


S/DK C M YY 80% 40%BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

K C M Y 80%BAL

KCMY80%40%0KCMYKCM C+M

BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

K C M Y 80%BAL

S/DK C M YY 80% 40%BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

K C M Y 80%BAL

KCMY80%40%0KCMYKCM C+M

BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

K C M Y 80%BAL

1
2

3
4

5
6

 7
  8

 9
10

11
12

 13 
  14

  15
  16

  17
   18

   19
   20

    21
    22

     23
     24

    25        30     35       40       45          50       55       60      65        70       75      80       85      90     95
96

97
98

99
100

EBSO KAPAK ARKA  ARALIK 2017 

S/DK C M YY 80% 40%BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

K C M Y 80%BAL

KCMY80%40%0KCMYKCM C+M

BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

K C M Y 80%BAL

S/DK C M YY 80% 40%BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

K C M Y 80%BAL

KCMY80%40%0KCMYKCM C+M

BAL 0 BAL K
5%
4%
3%
2%

K C M Y 80%BAL

1
2

3
4

5
6

 7
  8

 9
10

11
12

 13 
  14

  15
  16

  17
   18

   19
   20

    21
    22

     23
     24

    25        30     35       40       45          50       55       60      65        70       75      80       85      90     95
96

97
98

99
100

EBSO KAPAK ARKA  TEMMUZ  2017 ------- SAYFA  SAYFA  İÇLER

Maalesef yapamıyoruz...

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

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.
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CREATIVE

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

Rupert Murdoch

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

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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Halep kentine bağlı Afrin kırsalında 
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Önce hain darbe girişimi, ardından uluslararası iliş-
kilerde soğuk savaşı andıran adımlar ve şimdi de haklı 
ve meşru davamızda teröre karşı Türkiye’ye rağmen 
yapılanlar. Evet, ülkemiz son birkaç yıldır çok önemli 
bir süreçten geçmektedir ve bu sürecin de en kritik 
aşaması bir ayı aşkın bir süredir sıcak savaşın içinde 
olmamızdır. 

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin Operasyonu’ndan ne 
yazık ki, yüreğimizi derinden yakan şehit haberleri al-
maktayız. Şehitlerimize Allahtan rahmet dilerken, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin, kıymetli ailelerinin ve ülkemizin 
başı sağ olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Her 
birine sonsuz kere minnettarız.

Operasyonu’nun başarıyla tamamlanmasını, askerle-
rimizin kışlalarına dönmesini, bu acıların son bulmasını 
ve artık teröre ne birey, ne örgüt, ne de uluslararası 
boyutunda destek verilmemesini gönülden diliyorum.

Mehmetçiğimiz, canları pahasına vatan savunmasın-
da iken, bizler de onlardan aldığımız cesaretle ülkemi-
zin geleceğine bir tuğla koyma gayretimizi ve kararlılı-
ğımızı sürdürüyoruz. 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk 
Özlü’nün katılımları ile 9 Şubat’ta Odamızda gerçekleş-
tirilen “İzmir Teknoloji Üssü Çalıştayı”nda İzmir’de Tek-
noloji Üssü kurulacağı açıklamasını çok önemsiyoruz.

Çünkü;
1. 8 Üniversitesi, 4 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 
2 Serbest Bölgesi, 13 OSB’si
2. Mühendislik alanında eğitim veren güçlü 
üniversitelerle birlikte, İYTE’nin  Türkiye’deki 
10 araştırma üniversitesinden biri olması
3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin İzmir’in yükselen 
sektörleri arasında öncelikli yer alması
4. Lojistik avantajı ile birlikte bunu destekleyen 
altyapı çalışmaları
5. Nitelikli işgücü

6. İstihdamının yüzde 31’inin sanayide çalışması
7. Özellikle sanayide yabancı sermaye kültürü 
en gelişmiş il olması
8. Net beyin göçünde ilk sırada yer alması
9. Bölgesindeki, sanayinin yüzde 35’ini, nüfusunun 
yüzde 41’ini, ihracatın yüzde 58’ini, İşgücünün 
yüzde 42’sini karşılaması
gibi nedenler, İzmir’i geleceğin üretim modeline en 

hızlı uyum sağlayacak illerin başına getirmektedir. O 
nedenledir ki, uzun yıllardır İzmir neden Silikon Vadisi 
olmasın dedik. Ve bugün, uluslararası firmaların Ar-Ge 
merkezlerinin bir kısmının söz konusu üs içerisinde aça-
bilecekleri bir yapılanma projesi, talebimizin haklılığını 
ortaya koymaktadır.

İşte bugün bu aşamaya gelmiş olmaktan dolayı çok 
mutluyuz. 4. Sanayi devrimi ile birlikte dijital dönüşü-
mün konuşulduğu, küresel ekonomilerin eylem planları-
nı hayata geçirdiği bir süreçte bir kez daha vurgulamak 
isterim ki, “Uyum Sağlayamayan Kaybedecek.” Ege 
Bölgesi Sanayi Odası olarak; bizim de tüm gayretimiz 
ve hedefimiz bu sürece en proaktif şekilde uyum sağla-
mamızdır.

Zira, güçlü bir üretim altyapısı olan ülkemiz, gele-
ceği şekillendirmede düşük performans gösterdiği için 
takip eden bir ülke olarak gösteriliyorsa, takip edilen 
konumuna yükselmek için de, bu dönüşümün dışında 
kalmamamız gerektiği çok açıktır. O nedenle de, akıl 
ve bilimi temel alarak “Teknoloji Üs” projelerini nitelik-
li, üretken bir yapı içinde kurgulayarak ülke geneline 
yaygınlaştırmalıyız. Çünkü, diyoruz ki, “Bu bir İzmir 
meselesi değildir. Bu ülke meselesidir.”

İzmir, mevcut potansiyeli ile Projeye en fazla katkı 
koyacak illerin başında gelmektedir. Belki de model 
olacaktır. O nedenle, çok heyecanlıyız. Sayın Bakanı-
mıza şükranlarımızı sunuyorum. İzmir ve ülkemiz için 
hayırlısı olsun.

İZMİR’İN DEĞİL ÜLKEMİZİN MESELESİ

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin 
Halep kentine bağlı Afrin kırsalında 
terör örgütlerine karşı yürüttüğü 

Zeytin Dalı Harekatı, planlara uygun 
olarak devam ediyor. Türkiye’nin 
sınırlarında ve bölgede güvenlik ve 
istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin 
kuzeybatısında PKK/KCK/PYD-YPG ve 
DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale 
getirmek, dost ve kardeş bölge halkını 
zulümden kurtarmak üzere 20 Ocak 

gününden itibaren gerçekleştirilen Zeytin 
Halı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen 
terörist sayısı 2 bine yaklaştı. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nce (TSK) yapılan açıklamalar 
doğrultusunda, harekat kapsamında 
bugüne kadar 32 şehit verildiği, 143 yaralı 
askerimiz olduğu bilgisi ulaştırıldı. 

Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait 
belirlenen hedefleri havadan bombaladığı, 
karadan da topçu bataryaları ve Özgür 
Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteğiyle 

Türkiye
sizinle...

GÜNDEM
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sürdürülen harekatta, YPG/PKK-
DAEŞ’in işgalindeki Afrin’in 5 
beldesinde biri belde merkezi, 71’i 
köy, 6’sı köy altı yerleşim ve 20’si 
stratejik dağ veya tepe, biri YPG/
PKK’ya ait üs olmak üzere 99 nokta 
teröristlerden arındırıldı. Temizlenen 
bölgelerle, Afrin’i çevreleyen hilal 
tamamlanmak üzere.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği 
gibi, Afrin’in tam kuşatılması 
konusundaki planlara hız 
verildi. TSK, rejimin ve YPG’nin 
propaganda araçlarıyla Afrin’e 
müdahale etmesine ve burayı 
baskılamasına izin vermeyecek. 
Afrin-Halep güzergâhına odaklanan 
TSK unsurları, burayı havadan ve 
karadan gözetleme araçlarıyla 
kuşatma altına aldı. Bölgede her 
tür hareketlenmeye anında karşılık 
verilerek vurulacak.

Zeytin Dalı Harekatı, ülkemizin 
uluslararası hukuktan kaynaklanan 
hakları, BMGK’nin terörle 
mücadeleye yönelik özellikle 1624 
(2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) 
sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 
51’inci maddesinde yer alan Meşru 
Müdafaa Hakkı çerçevesinde, 
Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
saygılı olarak icra ediliyor. Harekâtın 
planlama ve icrasında sadece 
teröristler ve bunlara ait barınak, 
sığınak, mevzii, silah, araç ve 

gereçler hedef alınırken, sivil/
masum kişilerin ve çevrenin zarar 
görmemesi için her türlü dikkat ve 
hassasiyet gösteriliyor. Mehmetçik, 
bir yandan terörist unsurlarla 
mücadele ederken diğer yandan 
da terörden arındırılan bölgelerdeki 
sivil halka insani yardım ulaştırıyor.

Yorgancılar: Her adım 
insanlığa barış getirsin
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin 
bölgesinden ülkemizin güvenliğine 
yönelik tehditlerin sona erdirilmesi 
amacıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı 
Harekatı’na verdiği desteği sürekli 
gündemde tutuyor. Yorgancılar, 
“Bölgeyi terör örgütlerinden 
temizleyerek huzur, güven ve 
barış ortamını yeniden tesis etmek 
için gerçekleştirilen Zeytin Dalı 
Harekatı’nda Allah ordumuzu 
muvaffak etsin. Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine sabır 
ve başsağlığı, gazilerimize de acil 
şifalar diliyoruz. Türk ulusu vatan 
söz konusu olduğunda her zaman 
ve her şartta tek yürek olmuştur. 
Gün, birlik ve beraberlik günüdür. 
Zeytin Dalı Harekatı’nda kalbimiz 
ordumuz için atıyor. Atılan her 
adım terörü bitirsin, insanlığa barış 
getirsin” dedi.

