. Riski doğru algılamalıyız. 
Çevre açısından bakıldığında Türkiye çöp 
merkezi haline gelebilir” uyarısını yaptı.

Plastik ithalatımız arttı
Ege Üniversitesi Biyomühendislik 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Atık 
ithalatı 
mercek 
altında

Ege Bölgesi Sa-
nayi Odası Çevre 
Çalışma Grubu 
Başkanı Çiçekçi 
yönetiminde-
ki toplantıda 

akademisyenler, 
bürokratlar ve 

sanayiciler, geri 
kazanım sana-

yinde değerlen-
dirilerek başka 
üretim dalları 
için hammad-
de oluşturan 

atıkların ithalatını 
tartıştı.
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Anıl
Türksoy

Ergin
Erdinç

Nuri Azbar, ilerleyen süreçte 
okyanuslarda artık balıktan çok 
plastiğin gözleneceğini, bilim 
insanlarının yaptığı araştırmalarda 
Akdeniz sahillerinin plastiğe 
boğulduğu tespitlerinin yapıldığını 
söyledi. Bunu anlamak için 
bilim insanı olmaya gerek 
kalmadığını ve herkesin bu gerçeği 
gözlemleyebildiğini anlatan Azbar, 
"Türkiye'nin İngiltere'den plastik atık 
ithalatının artması, Türkiye'deki geri 
dönüşüm yetersizliği ile çevreye 
ve insan sağlığına verebilecek 
zararları beraberinde getirdi. Çin, 
dünyanın en büyük hurda ithalatçısı 
olmasına rağmen ülkesinin hurda 
ithal etmesine kısıtlama getirmişti. 
Türkiye'nin ise plastik atık ithalatı 
geçen yılın aynı dönemine göre 
iki katından fazla arttı. Bu yılın ilk 
çeyreğinde Türkiye'nin İngiltere'den 
ithal ettiği plastik atık 27 bin tona 
yükseldi. Türkiye, İngiltere'den en 
fazla plastik çöp ithal eden ülkeler 
arasına girdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 
verilerine göre 2016 yılında 31 
milyon ton atık toplanmasına 
karşın bu atıkların sadece yüzde 
9.8'inin geri kazanım tesislerine 
gönderildiğini belirten Dr. Azbar, 
bu duruma bağlı olarak Türkiye'nin 
kendi atıklarını toplayamadığını ve 
hammadde yetersizliği nedeniyle 
Avrupa'dan plastik atık ithal ettiğini 
açıkladı.

Prof. Dr. Nuri Azbar şunları 
söyledi: "Türkiye'de farklı 

sektörlerde toplam 8 milyon 612 
bin ton plastik tüketilmekte, 1 
milyon 800 bin ton plastik ambalaj 
piyasaya sürülmekte. Belediyeler 
tarafından toplanan atıkların 
yüzde 30'u plastik ve plastik 
atıkların sadece 384 bin tonu 
toplanmaktadır. Dolayısıyla atıkların 
büyük kısmı kontrolsüz koşullarda 
doğaya bırakılıyor. Atık yönetimi 
süreçlerini gerçekleştiremeyen 
ülkemizde evlerimizde oluşan 
çöpleri kaynağında sağlıklı, 
ayrı toplayamıyoruz. Değerli 
bir ekonomik kaynak olan 
çöpün değerli bileşenlerini 
kullanamadığımız gibi, oluşan 
atıklar kontrolsüz biçimde çevreyi 
kirletirken, hammadde olarak 
dışarıdan atık ithal etmemiz de çok 
büyük bir çelişki."

Atık ithalatının risklerine dikkat 
çeken Prof. Dr. Azbar, "Kendi 
atığımız varken biz bunu neden 
dışarıdan alalım? Yurt dışından 
alınması bir rehavet yaratacaktır. 
Çöpümüzü işleyememe riski 
vardır. En önemlisi ciddi bir döviz 
kaybı olacaktır. Kendi atığımızı 
kaynağında ayırıp doğaya ve yerli 
ekonomiye geri döndürmemiz 
lazım. Tanrı daha iyisini yapıncaya 
kadar elimizdeki en iyi gezegen bu. 
Unutmayalım" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Çevre İzin ve Lisans Şube Müdürü 
Göktürk Bursalı, tehlikeli maddeler 
bulaşmış (kontamine) atıkların 
ülkemize girebilme riskinin yanı sıra 
kontrol süreçlerinin uzun, analiz 
maliyetlerinin yüksek olduğunu 
anlattı.

Göktürk
Bursalı

Nuri
Azbar

SEKTÖR
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Asıl atık evde
EBSO Atıkların Geri Kazanılması 

Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Anıl 
Türksoy ise, "Neden atık ithal etmek 
istiyoruz ona bakmamız lazım. Çin, 
dünyanın neredeyse dünyanın tüm 
atığını ülkesine alıyordu. Biz atık 
ithal etmekte zorlanıyorduk, fiyatlar 
çok yüksek oluyordu. 2018 yılında 
Çin kapıları kapatınca, Avrupa 
orta vadede ya da uzun vadede 
kendi dönüştürebileceği atıkları 
kısa vadede elinden çıkarmak 
zorunda kaldı. Çevre çok önemli 
ama bir taraftan baktığınızda 
orijinal maddenin muadili olan bir 
ürün kullanılmak istendiğinden 
mutlaka ona ulaşmak zorundayız. 
Türkiye'de fiyatlar uygun olsa, atığı 
yurt dışından getirmek zorunda 
kalmayız" diye konuştu.

Olayın sektörlerinin ihtiyacı 
olan hammaddeyi durdurmamak 
olduğunu da aktaran Türksoy, 
"Hepimizin ihtiyacı olan, 
hammaddeden üretilen mamulün 
uygun fiyata gelmesi. Orta uzun 
vadede önlemleri alarak Türkiye 
olarak kendi atığımızı üreterek 
kendimize yetecek duruma gelirsek 
hurda almayız, ama ülke olarak 
yetersizsek çevreyi kirletiyor diye 
durdurmak yanlış. Çevreyi nasıl 
kirletmeyiz, buna bakmamız lazım. 
Asıl atık evde. Bugün sanayide 
100 ton üretim varsa 1 tonu atık. 
Evdeki atıkları toplayamıyoruz, 
bu da yüzde 96'ya tekabül 
ediyor. Bu da bizim 
sorunumuz, sektörümüzün 
sorunu. Dövizin bu kadar 
yükseldiği bir noktada, geri 
dönüşümlü hammaddeye 
sanayinin çok ihtiyacı var" 
değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının son konuş-
masını yapan EBSO Meclis 
Üyesi Ergin Erdinç de, atık 
ithalatında kargaşanın ve iller 
arasındaki değerlendirme 
farklılıklarının ortadan kaldırıl-
ması, uygulamaların standart 
olması gerektiğini savundu. 
Atık ithalatının kontrol altına 

alınmasını isteyen Erdinç, “Ucuza 
atık ithal edenler bunu kendileri 
işlemek yerine iç piyasaya verip 
yurt içindeki unsurlarla rekabet 

ediyor. Atık ithalatı izin ve kontrolle-
ri, Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ndeki 
kapasite oranları üzerinden yapılsın” 
önerisinde bulundu.

Türkiye’nin, 2016 yılının ilk aylarında 4 bin ton olan plastik atık 
ithalatı 2018 başlarında aylık 33 bin tona kadar yükseldi.

Çevre Örgütü Greenpeace’in yayımladığı yeni rapora göre, Çin’in 
yurt dışından plastik atık alımına 2018’de yasak koymasının ardından, 
bu atıkların yeni adresi Endonezya ve Türkiye oldu.

Çin’deki yasak henüz uygulamaya girmeden plastik atık akışı 
Malezya, Vietnam ve Tayland’a yönelmişti. Ancak bu ülkelerin de hızlı 
bir şekilde plastik ithalatına kısıtlamalar getirmesiyle plastik atık akışı 
Endonezya, Hindistan ve Türkiye’ye kaydı. Plastik atıklarını ihraç eden 
ülkelerin başında ise ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya geliyor.

Greenpeace Doğu Asya’nın, “2016-2018 dünya plastik atık ticareti 
verileri ve Çin’in yurt dışından atık ithalini yasaklamasının etkileri” 
başlıklı raporu, 2016-2018 yılları arasında en fazla plastik atık ithal 
ve ihraç eden 21 ülkenin ithalat ve ihracat verilerini içeriyor. Rapora 
göre plastik atık ihracatı, 2016 yılında 12.5 milyon tondan 2018’de 5.8 
milyon tona düşerek yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı.

Türkiye’nin ithalatı 2016 yılının başında aylık 4 bin tondan, 2018’in 
başında aylık 33 bin tona yükseldi. İthalat, 2018 yılının ortalarında 
aylık 20 bin tona geriledi ve sabit kaldı.

Türkiye’nin İngiltere’den ithalatı Ekim 2018’den itibaren 10 bin tona 
ulaşarak hızlı bir artış gösterdi. Türkiye’ye en fazla plastik atık ihraç 
eden 10 ülke; İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, 
İtalya, Slovenya, Fransa ve Japonya.

Türkiye’nin plastik atık
ithalatı beşe katlandı

SEKTÖR
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 22. 
Grup Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
Sanayi Meslek Komitesi, örnek 

bir dayanışma ruhu sergileyerek Po-
libak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.’yi 
ziyaret etti. EBSO Meclis Üyesi ve 
Polibak A.Ş. Yönetim Kurulu Başka-
nı Enver Bakioğlu ile Genel Müdür 
Özgür Çertuğ’un ev sahipliği yaptığı 
ziyarette, yeni üretim hattını da 
inceleme fırsatı bulan grup üyeleri, 
kağıt ve ambalaj sektöründeki son 
gelişmeleri değerlendirdi.

EBSO Meclis Üyeleri Ferit Kora, 
Fatih Aracı, Barış Erel, 22. Grup Ka-
ğıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Meslek 
Komitesi Başkanı Fırat Üğütmen, 
Komite Üyeleri Bekir Eryılmaz, 
Kadir Kalkan, Ali Gevşek, Grup üyesi 
firmalar; Cankor Etiket’ten Korhan 
Kalkan, Sempati Selefon’dan Gülşah 
Candan, Alkim Kağıt’tan Tekin Salt, 
Doğuş Etiket’ten Şaman Berkün, Sa-
lim Örnek, Canpak’tan Can Franko, 
Oral Etiket’ten Nural Oral, Gökhan 
Oral, Kaplamin Ambalaj’dan Ömer 
Yücedağ olmak üzere 17 kişilik heyet, 
Polibak’ın modern tesislerini ve yeni 
metalize üretim hattını gördü, şirket 
hakkında bilgi aldı. Sanayicilerin bir-
birlerini ve firmalarını daha yakından 

tanıma imkanı da bulduğu ziyarette 
ayrıca ambalaj sektörünün durumu 
ve çıkış noktaları da tartışıldı.

Sektörün gururu
Türkiye’nin önde gelen plastik 

film üreticilerinden biri olan Poli-
bak, İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesinde 150 bin metrekare alan 
üzerinde kurulu tesislerinde 1994 yı-
lından beri BOPP ve CPP film üretimi 
gerçekleştiriyor. Polibak, bölgedeki 
3 ayrı işletmesinde yılda 130 bin ton 
BOPP, 25 bin ton Metalize BOPP ve 
3 bin ton CPP film üretim kapasitesi-
ne sahip.

Müşteri beklentisini 
en üst düzeyde karşıla-
yacak şekilde üretilen 
ve kalitesinden taviz 
vermeden tasarlanıp 
geliştirilen Polibak film 
ürünleri, albenisi ile 
kullanıldığı ürüne değer 
katarken, gıdanın raf 
ömrünü uzatması ile 
başta gıda ambalajı 
olmak üzere etiketle-
me, kırtasiye ve tekstil 
ürünlerinin ambalajlan-
ması gibi pek çok alanda 

kullanılıyor.
Polibak, deneyimli Ar-Ge kadro-

suna sahip olmanın, müşterilerine 
yüksek kalitede ve çözüm odaklı ser-
vis sunmanın yanı sıra yenilikçilik ve 
sürekli ilerleme ilkesi doğrultusunda 
gelişen teknolojiyi sürekli olarak 
bünyesine katıyor, her yeni yatırımıy-
la üretim kapasitesini artırıyor.

2010 yılı Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesinde 401. 
sırada yer alan Polibak, 2012 yılında 
285., 2014 yılında 290. ve 2015 
yılında 268. sırayı alarak başarısını 
kanıtlamaya devam ediyor. 

Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
sanayicilerinin dayanışması

SEKTÖR
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Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber, 

korsan servislerin piyasaya zarar verdiğini 
belirterek, “Yetkiliservis.gov.tr gibi bir 
adres alacağız. Tüm tüketiciler burada 
servislerini görecek. Bunu kurarsak sahte 
servislerin önüne geçebileceğiz” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 
ürünlerin garantisi ile servis hizmetleri 
konusunda sanayicileri bilgilendirdi. 
EBSO’nun Ticaret İl Müdürlüğü ile 
ortaklaşa gerçekleştirdiği, EBSO Çevre 
Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan 
Çiçekçi’nin yönettiği seminerde, Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı 
Avni Dilber Garanti Belgesi Yönetmeliği 
ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği 
konularında açıklamalarda bulundu. 
EBSO Meclis Üyesi Fuat Eroğlu da 
sanayicilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm 
önerilerini aktardı. Toplantıya katılan 
İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü de 
sorumluluk alanlarındaki konuları not aldı.

Yeni sistem geliyor
Tüketicinin Korunması ve Piyasa 

Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Avni 
Dilber, ticaret yaparken vatandaşların 
haklarını korumanın yanı sıra ticaret 
erbabının da haksız rekabete uğramaması 
için çaba gösterdiklerini ifade ederken, 
satış süreci, garanti, ticari reklamlar ve 
satış sonrasına kadar bütün uygulamalara 
yönelik mevzuatlar düzenlemeye 
çalıştıklarını bildirdi.

Avni Dilber, ayıplı maldan üreticinin 
sorumlu olduğunu, ancak bu alanda 
düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu 
belirtirken, Ticaret Bakanlığı olarak 
garanti belgesiyle servis belgesini 
bir araya getirecek uygulamalar 
planladıklarını anlattı. Dilber, “Bazen 
ürünün değeri servis hizmetine gerek 
bırakmıyor. 2014 yılına kadar pilli diş 
fırçalarına şarj istasyonu isteniyordu. 
Bazen de ürünün yanında verilen satış 
sonrasına ilişkin çok sayfalı belge ciddi 
bir maliyet unsuru haline gelebiliyor. Şaka 
gibi, ama böyle. Ticaret Bakanlığı olarak, 

Tüketicinin 
Korunması ve 

Piyasa Gözetimi 
Genel Müdür 

Yardımcısı Avni 
Dilber, Ticaret 

Bakanlığı olarak 
yetkili servisleri 
bir çatı altında 
toplayacak bir 

sistem kurmaya, 
sahte servislerin 
önüne geçme-
ye çalıştıklarını 

bildirdi. 

Garanti ile servis belgesi birleşiyor
servis sahteciliği bitiriliyor
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garanti belgesiyle servis belgesini 
bir araya getirecek bir uygulama 
düşünüyoruz” dedi.

Günümüzde sahte servislerin 
türediğine ve bunların piyasaya 
zarar verdiğine dikkat çeken 
Dilber, “Sanki yetkili servismiş 
gibi piyasaya çıkıp aslında hiç 
yetkili olmayan servislerin ürünlere 
müdahale ettiği, daha doğrusu 
hizmet vermediği, bu şekilde de 
ürünün garantisini bozduğu bir 
sistemle karşılaşıyoruz. Sadece 
Arçelik’in kendi adını kullanan 
sahte servislerle ilgili 50’yi aşkın 
başvurusu var. Ayrıca Ürünle 
birlikte gönderilen basılı evraktaki 
servis bilgileri zaman içinde 
değişebiliyor. Yetkili servisleri 
bir çatı altında toplayacak ve 
sahte servislerin önüne geçecek 
bir sistem kurmaya çalışıyoruz. 
Kurumun, firmanın kendi internet 
sitesindeki satış ve servislere ilişkin 
bilgilerin güncel halinin yer almasını 
istiyoruz. Çünkü servislerin uymak 
zorunda oldukları yükümlülükler 
var. yetkiliservis.gov.tr gibi bir adres 
oluşturacağız ve tüm tüketiciler 
arama motorlarında servis 
sorgulamak yerine bu siteye girerek 
kendi yetkili servisini bulacak” diye 
konuştu.

Firmanın bir ürünle ilgili 
faaliyetinin bittiği veya ürünün 
kullanım süresinin dolduğu 
durumda satış sonrasına ilişkin 
faaliyet belgesi almasına gerek 
olmadığını hatırlatan Dilber, 
servislerin sayısının da yeterli 
sayıda olmasını, fazla servis 
açmanın maliyet ve hizmet 
yeterlilik belgelendirmesi açısından 
sorunlara neden olabileceğini 
söyledi.  

Tüketici hakem heyetlerinin 
tüketici lehine verdikleri kararların 
3-4 yıl önceye kadar yüzde 94’ün 
üzerindeyken 2019 yılında yüzde 
67’ye kadar gerilediğini, bunun 
en önemli nedenlerinden birinin 
heyet üyelerine verilen eğitimler 
olduğunu söyleyen Avni Dilber, 
tüketici hakem heyetlerinde 

profesyonel karar oluşturmak 
amacıyla raportörler istihdam 
edildiğini ve karar süreçlerinin 
Ticaret İl Müdürlükleri bünyesinde 
toplanmasına yönelik olarak 
karar verici heyet sayısını da 211’e 
düşürdüklerini bildirdi.

Kamuda garanti yok
Ürün garantisiyle ilgili mevcut 

bütün tanım ve uygulamaların 
tüketici lehine yapıldığını belirten 
Dilber, kamu alanında ticaret 
erbabının bir başka ticaret erbabına 
yaptığı satışlardaki garantilere 
yönelik sorunların henüz 
çözülemediğini, alıcı ve satıcının 
muzdarip olduğunu anlattı. Avni 
Dilber, “Kamu alanında, yani 
ihalelere konu olan işlerde tacirden 
tacire olan satışlardaki sorun 
henüz tam anlamıyla çözülmüş 
değil. Satıcının dışında alıcının 
da ciddi sıkıntısı var. Ancak 
sanayici ve tüketiciye yönelik 
ürünleri ayrıştırdık. Tacirden tacire 
satışta Borçlar Kanunu hükümleri 
uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleme ve 
destek ihtiyacı
EBSO Meclisi’nde Plastik 

İnşaat Sanayi Malzemesi Meslek 
Komitesi’ni temsil eden Fuat 

Eroğlu, Ticaret Bakanlığı’nın olaya 
sadece tüketici nezdinde baktığını, 
garanti kapsamına ilişkin tanımların 
yanlış ya da eksik olduğunu dile 
getirdi. 

Tüketici Mahkemeleri’nin 
kurulduğunu ancak hak ararken 
özellikle kamu kesiminin bu işin 
tamamen dışında kaldığını ileri 
süren Eroğlu, “Kamunun yaptığı 
düzenlemelerin pratik hayatta 
karşılığı yok. Tüketicilerin ve 
sanayicilerin şikayeti arasında 
fark var, tüketici daha rahat 
şikayet edebiliyor. Bir sanayici 
olarak diyebilirim ki, durduk 
yere ihracat yapılmıyor. İhracatçı 
olmak için de kaliteli ürün yapan 
sanayicilerin beslenmesi gerekiyor. 
Beslenmek için de standartları 
yüksek ürün üretmemiz gerekiyor. 
Hem tüketicilerin hem kamunun 
standartları yüksek ürünleri talep 
etmesi ve kullanması gerekiyor. 
Kamuda garanti süresi 2 yıl ancak 
kimse hesap sormuyor. Kamunun 
parası, hepimizin parası… Malın 
ekonomik ömrü tanımlamasının 
olması, ekonomik ömrünün uzun 
olması gerektiğini düşünüyorum. 
Mesela bir ‘Alman Malı’ dediğimiz 
zaman bir ekonomik ömrü vardır. 
Tüketicide bu bilinçle parayı öder” 
dedi.
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İş Kanunu’nun 63 vd. maddelerinde 
çalışma süreleri ayrıntılı şekilde düzenlen-
miş ancak çalışma süresinin tanımına yer 
verilmemiştir. Buna karşılık, İş Kanunu’na 
ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin   
3. maddesine göre “Çalışma süresi, işçi-
nin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir…”          
O halde her şeyden önce çalışma süresi 
işçinin çalıştırıldığı, işte geçirdiği süre 
diğer deyişle fiili çalışma süresidir. 

Ayrıca, İş Kanunu’nun 66. maddesi 
gereğince işçinin işinde fiilen çalışarak 
geçirdiği sürelerin dışında kalan “çalışma 
süresinden sayılan haller” diğer deyişle 
farazi çalışma süreleri de çalışma süresin-
den sayılmıştır. Örneğin, işçilerin işveren 
tarafından işyerlerinden başka bir yerde 
çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde 
yolda geçen süreler ve yine işçinin işinde 
ve her an iş görmeye hazır bir halde 
bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın 
ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği 
süreler Kanun uyarınca bu kapsamda 
sayılmaktadır.

Pek tabi zorunlu hallerde, olağanüstü 
durumlarda,  teknik bir arızanın gideril-
mesi, acele işlerin söz konusu olması veya 

zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması ha-
linde işveren, işçilerin tamamına veya bir 
kısmına fazla çalışma veya fazla sürelerle 
çalışma yaptırılabilir.

Çalışma hayatında fazla mesai olarak 
adlandırılan fazla çalışma, haftalık 45 saat 
olan çalışmanın aşılması halinde günde-
me gelmektedir. 45 saatlik çalışma süresi 
aksi kararlaştırılmamışsa, haftanın çalışı-
lan günlerine eşit olarak bölünür. Ancak 
tarafların anlaşması ile haftalık normal 
çalışma süresi olan 45 saat, işyerlerinde 
haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati 
aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtı-
labilir.

Bu şekilde 2 aylık zaman diliminde 
işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin 
45 saati aşmaması gerekmektedir. Bu 
uygulamaya denkleştirme adı verilmek-
tedir. Denkleştirme esasının uygulandığı 
hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma 
süresi, normal haftalık iş süresi olan 45 
saati aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 
toplam 45 saati aşsa bile bu çalışmalar 
fazla çalışma sayılmamaktadır.

45 saati aşan her bir saat için verile-
cek ücret, normal çalışma ücretinin saat 

İş hukukunda yasal çalışma
süreleri ve işin düzenlenmesi

Av. Murat ULUSU
Hukuk Danışmanı

Taraflar iş 
sözleşmesiyle 
haftalık çalış-
ma saatini 45 
saatin altında 

belirleyebilirler. 
Haftalık çalış-
ma süresinin 

sözleşme ile 45 
saatin altında 
belirlendiği 
durumlarda, 
sözleşmede 

belirlenen or-
talama haftalık 
çalışma süresini 
aşan ve 45 saa-
te kadar yapılan 
çalışmalar fazla 
sürelerle çalış-

malardır.
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başına düşen miktarının yüzde 50 
yükseltilmesi suretiyle ödenmek-
tedir.

Taraflar iş sözleşmesiyle haftalık 
çalışma saatini 45 saatin altında 
belirleyebilirler. Haftalık çalışma 
süresinin sözleşme ile 45 saatin 
altında belirlendiği durumlarda, 
sözleşmede belirlenen ortalama 
haftalık çalışma süresini aşan ve 45 
saate kadar yapılan çalışmalar fazla 
sürelerle çalışmalardır.

Fazla sürelerle çalışmalarda, her 
bir saat fazla çalışma için verilecek 
ücret normal çalışma ücretinin saat 
başına düşen miktarının yüzde 25 
yükseltilmesiyle ödenmektedir. 45 
saati aşan çalışma yapılması halin-
de fazla çalışma gündeme gelir ve 
45 saati aşan saatler, fazla çalışma 
hesaplamasına göre yüzde 50 
zamlı şekilde hesaplanarak işçiye 
ödenir.

Belirtmek gerekir ki üst düzey 
yönetici pozisyonunda çalışan işçi-
ler bakımından fazla çalışmanın üc-
rete dâhil olduğuna dair düzenleme 
bulunmasa dahi üst düzey yönetici-
ler fazla çalışma ücreti alamaz.

Fazla çalışma süresinin toplamı 
bir yılda 270 saatten fazla olamaz. 
İşçi onay vermiş olsa dahi 270 saati 
geçecek şekilde fazla mesai çalış-
ması yapmaya zorlanamaz. Ancak 
bu sınırlamaya rağmen işçiye 270 
saati aşacak şekilde fazla çalışma 
yaptırılması halinde bu çalışmaların 
karşılığı olan fazla mesai ücretinin 
işçiye ödenmesi gerekir.

Fazla saatlerle çalışmak için işçi-
nin onayı alınmalıdır. Fazla çalışma 
ihtiyacı olan işverence bu onay iş 
sözleşmesinin yapılması esnasında 
ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığın-
da alınır ve işçi özlük dosyasında 
saklanır. Düzenlemeler ve Yargıtay 
kararları işe girişlerde iş sözleş-
mesinde bu husus belirtilse dahi 
her yılın başında işçilerden yazılı 
onay alınması gerektiği yönünde-
dir. Yargıtay, sözleşmede yer alan 
onayın sadece ilk yıl için geçerli 
olduğunu kabul etmektedir. Fazla 
çalışma için işçiden yazılı onay 

almayan işveren idari para cezası ile 
cezalandırılmaktadır. Fazla çalışma 
veya fazla sürelerle çalışma yapmak 
istemeyen işçi, verdiği onayı 30 
gün önceden işverene yazılı olarak 
bildirimde bulunmak kaydıyla geri 
alabilir.

İşçilerin işlemiş olan fazla 
çalışma ve fazla sürelerle çalışma 
ücretleri normal çalışmalarına ait 
ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Ka-
nunu’nun 32 ve 34’üncü maddeleri 
uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret 
bordrolarında ve İş Kanunu’nun 
37’nci maddesi uyarınca işçiye 
verilmesi gereken ücret hesap pu-
sulalarında açıkça gösterilir.

Fazla çalışma veya fazla süreler-
le çalışma yapan işçi isterse bu ça-
lışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, 
fazla çalıştığı her saat karşılığında 
1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle 
çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 
15 dakikayı serbest zaman olarak 
kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest 
zamanı altı ay zarfında, çalışma 

süreleri içinde ve ücretinde bir ke-
sinti olmadan kullanır. İşçinin talebi 
olmaksızın işverenin işçiye zamlı 
ücret yerine serbest zaman kullan-
dırması mümkün değildir.

İş sözleşmeleriyle fazla çalış-
manın ücrete dâhil olacağına ilişkin 
düzenlemeler yapılabilir. Bu halde, 
işçi fazla mesai yapmamış olsa dahi 
sözleşmede belirtilen ücrete hak 
kazanır. Fazla çalışmanın ücrete dâ-
hil olacağına ilişkin düzenlemenin 
geçerli olabilmesi için; fazla çalışma 
ücretinin asıl ücrete dâhil olduğuna 
dair sözleşmede açık hüküm bulun-
ması, fazla çalışma süresinin günlük 
11 saati ve yıllık 270 saati geçme-
mesi gerekir. Ancak aylık ücreti as-
gari ücret veya buna yakın bir ücret 
görünen bir işçinin sözleşmesinde, 
fazla çalışmasının ücrete dâhil oldu-
ğuna dair yapılan düzenleme fazla 
çalışma ücretini de içeren ücret ile 
işçinin iş görme borcu arasında açık 
orantısızlık bulunması nedeniyle 
geçerli olmayacaktır.
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HABER

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Ramazan ayı dolayı-

sıyla geleneksel olarak yürüttükleri 
sosyal yardım faaliyetlerine devam 
ederek ihtiyaç sahibi ailelerle gıda 
yardımında bulundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vak-
fı’nın koordinasyonunda gerçekleş-
tirilen yardımlarda, TOBB’un 50 bin 
liralık yardımına aynı oranda katkı 
sağlayan EBSO, toplam 100 bin 
liraya satın alınan 1667 gıda paketini 
İzmir’in kent merkezine uzak ve 
gelir durumu düşük yörelerinden 
Kiraz’ın Cevizli Köyü, Bergama 
Dereköy, Kınık, Aliağa, Tire, Mene-
men, Torbalı, Pancar, Kemalpaşa, 
Konak’ın Vezirağa, Pazaryeri, Odun-
kapı, Altıntaş, Kocakapı, Zeytinlik, 
Türkyılmaz, Konak, Hasan Özdemir, 
19 Mayıs, 2. Kadriye, Dolaplıkuyu ve 
Tuzcu mahalleleri, Karşıyaka’nın Şe-
mikler mahallesi, Kızılay Urla Şubesi 
ile Ege Eko Engelliler Kooperati’ne 
ulaştırdı.

Gıda paketlerinin ailelere ulaş-

tırılmasında İzmir Serbest Bölgesi, 
Aliağa OSB, Kemalpaşa OSB, Kınık 
OSB, Torbalı OSB, Pancar OSB, 
Tire OSB’nin yanı sıra, Kiraz Cevizli 
ile Bergama Dereköy’deki EBSO 
İlkokullarının Müdürlükleri ile muh-
tarlar görev alarak yardımları bizzat 
teslim etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar, geleneksel hale getirilen 
yardımla her yıl Ramazan ayında 

ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına 
kısmen de olsa katkıda bulun-
manın mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi. Yorgancılar, “Yardımlaşma 
ve dayanışma duygularının her 
zamankinden daha fazla hissedildiği 
bu özel ve anlamlı ayda yardımda 
bulunmamıza öncülük eden Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başka-
nımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi 
sunuyoruz" dedi.

TOBB ve EBSO’dan gıda yardımı
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MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkan Vekili Işın Yılmaz, açılış 
ve başkanlık sunuşlarında, 

Cumhuriyetimizin kuruluş temellerinin 
atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
99. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden 
kutladığını söyledi. 23 Nisan 1920 
tarihinin, egemenliğin asıl sahibi olan 
millete devredildiği, şanlı, unutulmaz 
bir tarih olduğunu, 23 Nisan ruhu ve 
millet egemenliği bilinciyle yetişecek 
ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri 
olacak nesiller için bir armağan, ülkemiz 
için çok büyük bir gurur olduğunu dile 
getirerek, bugünleri bizlere emanet eden 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 
tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla, 
gazilerimizi saygıyla bir kez daha andığını 
belirtti.

Yılmaz, dünyanın en kıymetli 
hediyesini çocuklara yokluk döneminde 
vermişken, bugün varlık döneminde 
çocuklarımızı koruyamamanın hem derin 
üzüntüsünü, hem de utancını yaşadığını, ki 
herkesin de yaşaması gerektiğini söyledi. 
Beş yaşındaki bir çocuğun evinin önünde 
maruz kaldığı iğrenç durumun telafisinin 

sadece psikolojik destek olamayacağını, 
bu olayın ne ilk, görebildiğimiz kadarıyla 
da ne son olduğunu, yapılanın bir 
vahşet, ilkellik olduğu için basite 
indirgenemeyeceğini, toplum olarak 
acilen iyileşmemiz gerektiğini ifadeyle, 
suçluların acilen cezasını çekmeleri 
için Cumhurbaşkanı başta olmak 
üzere kamunun sorumluluğunu yerine 
getirmesini bir vatandaş, bir kadın ve bir 
anne olarak istediğini vurguladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 
174. yıldönümünü kutlayan Yılmaz, 
güvenliğimizin temel taşlarından 
biri olarak yaklaşık iki asırdır hizmet 
veren Polis Teşkilatımız nezdinde tüm 
polislerimize şükranlarını sundu. 

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde, 
seçimi kazanan tüm adayları kutlayarak, 
görevlerinde başarılar dileyen Yılmaz, 
İzmir özelinde de Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tunç Soyer’i tebrik ederek, 
çalışmalarını büyük heyecan ve dikkatle 
izleyeceklerini söyledi.

Kutuplaşma ortamı bitsin
Işın Yılmaz, ülkemizde ne yazık ki 

insanı derinden üzen, yıpratan, geleceğe 

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 
Meclis Başkan 
Vekili Yılmaz, 
ülkemizde ne 
yazık ki insa-
nı derinden 

üzen, yıpratan, 
geleceğe dair 

endişelendiren 
olayların hiç bit-
mediğini, önce 
şehitlerimiz için 
kahroldukları-
nı, sonra şehit 
cenazemizde, 
ortak bir acıda 
dahi nasıl bö-
lündüğümüzü 

gördüklerini ifa-
de etti. Işın Yıl-
maz, çocuklara 
yönelik şiddeti 

de kınadı.

Yılmaz’dan
Meclis 

temennileri
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dair endişelendiren olayların hiç 
bitmediğini, önce şehitlerimiz 
için kahrolduklarını, sonra şehit 
cenazemizde, ortak bir acıda 
dahi nasıl bölündüğümüzü 
gördüklerini ifade etti. Şehidimizin 
cenazesinde yaşanan saldırı olayı 
vesilesiyle birlik ve beraberliği 
pekiştirme beklentilerimizin, 
itidal çağrılarımızın boşa çıktığına 
tanık olmanın son derece üzücü 
olduğunu, şiddet çağrılarında 
bulunarak ortalığı provoke etmeye 
çalışanların yarattığı tablonun ise 
kesinlikle kabul edilemeyeceğini 
söyleyerek, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kez daha 
geçmiş olsun dileklerini ileterek, 
ülkemizin güvenliği için kutuplaşma 
ortamının bir an önce son bulması 
gerektiğini yineledi.

Şehitlerimize bir kez daha 
Allah’tan rahmet, acılı ailelerine 
ve ulusumuza başsağlığı dileyen 
Yılmaz, bu tür kutuplaşma 
girişimlerinin seçim süreci ve 
sonrasıyla birlikte kaybettiğimiz 
zaman ve ayrışmanın ne yazık ki 
telafisinin çok zor olacağını, bir 
an evvel toplum olarak, siyasi 
irade olarak, karar vericiler olarak 
sağduyulu yapıcı bir dille hareket 
etmemiz gerektiğini vurguladı. 

Sanayiciler olarak daha fazla 
üretmek, daha fazla istihdam 
sağlamak istediklerini kaydeden 
Yılmaz, bu nedenle ekonomide 
atılması gereken çok adım varken 
hem ekonomik, hem toplumsal, 
hem de siyasetteki sorunların 
iş dünyasına endişe yaşattığını, 
yabancı yatırımcının da aynı 
endişeyi duyduğunu belirterek, 
güven ortamının yeniden hakim 
olmasını, belirsizliğin en yakın 
zamanda tamamen ortadan 
kalkmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Teröre lanet
Diğer taraftan maalesef dünya 

genelinde de şiddet eğiliminin 
hakim olduğunu, dünyanın 
birbirinden uzak çok farklı 
coğrafyalarında ibadet yerleri 
de dahil olmak üzere yaşanan 
katliamların terörün acımasız 
yönünü ispatladığını, en son 
Sri Lanka’da gerçekleştirilen 
saldırılarda farklı milletlerden 359 
masum insanın öldürülmesinin 
bu gerçeği bir kez daha ortaya 
koyduğunu ifade eden Yılmaz, ikisi 
Türk vatandaşımız olmak üzere 
hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, ailelerine başsağlığı ve 
sabır diledi.

Işın Yılmaz, Mayıs ayında 
başlayacak Ramazan ayının 
ülkemize iyilik, huzur, bereket, 
sakinlik getirmesini ve hayırlara 
vesile olmasını diledi.

EBSO Ailesi
Meclis Üyemiz Feyyaz Ünal’ın 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçildiğini belirten Yılmaz, Ünal’ı 
tebrik ederek, görevinde başarılar 
diledi.

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Muhsin Dönmez’in 
babasının, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyemiz Eyüp Sevimli’nin annesinin 
vefat ettiğini söyleyen Yılmaz, 
merhuma ve merhumeye Allahtan 
rahmet, ailelerine, yakınlarına 
başsağlığı ve sabırlar diledi.

Yılmaz, Meclis Üyemiz Ali Yiğit 
Tavas’ın Çamlı Yem Besicilik Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. firmasından ayrılması 
nedeniyle, yerine Meclis üyeliğine 
Emine Feyhan Yaşar’ın getirildiğini 
belirterek, Yaşar’ı tebrik etti ve 
görevinde başarılar diledi.

1992-1996 yılları arasında EBSO 
Meclisi’nde tek kadın üye olarak 
dikkat çeken Yaşar, böylelikle 23 yıl 
sonra tekrar aynı sıralara dönmüş 
oldu. 

MECLİS
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, bir 
meclis toplantısında ilk kez ekonomi 

konuşmadı. Yorgancılar’ın önceliği bu defa 
toplumsal ayrışmanın zaman kaybedilme-
den sona erdirilmesi, çocuklara ve kadınlara 
yönelik şiddetin durması ve sanıkların en 
ağır cezaya çarptırılması oldu.

Meclis konuşmasının başında, Cumhu-
riyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün; 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” 
diyerek, yeni bir devlet için Kurucu Mec-
lisini tam 99 yıl önce ilk defa topladığını 
söyleyen Yorgancılar, bugünlere gelmemize 
vesile olan başta kurtuluş mücadelemizin 
önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, polislerimi-
zi şükranla, saygıyla, minnetle anarak, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 
kuruluşunun 99. yıldönümünü kutladı. 

Meclis Başkan Vekili Yılmaz’ın da ifade 

ettiği üzere, cinsel istismara uğrayan yav-
rumuzun faili yakalanmış olsa dahi bu tür 
eylemlerde bulunanların insanlıkla bağdaş-
madığını söyleyen Yorgancılar, Mersin’de 
Özgecan Aslan olayı yaşandıktan sonra 
ailesini ziyaret ettiğinde, ailesinin yaşadığı 
travmayı unutamadığını dile getirdi. Yor-
gancılar, küçücük yavrulara yapılan insanlık 
dışı eylemlerin karşılığının idam olması 
gerektiğini, bunun yeniden gündeme alın-
masının caydırıcılık açısından önem teşkil 
ettiğini vurguladı.

Ender Yorgancılar, 31 Mart’taki yerel 
seçimlerinin hemen akabinde yaptıkları 
açıklamayla, üreten kesim olarak gündemi-
mizi artık toplumun enerjisini tüketen siyasi 
polemiklerin, tartışmaların değil, ihracat 
başarılarımızın, inovasyon çalışmalarımızın, 
uluslararası iş birliklerimizin, katma değerli 
üretimimizin oluşturmasını istediklerini 
söyledi. 2019 yılının birinci çeyreğinde yeni 
bir motivasyon, yeni bir heyecan, yeni bir 

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 

Yorgancılar, 
“Rakamlar 

bugün iner, yarın 
çıkar. Bugün 

cinsel istismar, 
şiddet, terör gibi 

daha ivedilikli 
çözülmesi 
gereken 

konularımız var” 
dedi.

Her şeyden önce toplumsal
konularımızı çözmeliyiz

EBSO
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 
Yorgancılar, 
Meclis’te 
ilk kez 
ekonomi 
konuşmadı
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hikaye yazmak istediklerini vurgu-
layan Yorgancılar, piyasalara veri-
lecek mesajların bizi dünden daha 
iyi bir konuma götüreceğini, çünkü 
Türkiye’deki sanayiciye, yatırımcıya 
heyecan gerektiğini belirttiklerini dile 
getirdi.