GÜNDEM
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GÜNDEM

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, kurulması planlanan 
İzmir Teknoloji Üssü'nün farklı 

ölçeklerde 800 şirkete ev sahipliği 
yapması, uzun vadede 40 binden fazla 
istihdam sağlaması ve 15-20 milyar 
lira gayri safı yurt içi hasıla (GSYİH) 
yaratabilecek kapasitede olmasının 
öngörüldüğünü açıkladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
yaşadığımız sürekli gelişen ve dijitalleşen 
çağın gerekliliklerini karşılayacak 
bir sanayi ve teknoloji hamlesinin 
yol haritasını oluşturma hazırlığına 
girişti. Türk ekonomisine katma değer 
sağlayacak ve belirlenen sektörlerde 
rekabetçiliği arttıracak büyük çaplı 
projeleri desteklemek adına başlatılan 
çalışmaların önemli bir adımı olarak 
İzmir’de ‘Türkiye’de lider ve uluslararası 
çapta bir teknoloji üssü’ kurulması 
kararlaştırıldı.

Urla'da kurulacak
İzmir Teknoloji Üssü’nün İzmir’deki 

paydaşlarının da görüş ve önerilerinin 

alınması amacıyla düzenlenen çalıştay, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Kamil Porsuk ile İzmir’deki 
üniversitelerin rektörleri, ilgili kamu 
kurumları ve iş dünyası temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda konuşan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, İzmir’in 
sahip olduğu sanayi potansiyelinin 
bütün unsurlarıyla harekete geçirilmesi 
gerektiğini söyledi. İzmir Teknoloji Üssü 
ile ilgili 1 yıldır devam eden çalışmalar 
kapsamında muhtemel yatırımcılar, 
üniversiteler, teknoloji geliştirme 
bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
istişarelerde bulunduklarını dile getiren 
Özlü, üssün Urla da 9.5 milyon metrekare 
alana yapılmasını planladıklarını, 
arazinin jeolojik etüt çalışmalarının 
tamamlandığını, imar çalışmasının ise 
devam ettiğini ifade etti.

Üssü oluşturan ekosistemde global 
büyük yatırımcılar, lider Türk şirketleri ve 

Teknoloji üssü İzmir

Urla’da 
kurulması 
planlanan 

İzmir Teknoloji 
Üssü’nde farklı 
ölçeklerde 800 
şirketin faaliyet 

göstermesi, 
uzun vadede 

40 binden 
fazla istihdam 
oluşturulması 
planlanıyor. 

GSYH hedefi ise 
15-20 milyar lira.



9ŞUBAT 2018

GÜNDEM

akademik kurumlar, en yetkin insan 
kaynağı, laboratuvarlar, prototip 
atölyeleri ve sosyal donatıların 
olmasının planlandığını aktaran 
Özlü, "İzmir Teknoloji Üssü'nde 
toplamda farklı ölçeklerde 800 
şirketin faaliyet göstermesi, uzun 
vadede doğrudan ve dolaylı 
etkileriyle beraber 40 binden fazla 
istihdam oluşturulması, 15-20 
milyar lira GSYİH yaratabilecek 
kapasitede olması planlanmaktadır. 
Bahsedilen hedeflere ulaşılması için 
yönetim modelinin tasarlanması 
dahilinde yeni bir ortaklık yapısı 
üzerinde de çalışılmaktadır" dedi.

Teknolojimiz takip edilmeli
Bakan Faruk Özlü, Türkiye için 

en doğru tasarımı bulmanın mevcut 
teknoloji geliştirme bölgelerinin 
geleceği açısından önemli 
olduğunu, bu modelin bütün 
teknoloji geliştirme bölgelerine 
örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Üssün kümelenme sinerjisinden 
yararlanması ve küresel bir 
iddiasının olması gerektiğine 
dikkati çeken Özlü, şöyle konuştu:

"Burada üretilecek teknolojiler 
kopya değil diğer ülkelerin 
peşinden koştuğu bir Türk 
teknolojisi niteliğinde olmalıdır. 

Tüm bu çabalarımız 'Bilim Merkezi, 
Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi 
Türkiye' hedefimize ulaşmak içindir. 
Türkiye bu hedeflere ulaşabilecek 
enerjiye, insan kaynağına ve 
motivasyona sahip bir ülkedir. 
Bütün mesele inanmak ve gayret 
göstermek. Biz hükümet olarak, 
bilimi ve teknolojiyi stratejik alanlar 
olarak görüyoruz. Sanayi savaşında 
elimizi güçlendirecek en önemli 
aracın bilim ve teknoloji olduğunu 

biliyoruz. Cephaneliğimizi, bilim 
ve teknoloji ile dolduruyoruz. 
Ülkemizi küresel dönüşüme ve 
Sanayi 4.0’a hazırlamak için 
hamleler yapıyoruz. Kaybedecek 
bir saniyemiz bile yoktur. Zamanla 
yarışmak hatta zamanın önüne 
geçmek zorundayız. Bir yandan 
sanayide milli ve yerli duruşumuzu 
güçlendirirken diğer yandan sanayi 
ve teknoloji hamlemizi hayata 
geçiriyoruz.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Teknoloji Üssü İzmir 
Çalıştayı’ndan önceki gün yapılan Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Ege Bölge Toplantısı’nda kentin öncü konumunu 
övdü. İzmir’in Türkiye ekonomisi için son derece önemli ve stratejik 
şehir olduğunu vurgulayan Özlü, sanayi, ticaret, eğitim, sanat, enerji, 
sağlık, tarım, lojistik ve madencilik gibi birçok alanda geniş potansiyeli 
olan İzmir’in belli sektörlerle sınırlamanın haksızlık olacağını ve 
bu yönlerinin fırsata dönüştürülmesinin şart olduğunu dile getirdi. 
Faruk Özlü, 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge ve 3 teknoloji 
geliştirme bölgesinin İzmir’de faaliyet gösterdiğine dikkat çekerken, 
“İzmir’i inşallah bir teknoloji üssü yapacağız. Önemli projelerimizden 
biri de Teknoloji Üssü İzmir projesidir” dedi.

Teknoloji Üssü İzmir projesinin bu kente çok yakışacağını belirten 
Bakan Özlü, “İzmir tasarım, marka ve Ar-Ge alanlarında öncü bir kent. 
Ülke genelinde 809 Ar-Ge, 159 tasarım merkezi var. İzmir’de ise 68 Ar-
Ge, 21 tasarım merkezi var. 2017 yılında İzmir’de 7 bin firma kuruldu ve 
63 milyar dolarlık vergi ödendi” bilgisini verdi.

Önemli projemiz
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün, 
İzmir’e teknoloji üssü müjdesinin 4. 
Sanayi Devrimi sürecinde, milli ve yerli 
hedefimizde gerek kentimiz gerekse de 
ülkemiz için çok önemli olduğunu söyledi. 
Teknoloji üssü kurulmasının sadece 
İzmir’in meselesi olmadığını kaydeden 
Başkan Yorgancılar, “Bu bir ülke 
meselesidir. Kayda değer bir hamledir. 
Bizleri heyecanlandıran, geleceğe 
hazırlanmamızda umutlandıran Sayın 
Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. 
İzmir ve ülkemiz için hayırlısı olsun” dedi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, uzun 
yıllardır İzmir’in sahip olduğu potansiyeli 
anlatmaya çalıştıklarını ve üstlendikleri 
görevin getirdiği sorumluluğun gereği 
olarak konuyu önerilerle birlikte ilgililere 
aktarmayı temel prensip edindiklerini 
kaydeden Yorgancılar, “Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk 
Özlü’nün açılış konuşmaları ile Odamızda 
gerçekleştirilen “İzmir Teknoloji Üssü 
Çalıştayı” İzmir’de teknoloji üssü 
kurulması yönünde Bakanlığımızın             
1 yıllık çalışmasının son adımlarıdır. Bizler, 
İzmir’in üniversiteleri ve nitelikli işgücü 
ile güçlü sanayi yapısı ve teknolojiye 
adaptasyonu ile bir Silikon Vadisi 

olmasını gündeme getirenlerin başında 
gelmekteyiz. Bu nedenle de bu konuyu 
çok önemsiyor ve heyecanla sonucunu 
bekliyoruz” diye konuştu.

Akıl ve bilim ile mümkün
Güçlü bir üretim altyapısına sahip 

olan ülkemizin bugün, yapılan en ciddi 
çalışmalarda takipçi ülkeler arasında 
gösterilmesine karşı çözüm reçetesinin 
çok açık olduğunu vurgulayan Ender 
Yorgancılar, şu görüşleri dile getirdi:

“Bizim bir üst kademe olan lider 
ülkeler konumuna yol almamız ancak 
ve ancak akıl ve bilim ile mümkündür. 
Bunun için de teknolojiyi üniversitelerimiz 
aracılığıyla, sanayimizle buluşturmak 
zorundayız. O nedenle de, İzmir’de 
teknoloji üssü kurulması sadece İzmir’in 
meselesi değildir. Bu bir ülke meselesidir. 
İzmir şu anda bu meseleye en hızlı katkı 
koyabilecek illerin başında gelmektedir. 
Bundan sonraki aşamada; hangi 
sektörlerin olacağı, ne tür hizmetlerin 
verileceği, teşviklerin, insan kaynağının, 
hangi tür yatırımcının yer alabileceğinin 
doğru tespiti ile başarıya ulaşmamak 
için hiçbir neden görmüyorum. 
Bizleri heyecanlandıran, geleceğe 
hazırlanmamızda umutlandıran Sayın 
Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. 
İzmir ve ülkemiz için hayırlısı olsun.”