Huzur ve birlik
Seçimlerin bitmesine rağmen, 

çok önemli sorunlarımız ve çözüm 
bekleyen konularımız varken, ülke 
olarak çok farklı şeyler yaşadıklarını 
bu nedenle Nisan ayı Meclis konuş-
masında ekonomiye değinmeyeceği-
ni ifade etti. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 21 Nisan Pazar günü 
şehit cenazesinde yaşanan linç 
girişiminden büyük üzüntü duydu-
ğunu ve bunun üstesinden gelmenin 
çok kolay olmayacağını gördüğünü 
belirterek, bizim demokrasimize 
olan inancımız azalırsa, adalete olan 
güvenimiz sarsılırsa, birbirimizin en 
ufak bir karşıt görüşüne tahammü-
lümüz olmaz ise, ‘benden değilsin’ 
diye şiddete başvurup, ‘bendensin’ 
diye yanlışa gözümüze kapatırsak, 
telafisi olmayan durumlar yaşana-
cağını vurguladı. Ender Yorgancılar, 
her vatan evladının katılabileceği, her 
siyasi görüşten insanın belki de tek 
bir ortak noktada buluşabileceği, acı-
ların paylaşıldığı şehit cenazesinde 
yaşanan olaylardan duyduğu endi-
şeyi ve tepkilerini, Meclis Başkanımız 

Salih Esen ile birlikte “Bu son olsun” 
diyerek bir basın bülteniyle kamuo-
yuyla paylaştıklarını da hatırlattı.

Endişelerinin Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı nezdinde 
olmadığını, bütünsel bakıldığında 
çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği 
açısından endişelendiğini, bir olma, 
birlik olma geleneğimizin kayboldu-
ğunu, ortak bir acıda dahi tek yürek 
olamadığımız için endişelendiğini, 
her şeyden önce şehidimize ve 
acılı ailesine saygısızlık yapıldığı için 
endişelendiğini, şiddetin topluma 
şuursuzca nasıl hakim olduğunun 
çok net görüldüğü için ve başta de-
mokrasimiz olmak üzere uluslararası 
alanda ekonomimiz de yara alacağı 
için endişelendiğini belirtti. Cenaze 
törenindeki ruh halini düzeltemediği-
miz takdirde, fazla cari açık vermişiz, 
ihracat rekorları kırmışız bunun bir 
öneminin olmadığını, önce iç huzu-
run sağlanması gerektiğini, bir olur, 
birlik olur, hep beraber hareket eder-
sek güçlü Türkiye olabileceğimizi ki 
bu olayın siyaset bilimciler, sosyo-
loglar, psikologlar tarafından da çok 
iyi analiz edilmesini ve güzel ülkemiz 
için objektif bir şekilde kamuoyuyla 
paylaşılarak, gerekenin yapılmasını 
çok istediğini dile getirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, bu vatanın hangi güçlük-
ler içerisinde ve hangi düşmanlıklara 
karşı kazandığını bilen herkesin hu-
zur ve birlik içinde yaşamak istedi-
ğini, 2019 yılında hala şehit verirken 

sen-ben diye ayrışıyor-ayrıştırılıyor-
sak çok daha dikkatli, akıllı ve sağdu-
yulu olmamız gerektiğini vurguladı. 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na 
bir kez daha geçmiş olsun dileklerini 
ileten Yorgancılar, olay anındaki du-
ruşundan dolayı da kendisini tebrik 
ederek, her kime yapılırsa yapılsın, 
siyasi görüşü ne olursa olsun bu tür 
saldırıları birliğimizi bozmak isteyen 
hainlerden ayırmamamız gerektiğinin 
altını kalın çizgilerle çizmek istediğini 
söyledi. 

Bilindiği üzere önce Kuzey 
Irak’tan, ardından tatbikatta Urla ve 
Polatlı’dan acı haberler aldıklarını 
ifade eden Yorgancılar, şehitlerimize 
bir kez daha Allah’tan rahmet, yakın-
larına sabır ve başsağlığı diledi.

Seçim bitti 
tartışma bitmedi
Henüz tam olarak sonuçlanama-

yan, tarihe geçen bir yerel seçimi 
geride bıraktığımızı, ülkemizde son 
5 yılda 7 tane seçim yapılmışken, bu 
yaşadıklarımızın yaşanmaması ge-
rekirken, dış basında ülke imajımızın 
da çok hoş olmadığını hep beraber 
gördüklerini anlatan Yorgancılar, 
dünya ortalamasının çok üstünde, 
yüzde 85’e yakın bir katılımla yapılan 
seçimlerde halkımızın demokrasiye 
olan bağlılığını sandığa giderek gös-
termişken, seçim sonrasında yaşa-
dıklarımızın da bir o kadar önemli ol-
duğunu belirtti. Sonuçlara ilişkin veri 
akışını sağlayan ve bir kamu kuruluşu 
olan tek ajansın, bizlerin vergileriyle, 
bizlere doğru bilgiyi aktarmakta yü-
kümlüyken, görevini ne kadar yerine 
getirebildiğine şahit olduklarını, Kur-

MECLİS

Demokrasiye 
inancımızı 
koruyalım
CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’na saldırı – 
Demokrasiye olan inancımız 
azalırsa, adalete olan güvenimiz 
sarsılırsa, birbirimizin en ufak bir 
karşıt görüşüne tahammülümüz 
kalmazsa, ‘benden değilsin’ diye 
şiddete başvurup, ‘bendensin’ 
diye yanlışa gözümüzü kaparsak 
bunun telafisi olmaz.

Ortak akılla 
çözüm
Terör –
Maalesef dünyanın her tarafında 
yüzünü gösteriyor, ülkesel değil 
küresel bir sorun. Çözümü de 
küresel olmalı. Aksi halde her 
ülkenin başına gelebilir. Ortak 
akılla çözüm bulunmalı. 

Bu travmayı
atlatmak zor
İstanbul Küçükçekmece’de       
5 yaşındaki kızın uğradığı 
cinsel istismar – 
Bu travmayı atlatmak zor. 
Küçücük yavrulara yapılan 
insanlık dışı eylemlerin 
karşılığının idam olmasının 
yeniden gündeme alınması, 
caydırıcılık açısından önem 
teşkil ediyor. İnşallah bu olay 
son olur.
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tuluş Savaşı mücadelemiz süresince 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
kurulmuş bu kuruma 13 saat boyunca 
halkın bilgi alma hakkını kesinti-
ye uğratmanın yakışmadığını, bir 
ülkede kurumların sağlıklı çalışma-
dığı, kurumlara dair şüpheler arttığı 
takdirde, halkın vergileriyle çalışan o 
kurumların yıpranacağını ve herkesin 
zarar göreceğini söyledi.

Yorgancılar, ortalama her yıl bir 
seçimin yaşandığı ülkemizde seçim 
sürecinde gerginlik hâkim oluyorsa, 
seçimlerde veri akışına dair şüpheler 
artıyorsa, şeffaflıkla ilgili kaygılar 
ortaya çıkıyor ve itiraz süreci uzun 
tutuluyorsa, bu ülkeye, bu millete ve 
bu milletin kaynaklarına önemli ölçü-
de zarar verildiğini belirtti. Dünyanın 
hiçbir çağdaş ülkesinde seçim çu-
vallarının üzerinde insanların yatarak 
nöbet tutmadığını, kazananın en kısa 
sürede açıklanması gerektiğini de 
ifade eden Yorgancılar, Yüksek Seçim 
Kurulu’nun seçimlerle ilgili yapılan 
itirazları değerlendirip sonucu bir an 
önce vermesini ve bu konunun gün-
demden kalkmasını temenni ettiğini 
dile getirdi.

Yorgancılar, başta İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanımız olmak 
üzere tüm seçilen her türlü siyasi 
partiden belediye başkanlarını tebrik 
ederek, yeni dönemde, yeni görev-
lerinde başarılar diledi. Aylık faaliyet 
sunumunda da görüldüğü üzere 
seçimin akabinde belediye başkanla-
rını ziyaret etmeye başladıklarını ama 
öncelikle organize sanayi bölgeleri-
mizin olduğu belediye başkanlarımızı 
ziyaret edip, orada OSB’lerle ilgili 
ortaya çıkan, çıkabilecek konularda 
desteklerini isteyeceklerini ifade etti.

Terör uluslararası sorun
Terörün maalesef dünyanın her 

tarafında yüzünü göstermeye devam 
ettiğini, hatırlanacağı üzere 1648 
yılında bugün büyük Avrupa ülkeleri 
arasında imzalanan Westfalya Barış 
Antlaşması ile din savaşlarının sona 
ererek, laik devlet anlayışı içinde 
birbirlerinin iç işlerine karışmama 
kararı verildiğini ve çağdaş uluslara-

rası ilişkilerin temelinin o dönemde 
atıldığını söyledi. Yıl 2019 olduğunda 
Fildişi Sahilleri, Hindistan, demok-
rasinin merkezi kabul edilen Avrupa 
ülkeleri Belçika, Fransa, Almanya, 
Amerika’da terör olayları yaşandığını, 
artık terörün ülkesel değil küresel 
olduğu için çözümünün de küresel 
olması gerektiğini vurguladı.

Meclis Başkan Yardımcımız Işın 
Yılmaz’ın İzmir İtalyan Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini 
söyleyerek kutlayan Yorgancılar, 
Mayıs ayında başlayacak mübarek 
Ramazan ayının da tüm Müslüman 
alemine hayırlı olmasını diledi.

Gökçüoğlu konuları 
değerlendirdi
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar’ın rahatsızlığı nedeniyle 
toplantıdan ayrılması üzerine, ekono-
mik ve güncel konular maddesinde 
Meclis Üyesi sanayicilerin gündeme 
getirdiği konuları Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğ-
lu cevaplandırdı.

Son dönemlerde çok sık yaşanan 
ve ülke yönetiminde bulunanların 
duyarsız kalarak normal karşıladığı 
tecavüz eylemlerinin beka soru-
nundan daha önemli olduğunu, zira 
bekanın çocuklarımızın geleceğinde, 
ahlakta olduğunu, bunları kaybetti-

ğimiz zaman gelişmiş ülke olmaktan 
bahsedemeyeceğimizi belirtti. Ya-
şananlar karşısında Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tek bir 
açıklama ve icraatı olmadığını, oysa 
önce çocuklarımızı korumaları ge-
rektiğini, bu sessizliğin ülkemizi çok 
kötü yerlere getirebileceğini, çünkü 
gelişmemiş ülkelerin, dine dayalı 
ülkelerin uyguladığı normal gördüğü 
sistemlerin şu an yaşandığını söyledi. 
Söz konusu eylemlerde bulunanları 
lanetlediğini dile getiren Gökçüoğ-
lu, hiçbir şey olmamış gibi normal 
hayata devam edebilmenin insanlıkla 
bağdaşmadığını, herkesin empati 
yapması gerektiğini ifade etti.

Meslek lisesi 
memleket meselesi
Murat Kurtalan’a ve eğitim konu-

suna değinen tüm meclis üyelerine 
teşekkür eden Gökçüoğlu, yıllardır 
meslek liselerinin TOBB tarafından 
yürütülmesi talebini dile getirdik-
lerini, son Milli Eğitim Bakanımız’ın 
da aynı görüşte olması neticesinde 
bir protokol imzalandığını söyledi. 
Mesleki teknik eğitimde her ilde bir 
okulun, pilot okul seçileceğini, TOBB 
ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın dene-
timinde ama yürütücü kurul olarak 
TOBB’un ağırlıklı olacağı, TEPAV’ın 
da okul içerisindeki mesleki prog-
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ramları gerçekleştireceğini, başarı 
kaydedilir ise bu okulların sayısının 
artacağını vurguladı. Henüz yö-
netmeliği çıkmadığı için çok fazla 
detay veremediğini, protokole göre 
TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığından 
temsilcilerin yer alacağı bir üst kurul,  
denetleme kurulu olacağını, mes-
lek odalarından ve Milli Eğitimden 
temsilcilerin yer alacağı yürütme 
kurulunun ise okuldaki işleyişi sağ-
layacağını, okulun bulunduğu ildeki 
gereksinimler noktasında detaylı 
çalışmaların gerçekleştirileceğini 
söyledi. 

Gökçüoğlu, protokol kapsamında 
İzmir’de Çınarlı Meslek Lisesi’nin pilot 
okul olacağını toplantı öncesinde 
gelen yazı ile öğrendiklerini belirte-
rek, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim 
ile ilgili bazı tespitleri olduğunu, 
Almanya, Avusturya, Finlandiya’daki 
gibi çocukların becerilerini göre mes-
leklerine doğru yönlendirilmesi konu-
sunda Ankara ve İstanbul’da pilot 
uygulama başlatıldığını, 5 ila 12 yaş 
arasındaki çocukların beceri ve tarım 
atölyelerinde kendi hayal dünyalarına 
bırakılarak becerilerini göre meslek-
lere yönlendirileceklerini çalışmanın 
ilk ayağının bu olduğunu söyledi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 
eğitimin içinde olduğunu için konula-
ra çok hakim ve önemli çalışmalara, 
başarılara imza atan biri olduğunu 
ifade eden Gökçüoğlu, ikinci çalışma-
nın ise öğretmenlerin bilgi aktarımın-
da güncel hale getirilmesi olduğunu, 
zira branşlarda öğretmenlerin sınava 
tabi tutulduğunu, örneğin İngilizce 
öğretmenliğinde maksimum 10 olan 
puanlamada öğretmenlerimizin en 
fazla 4 puan aldığını gördüklerini, bu 
nedenle zaten çocuklarımızın lisan 
bilerek okullardan mezun olamadık-
larını söyledi. 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un 
eskiden teknik öğretmen okullarının 
tekrar hayata geçirilmesi talebini 
gözden geçireceklerini söylediğini 
dile getiren Gökçüoğlu, yapılan pro-
tokolün içinde TOBB olduğunu için 
konunun başka şekle dönüşeceğini 
düşünmediğini belirtti. 

Çalışma barışı bozulmasın
Gökçüoğlu, kıdem tazminatı 

konusunda Erdoğan Çiçekçi’nin çok 
tecrübeli olduğunu, yıllarca ken-
disinden bu konunun detaylarını 
dinlediklerini ifadeyle, KOBİ nitelikli 
firmalarda kıdem tazminatını alabilen 
işçilerin oranının yüzde 20’lerde ol-
duğunu, firmaların iflas ettikten son-
ra işçinin 1 kuruş bile alamadığını ve 
ciddi bir mağduriyet yaşandığını dile 
getirdi. KOBİ’lerin kıdem tazminatını 
fonunun çıkmasını çok arzu ettikle-
rini düşündüğünü, çünkü yüzde 20 
kıdem tazminatı alabilmenin yıllarca 
çalışıp hiçbir şey alamamak anlamına 
geldiğini, büyük kuruluşların, işveren 
sendikasının ve işçi sendikasının da 
istemediğini, aralarında anlaşabilse-
ler sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti. 
TİSK’in verdiği kontenjan noktasında 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin ko-
nulara dahil olduğunu ancak yıllardır 
popülist yaklaşımlar nedeniyle oy 
kaygısı nedeniyle bu konunun halle-
dilemediğini, buradaki tek endişenin 
yıllar itibariyle bu ülkenin ciddi fon 
sıkıntıları yaşaması olduğunu söyledi.  

Firmasında kıdem tazminatını bir 
borç olarak görüp, her gün hesap-
lama yaparak bir fon ayırdıklarını, 
kimsenin buna dokunmadığını, zira 
bunun kul hakkı olduğunu, ilerleyen 
dönemde zora girildiğinde kıdem 

tazminatının bu şekilde ödenebildiği-
ni söyledi. 

Mustafa Dirin’in seçim atmos-
ferini bitirip yapısal değişikliklerin 
yapılması fikrine aynen katıldığını 
söyleyen Gökçüoğlu, 2000 krizini 
yaşamış bir ülkede yüzeysel değil 
yapısal değişikliklerin yapılması ge-
rektiğini söyledi. Ülkemiz tarımında 
düşüş yaşanırken tarım makineleri 
ihracatında son 5 yıldır rekor kırdığını 
ama maalesef ülkemizin makinalı 
tarıma giremediğini, çiftçinin üret-
mekten vazgeçtiğini, bu nedenle 
teşvik sisteminin mutlak değiştiril-
mesi, teşviklerin metrekareye değil 
ürüne verilmesi, toprak reformunun 
gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. 
Gökçüoğlu, tarımda daha iyi noktala-
ra gelebilmek için mutlak kooperatif-
çilik sistemini uygulamaya koymamız 
gerektiğini ki İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ilçelerinde bunu çok güzel 
gerçekleştirdiğini de ifade etti. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Alsancak’taki Elektrik Fabrikası’nı 35 
milyon liraya bazı değerleri kaybet-
memek adına satın aldığını, sanayi 
müzesi yapılması konusunda hemfi-
kir olduğunu dile getiren Gökçüoğlu, 
Odamızın tüm kent konseylerinde 
kadın ve gençlik kolları da dahil ol-
mak üzere temsilcileri bulunduğunu 
belirtti.

MECLİS



48 MAYIS 2019

MECLİS

Murat Kurtalan
Mesleki eğitimde yük sanayicide
EBSO Meclis Üyesi Murat Kurtalan, 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
gününü kutlayarak, Müslüman alemine 
hayırlı Ramazanlar diledi, evinin 
önünde küçücük kızımıza çirkin eylemi 
gerçekleştiren kişiyi lanetlediğini söyledi. 

Kurtalan, bir meslek lisesi mezunu 
olarak gerek maddi, gerek manevi konuda 
meslek liselerimize her türlü desteği 
vermeye gayret ettiğini, bunu hem 

eğitim kurumlarına destek olabilmek, 
hem de şirketlerimizin olmazsa olmazı 
ara eleman ve teknik elemanlarımızın 
kaliteli, nitelik ve nicelik olarak çoğalması 
için yapmaya çalıştığını söyledi. Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın da bu 
konuda kendilerine her türlü desteği 
verdiğini ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin İzmir’de 4 tane pilot okul 
seçtiğini, en iyi uygulamalardan birinin 
de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi olduğunu belirtti. Yine TOBB’un 

Sanayicinin gündemi
toplum ve eğitim

Türkiye gündeminin Mart ayı sonunda yapılan 
yerel yönetim seçimleri ve sonuçlarına odaklandığı 
ortamda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi 
sanayiciler hem toplumsal sorunlara hem mesleki ve 
teknik eğitime hem de çalışma hayatını doğrudan 
ilgilendiren düzenlemelerin etkilerine dikkat çekerken, 
yatırım ve üretimin desteklenmesi gerektiğini de 
vurguladılar. Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit 
eden unsurlara karşı gerek sınır ötesi gerekse yurt 
içinde yürütülen operasyonlarda şehit olanlara 

Allah’tan rahmet dileyen EBSO Meclis Üyesi 
sanayiciler, çocuklara yönelik cinsel istismarı da sert 
dille eleştirdi.

Sanayinin, üretimin desteklenmesi, katma değeri 
yüksek üretim için sektörlerin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli elemanların yetiştirilmesinde mesleki ve 
teknik eğitime önem verilmesi gerektiğini savunan 
İzmirli sanayiciler, çalışma barışını korumak amacıyla 
kıdem tazminatına da akılcı yaklaşımlarla çözüm 
üretilmesini istedi. 
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Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış 
olduğu protokol çerçevesinde 
Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin teknik eleman 
yetiştirilmesi konusunda pilot okul 
seçildiğini ancak bir sendikamızca 
bu durumunun protesto edildiğini 
ifade eden Kurtalan, eleştiriye 
karşı olmadığını sadece şekli ve 
boyutu konusunda daha dikkatli 
davranılması gerektiğine inandığını, 
zira TOBB’un bu konuya talip 
olmasının asıl nedeninin sanayicinin 
istediği nitelikte teknik eleman 
yetiştirilememesinden doğduğunu 
dile getirdi.

Öğretmenlerin 
sınav sonuçları
2018 yılında gerçekleştirilen 

KPSS sınavına giren öğretmen 
adaylarının genel yetenek, 
genel kültür ve eğitim bilimleri 
olarak yöneltilen 80 sorunun 
ortalama olarak 39’una doğru 
yanıt verebildiğini, aynı öğretmen 
adaylarının genel kültür ve yetenek 
dışında yapacağı, görev alacağı 
alanlarla ilgili girmiş oldukları 
sınav sonuçlarının daha da vahim 
olduğunu ifade etti. İlköğretim 
matematik alanında 50 soruda 
doğru cevap oranının 12.48, başarı 
oranının yüzde 24.56, rehber 
öğretmenlik alanında 50 soruda 
doğru cevap oranının 29.27, başarı 
oranının yüzde 58.54, lise, kimya 
ve matematik alanında 50 soruda 
doğru cevap oranının 15 başarı 
oranının yüzde 30 olduğunu, 
listenin bu şekilde devam ettiğini 
ve bu öğretmen adaylarının bu 
başarı ortalaması ile gençlerimizi 
eğiteceğinin düşünülmesini 
istediğini söyledi.

Bu öğretmenler tarafından 
eğitilen öğrencilerimizin LGS’ye 
girdiklerinde matematikte 
20 sorunun 4.95’ni doğru 
cevaplayabildiklerini, üniversite 
sınavında ise matematikte 40 
soruda 3.923 doğru yanıt verildiğini, 
başarı oranının 9.81 olduğunu, 
fizikte 14 soruda 0.467 doğru yanıt 

verildiğini, 
başarı oranı 
3.34 olduğunu, 
biyolojide 13 
soruda 1.669 
doğru yanıt 
verildiğini, başarı 
oranının 12.884 
olduğunu, bu 
ortalamanın 
Cumhuriyetin 
ilan edildiği 1923 
yılından bu yana 
en kötü rakamlar 
olduğunu 
vurgulayan 
Kurtalan, protesto yapan sendikanın 
önce bu rakamları inceleyip ondan 
sonra protesto yapılıp yapılmaması 
gerektiğine karar vermesinin daha 
doğru olacağını söyledi.

Eğitim konusunda ülkemizin 
halinin içler acısı olduğunu, 
TOBB üretimde daha kalifiye 
eleman yetiştirmek adına Milli 
Eğitim Bakanlığı ile bir protokol 
imzaladığını hatırlatan Kurtalan, 
ancak sanki bütün meslek liselerini 
alıp yerine AVM yapacağının 
düşünüldüğünü ki TOBB’un bu 
mülklere ihtiyacı olmadığını, 
eğitime destek vermeye çalışan 
bir sivil toplum örgütünü 
protesto etmek yerine devlet 
arazilerini özelleştirerek, yerine 
yapılan AVM’ler için bu eylemin 
yapılmasının daha milli ve yerli bir 
yaklaşım olacağını söyledi.

Kıdem Tazminatı Fonu
Murat Kurtalan, kıdem tazminatı 

konusunun durup durup, ısıtılıp 
ısıtılıp gündeme taşındığını, 
ekonomik program kapsamında 
yapılan açıklamadan anladığı 
kadarıyla bu fona her ay çalışanların 
o aya tekabül eden tazminat 
miktarlarının işveren tarafından 
devlete ödenmesinin gündemde 
olduğunu, herhalde işverenin 
bu ücreti elinde tutamayacağı 
düşünülerek devlete ödenmesinin 
istendiğini, oysa bu ülkenin 
geçmişinde içler acısı bir Zorunlu 

Konut Tasarruf Fonu faciası 
bulunduğunu, üzülerek izlediği 
işsizlik fonu konusunun olduğunu 
ki işsizlik fonunun içindeki para 
gerçekten yeterliyse bunun başka 
yerlere aktarılması yerine yine 
işçiler için kullanılması gerektiğini 
söyledi.

Şu anda kıdem tazminatının 
işverenler açısından da büyük bir 
avantajı olduğunu, çalışanların, 
aidiyet ilkesiyle beraber tazminatını 
yakmamak adına kolay kolay iş 
değiştirmediklerini, yeni sistemle 
bu ortadan kalkacağı için zaten işçi 
bulmakta büyük zorluk çekerken, 
eğitimli ve tecrübeli işçiyi iyice 
unutmak durumunda kalacaklarını 
söyledi. İşçiler için zaten tek 
kaçınılmaz tasarruf fonunun bu 
olduğunu, illaki kıdem tazminatı 
konusunda bir şeyler yapılmak 
isteniyorsa, 3 yıl önce EBSO 
kürsüsünden önerdiği bireysel 
emeklilik sigorta sistemini tekrar 
önerdiğini söyledi.

Mustafa Dirin
Ülkemizin üretime 
ihtiyacı var
EBSO Meclis Üyesi Mustafa 

Dirin, şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. 
Dirin, bürokraside bürokratların 
önemli bölümünün imza atmaktan, 
sorumluluk almaktan çekindikleri 
için işlerin ilerlemediğini duyar 
olduklarını, bu durumun yeni 

Murat
Kurtalan

Mustafa
Dirin
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başkanlık sisteminden sonra 
taşların yerine oturmamasından 
kaynaklandığını düşündüğünü 
ifadeyle, en kısa sürede 
bürokratların çalışmaya başlaması 
gerektiğini zira bu ülkenin üretime 
ihtiyacı olduğunu söyledi.

Eğitim sistemindeki eksikliği 
kendisinden önce söz alan Murat 
Kurtalan’ın çok güzel bir şekilde 
dile getirdiğini, çocuklarımıza artık 
kabullenme yerine sorgulamayı 
öğretmemiz, test sorularıyla 
boğmak yerine, merak uyandıran 
yaratıcılığı öğretmemiz gerektiğini, 
bunu yapmadığımız sürece dünya 
ülkeleri ile aramızdaki makasın 
gittikçe açılacağını söyledi.

Dirin, tarımda korkunç ve çok 
yanlış bir devrede bulunduğumuzu, 
artık sonuçları değil sebepleri 
tartışmamız ve iyi bir reform 
yapmamız, tarımdaki düşüşün 
nedenini dönemsel tabiat olaylarına 
bağlamamamız gerektiğini, çünkü 
teknolojik çağda nasıl tedbirler 
alınacağının belli olduğunu ama 
bunu masa başındaki karar 
vericilerle değil, tarımla ilgilenenler 
ve sivil toplum örgütleriyle beraber 
yapmak gerektiğini, bu konuda 
dünyada çok güzel örnekler 
bulunduğunu söyledi. 

Sanayi desteklenmeli
Türkiye’nin kendi tasarrufu 

yetmediği için dış finansmana 
ihtiyacı olduğunu, uzun vadeli 
tasarruf imkanlarının geliştirilmesi 
gerektiğini anlatan Dirin, ülkemizde 
bugün hiç kimsenin tasarruf 
edecek durumda olmadığını, bunu 
yapabilmek için önce üretim artışı, 
gelir artışı gerektiğini dile getirdi. 
Dirin, mevcut üretimimizi arttırarak 
yüksek teknoloji, yüksek gelir 
getirecek mamüller üretmemiz 
gerektiğini, kilogram başına 
düşen ihracat tutarımızın 1.3 dolar 
ile son derece düşük seviyede 
bulunduğunu belirtti.

Mustafa Dirin, Türkiye’nin 
altyapısını inşa etmek için hatırı 
sayılı yatırımlar gerçekleştirilmesi 

gerektiğini, 
tasarruflarımızı 
altyapı veya 
inşaat ile betona 
değil, katma 
değerli üretim 
yapılabilecek 
sanayi 
tesislerine, Ar-
Ge çalışmalarına 
kullanmamız 
gerektiğini ifade 
etti.

Küçücük 
yavrularımıza 
yapılan 
eylemlerin cezasının idam olmaması 
gerektiğini anlatan Dirin, çünkü 
idamın kolay bir ölüm olduğunu, 
daha ağır cezalar verilmesi 
gerektiğini söyledi.

Hayrullah Sorkun
Sanayi Müzesi için 
önemli adım
EBSO Meclis Üyesi Hayrullah 

Sorkun, Alsancak’taki elektrik 
fabrikasının İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından satın 
alındığını, oysa başka illerde bu tür 
mekanların kurumlara bağış olarak 
verildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
elektrik fabrikasını almaktaki 
amacının sanayi fuarı yapmak 
olduğunu dile getiren Sorkun, bu 
fuarın TOBB, EBSO, İBB ortaklığı 
ile yapılabileceğini düşündüğünü, 
hatta mekan yeterli olursa 
EBSO’nun merkezinin de buraya 
taşınabileceğini söyledi.

Sorkun, bilindiği üzere 
Belediyelerin Kent Konseyleri 
bulunduğunu, çeşitli kurumlardan 
gönderilen temsilcilerden 
oluşan bu konseylere Odamız 
Meclis üyelerinden de temsilci 
gönderilebileceğini söyledi.

Anbar’dan çocuğa 
şiddete lanet
EBSO Meclis Üyesi Nedim Anbar, 

küçük yavrumuzun başına gelenler 
konusunda herkesin kaanatini 

dile getirdiğini, ancak bazı basın 
kuruluşlarının, 5 yaşındaki çocuğu 
sokağa yalnız başına bırakan 
ana-babasını da suçlayan ifadeler 
kullandığını dile getirerek, bu haberi 
yapanların, o eylemi yapan kadar 
sapkın olduklarını dile getirdi ve 
hem eylemi gerçekleştiren, hem de 
buna çanak tutanları lanetlediğini 
söyledi.

Erdoğan Çiçekçi
Kıdem tazminatına 
akılcı yaklaşılmalı
EBSO Meclis Üyesi Erdoğan 

Çiçekçi, 30 seneye yakın kıdem taz-
minatı işine emek verdiğini, işveren 
sendikalarında 25 sene yönetim ku-
rulu üyeliği yaptığını, onlarca toplu 
sözleşme müzakeresine katıldığını 
söyledi. Türkiye’de, 1980’li yılların 
sonrasında Singapur modelinin 
bürokratlarca lanse edilmeye başla-
dığını hatırlatan Çiçekçi, İzlanda ve 
Singapur’da olduğu gibi hükümetin 
sağına işveren sendikasını, soluna 
işçi sendikasını alıp toplu sözleşme 
yapma niyetine girse de bunu hiçbir 
zaman başaramadığını, işçi sendi-
kalarının güçsüzleştiğini, işveren 
sendikası zaten işverenin yüzde 
1.5’unu temsil ettiğini belirtti.

Son dönemde yine ilgili Bakanı-
mızın “tarafları çağırarak müzakere 
yapıp sonuç alacağım” dediğini, 
ancak tarafların düşüncelerini zaten 
çok açık şekilde ifade ettiğini, 
Türk-İş’in “benim kırmızı çizgim 

Hayrullah
Sorkun

Erdoğan
Çiçekçi

MECLİS
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30 güne dokunmamaktır” derken 
karşı tarafın “fona para yatırmak 
istemiyorum” dediğini, dolayısıyla 
tarafların bir araya geleceği müza-
kereye mutlaka Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin de dahil edilme-
sinde fayda olduğunu söyledi.

TOBB sürece dahil olmalı
Erdoğan Çiçekçi, Türkiye’de 

yıllardır sendika konularının, kıdem 
tazminatı konularının konuşulup 
durduğunu, son yapılan açıklama-
larda heyecan bile hissetmedikle-
rini, çünkü hükümetin istediği gibi 
konuyu bir gündeme getirip, bir 
gündemden çekerek bir türlü netlik 
kazandıramadığını belirtti. Ancak 
son yapılan kıdem tazminatı açık-
lamalarında tabiri caizse “ördekten 
tüy yolunmak” istendiğini o neden-
le TOBB’un ve Odaların mutlaka 
müzakereye dahil olması, konuya 
ilişkin hazırlanacak taslak için 

mutlak görüş bildirmek istendiğinin 
dile getirilmesi gerektiğini söyledi. 
Bu yapılmadığı takdirde oldubitti 
ile ciddi sıkıntı yaratacak kararlar 
alınabileceğini, ferdi sigorta ve kı-
dem tazminatından gelecek paralar 
ile çok ciddi fon yaratılabileceğini, 
o nedenle fonun kullanım şeklinin 
mutlak garanti altına alınmasının 
önem arz ettiğini söyleyen Çiçekçi, 
nitekim ekonomimizin içinde bu-
lunduğu durumdan para bulmadan 
çıkmasının mümkün görünmediğini 
vurguladı. Çiçekçi, kıdem tazminatı 
konusuna çok akılcı yaklaşabilmek, 
uzak durmamak adına en kısa 
sürede konuya ilişkin hem meslek 
komitelerimizden hem çalışma 
gruplarımızın toplanarak Odamız 
adına hükümetten bilgi istemesi 
gerektiğini de dile getirdi. 

Seçim sonuçları
Çiçekçi, yapılan yerel seçimlerin 

iyi bir sonuç verdiğini, demokrasinin 
ne yapılırsa yapılsın bu milletin vaz-
geçilmez isteği olduğunun ortaya 
çıktığını ifadeyle, muhalefetin son 
seçimde demokrasi adına önem-
li bir mesafe kat ettiğini, bunda 
Türk ulusunun yüzde 85’inin seçim 
sandığına gidip oyunu kullanma-
sının çok büyük etkisi olduğunu, 
ülkemizin önümüzdeki süreçte daha 
iyi günlere ulaşacağına inandığını 
söyledi.

Kızının kendisine “Tahıl Beyin” 
adında hediye ettiği kitabı çok fay-
dalı bulduğunu ve severek okudu-
ğunu, özetini çıkararak bazı meclis 
üyeleri ile paylaştığını hatırlatan 
Çiçekçi, özellikle Alzheimer’dan 
korunmak adına beslenme önerileri 
bulunduğunu ve doğru uygulandı-
ğından kilo da verildiğini, kendisinin 
11 kilo verdiğini dile getirerek, iste-
yen tüm meclis üyeleri ile bu özeti 
paylaşabileceğini sözlerine ekledi.

MECLİS

Sanayi grubu elektrik tüketicilerinin Nisan ayın-
daki elektrik faturalarına megavatsaat (MWh) başına 
67 TL’lik ilave yük geldi.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ), 
Nisan ayına ilişkin megavatsaat (MWHh) başına 
YEKDEM maliyetleri açıklandı. Buna göre yenilenebi-
lir enerji kaynaklarını destekleme (YEKDEM) meka-
nizması kapsamındaki santrallere 
yapılan ödemelerin elektrik ma-
liyetleri üzerindeki ilave etkisini 
yansıdan YEKDEM maliyeti Nisan 
ayında 141 lira 68.7 kuruş oldu. 

EPİAŞ’ın verilerine dayandıla-
rak yapılan hesaplamalar, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
(EPDK) daha önce duyurduğu 
YEKDEM maliyet tahmininin yak-
laşık yüzde 90 oranında saptığını, 
yani maliyetin beklentilerin yakla-
şık iki katı düzeyinde gerçekleşti-
ğini ortaya koyuyor. 

Sanayi grubu elektrik abone-
leri, ilgili aydaki tahmini elektrik 
maliyetini hesaplamak için gün 

öncesi elektrik piyasasında oluşan piyasa takas 
fiyatının (PTF) üzerine tahmini YEKDEM maliyetini 
de ekliyor. YEKDEM maliyeti Nisan ayında EPDK’nın 
tahmini olan 74.3 TL yerine 141.7 TL’ye ulaşınca, 
aradaki yaklaşık 67 TL’lik fark, beklenmedik ilave bir 
elektrik maliyeti olarak sanayiciye fatura ediliyor.

Sanayiciye yeni enerji yükü
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SAĞLIK

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi

10 Mayıs tüm dünyada hareketsiz 
yaşama dur deme, sağlıklı bir ya-
şam için fiziksel aktivitenin önemine 
dikkat çekme adına “Dünya Sağlık 
İçin Hareket Et Günü” olarak kutlanır. 
Bu yıl da yine T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 
koordinatörlüğünde tüm Türkiye’de 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tabii ki 
bu etkinliklerin ağırlığını çeşitli sportif 
faaliyetler oluşturdu.

Hareketsizlik modern çağın has-
talığı, evet bilerek hastalığı diyorum. 
Zira ABD’de uzun yıllardır doktorlar 
ilaç reçetesi yanında bir de egzersiz 
reçetesi düzenliyorlar. Aslında tabii bir 
de sağlıklı beslenme programı. Ama 
bizim ülkede yılda bir kez göstermelik 
bir etkinlik, iş tamam yasak savılmış 
oluyor.

Halbuki sağlıklılık hali bir bütündür. 

HAREKET 

ET

Dünya 
genelinde 
ölümlerin 

yüzde 6’sına 
hareketsizlik 

sebep olmakta, 
bu da 4’üncü 

sırada yer 
almaktadır. 
Diyabetin 

yüzde 
27’si, kalp 

hastalıklarının 
yüzde 30’u, 

meme ve kolon 
kanserlerinin 
de 23’ünün 
ana nedeni 

fiziksel aktivite 
eksikliğidir. 
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Salt “hastalık veya sakatlığın olma-
ması değil fiziksel, ruhsal ve sosyal 
yönden tam bir iyilik hali” olarak 
Dünya Sağlık Örgütü’nce (DSÖ) 
tanımlanmıştır.

Aslında sadece birey hasta 
olunca müdahale etmek çağdaş 
bir yaklaşım değildir. Koruyucu 
sağlık tedbirleri ile hasta olmadan 
bireyin bu “iyilik halini” sürdürme-
sini sağlamak çok daha doğru ve 
ekonomik bir davranıştır. Böylece 
devletlerin genel sağlık giderleri de 
azalacak, iş gücü kayıpları düşecek 
ve ekonomiye pozitif etkisi ola-
caktır. Tüm bu nedenlerle Dünya 
Sağlık Örgütü 2003 yılında aldığı 
bir kararla 10 Mayıs’ı “Dünya Sağlık 
İçin Hareket Et Günü” olarak ilan 
etmiştir.

Kronik hastalıkların (obezite, 
yüksek 
tansi-
yon, 
diyabet 
vs.) 
ortak 
risk fak-
törlerin-
den en 
önemlisi 
hareketsiz 
bir yaşam-
dır. Ve de 
ölüme neden olan risk faktör-
leri sıralamasında 4’üncü nedendir.

Fiziksel aktivite olarak öyle 
aşırı büyütülecek sportif faaliyetler 
kasdedilmez aslında. Kaslarımızı, 
eklemlerimizi harekete geçirerek 
enerji tüketimi ile gerçekleşen 
herhangi basit bir hareket bile 
bedensel hareket olarak ve fizik-
sel aktivite olarak tanımlanabilir. 
Bunların en ideali de tempolu ve 
“postacı yürüyüşü” de denen bir 
tarzda yürüyüştür. Uzmanlara göre 
haftanın her günü 25 – 30 dakika 
böyle bir yürüyüş, bir çok kronik 
hastalığın önlenmesinde yeterlidir.

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 
Küresel Eylem Planı’nda 2025 
yılına kadar küresel bazda ulaşıl-
ması planlanan 9 hedeften 3’üncü 

sıradaki fiziksel hareketsizliğin 
yüzde 10 düzeyinde azaltılması 
amaçlanmaktadır.

Gördüğünüz gibi hastalıklar 
tanımlanırken bile bulaşıcı hasta-
lıklardan ayrıca söz edilmektedir. 
Bulaşıcı hastalıklar ise “aşılama” 
ile önlenebilmektedir. Bizde ise 
aşı olmayı reddeden büyük bir 
kitle vardır ve ne akla hizmet ise 
isteyen aile aşı olmayabilmektedir. 
Aşı olmak bir insani hak değil, bir 
zorunluluktur.

Neyse konumuz bu değil, fizik-
sel aktivite… Hareketli bir yaşam, 
spor, egzersiz, her ne derseniz 
deyin ama hemen şimdi hareketli 
bir yaşama adım atın. Sonra da 
bu adımları 
sıklaştırırsınız. 
Hemen 

şimdi 
derken 
şimdi 
bulundu-
ğunuz 
çevre-
de, ko-
numda, 
hiçbir ön 
koşu-
la bağlı 
olmadan, fiziksel hareketliliğinizi 
arttırabilecek faaliyetlerde bu-
lunabilirsiniz. Bunu iş yerinizde, 
oturduğunuz yerde yapabilirsiniz. 
Masa başı veya benzer şartlarda 
egzersizler için internette bir dolu 
video bulabilirsiniz. Yapılabilecek 
hareketlerin çokluğuna şaşıracaksı-

nız, “öyle burada, bu şartlarda, ne 
yapabilirim ki?” demek yok ha.