Yorgancılar: 
İzmir, Silikon Vadisi gibi olmalı

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 
“İzmir’in 

üniversiteleri 
ve nitelikli 

işgücü ile güçlü 
sanayi yapısı 

ve teknolojiye 
adaptasyonu ile 

Silikon Vadisi 
olmasını sürekli 

gündeme 
getiriyoruz” 

dedi.
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Ege Teknopark
Ege Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi Ege 
Teknopark, 10 Ağustos 2014 

tarihli ve 29084 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2014/6500 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kuruldu. EÜ Rektörlüğü’nün yüzde 
100 hisse sahibi olduğu Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nin yönetimi 
ve işletmesinden sorumlu olan 
yönetici şirketin ticari unvanı,  tescil 
tarihi olan 13.02.2017 itibariyle Ege 
Teknopark Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Anonim Şirketi olarak ilan 
edildi. 

Ege Teknopark, Ege Üniversitesi 
Kampusu içerisinde TGB-1 ve TGB-2 
olmak üzere iki alandan oluşuyor. 
Ege Teknopark’ın Ege Üniversitesi 
Rektörlüğü desteği ve katkılarıyla 
2014 yılı sonunda faaliyete geçen 
ilk binası olan İnci binası yanı sıra 
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
EBİLTEM-TTO binası ve Mercan 
Konteyner Park da TGB-2 alanı 
içinde yer alıyor. Ege Teknopark 
alanları, yerleşkenin tümünde 
temaya uygun çevreci bir mimari ve 
açık inovasyonu destekleyecek bir 
konsept tasarım çerçevesinde fark 
yaratacak bir vizyon ile planlanıyor.

Rakamlarla Ege Teknopark
Toplam alan..........83 bin 716 m2
Firma sayısı...........70

Ege Teknopark kuruluş 
çalışmaları kapsamında Ege 
Üniversitesi akademisyenleri, sanayi 
kuruluşları temsilcileri ve Teknopark 
konusunda deneyime sahip 
uzmanlar ile Arama Toplantıları 
gerçekleştirildi. TGB’nin Vizyon 
ve Stratejisi, sektörel öncelikleri, 
yönetim yapısı, ortaklık kurgusu, 
yararlanıcı profili, firma seçim 
süreci, beklenen hizmetler, işbirliği 
yaklaşımı tartışılarak raporlandı. 
“Ege Üniversitesi Teknoparkını 
Arıyor” anketi  ve ön çalışmalarda 
benimsenen ilkelere göre misyonu 
ve vizyonu oluşan ve “Yaşam 
Bilimleri ve Sağlık” temasında 
öncelikli olarak faaliyetlerini 
sürdürmesi planlanan Ege 
Teknopark, 1 Ocak 2015 tarihinden 
itibaren girişimci şirketlere yer 
tahsisi yapmaya başladı. 

“İzmir’deki diğer oluşumlarla 
sinerji içinde, birbirini tamamlayarak 
rekabet öncesi işbirliği 
gerçekleştirecek firmaların dâhil 
olduğu, üniversitenin araştırma 
deneyiminin, sanayi ile birleştirildiği 

sürdürülebilir Ar-Ge ve İnovasyon 
Ekosistemi içerisinde, “Yaşam 
Bilimleri ve Sağlık” ağırlıklı olmak 
üzere akademik ve endüstriyel 
girişimciliği destekleyerek, bölgesel 
ve ulusal düzlemde en yüksek 
katma değeri yaratma” vizyonu 
ile yüksek katma değerli ürünlerin 
üretilmesini sağlayacak akademik 
ve sanayi girişimlerini destekleyerek 
bilgi tabanlı ekonominin doğması 
ve gelişmesini sağlama hedefiyle 
yola çıkıldı. Halen 83 bin 716 
metrekarelik alanda 70 firma 
faaliyet gösteriyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
mevzuatı uyarınca, Öğretim üyeleri, 
ürettikleri bilgi ve teknolojilerin 
ekonomik değer yaratabilmesi için 
şirket kurabilmektedir. 

Firmalara Ar-Ge hizmeti 
vermek isteyen öğretim üyeleri, 
TGB’ye başvurmaları halinde talep 
sahipleriyle kurumsal olarak bir 
araya getirilmektedirler. Tarafların 
görüşmeleri sonucunda ortak 
bir Ar-Ge konusunda uzlaşılması 
durumunda TGB tarafından Ar-
Ge niteliği onaylanan projelerde 
öğretim üyesinin Ege Teknopark 
A.Ş. adına görevlendirilmesi 
yapılmaktadır.

Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

GÜNDEM
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Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi

DEPARK

DEPARK A.Ş, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 4691 
sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu ile Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme 
bölgesi olarak kuruldu. Bünyesinde 
120’yı aşkın firmaya ev sahipliği 
yapan DEPARK, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin Tınaztepe ve İnciraltı 
kampüslerinde faaliyet gösteriyor. 
Tınaztepe’de DEPARK Alfa ve Beta 
binaları, İnciraltı’da ise Türkiye’nin ilk 
sağlık ihtisas teknoparkı tescili olan 
DEPARK Sağlık Teknopark’ı Zeytin 
binası ve Nar kompleksi yer alıyor.

DEPARK, inovasyon ve 
girişimcilik alanlarında Dokuz Eylül 
Üniversitesi'nin öncelikli alanları 
olan bilişim, sağlık, çevre ve enerji, 
lojistik, nanoteknoloji, genel 
mühendislik alanlarının yanı sıra 
bu alanların kesişimin de yükselen 
ileri malzeme teknolojileri, teknik 
tekstiller, IoT ve diğer alanlarda 
girişimci adaylarına yönelik bir 
ekosistemin güçlenerek gelişmesi 
için çalışıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından sırasıyla 2015 
ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Performans Endeks çalışmalarında 
DEPARK, Erken Dönem (1-5 Yıl) 
Teknoparklar arasında 2014 yılında 
birinci, 2015 ve 2016 yıllarında 
ikinci, Türkiye genel sıralamasında 
2014 yılında yedinci, 2015 ve 2016 
yıllarında ise sekizinci sırada yer 
aldı.

DEPARK bir altyapı hizmet 
sağlayıcısı olarak ev sahipliği 
yaptığı şirketlere, ofis imkanları 
ve kanunlar ile sağlanan muafiyet 
ve avantajları sunarken, şirketler 
ve diğer ekosistem paydaşlarının 
Ar-Ge ve inovasyon tabanlı 
çalışmalarının geliştirilmesine dayalı 
hizmet ihtiyaçlarına da DETTO 
Koordinatörlüğü bünyesinde görev 
yapan uzman grubu ile katkıda 
bulunuyor. 

Hizmetlerini DEPARK aracılığı 
ile üniversite ve sanayiye sunan 
Dokuz Eylül Teknoloji Transfer 
Ofisi - DETTO, bilginin ve yeniliğin 
üretilip toplumun faydasına yönelik 
ticarileşebilir teknolojik ürün ve 
hizmete dönüştürülmesine, etkin 
bir üniversite - sanayi işbirliği 
mekanizmasının oluşturulması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için; Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve 

ticarileşme alanlarında çalışıyor. 
Kapsamında farklı hızlandırıcı 
projeler yürütüyor.

DEPARK’ta 2017 yılında öne 
çıkan projeler arasında;  InventUP – 
Fikri Varlık Hızlandırıcısı Programı, 
ProjectUp - Proje Döngüsü Eğitim 
Programı, BAMBU Hızlandırıcı 
ve Ön Kuluçka Merkezi öne 
çıktı. Tematik ve sektörel olarak 
sürdürülen InventUP, 2018 yılı 
başında InventUP Health teması 
ile sağlık bilimleri ve teknolojileri 
alanında hayata geçti.

DEPARK bünyesinde; TÜBİTAK 
1. Aşama Resmi Uygulayıcı 
Kuruluşlarından biri olan BİGGDEGA 
Programı da yer almaktadır. BİGG 
DEGA programı, teknoloji tabanlı 
iş fikirlerinin girişimciler tarafından 
hayata geçirilebileceği, uzman 
eğitim kadrosu, mentor ağı ile 
destekleniyor.

Rakamlarla DEPARK
Firma sayısı...........................121
Start Up..................................55
Patent sayısı...........................19
Yaratılan istihdam............1149
2017 devam eden
Ar-Ge Proje sayısı..............194

GÜNDEM
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İYTE – Teknopark İzmir
Teknopark İzmir, Türkiye’nin 4. 

teknoparkı olarak İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Kampüsü 

içerisinde İzmir’in önde gelen 21 
kurum ve kuruluşunun ortaklığıyla 
2002 yılında kuruldu; 2004 yılında 
ise faaliyetlerine başladı. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından 2017 yılında açıklanan 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Performans Endeksi’nde Türkiye 
6’ncısı oldu.