Dünya genelinde ölümlerin 
yüzde 6’sına hareketsizlik sebep 
olmakta, bu da sıralamada dediğim 
gibi 4’üncü sırada yer almaktadır. 
Diyabetin yüzde 27’si, kalp has-
talıklarının yüzde 30’u, meme ve 
kolon kanserlerinin de 23’ünün ana 
nedeni fiziksel aktivite eksikliğidir. 
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı araştır-
masına göre, bireylerin yüzde 72’si 
düzenli fiziksel aktivite yapma-
maktadır. Çok hareketli dediğimiz 
çocuklarımızın bile yüzde 59’u 
düzenli egzersiz yapmamakla, her 
geçen yıl sosyal medya kullanımı-
nın artması nedeni ile bu hareket-

sizlik yüzdesi azalacağına 
artmaktadır.

Yürüyüş dedik 
ama “sağlıklı bir 
yürüyüş için hafif 
ısınma hareket-
leri ile başlamalı” 

diyor uzmanlar. 
Isınma hareketleri yapılmadan ani 
başlanan spor yarar yerine zarar 
getirebilir. Kalp krizlerini tetikle-
yebilir. Akşam yemeği sonrası tok 

karna sıkı bir yürüyüş veya halı 
saha maçı tehlikeli olabilir. 

Kısacası ani yüklenmey-
le başlanan, yarışma 
tarzı egzersizler tehlikeli      

olabilir, aman dikkat!

SAĞLIK
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HABER

Kitapları binlerce kişiye ulaşan 
ve televizyon dizilerine konu 
olan Psikiyatrist Dr. Gülseren 

Budayıcıoğlu, şiddet zincirinin kadınlar 
tarafından ve sevgiyle kırılabileceğini 
söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı’nın 
ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim 
gören yüzlerce gence verdiği karşılıksız 
eğitim bursuna katkıda bulunan EBSOV 
Kadınlar Birliği, bu amaçla düzenlediği 
kültür etkinliğinde son dönemin popüler 
televizyon dizisi İstanbullu Gelin’in 
uyarlandığı Hayata Dön kitabının yazarı 
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nu konuk etti.

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği 
Başkanı İpek Özçelik, toplantının açılış 
konuşmasında düzenledikleri sosyal 
ve kültürel etkinliklerle daha fazla 
yardım yapmak, gelecek adına daha 
çok öğrenciye ulaşmak istediklerini 

vurgularken, destek olanlara da teşekkür 
etti.

EBSO Meclis Salonu’nu hınca 
hınç dolduran kadınlara seslenen Dr. 
Budayıcıoğlu, mutlu olmanın yollarını 
anlatırken, anne ve sevginin insan hayatı 
üzerindeki etkilerine dikkat çekti. 

Psikiyatrinin diğer hekimlik 
alanlarından insan ruhunu tanıtması 
dolayısıyla ayrıştığına işaret eden Uzm. Dr. 
Gülseren Budayıcıoğlu, insanların herkesin 
gördüğü yüzünün yanı sıra sadece 
psikiyatristlerin fark edebildiği başka 
bir yüzü olduğunu söyledi. Doktorluk 
yaparken önünde açılan sır perdelerini, 
duyup, öğrendiklerini mutlaka insanlarla 
paylaşması gerektiği düşüncesiyle 
yazın hayatına girdiğini belirten Dr. 
Budayıcıoğlu, hastalarından öğrendiği 
bilgilerin kitaplardakinden çok daha 
fazla olduğunu ve kitaplarında insanların 

Şiddet zincirini
kadınlar kırar
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kimseye göstermedikleri yüzlerini 
anlatmaya çalıştığını kaydetti.

İnsanların kaderinin doğduğu 
evde yazılmaya başlandığını dile 
getiren Dr. Budayıcıoğlu, “Ve 
kalemler genellikle annelerimizin 
elinde oluyor. O evlerde bize bir 
kader yazıyor hayat. Ailelerimiz 
bizlere hayatı uygulamalı olarak 
öğretiyor. Ve zannediyoruz ki dünya 
böyle bir yer. Aslında binlerce 
dünya var ancak bize o evin içinde 
sadece birini öğreniyoruz. Biz o 
evden o kişi olarak çıkıyoruz hayata. 
Artık bir rengimiz olmuş” dedi.

En büyük şansımız 
annelerimiz
Sevgisiz büyüyen, şiddet, 

baskı, taciz gibi travmalar geçiren 
çocukların gelecek yaşamında sevgi 
paylaşımında bulunamadığını da 
söyleyen Psikiyatrist Dr. Gülseren 
Budayıcıoğlu, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Çocukken zenginlerin şanslı 
olduğunu düşünürdüm. Öyle 
olmadığını üzülerek gördüm. 
Bir çocuğun kader denilen o fon 
müziğini yaratan en büyük şansı 
annesiymiş. Kucağını açarak mı 
bekliyor, yoksa fırlatıp atıyor mu? 
Bir bakış bile insanın hayatını 
değiştiriyor. ‘İki cihan bir olsa 
yıkamaz’ sözünün de, başarısızlığın 
altında yatan da o fon 
müziğidir, çocukluğumuzda 
yaşadığımız hayatla ilgilidir. 
Türk anneleri dünyanın 
en iyilerinden ve biz 
çok sevecen kucaklara 
geldik. Bu nedenle kadın 
ve annelere seslenmeyi 
çok seviyorum ben. Bu 
çocukları biz yetiştiriyoruz, 
onları sevgiyle, paylaşımla 
yetiştirirsek, şiddet zincirini 
kırabilirsek, gelecekteki 
tüm olumsuzlukların önüne 
geçeriz. Bunun ilacı olan 
sevgi, biz kadınlarda…”

Hayatın sesini duyun
İnsanın duygularını 

yaramaz çocuklara benzeten Dr. 
Budayıcıoğlu, “Hayat bizimle 
konuşur, bu bir fısıltı gibidir, iç 
sesimizdir. Bazen geç duyarız. Ama 
bunu hissedin, hayatın sesini duyun. 
Önünüzdeki yollara sizi çekmeye 
başlar. Bu bilinçle yürüyünce, 
hayatın anlamı daha güzel oluyor” 
dedi.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, 
insanın kendini bazen suçlu, eksik, 
yanlış hissettiğini, psikoterapinin 
en önemli özelliğinin kişiye kendini 
affettirmesi olduğunu belirtirken, 

“Kendini affetmiş, kendi ile barışık 
bir kişiden kötü şeyler yapmasını 
beklemeyiz. Dünyaya zarar gelmez 
ondan. Kavga etmeyin, beraber 
yapın. Sevgiyi eylem haline getirirse 
insan, dünyanın sırrı keşfedilecek o 
zaman” ifadelerini kullandı.

Yeni bir kitap ve dizi 
projesi üzerinde çalışan Dr. 
Budayıcıoğlu’nun Hayata Dön’ün 
haricinde Camdaki Kız, Kral 
Kaybederse, Madalyonun İçi, 
Günahın Üç Rengi isimlerinde 
kitapları bulunuyor.

HABER



56 MAYIS 2019

GÖRÜŞ

İhsan ÖZBELGE 
ÖZDURAN
EBSO Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi

Zor geçen bir kış mevsiminin ardından 
bahar aylarının vedası ile yaz mevsimi ge-
liverdi. Doğanın matematiksel işleyişinde 
hiçbir aksama olmadan, dünyanın kendi 
ekseni ve güneşin etrafında dönmesi ile 
geceler sabaha, baharlar yaza dönüştü. 
Hiç vakti şaşmadı ve tüm doğa, matema-
tiksel periyodlarına sadık kalarak uyanışa 
geçti.

Doğanın matematiksel işleyişine dair 
araştırma ve makaleler daima ilgimi çek-
miştir. Örneğin; La Fontaine masallarında 
tembelliği ile tanıdığımız Ağustos Bö-
ceği... Toprak altında yıllarca süren larva 
dönemini tamamlayarak dünyanın her ye-
rinde aynı anda birlik beraberlik içinde ve 
senkronize bir biçimde yeryüzüne çıkarlar. 
Ve her bir Ağustos Böceği çıkardığı sesler 
ile adeta bir doğal termometre görevli-
sidir. Sekiz saniyede sayılan cırcır böceği 
ötüş sayısına 5 ekleyerek hava sıcaklığının 
kaç derece olduğunu bulabilirsiniz. Arı 
kovanlarındaki altıgen bölümlerin her 
birinin aynı ölçüde oluşu, en az malzeme 
ile peteğin birim alanından azami istifade 
etmek isteyen arıların ince bir hesabı-
dır. Archimedes’e ilham olan örümcek 
ağlarının spiral düzenleri, kar tanelerinin 
içindeki eşkenar üçgenler ile günebakan 
çiçeğindeki sayısal veriler ise ilahi düzenin 

muhteşem geometri örnekleridir.
Bir filin ayağının çapını ölçüp 2π sayısı 

ile çarptığınızda filin yüksekliğini yaklaşık 
olarak tahmin etmenin mümkün olduğu 
ve büyük bir ormanda, aynı kütleye sahip 
ağaçların arasındaki ortalama uzaklıkla-
rının güneş ışınlarının geçebilmesi için, 
gövde çapları ile orantılı olduğu bilim 
insanlarınca yapılan tespitlerden sadece 
birkaçıdır.

Velhasılı, bir yağmur damlasının 
yeryüzüne iniş hızından, narin bir pa-
patyanın yapraklarının dizilişine;  insan 
anatomisindeki muhteşem işleyişe ve 
altın orana kadar, keza; müzikten resme, 
mimariden heykeltıraşlığa ve mühendislik 
bilimlerinden felsefeye kadar tüm pozitif 
bilimlerden müspet ilimlere kadar, nizam 
ve intizam içinde var olan matematik;  biz 
modern toplum bireylerinin hayatında 
nasıl bir yer tutuyordu?

Ne yazık ki, kişisel ve fiziksel kaygılar 
ile yatıp kalktığımızı düşünürsek fazla 
kilolarımız, kredi kartlarımızın ekstreleri, 
ticari hayatın kâr zarar hesapları... Ve 
ne acıdır ki; yıllar öncesinden gelen rant 
hesaplarına ve de dış siyasetin paramet-
relerine ve çocuklarımızın geleceğine 
tahvil edilecek olan sandıktan çıkan seçim 
sonuçlarının bilançosu gibi soyut mate-
matiksel verilerle meşgul olurken, politik 
hayatın dip dalgaları ile herc-ü merç 
hayatlar yaşıyoruz.

Geçtiğimiz aylarda İspanya’da yapılan 
genel seçim sonuçlarına göre meclisteki 
350 sandalyenin 164’üne kadın milletve-
killeri sahip olduğu yönündeki haberleri, 
1935 yılı milletvekili seçimlerinde ilk defa 
TBMM’ye giren 18 Türk kadınının manevi 
huzurlarında duyduğumuz mahcubiyet 
ile dinlerken; kadın cinayetlerinin, çocuk 
istismarının ve şehit evlatlarımızın çete-
lesini tutan haberlerden ise acı ve hicap 
duyuyoruz.

Oysa ki; ülkemizde eğitime verilmesi 

Eşref-i Mahlûkat ve 
MATEMATİK
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gereken önemin öncelikli sırasındaki 
yerini alması ile tarımsal ve sınai 
üretim oranında ihracatın gerçek-
leşmesi ve bunların getirdiği döviz 
girdisi, talip olduğumuz görevleri-
mizde yarattığımız katma değerler, 
Türk Lirası’nın değer kazanması; tek 
matematik konumuz ve tek kaygı-
mız olmalıdır.

Yine; geçtiğimiz yıllarda ne 
yazık ki olumlu sonuçlar alamadı-
ğımız Avrupa Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) 
yürüttüğü ve her 3 yılda bir yapılan 
uluslararası PISA testi sonuçlarında 
çocuklarımızın matematik, bilim 
alanında başarı performanslarının 
yüksek olduğu, spor ve olimpiyat 
müsabakalarında skorlar elde ettiği, 
bizleri heyecanlandıracak matema-
tiksel verilerle meşgul olacağımız 
günlerin gerçek olmasını diliyorum. 
Çünkü ülkemizin, Aziz Sancar gibi 
evlatlarının pek çok olduğunu düşü-
nüyorum.

Bu noktada, altını çizmekte her 
zaman ısrar edeceğim konu şu ki; 
belediyelerin bilboardlarını hayal-
lerimizi gerçekleştirmeye yönelik 
“vizyonboard” olarak kullanılması 
hususunda ivedilikle gerçekleşmesi-
ni dilediğim bir duyurum var.

Gözümüzün nuru laik Cumhu-
riyetimizin, başımızın tacı kadın-
larımızın, kıymetli çocuklarımızın; 
güzelliklerle imajine edilerek ön 
plana çıkarıldığı görsellerin, bu 
vizyonboardlarda yılın 365 günü 
yer alması ile müreffeh bir gelecek 
şekillendirmenin mümkün olacağı 
inancı içindeyim.

Bizler, kolektif çalışmalar ile 
tüm sorumluluklarımıza ve hakla-
rımıza sahip çıkarak; tıpkı karadut 
meyvesinin lekesini,  yaprağındaki 
usarenin çıkarabildiği gibi, kanayan 
yaralarımızı kendi gözyaşlarımızla 
yıkayıp temizleyerek tedavi ede-
biliriz. Ve doğadan ibret alarak; 
“eşref-i mahlukatın” en önemli yetisi 
olan “düşünebilme” yetimize sahip 
çıkarak bizler de kendi sorumluluk 
sahalarımızda “insani” denklemleri-
mizi kurabiliriz.

EBSO Vakfı Mütevelli Heyet Üyelerinin eşleri tarafından kurulan 
EBSOV Kadınlar Birliği, sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden 
devam ediyor.

Sosyal İşler Komite Başkanı İncila Kabadayı, Kültür ve Sanat 
Komite Başkanı Benal Özbek, geliri öğrencilere burs olarak verilmek 
kermes düzenledi. Kabadayı ve Özbek, “EBSOV Kadınlar Birliği 
üyelerinin el emeklerinden oluşan ürünlerin sergilendiği kermesimiz, 
ihtiyaçları karşılanan bursiyer öğrencilerimizi mutlu ediyor. Biz de bu 
mutluluğun bir parçası olmaktan gururluyuz” dediler.

EBSOV Kadınlar Birliği Başkan İpek Özçelik önderliğinde 
Küçük Kulüp Aliance Restoran’da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına 
kermes gerçekleştirdi. “En iyi yatırım, geleceğe olan yatırımdır” 
inancı içerisinde “Üret, paylaş, mutlu ol” sloganıyla gerçekleştirilen 
kermes katılımcı, ziyaretçi ve EBSOV Kadınlar Birliği üyelerinin eşleri 
tarafından da yoğun ilgi gördü.  Öğrenciler yararına çeşitli el sanatları, 
dekoratif süs eşyaları, giyecek, ev yapımı yiyecek ve içecekler satışa 
sunuldu. 

Öğrencilere destek olmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten 
EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik, “Düzenlediğimiz 
kermeslerle her yıl yaklaşık 500 bursiyer ile birlikte Kiraz’ın Cevizli 
Köyü ile Bergama Dereköy’de yaptırılan EBSO okullarına maddi 
ve manevi kaynak yaratmak için faaliyetlerde bulunmaya devam 
ediyoruz. Vakfımızın bu sosyal sorumluluğunu yerine getirmesi, 
şüphesiz ki üyelerimizin hiçbir zaman esirgemedikleri ilgi ve 
desteklerine bağlı. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve İzmir’in yanı sıra Ege 
Bölgesi’nden burslar yararına katılım gösteren firmalara da teşekkür 
ederiz” dedi.

En iyi yatırım geleceğe
yapılan yatırımdır
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Ekonomik yapı
1947 yılında bağımsızlığını kaza-

nan Pakistan, 1950’li yıllarla birlikte 
istikrarlı büyüme ve ekonominin 
yeniden yapılandırılması hedefle-
riyle vakit kaybetmeksizin beşer 
yıllık kalkınma planları uygulama-
ya koymuştur. Kalkınma planları 
çerçevesinde özellikle sanayileşme 
hamleleri ön plana alınmış, imalat 
yatırım teşviklerinin arttırılmasına 
önem verilmiştir. 1990’lı yıllardaki 
liberalleşme hareketleriyle, döviz 
kontrolleri kaldırılmış ve finansal 
piyasalar serbestlik kazanmıştır. An-
cak, Pakistan’daki iç siyasi çalkan-
tılara ek olarak, küresel petrol şoku 
ve dünya piyasalarında gözlenen 
durgunluk sebebiyle, ekonomik 
hedeflerin gerçekleşmesi uzun 
vadelere yayılmıştır.

Pakistan’ın ekonomik gelişimin-
de sanayileşmeye öncelik verilmiş 
olmakla birlikte, tarımın ciddi bir 
ağırlığı vardır ve tarım ülkede en 
önemli sektör konumundadır. Alt 
kalemler bazında bitkisel üretim 
ve hayvancılık, yaklaşık yarı yarıya 

bir paya sahiptir. Nüfusun büyük 
bir çoğunluğunun kırsal bölgelerde 
yaşaması, tarımsal gelişimi destek-
leyen bir unsur olmuştur. Ülkedeki 
temel tarım ürünleri; “pamuk, 
hububat, patates, mısır, buğday, 
pirinç, şeker kamışı” şeklindedir. 
Pakistan’ın dünyanın en büyük 
dördüncü büyük pamuk üreticisi 
olması, ülkedeki tekstil sektörünü 
ve ekonomiyi besleyen önemli bir 
zenginliğidir.

Sanayi sektöründe, imalat 
sanayinin ve katma değerli üretimin 
geliştirilmesi, başından beri planlı 
ekonominin en önemli bileşen-
lerinden biri olarak ele alınmıştır. 
Pakistan’da pamuk üretimindeki 
zenginliğe bağlı olarak sanayide de 
tekstil sektörü ağırlıklı paya sahiptir. 
Sanayi sınıfındaki diğer alt sektörler 
ise dokumacılık, deri ve deri sanayi, 
çimento,  gıda ve içecek sanayi, 
kimyasal ürünler ve medikal ürünler 
şeklindedir. 

Madencilik, ekonomiyi besle-
yen bir diğer sektör olarak dikkat 
çekmektedir. Altın ve bakır üretimi, 

madencilik açısından başat rol sahi-
bidir. Madenciliğin geliştirilmesi ve 
atıl potansiyelin ekonomiye kazan-
dırılması için teşvik politikalarına 
ve uluslararası işbirliklerine önem 
verilmektedir. 

90’lı yıllardaki liberalleşme 
hareketlerinin önemli bir ayağı da 
yabancı yatırımların geliştirilmesi ol-
muştur. Yatırımların arttırılması için 
pek çok sektörde teşvikler verilme-
sine önem verilmiştir. Yatırımların 
arttırılmaya çalışıldığı söz konusu 
süreçte, özellikle altyapı çalışmaları-
nın geliştirilmesine önem verilmiştir.

Pakistan’ın ihracata dayalı 
bir büyüme modeli benimsemiş 
olması, yıllar itibariyle artan bir 
şekilde küresel ticaret hareketleriy-
le bütünleşmesini sağlamıştır. Dış 
ticaret faaliyetlerinin yürütüldüğü 
başlıca ülkelerin; ABD, Çin, İngiltere 
ve Almanya gibi büyük ekonomiler 
olması, küresel ticaretle bütünleşme 
çabalarının bir sonucudur. Ülkenin 
temel ihracat kalemleri; “pamuk 
ipliği, giyim eşyası, örülmüş doku-
malar, diğer tekstil ürünleri ve şe-

PAKİSTAN sanayiye
öncelik
veriyor



59MAYIS 2019

ker” iken, temel ithalat ürünleri ise; 
“petrol ve petrol ürünleri, makinalar, 
kimyasal ürünler, ulaşım araçları” 
şeklindedir.  