Türkiye’nin kalkınma ajansı 
destekli ilk güdümlü projesi ile 
yapılan İnovasyon Merkezi’ni 
de bünyesinde hayata geçiren 
Teknopark İzmir, tüm yenilikçi 
fikirlere kuluçka ortamı sağlayarak, 
üretilen nitelikli teknolojik bilgiyi 
sanayi ile buluşturmaya devam 
ediyor. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Yasası kapsamında 
hareket eden Teknopark İzmir, İzmir 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. 
tarafından yönetiliyor. Teknopark 
İzmir’de faaliyet gösteren firmaların 

sektörel dağılımlarına bakıldığında; 
yazılım geliştirme, biyoteknoloji, 
elektronik, makina imalatı, 
savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, 
telekomünikasyon, ileri malzemeler, 
gıda, madencilik, nano malzemeler, 
otomotiv, robotik sistemler, turizm 
ve çevre olarak şekillendi.

Bölgenin İYTE gibi uluslararası 
bir araştırma enstitüsünde yer 
alması, buradaki firmalar için 
uluslararası bir Ar-Ge ortamı 
oluşturuyor. Ege ve Dokuz Eylül 
Üniversiteleri’nin de bölgenin 
kurucuları arasında yer alması, bu 
üniversitelerin teknik ve sosyal 
imkanlarını firmalara avantaj olarak 
sunuyor.

Bölgede 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde 
yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı 
Ar-Ge personeli çalıştırılabiliyor. 
Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinin bölgedeki yazılım 
ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettiği 
kazançları, araştırmacı, yazılımcı ve 

Ar-Ge personelinin bu görevleriyle 
ilgili ücretleri, girişimcilerin bölgede 
ürettikleri sistem ve veri yönetimi 
iş uygulamaları, sektörel, internet, 
mobil ve askeri komuta kontrol 
uygulama yazılımları 2023 yılı 
sonuna kadar bu vergilerden muaf.

Ayrıca, yine 5746 sayılı 
Araştırma ve Geliştirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkındaki Kanun ile ücreti gelir 
vergisinden istisna olan personelin, 
bu kapsamdaki çalışmaları 
karşılığında elde ettikleri ücretleri 
üzerinden hesaplanan sigorta primi 
işveren payının yarısı 5 yıl süreyle 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulan 
ödenekten karşılanıyor.

Rakamlarla Teknopark İzmir
Toplam alan................6.4 hektar
Firma Sayısı................160
Patent sayısı...............21
İstihdam......................900
Toplam ciro................400 milyon TL
İhracat cirosu.............40 milyon dolar
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Organize sanayi bölgeleri 
yönetimleri, geçen ay yayınlanan 
ve Nisan ayında uygulamaya 

başlanacak olan Son Kaynak Tedarik 
Tarifesi Tebliği ile enerji maliyetlerinin 
yüzde 30’un üzerinde artacağına dikkat 
çekerek, söz konusu uygulamadan 
vazgeçilip ulusal tarifeye geri dönülmesini 
istediler.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu’nun (OSBÜK) Ege Toplantısı, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün katılımı ile Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda gerçekleştirildi. Torbalı OSB 
ev sahipliğinde Afyonkarahisar, Aydın, 
Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve 
Uşak’taki 50 OSB’nin yöneticileri ile 
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi 
Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da 
hazır bulunduğu toplantıda sanayicilerin 
şikayetlerini dile getiren OSBÜK Başkanı 

Memiş Kütükcü, Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) maliyetlerinin de sanayicinin 
taşıyamayacağı bir yük haline geldiğini 
vurguladı.

Kütükcü: Türkiye’nin 
üreten gücüyüz
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 

ekonominin ve üretimin güvenliğinin 
kalıcı istikrardan geçtiğini; OSBÜK'ün, 325 
organize sanayi bölgesi, 52 bine yakın 
fabrikası, 1 milyon 750 bine dayanan 
istihdamıyla Türkiye'nin 'üreten gücü' 
olduğunu kaydetti.

Organize sanayi bölgelerinin en 
güncel sıkıntısının artan elektrik enerjisi 
maliyetleri olduğunu dile getiren 
Kütükcü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Özlü’ye Üretim Reform Paketi 
ile OSB’lerin üzerindeki TRT payı, 
Emlak Vergisi gibi 1 milyar liralık yükü 

Sanayici enerjide 
ulusal tarife istedi

GÜNDEM
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kaldırdıkları için teşekkür ederken, 
“Bunlarla OSB’lerimizin yatırım 
avantajlarını artırdınız. Ancak 
son zamanlarda enerjide artan 
maliyetler, OSB’lerimizin yatırım 
avantajlarını aşağıya çekmeye 
doğru hızla ilerliyor. Konuyu Enerji 
Bakanlığı Müsteşarımız ve BOTAŞ 
Genel Müdürümüze ilettik, sizden 
de destek istiyoruz” dedi.

İkili tarife doğru değil
Memiş Kütükcü, OSB'lerin 

önceliğinin her zaman üretim, 
istihdam ve ihracat olduğuna dikkat 
çekerek, enerjiye yönelik taleplerini 
şöyle dile getirdi: 

"1 Nisan'da yürürlüğe girecek 
olan Son Kaynak Tedarik Tarifesi 
Tebliği’ne göre, yıllık 50 milyon 
KWh'ın üzerinde elektrik tüketenler, 
yüksek tüketici grubunda yer 
alıyor. Bu kapsama 77 OSB giriyor. 
Bunlar Türkiye’nin en büyük 
sanayi bölgeleri. OSB'lerimiz 
de genellikle yüksek tüketici 
grubunda yer alacağından, bölge 
sanayicilerimiz elektrik enerjisi 
maliyetinde çok ciddi bir artış 
yaşayacak. Biz bu uygulamadan bir 
an önce vazgeçilmesini, elektrikte 
daha önce uygulanan ulusal tarife 
uygulamasına devam edilmesi 
talep ediyoruz. YEKDEM maliyetleri 
de sanayicinin taşıyamayacağı bir 
yük haline geldi. Artık YEKDEM'in 
tabana yayılmasını talep ediyoruz. 
Yine doğalgaz konusunda da ikili 
bir tarife söz konusu. Yıllık 300 bin 

metreküpün üzerinde tüketiciler, 
yüksek tüketici kategorisinde 
değerlendiriliyor. Biz hem elektrikte 
hem de doğalgazda bu ikili tarife 
uygulamasını doğru bulmuyoruz.”

Konular ilk ağızdan aktarıldı
Torbalı OSB Müteşebbis Heyet 

Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu 
üyesi Hakkı Attaroğlu, “Burada Ege 
Bölgesi’nden 50 OSB’nin temsilcisi 
toplandı. OSBÜK Yöneticilerini de 
dahil ettiğimizde 60 farklı OSB’nin 
yöneticileri aynı salondayız. 
Sayın Bakanımız Faruk Özlü de 
bizleri kırmayarak aramıza katıldı 
ve sorunlarımızı birinci ağızdan 
dinleyecek. Bizlere bu fırsatı verdiği 
için kendisine teşekkür ediyor, böyle 
önemli bir toplantıya ev sahipliği 
yapmanın da gururunu yaşıyoruz” 
dedi.

OSB’ler kamulaştırma 
yetkisi istiyor
Torbalı OSB Yönetim Kurulu 

Başkanı Muhsin Dönmez ise, 
OSB’lerinde yaşadıkları sorunlara 
dikkat çekerek, “Bölgemiz 
sanayicilerden çok yoğun ilgi 
görmesine rağmen ne yazık ki bir 
takım sorunlarımız var. Öncelikle 
bölgemize elektrik hattı çekilmesi 
konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. 
Bu konuda kamulaştırma yetkisi 
OSB’lerin elinden alındığı için 
beklemek zorunda kalıyoruz. Bizler, 
OSB’lere kamulaştırma yetkisinin 
geri verilmesini istiyoruz. Ayrıca 

yine elektrik tarifeleri bakımından 
sanayicilerimizin üretim maliyetleri 
büyük ölçüde arttı. Bu konuda da 
bir düzenleme yapılması gerekiyor. 
Bölgemize çevreyolu bağlantısı 
sağlanması adına gişelerin geri 
alınma çalışmaları sürüyor. Fakat 
sonrasındaki yolun da düzenlenmesi 
gerekiyor. Sayın bakanımızın bu 
konularla yakından ilgileneceği 
konusunda güvenimiz sonsuz” diye 
konuştu.

Sanayiye planlı altyapı
İzmir Valisi Erol Ayyıldız 

da, tarihi, kültürü, konumu ve 
üretkenliğiyle İzmir’in Türkiye’nin 
lokomotif şehirlerinden biri 
olduğunu söyledi. Ayyıldız, “İzmir 
genç ve dinamik nüfusu, çok 
sektörlü güçlü ekonomisi ve sahip 
olduğu alt yapı itibariyle Ege 
Bölgesi’nin büyüme kutbudur” 
ifadelerini kullandı.

İzmir’in sanayi altyapısının planlı 
bir şekilde gelişimine yön vermek 
amacıyla organize sanayi bölgeleri, 
serbest bölgeler ve küçük sanayi 
sitelerine önem verdiklerini belirten 
ve kentin OSB’lerdeki istihdamın 
yüzde 10’unu karşıladığını bildiren 
Vali Ayyıldız, “İzmir’in stratejik 
öncelik ve hedefleri çerçevesinde, 
sahip olduğumuz ekonomik 
gücü, katma değeri yüksek ve 
yenilikçi üretime sahip, iş birliği 
ve girişimcilik kültürü gelişmiş bir 
noktaya ulaştırmak için hep beraber 
çalışmalarımızı devam ettireceğiz” 
diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerli 
otomobile talip olan İzmir’in yatırım 
için Aliağa OSB ile Şakran arasında 
bazalt taş ocaklarının bulunduğu 
bölgeyi önerdiklerini söyledi. 
Kocaoğlu, İnciraltı için öngördükleri 
sağlık kampüsü projesinin de 
bir sağlık üretim bölgesi olarak 
OSB'ye benzeyen bir statüde ele 
alınmasını istediklerini, bu şekilde 
yapılacak planlamanın İzmir'i yakın 
coğrafyaya şifa dağıtan bir sağlık 
üssü haline getireceğini dile getirdi.