Pakistan’ın Çin ile yürüttüğü 
stratejik ortaklık politikası, iki ülke 
ilişkilerinde olduğu kadar bölge 
ve dünyanın geleceği için de çok 
önemlidir. 2013 yılında mutabakat 
anlaşması imzalanan “Çin-Pakis-
tan Ekonomik Koridoru” işbirliği 
geliştirme sürecinin en büyük 
atılımı sayılabilir. Modern İpek Yolu 
Projesi’nin en önemli kilit nokta-
sı olarak da değerlendirilen söz 
konusu ekonomik koridor,  2700 
kilometrelik uzun bir hatta ulaşım 
ağları, fiber bağlantılar, enerji boru 
hatları, sanayi bölgeleri ve özel 
ekonomik bölgeler kurulmasını 
içermektedir. Ekonomik Koridorun 
tam olarak hayata geçirilmesiyle, 
Modern İpek Yolu Projesi’nin büyük 
bir kısmının tamamlanmış olmasıyla 
birlikte, Pakistan’ın küresel ekono-
mi ile entegrasyonu ciddi bir ivme 
kazanacaktır.

Türkiye-Pakistan ilişkileri
Türkiye-Pakistan ilişkileri uzun 

ve köklü bir geçmişe sahip olup, 
yoğun işbirliği anlayışına dayalıdır. 
Pakistan’ın bağımsızlığını kazanma-
sının ardından, en yakın ilişki kurdu-
ğu ülkelerden biri Türkiye olmuştur. 
İlişkilerin geliştirilmesi amacıyla 
2009 yılında Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Konseyi kurulmuş ve bir süre sonra 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi düzeyine yükseltilmiştir. 
Söz konusu Konsey kapsamında, iki 
ülke arasında farklı alanlarda işbir-
liği geliştirilmesi amacıyla 60 tane 
anlaşma imzalanmıştır.

Türkiye-Pakistan dış ticaret den-
gesinde yıllar itibariyle değişimler 
gözlenmiştir. Türkiye’nin Pakistan’a 
ihracatındaki temel kalemler “elekt-
rikli cihazlar, inşaat demirleri, pa-
muklu mensucat, tekstil makineleri,  
diğer makine-cihazlar” şeklindedir. 
Türkiye’ye Pakistan’dan gerçekleş-
tirilen ithalattaki temel kalemler ise, 
“pamuk ipliği,  deri ve köseleden 

giyim eşyaları, hazır giyim ürünleri 
ve diğer tekstil ürünleri”dir. Müza-
kereleri devam eden Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın ivedilikle nihayete 
erdirilmesiyle, ticaret hacminin ivme 
kazanması beklenmektedir. 

Yakın işbirliğine dayanan 
ilişkilerin bir sonucu olarak Pakistan, 
Türkiye’den gelen yatırımlara 
her zaman önem verdiğini ifade 
etmektedir. Pakistan’ın jeo-stratejik 
konumu, genç ve dinamik nüfusu, 
özel ekonomik bölgelerinin varlığı 

ve teşvik mekanizmasının işlerliği 
yatırımları cazip kılan hususlardır. 
Yatırımlarda öne çıkan sektörler 
ise, “tekstil, gıda işleme, enerji, 
madencilik, lojistik, bilişim, 
otomotiv, eczacılık ve turizm”dir. 
Çin Ekonomik Koridoru sürecinde 
yatırımların giderek önem kazandığı 
Pakistan’da, yatırım mekanizmaları 
ve süreçleri ile ilgili detaylı bilgiler, 
Başbakanlık Yatırım Kurulu’ndan 
edinilebilmektedir. 

(http://boi.gov.pk/)

GÖSTERGE
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Görseli 
QR tarama 

uygulamasında 
görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma 

Müdürlüğü 
2019 Mayıs ayı 

Ekonomik Bültenine 
erişebilirsiniz.

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

OECD, “Ticaret belirsizlikleri küresel 
büyümeyi aşağı çekiyor” başlığıyla 
yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm 
Raporu’nda, ticaret savaşları başta 
olmak üzere dünya genelindeki riskleri 
ele aldı. Kurum, küresel ekonominin 
geçtiğimiz yıldan beri yavaşlama 
eğiliminde olduğunu ve bu yıl sadece 
yüzde 3.2 büyüyebileceğini açıkladı. 
Raporda ayrıca, ABD ve Çin arasındaki 
ticaret tarifelerinin mevcut kısıtlamalar 
dahilinde sürdürülmesi halinde ABD ve 
Çin GSYİH’larında yüzde 0.2-0.3 bandında 
kaybın yaşanacağı öngörüsüne yer verildi.  

ABD ve Çin arasındaki ticaret 
kısıtlamalarının sonlandırılmasına 
yönelik müzakerelerden olumlu sonuç 
beklenirken, herkesi şaşırtıcı bir şekilde 
ticaret savaşları yeniden alevlendi. ABD 
Başkanı Trump yönetiminin attığı adımla 
Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar 
değerindeki bir dizi ürünün gümrük 
vergileri yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarıldı. 
Bu sürpriz hamleye kısa bir süre sonra Çin 

de misillemeyle karşılık vererek, 60 milyar 
dolarlık ABD ürününe ek gümrük vergisi 
getireceğini duyurdu.

Ticaret savaşlarının beklenmedik 
bir şekilde tekrar yükselişe geçmesi, 
piyasaları da olumsuz etkiledi. 
Yatırımcıların güven kaybıyla birlikte, ABD 
endeks vadeli kontratlarında sert düşüşler 
gözlemlenirken, altın üç aydan uzun 
bir sürenin en sert yükselişini kaydetti. 
ABD’nin İran’la yaşadığı gerginlikler ve 
İran’a yönelik çeşitli ülkeler uygulanan 
yaptırım muafiyetlerini kaldırması da 
dikkate alındığında, küresel piyasalarda 
çalkantıların artacağına dair endişeler 
yükseliyor.

ABD
ABD, bir kez daha ticaret savaşlarını 

yükseltmesiyle dünya gündeminin ilk 
sırasına yükseldi.  Veriler, tarifelerdeki 
artışın etkisiyle ABD’nin Çin’e ilişkin 
ticaret açığının yüzde 123 oranında 
azaldığını ortaya koyuyor. Bu açıdan, dış 

Küresel ekonomik
büyümede yavaşlama

GÖSTERGE



61MAYIS 2019

ticaret açığının ABD lehine değiştiği 
anlaşılıyor. 

Konuyla ilgili gündemdeki, 
en dikkat çekici gelişme ise, 
Amerikan Ticaret Bakanlığı’nın, 
Çinli Huawei şirketinin kara listeye 
alınacağını açıklaması oldu. Ancak, 
şirkete yönelik ticari kısıtlamalar, 90 
günlüğüne askıya alınacak.  

ABD’de iki yıl vadeli hazine 
tahvillerinin faizi bir yıldan uzun 
bir sürenin en düşük düzeyini 
gördü. Ticaret gerginliğinin devam 
etmesine karşın hazine tahvillerinin 
yükselişinde, güvenli varlıklara 
yönelik yatırımcı talebindeki artış 
etkili oldu.

EURO BÖLGESİ – AB
Avrupa Komisyonu, AB ve Euro 

Bölgesi ekonomisini değerlendirdiği 
bir rapor yayınladı. Raporda, 
Euro Bölgesi ekonomisinin 
2019’da yavaşlamasının ardından, 
2020’da toparlanacağı ve 
işsizlik oranının azalabileceği 
öngörüsüne yer verildi.  Raporda 
yer alan öngörülere göre, 2020’deki 
toparlanma eğiliminde özellikle 
olumsuz iç faktörlerin azalması etkili 
olacak. Toparlanma sonucunda 
büyüme yüzde 1.5’a yükselirken, 
işsizlik ise yüzde 7.3’e gerileyecek. 

OECD’nin Ekonomik Görünüm 
Raporu’nda da AB ve Euro 
Bölgesi’ndeki toparlanmanın 
2020’de ön plana çıkacağına yer 
verildi. Raporda yer alan tahminlere 
göre, Euro Bölgesi 2019’da 
yüzde 1.2, 2020’de ise yüzde 1.4 
büyüyecek. Ancak, AB’nin ticaret 
kısıtlamalarından yoğun biçimde 
etkilendiği dikkate alındığında, 
tarife artışları, AB ekonomisini 
öngörülenden daha olumsuz 
etkileyebilir.

ALMANYA
Almanya, 2019’un ilk çeyreğinde 

çeyreklik bazda yüzde 0.4, yıllık 
bazda ise yüzde 0.7 büyüme 
kaydetti. Böylece Almanya’da son 
iki çeyrekte büyümenin durmasının 
ardından, ilk çeyrek itibariyle tekrar 

büyümeye geçildi. Büyümeyi 
besleyen ana etken ise iç talepteki 
artış oldu. Dış ticaret hacminin 
artması da büyümeyi destekledi. 
Ancak; ticaret savaşları, Brexit’in 
yarattığı belirsizlikler ve küresel 
talepteki daralma Alman ekonomisi 
üzerinde özellikle 2019’da etkili 
olmaya devam edecek.  

Almanya’da ekonominin önemli 
göstergelerinden biri olan Tüketici 
Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisan’da 
yıllık bazda yüzde 2, aylık bazda ise 
yüzde 1 artış kaydetti. Enflasyonun 
yukarı yönlü seyrinde, enerji 
kalemlerindeki fiyat artışı etkili oldu.  
Böylece, Almanya’da enflasyon 
Avrupa Merkez Bankası’nın 
Bölge için yıllık hedefi olan oranı 
yakalamış oldu.

İNGİLTERE
Siyasi riskler, İngiltere 

ekonomisini olumsuz etkilemeye 
devam ediyor. Sterlin, ülkede 
yükselen siyasi risklerin ve 
belirsizliklerin etkisiyle, Euro 
karşısında yaklaşık son 20 yılın 
en uzun düşüşünü gerçekleştirdi. 
Bununla birlikte, Dolar’a karşı 
kayıpları da güçlenen Sterlin’in daha 
fazla değer kaybı yaşayabileceğine 
dair endişe duyuluyor. Sterlin’deki 
gerilemede, Brexit kadar ticaret 
savaşlarının yarattığı baskı da etkili 
oluyor.

Siyasi risk ve belirsizliklerin 
varlığına rağmen, istihdam 
piyasasındaki güçlü duruş devam 

ediyor. İngiltere’de Şubat’ta yüzde 
3.9 olan işsizlik oranı, Mart’ta yüzde 
3.8’e geriledi. Böylece toplam 
işsiz sayısı, 914 bine gerileyerek, 
Aralık 1974’ten bu yana en düşük 
düzeyi gördü. Ancak, Brexit’in 
uygulamaya başlanmasıyla birlikte, 
istihdam piyasasında da önemli 
değişikliklerin yaşanabileceği 
öngörülüyor.

JAPONYA
Japonya ekonomisinde 2019 

ilk çeyrek büyümesi, beklentilerin 
üstünde gerçekleşerek çeyreklik 
bazda yüzde 0.5, yıllık bazda ise 
yüzde 2.1 düzeyinde gerçekleşti. 
Ancak, söz konusu büyümede 
imalat ve ihracat artışından 
ziyade, ithalatın sürpriz bir şekilde 
ihracattan daha fazla daralması 
etkili oldu. İlk çeyrekte  ihracat, 
sermaye harcamaları ve özel 
tüketimdeki daralma dikkate 
alındığında, büyümenin diğer 
çeyreklerde aynı düzeyi 
koruyamayabileceği anlaşılıyor.

Japonya Başbakanı, ABD’ye 
resmi bir ziyarette bulunarak iki 
ülke arasındaki siyasi ve ekonomik 
ilişkileri ele aldı. Başbakan 
Şinzo Abe ve Trump arasında 
gerçekleştirilen görüşmede, ABD-
Japonya ilişkilerinin çok iyi düzeyde 
olduğuna dikkat çekildi. Ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesinin de ele 
alındığı görüşme, özellikle Çin’le 
ticaret savaşlarının yükseldiği bir 
dönemde önem taşıyor.

GÖSTERGE
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ÇİN
Çin ekonomisinde en önemli 

gündem maddesi, beklenmedik 
şekilde tekrar yükselişe geçen 
ticaret savaşları oldu. ABD’nin 
tekrar başlattığı ticaret savaşlarına 
Çin de misilleme ile karşılık verdi. 
Çin’in ek vergili yeni gümrük 
tarifleri 1 Haziran 2019’dan itibaren 
geçerli olacak.

Çin, yeni ticaret kısıtlamalarının 
etkisiyle sahip olduğu ABD Hazine 
tahvili miktarını azaltarak Mart’ta 
2017’den beri en düşük düzeye 
indirdi. Böylece Çin’in toplam 
pozisyonu 1.12 trilyon dolar ile iki 
yılın düşüğüne geriledi. Diğer tüm 
ülkelerden daha fazla ABD Hazine 
tahviline sahip olan Çin’in satışlarını 
artırması, ticaret savaşlarının 
olumsuz etkilerine karşılık artık en 
uç tedbirlerin bile uygulanmaya 
başlandığı şeklinde yorumlanıyor. 

Çin Yuan değerinin de kayıplarını 
artırması ve kur paritesinin 7 Yuan 
bandını aşacağına dair endişeler, 
ülkedeki ekonomik durumun 
kötüleştiğini gösteren bir diğer 
detay olarak yorumlandı.

BREZİLYA
Brezilya ekonomisindeki 

yavaşlama işaretleri belirginlik 
kazanıyor. Hükümetin bütçe 
harcamalarından 1.2 milyar dolarlık 
bir azaltmaya gidileceğine dair 
planlar, yavaşlama beklentilerinin 
güçlenmesine sebep oldu. Söz 
konusu işaretlerin etkisiyle, 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 2019 
büyüme tahmini yüzde 2.2’den 
yüzde 1.5’e geriledi. 

ABD’nin son dönemde ilişkilerini 
güçlendirmek için adım attığı 
ülkelerden bir diğeri de Brezilya 
oldu. ABD Kongresine resmi 
bildirimde bulunan Trump, Brezilya 
için, “NATO Üyesi Olmayan Ana 
Müttefik” beyanında bulundu. Söz 
konusu adımla birlikte, ABD ile 
Brezilya arasında savunma başta 
olmak üzere politik ve ekonomik 
ilişkilerin güçlendirilmesi bekleniyor. 
İki ülke arasında işbirliğinin 

geliştirilmesi, Venezuela’ya 
müdahale olasılığının gündeme 
geldiği bir süreçte özellikle önem 
taşıyor.

GÜNEY KORE
OECD, Güney Kore’nin ekonomik 

büyümesini aşağı yönlü revize 
ederek 2019 için yüzde 2.4’e, 2020 
için ise yüzde 2.5’e revize etti. Aşağı 
yönlü revizyonda Güney Kore’nin 
ihracatındaki, yatırımlardaki ve 
istihdamdaki daralmanın dikkate 
alınması etkili oldu. İhracattaki 
daralmada ise Güney Kore 
ticaretinin en önemli kalemlerinden 
olan yarı iletkenlerdeki düşüş etkili 
oldu.

Güney Kore ekonomisindeki 
yavaşlama işaretleri, ülkenin küresel 
ekonomideki temsiliyetini de 
olumsuz etkiliyor. Forbes’in güncel 
olarak yayınladığı Global Şirketler 
değerlendirmesinde 2000 firmalık 
listede geçen yıl 67 Güney Kore 
firması varken bu yıl, sadece 62 
firma yer alabildi. Ayrıca, Güney 
Kore’li firmaların sıralarının da ciddi 
bir şekilde gerilemesi dikkat çekti. 

HİNDİSTAN
Dünyanın en büyük seçimlerinin 

gerçekleştirildiği Hindistan’da 11 
Nisan’dan beri süren parlamento 
seçimlerinde oy verme işlemlerinin 
son aşaması tamamlandı. Hindistan 
Seçim Komisyonu tarafından 
aktarılan ilk bilgilere göre Başbakan 
Narendra Modi önde görünüyor. 
Modi’nin tekrar seçilmesi, ülkede 
ekonomi politikalarına güvenoyu 

verilmesi olarak da yorumlanıyor.
Seçimlerden ilk sonuçların 

alınması, ülke piyasalarındaki 
etkisini de kısa sürede gösterdi.   
Hindistan hisse senetleri ve 
tahvilleri üç yıldan daha fazla 
bir sürenin en sert yükselişini 
gerçekleştirdi. Diğer taraftan, 
Hindistan Rupi’si de yükseliş 
kaydetti.

RUSYA
Rusya’dan net sermaye çıkışı 

dikkat çekici bir şekilde yükseldi. 
Rusya Merkez Bankası, net sermaye 
çıkışının 2019’un ilk 4 ayında yıllık 
bazda yüzde 88 artarak, 34.7 
milyar dolara ulaştığını açıkladı. 
Ülkeden sermaye çıkışı genel 
olarak bankacılık sektöründen 
kaynaklanıyor.  Diğer taraftan 
ülkedeki uluslararası rezervler ise 
Nisan’da aylık bazda artış kaydetti. 
Yine Rusya Merkez Bankası’nın 
açıkladığı verilere göre Nisan’da 
uluslararası rezervler aylık bazda 
3.3 milyar dolar artarak, 491 milyar 
dolara yükseldi. 

Petrol fiyatlarındaki artış 
Rusya’da piyasaları da olumlu 
etkiliyor. Özellikle AB-İran 
gerginliğiyle brent petrolün varil 
fiyatının 73 doları aştı ve Moskova 
Borsası tarihin en yüksek endeks 
değerini aldı. Ancak, petrol fiyatları 
tek başına ekonomiyi beslemek için 
yeterli görünmüyor. Ekonomistlerin 
değerlendirmelerine göre Rus ihraç 
ürünlerine olan talebin azalması 
sebebiyle, Rusya teknik resesyonun 
eşiğine geldi.

GÖSTERGE
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Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019 
yılının ilk çeyreğindeki ihracat 
düşüşüne Nisan ayında “dur” dedi. 

EİB’nin ihracatı Nisan ayında yüzde 4’lük 
artışla 1 milyar 103 milyon 437 bin dolara 
çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ocak - Nisan 
dönemindeki ihracatı yüzde 2’lik düşüşle 
4 milyar 419 milyon dolardan, 4 milyar 
339 milyon dolara indi. EİB, son bir yıllık 
dönemde ise; yüzde 5’lik ihracat artışıyla 

12 milyar 656 milyon dolardan, 13 milyar 
237 milyon dolara yükseldi.

Sanayi, tarım ve madende artış
Egeli ihracatçılar, Nisan ayında 

sanayi ürünleri ihracatını yüzde 6’lık 
artışla 607 milyon dolardan, 641 milyon 
dolara çıkarırken, tarım ürünleri ihracatı 
yüzde 1’lik artışla 376 milyon dolardan, 
380 milyon dolara yükseldi. Madencilik 
sektörünün ihracatı ise; yüzde 2’lik artışla 

Ege İhracatçı 
Birlikleri tara-
fından Nisan 

ayında 1 milyar 
103 milyon 437 

bin dolarlık 
ihracat kayıt 

altına alındı. Sa-
nayi ürünlerinde 
yüzde 6’lık ar-

tışla 641 milyon 
dolar tutarında 
ihracat gerçek-

leştirildi.

Ege’den ihracat
3 ay sonra artışa geçti
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80.2 milyon dolardan 81.7 milyon 
dolara tırmandı.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı 
altındaki 12 ihracatçı birliğinin 6 
tanesi, 2018 yılı Nisan ayına göre 
ihracatlarını arttırmayı başarırken, 
6 tanesi geçtiğimiz Nisan ayı 
performansını yakalayamadı.