GÜNDEM
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Yorgancılar’dan yeni nesil OSB önerisi
Akıllı Endüstriyel Parklar

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin önümüzdeki süreçte Akıllı 

Endüstriyel Parklar olarak adlandırılan yeni 
nesil organize sanayi bölgeleri ile rotasını 
dünyanın ilerlediği yöne çevirmesi gerekti-
ğini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün katılımıyla Torbalı OSB ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Ege 
Bölge Toplantısı’nın açılışında konuşan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgan-
cılar, organize sanayi bölgelerinin her 
türlü denetime açık konumlarıyla, kayıtlı 
ekonomiye katkıları, üretim için gerekli 
ve destekleyici altyapılarıyla önceliklen-
dirilmesi gerektiğini savundu. Yeni dünya 
düzeninde üretimi yeniden şekillendirecek 
ana başlıkları; Sanayi 4.0 ile akıllı üretim, 

akıllı fabrika, yenilenebilir enerji kaynakları, 
organik tarım, sağlık sektörü ile yeni nesil 
OSB’ler ve şehirler olarak sıralayan Ender 
Yorgancılar, “Bundan sonraki süreçte ‘Akıllı 
Endüstriyel Parklar’ olarak ta adlandırılan 
yeni nesil OSB’ler ile, dünyanın ilerlediği 
bu yöne doğru rotamızı çevirmek zorun-
dayız” dedi.

Lider ülke olalım
Ender Yorgancılar, Dünya Ekonomik 

Forumu’nun Üretimi Geleceğine Hazırlık 
Raporu’nda Türkiye’nin güçlü bir üretim 
altyapısı olan ancak üretimin geleceği-
ni şekillendirmede düşük performans 
gösteren ülkeler grubunda yer aldığını 
söylerken, “Takipçi ülkeler yerine neden 
lider ülkeler arasında olmayalım? Eğer Çin 
ve İtalya arasındaki en büyük üretici ülke 
konumuna geldiysek, ihracatımızın yüzde 
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90’ını sanayi ürünleri oluşturuyor-
sa, bunu başarabiliriz. Sanayi 4.0 
altyapısını oluşturan dijitalleşme 
konusunda Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığımız kontrolünde resmi 
bir online sistem kurarak KOBİ’le-
rimizi doğru yönlendirecek, eğitim 
düzenleyecek, son teknolojilerden 
ve gelişmelerden haberdar edecek 
bir bilgi havuzu yaratalım” diye 
konuştu.

Sanayicilerin 
elektrik maliyeti
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, Son Kaynak Tedarik 
Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ Taslağı’na göre, organize 
sanayi bölgelerinin indirimli elektrik 
enerjisi almasını sağlayan sanayi ta-
rifesinin kaldırılarak yüksek ve düşük 
tüketimli iki ayrı tarifeye geçileceğini 
hatırlatırken, bunun da maliyetleri 
artıracağına dikkat çekti. 

YEKDEM maliyetlerinin döviz 
arttıkça yukarıya doğru çıktığını 
söyleyen Yorgancılar, yeni düzen-
lemeyle sanayicinin kullanacağı 
elektriğin kilowatsaat fiyatının 45 
kuruşlara yükseleceğini, bunun da 
yüzde 35 zam anlamına geldiğini 
belirtirken, Bakan Özlü’den Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortak 
bir toplantı düzenlenerek sanayicin 
elektrik sorunun çözülmesine ilişkin 
destek beklediklerini aktardı.

Tarife dayatması
Piyasa tarife fiyatı, YEKDEM, 

döviz fiyatları derken enerji maliyet-
lerinin giderek arttığına dikkat çeken 
Ender Yorgancılar, “Özel enerji satan 
firmalar daha önce bize elektrik sat-
mak için arka arkaya teklif veriyor-
lardı, bugün tam tersi oldu. Bazıları 
sözleşmeleri bittiği tarihte, bazıları 
sözleşmenin bitmesini beklemeden, 
sözleşmelerini iptal edip yeni tarife 
dayattılar. Biz sözleşmeyi bozarsak 
ceza ödememiz gerekiyor. Bu hukuki 
yönü bir tarafa bıraksak bile, serbest 
piyasa fiyatı, artı YEKDEM, çarpı 1.4 
ile 1.9 arasındaki katsayı ile oluşturu-
lan fiyatlarla 44-45 kuruşlara geliyor. 

Bu da eski fiyata göre yüzde 35 zam 
demektir. Bir tarafta emlak vergile-
rini, TRT paylarını kaldırdınız ama 
sadece elektrik fiyatlarında yüzde 35 
maliyet artışı söz konusu oldu. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortak 
toplantı yaparak bu sorunun acilen 
çözülmesine ilişkin desteklerinizi 
bekliyoruz” dedi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı 
Memiş Kütükcü ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar ile 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu’na ayrı ayrı 
yaptıkları ziyaretlerde sanayinin 
desteklenip katma değeri yüksek 
üretim için yapılması gerekenleri 
değerlendirdi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, 2018 yılında reform 
ajandalarına yerli ve milli üretim viz-

yonunu eklediklerini belirterek, “Türkiye 
artık kendi yerli ve milli imkanlarını maksi-
mum düzeyde üretime sunmaya hazır bir 
ülkedir” dedi. 2023 hedeflerine ulaşmada 
sanayinin önemine de dikkat çeken Özlü, 
tek haneli işsizlik, çift haneli büyüme-
nin mutlaka gerçekleştirileceğini ileri 
sürerken, “Bizi bu hedeflere ulaştıracak 
ve büyümenin kapılarını açacak anahtar 
üretimdir. Ülkemizin reform ajandasının 
ve 2023 hedeflerimizin baş aktörü yine 
sanayi olacaktır” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-
luşu (OSBÜK) Ege Bölge Toplantısı’nda 
sanayicilere hitap eden Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Özlü, OSB yöneticileri, 
girişimciler ve iş adamlarının toplumsal 

misyona hizmet ettiklerini belirterek, 
şunları söyledi:

"Vergi veriyorsunuz, risk alıyorsunuz, 
rekabet ediyorsunuz, istihdam ve katma 
değer oluşturuyorsunuz. Üretimin temeli 
olan insan kaynağının birinci basamağın-
da yer alıyorsunuz. Dolayısıyla gözetil-
mesi gereken, çok değerli bir toplumsal 
misyonu yerine getiriyorsunuz. Türkiye'nin 
sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her 
anlamda dünyanın en önde gelen ülkele-
rinden biri olması yolunda sizlerin katkıla-
rına inanıyoruz, sizlere güveniyoruz."

İstikrarlı destek
Bakanlığın sicil verdiği 312 OSB'den, 

49'unun Ege Bölgesi'nde yer aldığını 
kaydeden Özlü, "Ege Bölgesi'nde yer alan 
OSB'lerde, üretime geçen 3 bin 217 sanayi 
parselinde yaklaşık 210 bin kişi istihdam 

Özlü: Hedeflerimizin
baş aktörü sanayi

2018 yılında, 
küresel katma 

değerden 
aldığımız payı 

artıracağız. 
Tek haneli 
enflasyon, 
tek haneli 
işsizlik, çift 

haneli büyüme 
hedefine 
mutlaka 

ulaşacağız. Bizi 
bu hedeflere 
ulaştıracak ve 

büyümenin 
kapılarını 

açacak anahtar 
üretimdir. 
Ülkemizin 

reform 
ajandasının 

ve 2023 
hedeflerimizin 
baş aktörü yine 
sanayi olacaktır.
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edilmekte. Tüm parsellerde üretime 
geçilmesiyle bu rakamın yaklaşık 
300 bin kişiye ulaşacağı öngörül-
mekte. Bakanlığımızca bugüne 
kadar Ege Bölgesi'nde tamamla-
narak, sanayicilerimizin hizmetine 
sunulan OSB projelerine, 2018 yılı 
fiyatları ile yaklaşık 580 milyon TL 
kredi desteği verilmiş. Bakanlığımız 
yatırım programında, Ege Bölgesi'n-
de devam eden 14 OSB projesi yer 
almakta. Bu projelere yönelik istik-
rarlı devlet desteğinin sağlanmasına 
devam edilecek" dedi.

4. Sanayi Devrimi 
Türkiye için fırsat
Türkiye için cari açık, dış tica-

ret açığı gibi kavramların bir risk 
oluşturmadığını, en önemli sorunun 
teknoloji açığı olduğunu, bunu 
kapatarak takip edilen ülke olmak 
için çalıştıklarını aktaran Özlü, 
Türkiye'nin artık teknoloji transferi 
sürecini tamamladığını, ithal eden 
değil, üreten bir ülke olması gerekti-
ğini dile getirdi.

Bakan Özlü, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"4. Sanayi Devrimi, büyük önem 
arz ediyor. 1 yıldır büyük bir çalışma 
yürütüyoruz. 4. Sanayi Devrimi, 
Türkiye için tehdit değil fırsattır. 
Dünyadaki bu trendi, eğilimi fırsat 
olarak görüyoruz, bunu çok iyi 
değerlendireceğiz, öncü ülkelerden 
birisi olacağız, azimliyiz, kararlıyız. 
Çalışmanın ilk sonuçları bir taslak 
rapor olarak çıktı. 4. Sanayi Dev-
rim'inin yol haritasını hazırlıyoruz, 
yakında bunu paylaşacağız. Bu yol 
haritasının en önemli kısmı eğitim. 
Teknik kolejlere büyük önem veriyo-
ruz; üniversitelerin bilimsel kapa-
sitelerini artırmasına, bilgi üretme-
sine, bunun teknolojiye dönüşmesi 
ve sanayiciye girdi olmasına önem 
veriyoruz."

Bilim ve teknoloji 
odaklı sanayi
'Bilgi yoğun, teknoloji yoğun 

üretim çağı'nda olunduğunu vurgu-
layan Bakan Özlü; eski alışkanlıklar-

la bir yere varılamayacağını, yoğun 
rekabet ortamında yüksek teknolo-
jinin kullanıldığı yatırımlara ağırlık 
veren, sosyal ve kurumsal iş birliğini 
tesis eden girişimlerin öne çıktığını 
belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim bütün gayretimiz, bilim 
ve teknoloji odaklı bir sanayi anla-
yışıyla ilerlemek, mesafe almaktır. 
Bilim, teknoloji ve sanayide, bir 
sıçrama yaparak, büyük ve güçlü 
Türkiye hedefine doğru ilerlemeye 
devam edeceğiz. Bu ilerlemede 
en büyük dayanak noktamız ise, 
akıl ve bilim olacaktır. Bölgesel bir 
güç ve küresel bir oyuncu olma 
iddiasındayız. Bu iddiamızı, bilim 
ve teknolojiyle destekleyeceğiz. 16 
yılda bilim ve teknoloji alanında, 
çok önemli bir yol kat ettik. 1962 - 
2002 yılları arasında yıllık ortalama 
2 OSB projesi biterken, 2003 - 2017 
arasında yıllık ortalama 8 adet OSB 
projesi bitirilmiştir. Ar-Ge merkezi 
sayısını 16'dan 800'e çıkardık. Ta-
sarım merkezi sayısını 7'den 157'ye 
yükselttik. 2010 yılında Ar-Ge ve 

tasarım merkezlerinde 10 bin kişi 
çalışırken, bugün bu merkezlerde 
45 bin kişi istihdam ediliyor. Yine 
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 
27 bine yakın tamamlanan veya 
devam eden proje bulunuyor. 2002 
yılında sadece 5 teknoloji geliştirme 
bölgesi var iken, bugün 56'sı faal, 
15'i yapım aşamasında toplam 71 
bölgeye ulaşmış bulunuyoruz. Tek-
no-kentlerimizde 5 bine yakın firma 
faaliyet göstermekte ve Türkiye için 
teknoloji üretmekte."

Yerli ve milli üretime hazırız
Türkiye'nin marka başvurula-

rında Avrupa şampiyonu olduğu-
nu dile getiren Bakan Özlü, 2017 
yılında 106 bini yerli, 15 bini yabancı 
olmak üzere toplam 121 bin mar-
ka başvurusu yapıldığını, tasarım 
başvurusu sayısının 47 bine ulaş-
tığını, burada ülkenin durumunun 
Avrupa'da 3'üncü, dünyada 5'inci 
sırada olduğunu anlattı. Özlü, Türk 
sanayisinin dinamosunun bilim ve 
teknoloji olduğuna dikkat çekerek, 

İzmir’i 
sınırlamak haksızlık olur

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü; İzmir’i belli sektörler-

le sınırlamanın haksızlık olacağını belirterek, sanayi, ticaret, eği-
tim, sanat, enerji, sağlık, tarım, madencilik gibi birçok alanda geniş 

potansiyeli olan kentin bu yönlerinin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini 
vurguladı. 2002 yılında, 2 bin 973 olan İzmir’in ihracatçı sayısının bugün 
5 bine yaklaştığına, kentte 13 OSB, 2 serbest bölge, 3 teknoloji geliştirme 
bölgesi ve ticaret limanı bulunduğuna dikkat çeken Özlü, İzmir’in, ülkede-

ki toplam sanayi üretiminin yüzde 10’unu karşıladığını anlattı. 
Faruk Özlü, “İzmir bizim için Türk ekonomisi ve sanayisi için son derece 
önemli, son derece stratejik bir şehirdir. Akdeniz havzasının yeni çekim 
merkezi olabilecek geniş bir potansiyele sahiptir. Şehirlerin büyüklü-
ğü, katma değerle, üretilen hizmetle ve ülke kalkınmasına sunduğu 

artılarla ölçülür. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, İzmir büyü-
yen, gelişen, sanayileşen Türkiye’nin sembol şehirlerinden 
biri olmuştur. İzmir’in bu yönü hepimiz için, tüm Türkiye 

için bir gurur kaynağıdır. İzmir, sadece ülkemizin 
değil, dünyanın önde gelen ‘marka kentlerin-

den’ biri olmayı başarmıştır” dedi.
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şöyle konuştu:
"Türk sanayisi artık Ar-Ge'den, 

inovasyondan ve tasarımdan 
beslenmektedir. 2016 yılındaki 
yavaşlamanın ardından, 2017 yılında 
hızlı bir toparlanmayı ve büyümeyi 
gerçekleştirdik. 2017 yılındaki bu 
hızlı toparlanma ve büyüme, Türk 
ekonomisinin dayanıklılığını ve es-
nekliğini göstermiştir. 2018 yılında, 
küresel katma değerden aldığımız 
payı artıracağız. Tek haneli enflas-

yon, tek haneli işsizlik, çift haneli 
büyüme hedefine mutlaka ulaşa-
cağız. Bizi bu hedeflere ulaştıracak 
ve büyümenin kapılarını açacak 
anahtar üretimdir. Ülkemizin reform 
ajandasının ve 2023 hedeflerimizin 
baş aktörü yine sanayi olacaktır. 
2018 yılında, reform ajandamıza 
yeni bir vizyon daha ekliyoruz. 
Bu vizyon, yerli ve milli üretimdir. 
Geçmiş yıllarda gücümüzü toparla-
dık, yatırımlarımızı yaptık, dünyayı 

analiz ettik ve geleceğe hazırlandık. 
Türkiye artık, geleceği kucaklamaya 
hazır bir ülkedir. Türkiye artık, yerli 
ve milli üretime hazır bir ülkedir."

Birinci sınıf tarım arazilerine OSB 
yapılmasına karşı olduklarını, buna 
müsaade etmeyeceklerini aktaran 
Bakan Özlü, çevre ve tarımı tekno-
lojiyle koruyacaklarını, bu konuda 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile ortak bir proje yürüteceklerini 
sözlerine ekledi.

İthal etme, yerlisi var
İthal ürünler yerine yerli 

üretim malların tercih edilmesi 
için tedarikçilerle alıcılar arasın-
da ürünlerin teknik özellikleri ve 
ebatları gibi konularda düzenli 
bilgi paylaşımının yapılabileceği 
bir platform kurulacak. Böylece, 
ithal ürün kullanan alıcı sektörler, 
ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt 
içinden karşılayabilecek.

Ekonomi Bakanlığınca hazır-
lanan 2017-2019 dönemine ilişkin 
Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) 
Eylem Planı’ndan yaptığı derle-
meye göre, ithal ürünler yerine 
yerli üretimin tercih edilmesi 
için sektörler arasında iş birliği 
imkanları artırılacak.

Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ğince (TOBB) ilgili sivil toplum örgütleri ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katılımıyla ortak 
çalışma yapılacak.

Tedarikçilerle kullanıcı sektörler arasında iş 
birliği imkanlarının geliştirilmesini sağlayacak bir 
platform kurulacak.

Talep üreticiye iletilecek
Çalışmada, kamu kurumları ve sivil toplum ör-

gütlerinin temsilcileriyle akademisyenler yer alacak. 
TOBB sektör meclisleri de sektörler arası iş birliği 
imkanlarını değerlendireceği bir rapor hazırlayacak.

Oluşturulacak platformda, tedarikçi sektörler 
ürettikleri ürünün kalitesi, standardı, ebadı gibi tek-
nik özellikleri ya da ürün ve üretim süreçlerini ge-
liştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında 
kullanıcı sektörleri düzenli aralıklarla bilgilendire-

cek. Böylece, yerli ürün hakkında 
daha önce yeterli bilgiye sahip 
olunmaması nedeniyle ithal 
ürüne yönelen kullanıcı sektörler, 
ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt 
içi tedarik kaynaklarından kar-
şılayabilecek. Kullanıcı sektörler 
de taleplerini üreticilere iletme 
imkanına sahip olacak.

Tedarikçi sektörler, bu sayede 
yurt içi talepten daha fazla pay 
alırken, kullanıcı sektörler yurt içi 
tedarik imkanlarını artırabilecek.

Yapılacak çalışmayla ham 
çelik üreticileriyle çelik boru üre-
ticileri, yassı çelik üreticileriyle 
beyaz eşya ve makine üreticileri 
gibi sektörler arasında iş birliği 

imkanları artırılacak. Beyaz eşya ve elektronik gibi 
kullanıcı ve tedarikçi sektörler arasında da iş birliği 
kurulacak. Çalışma sayesinde, yerli tedarikçi sek-
törler ve kullanıcı sektörlerin değişen ihtiyaçlarıyla 
doğacak yeni talepler için gelecek döneme yönelik 
ürün ve üretim süreçleri de planlanabilecek.