Demir-çelik zirveye abone
Tüm dünyayı demir ağlarla 

ören Ege Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları Birliği, 2018 
yılında olduğu gibi, 2019 yılının 
geride kalan 4 aylık döneminde 
de EİB bünyesinde 12 ihracatçı 
birliği arasında zirvede yerini aldı. 
EDDMİB, 2018 yılı Nisan ayında 128 
milyon dolar olan ihracatını, 2019 
yılı Nisan ayında yüzde 11’lik artışla 
143 milyon dolara çıkardı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği ise; 101 milyon 
dolarlık ihracat tutarıyla demir-çelik 
sektörü ile birlikte zirve ortağı oldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği 82 
milyon dolarlık ihracatla üçüncü 
sırada yer alırken, dördüncü 
basamağın sahibi 81.7 milyon 
dolarlık ihracatla Ege Maden 
İhracatçıları Birliği oldu.

Mobilya kağıt ve 
orman ürünleri 
ihracatı 
yüzde 22 arttı
Nisan ayında 

ihracatını yüzde 4 
arttıran Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 68.4 
milyon dolarlık ihracatı 
hanesine yazdırırken, 
Ege Mobilya Kağıt 
ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği 
yüzde 22’lik ihracat 
artış hızıyla 59 
milyon dolarlık 
dövizi Türkiye’ye 
kazandırmayı başardı.

İhracatını yüzde 
11 arttıran Ege Tütün 

İhracatçıları Birliği 58.9 milyon 
dolarlık ihracat tutarına erişirken, 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği yüzde 2’lik ihracat artışıyla 
57.1 milyon dolar ihracatı kayda aldı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği’nin Nisan ayındaki ihracatı   
38 milyon dolar olurken, Ege Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği 19 milyon 956 bin dolarlık 
ihracata imza attı.

Nisan ayında Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 13.4 
milyon dolarlık ihracat yaparken, 
Ege Deri ve Deri Mamulleri 

İhracatçıları Birliği 9 milyon 975 bin 
dolar dövizi ülkemize kazandırdı.

Eskinazi: Kötü gidişe 
dur dedik
2019 yılının ilk çeyreğindeki 

ihracat düşüşüne Nisan ayında dur 
dediklerini dile getiren Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak 
Eskinazi, artık trendinin 2019 yılının 
kalan 8 aylık döneminde de devam 
edeceğine inandıklarını, 2019 yılı 
sonunda 15 milyar dolar ihracat 
hedefini tutturmak için inovasyon, 
Ar-Ge ve tasarım odaklı çalışmalara 
devam edeceklerini kaydetti.
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Türkiye’nin ihracatı Nisan 
ayında genel ticaret sistemine 
göre, bir önceki yılın aynı ayı-

na göre yüzde 5.4 artarak 15 milyar 
273 milyon dolara ulaştı. Tarihte ilk 
defa Nisan ayında ihracat 15 milyar 
doların üzerine çıkarken, böylece 
Nisan ayı rekoru da kırılmış oldu.

Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 
3.8 artışla 60 milyar dolar oldu, son 
12 aylık ihracat ise yüzde 5.8 artışla 
179 milyar doları aştı. 

Özel ticaret sistemine göre ise 
Nisan ayında ihracat yüzde 4.7 
artışla 14.5 milyar dolara ulaşarak 
yine yeni rekorlara imza attı.

Otomotiv zirveyi 
kimseye kaptırmıyor
Türkiye’nin toplam ihracatının 

geçen ay yüzde 77.2’sini gerçekleş-
tiren sanayi grubunda 2018 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 3.8’lik 
artışla 11 milyar 791 milyon 348 bin 
dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam 
ihracatın yüzde 12.4’ünü oluşturan 

tarım grubunda yüzde 5.9 yükseliş-
le 1 milyar 888 milyon 997 bin do-
larlık, toplam ihracattan yüzde 2.5 
pay alan madencilikte ise yüzde 4.5 
artışla 385 milyon 802 bin dolarlık 
ihracat gerçekleşti.

Sektörlerin ihracat performansı-
na bakıldığında Otomotiv, 2 milyar 
617 milyon dolar ile her zaman 
olduğu gibi en çok ihracat yapan 
sektör olurken, onu 1.8 milyar 
dolarla Kimyevi Maddeler, 1.5 milyar 
dolar ile Hazır giyim ve Konfeksi-
yon sektörleri izledi.

En yüksek artış oranına sahip 
sektör Gemi, Yat ve Hizmetleri olur-
ken, sektör ihracatını yüzde 168.3 
oranında artırarak 114 milyon dolara 
taşıdı. Kimyevi Maddeler sektö-
ründe artış oranı yüzde 31 olurken 
halı sektörü ihracatını yüzde 20.7 
artırmayı başardı.

Pazar çeşitlemesinde 
Kimyevi Maddeler lider
Nisan ayında Kimyevi Maddeler 

sektörü 198 ülke ve bölgeye ihracat 

yaparken, Hububat, Bakliyat, Yağlı 
Tohumlar sektörü 188 ülkeye, Çelik 
sektörü ise 186 ülkeye ihracat yaptı.

İllere bakıldığında İstanbul 162 
ülke ve bölge ihracat gerçekleşti-
rirken, aynı rakam İzmir için 105, 
Kocaeli için 101 oldu. 7 ilimiz ise 
sadece tek bir ülkeye ihracat ger-
çekleştirdi.

Almanya ve 
AB liderliği koruyor
Nisan ayında en çok ihracat ya-

pılan ülke 1 milyar 247 milyon dolar 
ile yine Almanya olurken, onu 822 
milyon dolarla Birleşik Krallık, 779 
milyon dolarla İtalya, 755 milyon 
dolarla Irak ve 735 milyon dolarla 
ABD oldu.

Ülkeler bazında en dikkat çekici 
artışlar ise yüzde 58.2 artışla Ka-
nada, yüzde 50.2 artışla Slovenya, 
yüzde 41.1 artışla Suudi Arabistan, 
yüzde 39.9 artışla BAE ve yüzde 
31.5 artışla Libya oldu. Kanada’da 
artışta Gemi, Yat ve Hizmetleri 
sektörü etkili olurken, Slovenya’da 

Türkiye Nisan’da
yine rekor kırdı
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artışı Kimyevi Maddeler, Suudi 
Arabistan’da ise artışı Çelik ihracatı 
sırtladı.

Nisan ayında 222 ülke ve bölge-
ye ihracat gerçekleştirildi. Geçtiği-
miz seneden farklı olarak 2019 yılı 
Nisan ayında ABD Küçük Out. Ada-
ları, Anguilla, Fransa Güney Bölgesi, 
Falkland Adaları ve Antarktika gibi 
ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız 
arasına katıldı.

Söz konusu dönemde Avrupa 
Birliği’ne (AB) 6.9 milyar dolar 
ihracat yapılırken AB’nin ihracattaki 
payı yüzde 47.8 oldu. İkinci sırayı 
2.8 milyar dolarla Yakın ve Orta 
Doğu ülkeleri aldı.

Bölgelere göre en yüksek artış 
oranlarında ise Orta Amerika ve 
Karayipler yüzde 28 artışla ilk sırayı 
alırken, bölge ülkelerinden olan ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkla-
dığı ilk 100 günlük eylem planında 
yer alan Meksika’ya ihracat yüzde 
7.2 artışla 53,5 milyar dolara ulaştı.

Lider İstanbul, 
Yalova’da Büyük Artış
Nisan ayında İstanbul, lider 

ihracatçı il olma özelliğini korurken, 
5.8 milyar dolarlık ihracatla bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
1.5 artırmayı başardı. İstanbul’u 1.4 
milyar dolarla Kocaeli, 1.2 milyar 
dolarla Bursa, 807 milyon dolarla 
İzmir ve 688 milyon dolarla Gazian-
tep takip etti.

En çok ihracat yapan ilk 5 il, 
ihracatın yüzde 70.8’ini gerçekleş-
tirirken, ilk 10 ilin oranı yüzde 85.4 
oldu.

Yalova, ihracatını 6 kattan fazla 
artırarak illerde en dikkat çekici 
artışa imza atarken, bu başarısında 
Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörün-
deki ihracatı etkili oldu. Osmaniye 
Çelik ihracatındaki artışla ihracatını 
3 katına çıkarırken, Madencilik 
ürünleri ihracatında yakaladığı ivme 
ile Rize ihracatını 2 katına çıkardı.

TL ile beyannamelerde 
önemli artış
Nisan ayında 176 ülke ve 

bölgeye Türk Lirası ile beyanna-
me açılırken, 6.821 firmanın TL ile 
toplam ihracat rakamı bir önceki 
yıla göre yüzde 23 oranında artarak 
4.6 milyon TL’ye ulaştı.

Miktar bazında ihracatta 
çift haneli artış
Miktar bazında ihracat Nisan 

ayında yüzde 33 artışla 12.5 milyon 
ton olurken, artışta sanayi ürünle-
rinde miktar artışının yüzde 45.3’e 
ulaşması etkili oldu. Tarım ürünle-
rinde miktar artışı yüzde 8.4 olur-
ken madencilik ürünlerinde artış 
yüzde 16.8 oldu. Yılın ilk 4 ayında 
ise 48 milyon ton ihracat rakamına 
ulaşılırken, artış oranı yüzde 23.7 
oldu.

Birim fiyat düştü
TİM istatistiklerinden derlenerek 

yapılan çalışmaya göre, 2018’in 
Nisan ayından 2019’un Nisan’ına 
dek “ihraç edilen ürünlerin kilogram 
birim fiyatı” yüzde 27.5 oranında 

azaldı. 2018 Nisan ayında ihraç 
edilen ürünlerin ortalama kg fiyatı 
1.42 dolara gelirken, 2019’un Nisan 
ayında bu tutar 1.11 dolara geriledi.

Diğer yandan 2019 Nisan ayı 
ihracatının kilogram fiyatı, aynı 
zamanda son yılların en ucuz 
ihracatı oldu. Böylece ülke dış 
satımı, miktar olarak bir yılda göre 
yüzde 33 artmasına karşın, dış 
satım gelirleri yüzde 5 oranında 
azaldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle 
ihracat rakamlara ilişkin 
değerlendirmesinde “Bu ayki 
ihracat rakamlarının, İnovasyon 
Haftası etkinliğimize teşrif 
eden Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından açıklanması bizler 
için hem bir mutluluk, ama aynı 
zamanda bir sorumluluk demek. 
Cumhurbaşkanımızın liderliği 
ihracat hedeflerimize ulaşmak için 
en büyük motivasyonumuz. İnovatif 
ve katma değerli ürün ihracatıyla 
yeni rekorlara imza atacağız” dedi.

2019 birinci çeyrekte Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihracatı, ithalatını 
2.78 milyar euro geçti. Geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 3.5 milyar euro 
açık kaydedilmişti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi’nin Mart ayı 
uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB’nin Mart ayında 
toplam ihracatı 173.4 milyar euroya, ithalatı da 170.4 milyar euroya 
ulaştı. AB, Mart ayında yaklaşık 3 milyar euro ticaret fazlası verdi. Euro 
Bölgesi’nin ise Mart ayında toplam ihracatı 205.6 milyar euro, ithalatı 
da 183.1 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu 
dönemde yaklaşık 22.5 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, AB ülkelerine Ocak ayında 1.79 
milyar euro, Şubat ayında 851.3 milyon euro ve Mart ayında 138.3 
milyon euro ticaret fazlası gerçekleştirdi. Böylece, 2018’in ilk çeyreğinde 
AB ile yaklaşık 3.5 milyar euro ticaret açığı olan Türkiye, bu yılın aynı 
döneminde 2.78 milyar euroluk ticaret fazlası verdi. Türkiye’nin yılın ilk 
3 ayında AB ülkelerine toplam ihracatı 20.2 milyar euro, ithalatı da 17.4 
milyar euro oldu.

Türkiye’nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018’den itibaren 
fazla verildi.

Türkiye ilk çeyrekte
AB ile ticaret fazlası verdi
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Büyümenin öncü göstergelerinden 
sanayi üretimi, Mart ayında 
beklentilerden iyi geldi. Sanayi üretimi 
Mart’ta aylık bazda yüzde 2.1 yükselirken, 
yıllık bazdaki düşüş beklentilerden daha 
iyi oranda yüzde 2.2 düzeyinde kaldı. 

Sanayi üretim endeksindeki değişim 
her ne kadar son 6 aydır negatif bölgede 
kalsa da üç aydır düşüşün hız kesmesi 
gelecek aylara ilişkin pozitif beklentileri 

artırdı.
Yeni yıla yüzde 1'lik yükselişle 

başlayan ve Şubat’ta yüzde 1.4 artış 
kaydeden sanayi üretimi dipten 
dönüldüğüne işaret etmişti. Mart ayında 
da aylık bazdaki artış, sanayi üretiminde 
toparlanmanın devam edeceğini gösterdi.

Arındırılmamış verilere göre; sanayi 
üretimi yıllık yüzde 4.7 düşüş gösterirken, 
aylık bazda sanayi üretiminde yüzde 

Sanayi üretimi
beklenenden iyi geldi
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14.9 artış yaşandı. Mart’ta takvim 
etkisinden arındırılmış sanayi 
üretim endeksinin yıllık bazda 
yüzde 3.6 azalacağı, mevsim ve 
takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretim endeksinin ise aylık 
bazda yüzde 1.6 yükseleceği 
tahmin ediliyordu.

Yıllıkta düşüş
TÜİK verilerine göre; sanayi 

üretimi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 2.2 azaldı. Sanayinin 
alt sektörleri (2015=100 referans 
yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mart 
ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 2.2 artarken, 
imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 2.6 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 0.7 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış 
dayanıklı tüketim malı yıllık yüzde 
5.1 artışla 114.3, ileri teknoloji 
endeksi de yıllık yüzde 13.5 artışla 
156.8 oldu.

Aylık bazda yüzde 2.1 arttı
Sanayi üretimi, 2019 yılı Mart 

ayında madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki aya göre 
yüzde 4.1 ve imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 2.2 artarken elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 
0.6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış dayanıklı tüketim malı 
aylık yüzde 1.6 artışla 112.0’a çıktı.

2019 yılı birinci çeyreğinde 

takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 4.8 azaldı. 

Bir önceki çeyreğe göre mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış 
sanayi üretimi ise yüzde 1.7 arttı.

Tüketici güveni Nisan ayında yüzde 6.9 arttı ve 63.5 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Nisan’da bir 

önceki aya göre yüzde 6.9 artışla 63.5 değerini aldı ve 10 yılın en düşük 
seviyelerinden uzaklaşmaya devam etti.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks 2018 Ekim 
ayında 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.6’sini görmüştü. Endeks Şubat 
ayında 57.8 Mart’ta 59.4 seviyesindeydi.

Endeksin alt detaylarına bakıldığında; hanenin maddi durum 
beklentisi Nisan ayında yüzde 5.1 genel ekonomik durum beklentisi 
yüzde 4.8 arttı. İşsiz sayısı beklentisi yüzde 7.8 artarken tasarruf etme 
ihtimali ise yüzde 18.3 artış gösterdi.

Tüketici güveni
Nisan’da arttı
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsizlik oranı 2019 yılı 
Şubat döneminde geçen yılın aynı 

dönemine göre 4.1 puanlık artışla yüzde 
14.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik 
oranı Şubat’ta bir önceki aya göre ise 
değişmedi.

İşsizlik oranı daha önce bu yılki 
düzeylere küresel kriz yılı olan 2009’da 
çıkmış, sözkonusu yılın Ocak ayında 
yüzde 14.1, Şubat ayında yüzde 14.8 ve 
Mart ayında yüzde 14.7 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 
ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK’in 
verilerine göre; Türkiye genelinde 15 
ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 
2019 yılı Şubat döneminde geçen yılın 

aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin 
kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. 
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 
4.4 puanlık artış ile yüzde 16.9 olarak 
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) 
işsizlik oranı 7.1 puanlık artış ile yüzde 
26.1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 
4.1 puanlık artış ile yüzde 15.0 olarak 
gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 44.8
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı 

Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 
milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1.8 
puanlık azalış ile yüzde 44.8 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan 

Ocak 
döneminde 
işsiz sayısı                   

1 milyon 259 
bin kişilik artışla 

4 milyon 668 
bin kişi olarak 
kayıtlara geçti. 

Genç işsizliği de 
yüzde 26.7’ye 

çıktı.

GÖSTERGE

İşsizlik rakamları
kriz yılındaki gibi

Tarım dışı
işsizlik Genç nüfustaki

işsizlik
Kayıt dışı
çalışma oranı

%16.9 %26.1 %33.5
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sayısı 296 bin, tarım dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 514 bin kişi azaldı. 
İstihdam edilenlerin yüzde 17.1’i 
tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 
5.4’ü inşaat, yüzde 57.7’si ise hizmet 
sektöründe yer aldı. Önceki yılın 
aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
tarım sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0.6 puan, sanayi 
sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0.3 puan, inşaat 
sektörünün payı 1.6 puan azalırken, 
hizmet sektörünün payı 2.4 puan 
arttı.

İşgücüne katılma oranı 
yüzde 52.5
İşgücü 2019 yılı Şubat 

döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 564 bin kişi artarak 
32 milyon 84 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0.3 puanlık artış 
ile yüzde 52.5 olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için yapılan 
kıyaslamalara göre; erkeklerde 
işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık 
azalış ile yüzde 71.4, kadınlarda ise 
0.7 puanlık artışla yüzde 34.0 olarak 
gerçekleşti.

Şubat 2019 döneminde herhangi 
bir sosyal güvenlik kuruluşuna 
bağlı olmadan çalışanların oranı, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
1.3 puan artarak yüzde 33.5 olarak 
gerçekleşti. Tarım dışı sektörde 
kayıt dışı çalışanların oranı ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre     
1.1 puan artarak yüzde 22.8 oldu.

Kamu istihdamı
yüzde 21.6 arttı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı’nın derlediği 
verilere göre, 2019 yılı I. döneminde 
toplam kamu istihdamı 2018 
yılının aynı dönemine göre yüzde 
21.6 oranında artarak 4 milyon 
517 bin kişi oldu. Bu artışta, daha 
önce kamu istihdamında yer 
almayan taşeronların kamu çalışanı 
statüsüne (sürekli işçi) geçmesi 
etkili oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış rakamlar
Mevsim etkisinden arındırılmış 

istihdam bir önceki döneme göre 
68 bin kişi artarak 28 milyon 85 bin 
kişi olarak tahmin edildi. İstihdam 
oranı 0.1 puan artarak yüzde 46.0 
oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
işsiz sayısı bir önceki döneme göre 
113 bin kişi artarak 4 milyon 417 bin 
kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 
0.3 puan artarak yüzde 13.6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
işgücüne katılma 
oranı 0.2 puan 
artarak yüzde 53.2 
olarak gerçekleşti. 
Ekonomik faaliyete 
göre istihdam 
edilenlerin sayısı, 
tarım sektöründe 
23 bin, sanayi 
sektöründe 4 bin, 
inşaat sektöründe 
14 bin kişi 
azalırken, hizmet 
sektöründe 108 bin 
kişi arttı.

GÖSTERGE
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Dünyada yeni bir sanayi devrimi yaşan-
dı ve 4. Sanayi Devrimi olduğu için adına 
sanayi devrimi deniyor. En kısa söylemiyle 
Endüstri 4.0 yeni sanayi ve teknoloji dev-
rimidir. Ancak bu sanayi devrimi önceki 
sanayi devrimlerinden farklı oldu. Bu 
devrim sadece makineleri değil şirketlerin 
bütün yapılarını ve süreçlerini etkiledi. 
Önceki sanayi devrimleriyle karşılaştırı-
lamayacak ölçüde üretimden otomasyo-
na, veri yapılarından pazarlamaya hatta 
yönetime kadar yenilikler oldu. Bu yenilik-
ler tabi insan kaynaklarını yönetimini de 
önemli ölçüde etkiledi. Buna göre şirket-
lerin yüzde 85’inin beş yıl içinde gerekli 
adaptasyonu sağlamak üzere çalışacakları 
öngörülüyor. Bu yeni vizyonda önemli kav-
ramlar ve süreçler dikkat çekiyor. Çeviklik, 
inovasyon, verimlilik, öğrenen ve yenile-
nen şirket olabilme, her yönetici bir insan 
kaynakları yöneticisidir gibi kavramlar öne 
çıkmaktadır. 

Şirketlerimizde hızla değişen dünyaya 
ayak uydurabilmek, yeni dünyada da söz 
ve pazar sahibi olabilmek, uzun ömürlü 
olabilmek için bu değişimlere adapte 
olmak zorundalar. Değişimlere adapte 

olabilenler güçlü olacaklardır. Firmalar 
çalışan istihdamında beceri, yetenek ve 
yetkinliklerin yeterli olduğunu düşünüyor-
lar. Sadece bireysel üstünlükler tek başına 
başarı ve performansı getirmez. Başarı ve 
performans, çalışanın işletmeye ve orga-
nizasyona eklemlenebilmesi, gelişmeleri 
öğrenebilmesi ve uygulayabilmesi ile esas 
ortaya çıkar. Neredeyse her şey değişiyor. 
Yetenekli çalışanda bu yenilikleri öğrene-
bilmeli ve uygulayabilmeli. Yenilenen işler, 
makineler ve sistemlerle birlikte yeni iş 
tanımları, görev tanımları geliyor. Bu bağ-
lamda insan kaynakları fonksiyonun önemi 
artıyor. Her yönetici, bir insan kaynakları 
yöneticisi olarak da bakabilmeli. Ayrıca 
belirttiğimiz gelişmeleri ve değişimleri öğ-
renebilmek işletmemize adapta edebilmek 
için eğitim stratejilerine de odaklanılması 
gerekiyor. 

Çalışanınız yetenekli de olsa, yenilikleri, 
gelişmeleri öğrenmezse yerinde saymış 
hatta zaman içinde geride kalmış olur. 
Artık çalışanların işe girerkenki bilgi ve 
deneyimleri ilerleyen zamanda asla yeterli 
olmayacaktır. Bu nedenle çalışan için te-
mel nitelik işe başlarkenki bilgi ve deneyim 

Endüstri 4.0’la birlikte
İK yönetimleri de değişiyor

Yurdakul DOĞAN
Yönetim ve
İK Danışmanı

Güçlü olmak, 
pazarda pay 
sahibi ve söz 
sahibi olmak 

için yeniliklere 
adapte olmak 

önemlidir. 
Yeni teknoloji 

ve sanayi 
devrimlerine 
adaptasyon, 
yeni işgücü-

çalışan 
bileşenleri ve 

takım çalışması 
bir bütündür.
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değil, öğrenme becerisi, öğrenme 
süreçlerinde nasıl daha hızlı, çevik, 
duyarlı ve verimli olabileceğidir. Yeni 
iş gücü kavramı ‘yeni çağın yüksek 
nitelikli çalışanlarını’ kasteder. Yeni 
iş gücü-yeni çağın yüksek nitelikli 
çalışanı tanımının ana kavramları 
arasında; kişisel gelişme ve eğitime 
verdiği değer, işletme kültürünü 
benimsemesi, değişime karşı duruşu 
ve değişimi kavrayıp uyum sağ-
laması, iletişim yeteneği ve takım 
çalışmasına ilişkin becerileri gibi 
kavramlar yer alır. İşletme bütün 
olarak bir takımdır ve tüm çalışma 
bir takım çalışmasıdır. Dolayısıyla 
takım çalışmasının da geliştiriliyor 
olması gerekir.

Pek çok iş sahibi yenilikleri 
görmekte zorlanırlar, hatta çeşitli 
alışkanlıklar ve korkular sebebiyle 
eski düzenin savunucusu olarak 
kalırlar. Ama güçlü olmak, pazarda 
pay sahibi ve söz sahibi olmak için 
yeniliklere adapte olmak önemlidir. 
Diğer yandan teknolojinin varlığı tek 
başına yukarıda belirttiğimiz yeni 
iş gücü-çalışan bileşenleri olmazsa 
performansı ve başarıyı getirmez.  
Yeni teknoloji ve sanayi devrimleri-
ne adaptasyon, yeni işgücü-çalışan 
bileşenleri ve takım çalışması bir 
bütündür.

Burada öne çıkan bir konu da 

gelişimin, verimliğin, yeniliğin, eğiti-
min doğru kaynaklardan öğrenilme-
sidir. Bilgiyi ve uygulamayı verenin 
uluslararası ya da ulusal bilgi ve tec-
rübeye sahip olması, bilgiyi yaratan 
ya da uygulayan yapıların yöneticisi 
olması çok önemlidir. Bunun dışın-
daki kaynak kağıttan okuyan kaynak 
olacaktır ve şu anda yaşadığımız 
gibi sizi hiçbir yere götürmeyecektir.

Bu değerlere önem veren şirket-
ler aynı zamanda piyasaya, müşte-
rilere ve çalışanlara karşıda işveren 
markasını güçlendirmiş olacaklardır.

YD Vizyon Yönetim Danışman-
lığı ve İnsan Kaynakları olarak biz 
de yönetim danışmanlığı, verimlilik 
ve takım yönetimi danışmanlığı 
yapıyor, birçok branşta kurumsal 
eğitimler uyguluyoruz. Danışman 
ve eğitimcilerimiz paylaştığımız gibi 
uluslararası ya da ulusal yöneticiler, 
bilgiyi yaratan ya da uygulayan 
kurumlarda liderler. Aynı zaman-
da dünyanın ve ülkemizin önemli 
şirketlerinin liderlerini İzmir’ e 
davet ederek kar amacı olmadan 
üst düzey zirveler de düzenliyoruz. 
Az önce paylaştığımız gibi bilgiyi 
yaratan ya da uygulayanlardan 
bir şey öğrenebilirsiniz. Yerel bilgi, 
global bilgi ve teknolojiyi yaratan 
ya da uygulayan bir yapının parçası 
olmayandan alınan bilgi sizi ileriye 

götürmez. 
Geleneksel hale gelen Ege İnsan 

Kaynakları Yönetimi Zirvesi progra-
mının 8’incisi 19 Nisan’da İzmir’de 
gerçekleşti. Bu yılki zirvenin ana 
konseptini de ‘İK 4.0’ olarak belir-
lendi, gündemleri, son gelişmeleri 
ve yeni stratejileri işledik. Bu yılki 
zirvede Ford Otosan İnsan Kaynak-
ları Direktörü Ali Rıza Aksoy, Tüpraş 
İK Müdürü Tolga Şenyuva, Tat Gıda 
İK Müdürü Derya Ayyıldız, Eczacı-
başı İK Direktörü Eylem Özgür, MNG 
Kargo İK ve Hukuk İcra Kurulu Üyesi 
Seda K. Erdoğan, DeFacto Akademi 
ve Mutluluk Direktörü Yeşim Çoke-
ker, Uniteks İK ve Organizasyonel 
Gelişim Müdürü Sultan Cüneyit sah-
ne aldılar. Fortune Türkiye, DeFacto 
ve Kariyer.net’in destekleriyle ger-
çekleşen zirvede Yeni Kuşaklar ve 
İK, Ford’ta Limitleri Zorlayan Sorular, 
İşveren Markası Uygulamaları, Trans-
formasyonda İK’nın Rolü, DeFacto 
Akademi İle Geleceği Tasarlamak, 
Gelişim Planları ve Çalışan Bağlılığı 
gibi çeşitli konular işlendi.

2019 Eylül ayında da Marka, 
Satış, Pazarlama gibi konulardaki 
uygulamaları ve yenilikleri içeren 
6. Ege Marka Yönetimi Zirvemiz 
gerçekleşecek. İş dünyamıza ve 
profesyonellerimize desteklerimiz 
artarak devam edecek.
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Nisan enflasyonu aylık bazda 
yüzde 1.69 ile beklentilerin altında 
gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 

19.71’den yüzde 19.50’ye gerilerken, 
çekirdek enflasyon yüzde 16.30’a indi. 12 
aylık ortalamalara göre artış yüzde 19.39 
olarak kaydedildi. Bu arada gıda fiyatları 
yüzde 31.86 ile endeks tarihinin en hızlı 
yıllık artışını gösterdi. Yİ-ÜFE ise yüzde 
2.98 oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. 
TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı Nisan’da 
aylık en yüksek artış yüzde 6.77 ile 
alkollü içecekler ve tütün grubunda 

oldu. Ana harcama grupları itibariyle 
2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan 
gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 
5.36, ev eşyasında yüzde 2.65, çeşitli 
mal ve hizmetlerde yüzde 1.94 ve gıda 
ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.40 artış 
gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 
yılı Nisan ayında endekste yer alan 
gruplardan sadece haberleşme grubunda 
yüzde 0.30 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış, yüzde 31.86 ile 
gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 
yaşandı. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı 
ayına göre ev eşyası yüzde 27.64, çeşitli 

Nisan’da 
enflasyon 

beklentilerin 
altında 

gerçekleşirken, 
gıda fiyatları 
yüzde 31.86 
ile endeks 

tarihinin en hızlı 
yıllık artışını 

gerçekleştirdi. 
Yurt İçi Üretici 

Fiyat Endeksi de 
bir önceki aya 

göre yüzde 2.98 
yükselişle üretici 

cephesindeki 
durumu gözler 

önüne serdi.

Nisan enflasyonu 
beklenti altında
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mal ve hizmetler yüzde 27.47, sağlık 
yüzde 19.75 ve lokanta ve oteller 
yüzde 19.58 ile artışın yüksek 
olduğu diğer ana harcama grupları 
oldu.

Özel kapsamlı
göstergelerde artış
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi 

(B) aylık yüzde 1.45 arttı. 
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, 
alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 
TÜFE’de 2019 yılı Nisan ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1.45, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
1.77, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 16.78 ve 12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 18.48 artış gerçekleşti.

Nisan 2019’da endekste 
kapsanan 418 maddeden; 42 
maddenin ortalama fiyatlarında 
değişim olmazken, 294 maddenin 
ortalama fiyatlarında artış, 82 
maddenin ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.

Üretici cephesinde 
yükseliş daha fazla
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 

(Yİ-ÜFE), 2019 yılı Nisan ayında 
bir önceki aya göre yüzde 2.98, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
5.18, bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 30.12 ve 12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 32,24 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün 
bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 3.45, imalat 
sanayi sektöründe yüzde 2.86, 

elektrik, gaz üretim ve dağıtımı 
sektöründe yüzde 4.96 ve su temini 
sektöründe yüzde 0.36 artış olarak 
gerçekleşti.

Ham petrol ve
doğalgazda artış

Bir önceki aya göre 
en fazla artış; yüzde 
17.12 ile ham petrol 
ve doğal gaz, yüzde 
8.83 ile tütün ürünleri, 
yüzde 7.40 ile kok ve 
rafine petrol ürünleri 
olarak gerçekleşti. 
Buna karşılık içecekler 
yüzde 0.86, ağaç 
ve mantar ürünleri 
(mobilya hariç) yüzde 
0.29 ile bir önceki 
aya göre azalan alt 
sektörler oldu.

Ana sanayi grupları 
sınıflamasına göre 
2019 yılı Nisan ayında 
aylık ve yıllık en 
fazla artış enerjide 
gerçekleşti.

Cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16.23 seviyesinden yüzde 
16.68’e yükseldi.

Merkez Bankası, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile 
profesyonellerden oluşan 65 kişinin katıldığı Mayıs ayı beklenti anketi 
sonuçlarını yayımladı. Buna göre; Mayıs ayı için tüketici enflasyonu 
(TÜFE) beklentisi önceki anket döneminde yüzde 1.12 iken, bu anket 
döneminde yüzde 1.48 oldu.

Haziran için TÜFE beklentisi aynı dönemde yüzde 0.88’den yüzde 
1.10’a yükseldi. Temmuz beklentisi yüzde 0.96 seviyesinde gerçekleşti. 

Enflasyon beklentileri 
yükseldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sı’nın açıkladığı ‘Ödemeler Dengesi 
Gelişmeleri’ne göre cari işlemler 

açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 
4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 
milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık 
cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon 
dolar oldu. Böylece yıllıklandırılmış cari 
açık, Aralık 2009’dan bu yana en düşük 
seviyesine geriledi. Cari dengenin temel 
eğilimi açısından takip edilen enerji dışı 
cari denge 25.7 milyar dolar fazlaya, enerji 
ve altın dışı (çekirdek) cari denge ise 32 
milyar dolar fazlaya yükseldi.

Cari işlemler dengesi, ekonomik 

aktivitede yavaşlama ve TL’deki değer 
kaybının ithalatı pahalı hale getirmesiyle 
son aylarda fazla ya da sınırlı açık verdi. 
Cari işlemler dengesinin Mart ayında 984 
milyon dolar açık vermesi bekleniyordu.

Piyasa beklentilerinin yaklaşık yarısına 
denk gelen rakamlarda, dış ticaret açığının 
bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 
725 milyon dolar azalarak 916 milyon do-
lara gerilemesinin en büyük etken olduğu 
belirtildi.

Öte yandan, altın ve enerji hariç cari 
işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mart 
ayında 573 milyon dolar açık vermişken, 
bu ayda 3 milyar 477 milyon dolar fazla 

Cari işlemler 
dengesi, 

ekonomik 
aktivitede 

yavaşlama ve 
TL’deki değer 

kaybının ithalatı 
pahalı hale 

getirmesiyle 
Mart ayında 589 
milyon dolarlık 

açık verdi.

Cari açık son 10 yılın 
en düşüğünde
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verdi.
Birincil gelir dengesi kalemi 

altında yatırım geliri kaleminden 
kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar 
azalarak 1 milyar 76 milyon dolar 
olurken, ikincil gelir dengesi kalemi 
kaynaklı net girişler, Mart 2018’e 
göre 195 milyon dolar artarak 199 
milyon dolara yükseldi.

Resmi rezervlerde Mart’ta 5 
milyar 728 milyon dolar azalış göz-
lendi. Net hata noksan kaleminde 
Mart ayında 4.3 milyar dolar çıkış 
görüldü.

Doğrudan yatırımlardan kay-
naklanan net girişler, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 120 milyon dolar 
azalarak 965 milyon dolar oldu. 

Portföy yatırımları 1 milyar 353 
milyon dolar tutarında net giriş kay-
dederken bu ayda yurtdışındaki tah-
vil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 
ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 
702 milyon dolar ve 1 milyar 202 
milyon dolar net borçlanma gerçek-
leşti. Genel Hükümet 500 milyon 
dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Hisse senedi ve devlet iç borç-
lanma senetleri piyasasında ise, 
yurtdışı yerleşiklerin sırasıyla 554 
milyon dolar ve 863 milyon dolar 
net satış yaptığı görüldü.

Diğer yatırımlarda 3 milyar 153 
milyon dolar tutarında net çıkış 
gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, 
yurtiçi bankaların yurtdışı muhabir-
lerindeki efektif ve mevduat varlıkla-
rı ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki 
mevduatları sırasıyla 4 milyar 722 
milyon dolar ve 303 milyon dolar 

net artış kaydetti.
Ayrıca, Türkiye’de yerleşikle-

rin (bankalar hariç) yurt dışındaki 
mevduatlarına ilişkin olarak, 2018 
yılı dördüncü çeyreği için kesinle-
şen Uluslararası Ödemeler Bankası 
(BIS) verileri 3 milyar 75 milyon 
doları çıkış yönlü olarak ilgili kaleme 
yansıtıldı.

Yurt dışından sağlanan kredi-
lerle ilgili olarak, bankalar ve Genel 
Hükümet sırasıyla 709 milyon dolar 
ve 91 milyon dolar net geri ödeme, 
diğer sektörler 789 milyon dolar net 
kullanım gerçekleştirdi.

Öte yandan, Şubat ayı cari açık 
verisi 718 milyon dolardan 733 mil-
yon dolara revize edildi.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan’da 0.7 puan artarak 
yüzde 75 ile son 4 yılın en düşüğünden sınırlı yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, KKO’daki bu 
seviye en son Mart 2015’te görülen en düşük seviyelerden sınırlı bir 
yükselişe işaret ediyor.

TCMB verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite 
kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 75 
seviyesinde gerçekleşti.

Tütün ürünleri imalatı yüzde 85.13, kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 
yüzde 84.16, giyim eşyalarının imalatı yüzde 83.18 ve tekstil ürünlerinin 
imalatı yüzde 78.08 ile 2019 yılı Nisan ayını en yüksek kapasite ile 
kapatan sektörler oldu.

Kapasite kullanımında 
sınırlı artış
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Merkezi yönetim bütçesinde, 
Nisan ayında 18.3 milyar lira, 
Ocak-Nisan döneminde 54.5 

milyar lira açık kaydedildi. 2018’de 
Nisan ayı bütçe açığı 2.8 milyar 
lira, yılın ilk dört ayında ise 23.2 
milyar lira olmuştu. 2018 yılı Nisan 
ayında 356 milyon TL faiz dışı fazla 
verilmiş iken 2019 yılı Nisan ayında 
13 milyar 234 milyon liralık faiz dışı 
açık oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Nisan 2019’a ilişkin bütçe uygulama 
sonuçlarını açıkladı. 2019 yılı Nisan 
ayında Geçen yılın Nisan ayında 
64 milyar 610 milyon lira olan 
bütçe gelirleri yüzde 10.7 oranında 
azalarak 57.7 milyar TL oldu. Bu 
dönemde vergi gelirleri tahsilatı ise 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
8.3 oranında artarak 48 milyar 771 
milyon lira olarak gerçekleşti. 

Bütçe giderleri ise yüzde 12.8 
oranında artarak 76 milyar TL 
olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe 

giderleri ise yüzde 10.3 oranında 
artarak 70.9 milyar TL’ye yükseldi.

4 aylık dönem
Merkezi yönetim bütçesi, 

Ocak-Nisan döneminde 54 milyar 
477 milyon lira açık verdi. Aynı 
dönemde faiz dışı açık 16 milyar 31 
milyon lira oldu.

Geçen yılın Ocak-Nisan 
döneminde 232 milyar 46 milyon 
lira olan bütçe gelirleri, bu yılın 
aynı döneminde yüzde 18.9 artarak 
275 milyar 952 milyon lira olarak 
gerçekleşti. Bu dönemde vergi 
gelirleri ise yüzde 6.4 artışla 203 
milyar 33 milyon lira oldu.

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 
255 milyar 220 milyon lira olan 
bütçe giderleri ise, bu yılın aynı 
döneminde yüzde 29.5 artarak 
330 milyar 430 milyon lira olarak 
kayıtlara geçti. Ocak-Nisan 
döneminde faiz hariç bütçe 
giderleri de yüzde 27 artışla 291 

milyar 983 milyon lira olarak 
hesaplandı. 

Diğer taraftan, söz konusu 
dönemde faiz giderleri, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 51.5 
yükselerek 38 milyar 447 milyon 
liraya ulaştı.

Borç stoku 1.2 trilyon
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

30 Nisan itibariyle merkezi 
yönetim brüt borç stoku verilerini 
de açıkladı. Buna göre, merkezi 
yönetim brüt borç stoku Mart ayı 
sonunda 1 trilyon 210,6 milyar lira 
olarak gerçekleşti. Borç stokunun 
596 milyar lira tutarındaki kısmı 
Türk Lirası cinsi, 614.6 milyar 
lira tutarındaki kısmı döviz cinsi 
borçlardan oluştu.

Hazine alacakları
19 milyar lira
Hazine alacakları, nisan ayı 

itibarıyla 19 milyar lira olarak 
gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
açıkladığı 30 Nisan’a kadarki 
alacaklara ilişkin verilerine göre, 
Nisan ayı sonu itibarıyla Hazine 
alacak stoku 19 milyar lira oldu. 
Alacak stoku içinde en yüksek payı 
11.9 milyar lirayla mahalli idareler 
oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar 
Hazine alacaklarından toplam 402.9 
milyon lira tahsil edildi.

Bütçede
açık
büyüdü
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İZMİR’İN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

*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 
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