Ortak Ar-Ge yapılacak
Şirketlerin ortak amaçlarına dönük Ar-Ge çalış-

malarında iş birliği yapılması için de modeller geliş-
tirilmesi öngörülüyor. Ortak Ar-Ge modeliyle birden 
fazla paydaşın içinde yer alması gereken alanlarda, 
ticarileşebilir ürün geliştirmek için birlikte hareket 
edilecek. Yurt dışında bu amaçla geliştirilen ortak 
Ar-Ge modelleri de incelenecek. Ortak Ar-Ge’nin, 
eczacılık, sağlık, tıbbi cihazlar, ileri malzemeler 
gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda öne çıkması 
planlanıyor.

Yerli ürün hakkında yeterli 
bilgiye sahip olunmaması 

nedeniyle ithal ürüne yönelen 
kullanıcı sektörler, bu konuda 

bir platform kurulması ile 
birlikte ihtiyaçlarının bir 
bölümünü yurt içinden 

karşılayabilecek. Sektörler 
ayrıca üreticiye ürün talebinde 

de bulunabilecek.
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Geleceğin anahtarı:

Dönüşüm
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, dünyada iş yapış şe-
killerinin değiştiğini belirterek, geleceğin anah-

tarının iş yapma şekillerindeki dönüşümde olduğunu 
söyledi. 

Bornova Rotary Kulübü üyeleri ile Kordon Otel’de 
bir araya gelen Yorgancılar, geleceğe ilişkin ufuk çizdi. 
Ender Yorgancılar, “Sanayi 4.0 ile akıllı üretim, akıllı fab-
rikalar, kıt kaynakların tükenecek olması ile yenilenebi-
lir enerji kaynakları, küresel ısınma ve kullanım kaynaklı 
azalan tarım alanları ile organik tarım, yaşlanan nüfus, 
azalan doğurganlık ile sağlık sektörü, yerelde kalkınma 
ile yeni nesil organize sanayi bölgeleri ve akıllı şehirlere 
doğru bir dönüşüm var. Geleceğin anahtarı, dönüşüm-
de. Dönüşümün dışında kalmamamız için, bizim hızla iş 
yapış şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Yapay zeka sayesinde…
Gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanılarak 

gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde taksisi olmayan 
UBER’in bugün dünyanın en geniş ulaşım şebekesi, de-

posu olmayan alibaba.com’un da dünyanın en büyük 
e-ticaret sitesi olduğunu hatırlatan EBSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yorgancılar, “Dünyanın en büyük sosyal 
paylaşım sitesi facebook’un içeriği, dünyanın en büyük 
konaklama sağlayıcıları arasındaki booking.com’un ise 
oteli yok. Ancak milyarlarca dolarlık değere ulaşıyorlar. 
Geleneksel iş yapma modelleri hızla değişiyor. Dönüşü-
mün itici gücünü ise yapay zeka oluşturuyor. Yapay ze-
kanın 2030 yılına kadar ekonomilere sağlayacağı katkı 
10.7 trilyon doları bulacak. Dünyanın gittiği bu sistemin 
içinde yer almamız gerekiyor” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, Türkiye’nin dönüşümü yakala-
masının önemli unsurunun ise eğitim olduğuna dik-
kat çekerken, “Eğitim 4.0’ı hayata geçirmeliyiz. Eğitim 
4.0’ın temel unsurlarını ile ileri teknolojiye dayalı nite-
likli eğitim, yaratıcı bir nesil ve mesleki eğitim oluştur-
malı” dedi. 

Bornova Rotary Kulübü Başkanı Halil Bülent Serda-
roğlu, Bornova Rotary Kulüp Üyesi Burak Oğuz, top-
lantı anısı olarak EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a kulübün flamasını armağan etti.
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Yorgancılar: İzmir gelişen
ve büyüyen şehir

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir’in yatırımlar, altyapı ve gelir 

düzeyi açısından sürekli büyüyen bir şehir 
olduğunu söyledi. Yorgancılar, organize 
sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve 
teknoparklarla üretim açısından İzmir’in 
büyük avantajlar sağladığına dikkat çekti.

İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu 
Nathalie Marti, Kültürel Etkinlikler 
Sorumlusu Beat Schmid ile İsviçre İzmir 
Fahri Konsolosu Celal Hasan Umur, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ı 
makamında ziyaret etti. İzmir ekonomisi 
ve EBSO’nun faaliyetlerine ilişkin 

bir sunum yapan Ender Yorgancılar, 
kentin gıdadan tekstile, makineden 
elektroniğe, otomotiv ve yedek parçadan 
petrokimyaya hatta yenilenebilir 
enerjiye kadar 64 değişik sektörde 
üretim çeşitliliğine sahip olduğunu, 
lojistik üstünlüğü, üniversiteleri, yetişmiş 
insan gücü, sosyal yaşamı ve iklimiyle 
de yatırımlar açısından cazibe merkezi 
özelliği taşıdığını anlattı. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “İzmir; altyapı, yatırımlar ve 
gelir düzeyi açısından da sürekli büyüyen 
bir şehirdir. Türkiye ekonomisinde önemli 
bir yere sahiptir. Sanayi ve ticaret kadar 
turizm konusunda da Çeşme, Efes, 
Bergama, Foça gibi önemli merkezleri 
bulunmaktadır” dedi.

İsviçre İstanbul Başkonsolosu Nathalie 
Marti de, daha önce büyükelçilikte görev 
yaparken geçtiğimiz yıl başkonsolos 
olarak atandığını hatırlattı ve “Türkiye 
bende özel bir yere sahip. Türk insanı 
kibar, yardımsever ve misafirperver. 
İzmir’e de daha önce bir kez gelmiştim. 
EBSO’ya yaptığımız ziyaret kente ilişkin 
bilgilerimizi yenilemek açısından önemli” 
diye konuştu.

ULUSLARARASI
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EPetrol, altın ve bakır başta 
olmak üzere zengin maden 
kaynakları ile tarımsal üretim 

kapasitesiyle dikkat çeken Özbekis-
tan’dan İzmirli sanayicilere yatırım 
daveti geldi. Özbekistan Devlet 
Başkanı Şevket Mirziyoyev’in yöne-
tim anlayışının da özel sektörü ve 
işbirliğini desteklemesinin yatırım 
artışında önemli rol oynayacağı 
ifade edildi.

Özbekistan Yatırım ve İşbirliği 
Olanakları Bilgilendirme Semineri, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Özbekistan Yatırım ve Ticaret Müşa-
viri Uluğbey Azamov’un İzmirli sa-
nayicilerle bir araya geldiği toplan-
tıda katılımcılara hitap eden EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Çiçekçi, başta Özbekistan olmak 
üzere Türk Cumhuriyetleriyle ilişki-
lerin hem ekonomik hem de siyasi 
açıdan güçlendirilmesinin büyük 
önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin 
Özbekistan ile dış ticaretinin toplam 
dış ticaret hacminde ancak yüzde 1 
pay aldığını, İzmir’in rakamlarının iki 
ülke arasındaki dostluk potansiye-
line yansımadığını belirten Çiçekçi, 
“Potansiyelimizin karşılıklı olarak 
farkına varmalı ve yapabilecekleri-
mizi ortaya koymalıyız” dedi.

Türkiye’nin 16 Aralık 1991’de 

Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan 
ilk ülke olduğunu hatırlattı. Erdoğan 
Çiçekçi, ekonomik anlamda bakıl-
dığında iki ülkenin birlikteliğine ve 
potansiyeline yansımayan bir tablo 
ile karşılaşıldığını belirtirken, “Türki-
ye’nin dış ticaretinde AB ülkelerinin 
payı yüzde 50’ye yakın. Özbekis-
tan ile yüzde 1 bile değil. İzmir’in 
Özbekistan ile dış ticaret hacmi 
toplam 35 milyon dolar civarında. 
Halbuki İzmir olarak, Özbekistan’ın 
ithal ürünleri arasında yer alan 
kazan-makinelerden motorlu kara 
taşıtlarına, elektrikli makinelerden 
demir çeliğe ve eczacılık ürünlerine 
kadar birçok sektörde önemli bir 
potansiyele sahibiz. Avantajlarımızı 
birleştirip ekonomik işbirliğimizi 
güçlendirmek için EBSO olarak her 
türlü desteği vermeye hazırız” diye 
konuştu.

Azamov: Sizin yeriniz ayrı
Özbekistan Yatırım ve Ticaret 

Müşaviri Uluğbey Azamov, İzmir’e 
ayrı bir önem verdiklerini belirtir-
ken, ilk adım olarak İzmir Enternas-
yonal Fuarı’na da bu ve önümüzde-
ki yıllarda büyük bir heyetle katılım 
planladıklarını söyledi. Özbekistan 
Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in 
üretim sektörlerinde özel işletmeleri 
desteklediğini ve bu sayede özel 
sektörün son dönemde hızla geliş-
meye başladığını anlatan Azamov, 
“Özbekistan ile Türkiye arasındaki 
son görüşme ve anlaşmalar sayesin-
de vizeler kalktı. Bu durumun pozitif 
etkilerini görmeyi umut ediyoruz. 
Özbekistan’da döviz problemi 
yaşanmıyor, ayrıca ithalatta yeni 
düzenlemelerle firmalar daha rahat 
etti. İzmirli sanayicileri de Özbekis-
tan’da görmek istiyoruz” dedi.

Özbekistan’dan
İzmirli 
sanayiciye 
yatırım 
daveti

ULUSLARARASI



26 ŞUBAT 2018

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, son birkaç 
yıldır başta kadına şiddet 
olmak üzere, ülkemizde 
yaşanan cinsel istismar 
olaylarında gelinen noktadan 
bir insan olarak, bir baba 
olarak utandığını söyledi. 
Böyle bir ortamda sessiz 
kalmanın suça iştirak 
etmekle eşdeğer olduğunu 
belirten Yorgancılar, “Suçu 
işleyenin de, en ufak bir 
eğilimde bulunanın da, 
en ağır ceza demiyorum 
ibret-i alem için idam ile 
cezalandırılmasını ve bunun 
için de hemen Adana ve Manavgat 
vahşetindeki canilerle başlanmasını 
talep ediyorum. Şimdi değilse ne 
zaman?” dedi. 

EBSO olarak, kanundan 
gelen önceliklerle sanayicilerin 
hak ve hukukunu gözetmekle 
birlikte, bölgemizin ve ülkemizin 
menfaatleri doğrultusunda 
hareket etmeyi her dönemde 
görevlerinin başında saydıklarını 
ifade eden Yorgancılar, “Ancak, 
ülkemizde öyle şeyler yaşıyoruz ki, 
“Ben sanayiciyim, benim alanımı 
ilgilendirmez” demenin çok 
ötesine geçmiş durumundayız. Biz, 
dünyadaki değişimin, dönüşümün 
peşinde iken, ülke olarak nasıl 
uyum sağlayacağımızı araştırırken, 

mesaimizi buna harcarken, ne 
yazık ki gözümüzün önünde 
toplumumuzun olumsuz yöndeki 
dönüşümüne engel olamamışız” 
diye konuştu.

Bu çağrıya kulak 
vermelerini diliyorum
Kadınlarımıza, gelecek 

umudumuz çocuklarımıza 
yapılan bu vahşete sessiz 
kalmayalım çağrısını dile 
getiren EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
şu görüşleri ifade etti:

 “Güçlü bir Türkiye ne 
sadece ekonomisi ile ne de 
sadece askeri kuvvetleri ile 
güçlüdür. 

Güçlü bir Türkiye, üreten 
bir ekonomi, düşmanlarını 
korkutan bir Ordu ve tabi 
ki, beşeri sermayesi ile yani 
ruhen ve bedenen sağlıklı, 
eğitimli, nitelikli insanı ile 
birlikte güçlüdür. 

Bu üçlüden bir tanesi 
eksikse, topaldır. Bu 

aşamada istismar vakalarıyla 
ilgili Meclis’te 6 Bakanlığın 
iştiraki ile Komisyon kurulması 
önemlidir ancak, toplumumuzdaki 
etkileri dikkate alındığında 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
Çok Değerli Hanımefendinin bu 
konuda kayıtsız kalmayacağını, 
bundan sonraki süreçte de 
kamu spotu şeklinde halkımızın 
bilinçlendirilmesi konusuna 
destek olacaklarına gönülden 
inanıyorum. İçeride huzursuzluk 
yaratan, uluslararası arenada 
ülke imajımıza zarar veren bu 
ve benzeri toplumsal ahlakın 
zayıflamasına asla ve asla müsaade 
edilmemelidir. Güzel ülkemiz bunu 
hak etmemektedir.”

Şimdi değilse ne zaman?

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, cinsel istismar ve 

kadına şiddet olaylarında gelinen 
noktadan bir insan ve baba olarak 

utandığını belirtirken, “Suçu 
işleyenin de, en ufak bir eğilimde 

bulunanın da ibret-i alem için 
idam ile cezalandırılmasını 

istiyorum” dedi. 

HABER
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Türk Eximbank olarak öncelikle 
ihracatçılarımızın en yakın iş ortağı 
olmayı hedefleyen bir bankayız. Türkiye 
ihracatının oransal olarak dörtte birini 
destekleyen, ihracat kredilerinin yüzde 
46’sını tek başına veren bankamız, 
ihracatçılarımızın gözündeki en etkili 
finansal kuruluşların başında geliyor. 
Fakat biz hep daha iyisini hayal eden bir 
bankayız. Daha güçlü, daha etkin, daha 
kaliteli, daha kapsamlı hizmet vermek 
üzere bankamızı sürekli geliştiriyoruz.

Bu düşünceyle geçtiğimiz yıl 
bankamızı dönüştürmeye yönelik önemli 
adımlar attık. İhracatçılarımıza yerinde ve 
yakından hizmet vermek için şube ağımızı 
genişlettik. İhracatçıya hizmet veren 
banka olmanın yanında ihracatçımıza 
“hizmet götüren” banka olduk. Bununla 

da yetinmiyoruz. Biz yaptığı işi en iyi 
yapan, verdiği hizmeti en iyi şekilde en 
hızlı veren banka olmak istiyoruz.

Ankara, İzmir ve Gaziantep’te var 
olan 3 şubeye 2017 yılından itibaren 
eklediğimiz 9 yeni şube ile (Denizli, 
Bursa, Adana, Antalya, Kayseri, 
İstanbul Avrupa Yakası, Gebze, Konya, 
Genel Müdürlük Merkez Şube) Türkiye 
genelinde 12 şubeye ulaştık. Verdiğimiz 
hizmeti en iyi şekilde vermek için destek 
işlemlerini şubeler nezdinde yürütme 
ve sonuçlandırma çalışmalarımızı 
tamamladık.

Bu kapsamda kredi ve sigorta 
işlemlerinin her ikisini sadece 
İstanbul’daki Genel Müdürlüğümüzde, 
İzmir’de, Ankara’da ve Gaziantep’te 
yapmaktayken diğer şubelerimizde 

Hedefimiz en iyi hizmet 
veren banka olmak

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

EGE’DEN

Hem 
operasyonel 

hizmet 
anlayışımızı 

geliştiriyoruz, 
hem de yeni 

ürünlerle destek 
kapsamımızı 

genişletiyoruz. 
Hedefimiz en 

iyi hizmet veren 
banka olmak. 
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de yapacak şekilde genişletiyoruz. 
İhracatçılarımızdan gelen talepler 
doğrultusunda altyapı çalışmalarını kısa 
sürede tamamlayarak şubelerimizi ticari 
alacaklara tahsilat güvencesi veren 
sigorta işlemlerini de yapabilir hale 
getirdik. Şubelerimizi tam anlamıyla bir 
“destek merkezi” olarak tasarlıyoruz. 
Amacımız ihracatçılarımızın taleplerini 
bu merkezden karşılamak, işlemleri bu 
merkezden yürütmek, bu merkezden 
çok yönlü destek vermek.

Şubelerimiz bu yılbaşında aldığımız 
kararla birçok işlemi yapabilir hale geldi. 
Operasyonel süreçlerde şubelerimiz 
aktif bir çalışma düzeninde olacak. Kredi 
başvurularının alınması, incelenmesi, 
başvuru evraklarının tamamlanmasını 
şubelerimiz yapıyor. Kredi süreçlerinde 
analiz evraklarının hazırlanması, takip 
edilmesi de şubelerin sorumlulukları 
içerisinde yer alıyor. Bununla birlikte 
sigorta programları için gerekli 
evrakların teminini de tüm şubelerimiz 
yapabilir hale geliyor. Sigorta limitlerinin 
izlenmesi, poliçe dönemi sonunda 
ihracatçılarımızın performansının 
değerlendirilmesi, poliçe yenilemeleri 
de şubelerimiz tarafından yürütülecek.

İhracatçılarımızın bilgilendirilmesi 
hususunu da önemsiyoruz. 
İhracatçılarımızdan en çok gelen 
talepler arasında yer alan limit tahsis 
kararlarının firmalara tebliği ve kredi 
onaylarının bildirimi de şubelerimizin 
görev alanında olacak. Süreçlerin 
uzamasına sebep olan genel kredi 
sözleşmesi imzalarının alınması işlemini 
yeni organizasyon yapımızda şubelere 
devrettik. Teminat unsurlarının alınması/
kontrol edilmesi, teminat mektuplarının 
teslim alınması ve iade edilmesi de 
şubelerimiz tarafından yapılacak. 
Firma ziyaretleriyle ihracatçılarımızla 
düzenli görüşmeler yaparak işlemleri 
doğrudan yürüten, doğrudan temas 
kuran şubelerimiz bu vesileyle 
ihracatçılarımızın en yakın iş ortağı 
olacak.

Bankamızın iş süreçlerini uzatan 
konularda görev dağılımlarımızı 
tamamladık. Hem operasyonel hizmet 
anlayışımızı geliştiriyoruz, hem de 
yeni ürünlerle destek kapsamımızı 
genişletiyoruz. Hedefimiz en iyi hizmet 
veren banka olmak. Bizim odağımızda 
ihracatçılarımızın “İyi ki Eximbank var” 
diyeceği bir banka olmak var.
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Bergama OSB’den
mesleki ve teknik eğitime büyük katkı

Sanayicilerin büyük eksikliğini 
duyduğu nitelikli personel 
ihtiyacını karşılayacak eğitim 

yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. 
Bergama Organize Sanayi Bölgesi 
(BOSBİ), “BOSBİ Tematik Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi” yapımı için 
15 bin metrekarelik parseli bedelsiz 
olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne 
tahsis etti.

Meslek lisesi yapımı için tah-
sis edilen arazi ile ilgili protokol, 
BOSBİ’nin ev sahipliğinde Bergama 
Kaymakamı Osman Nuri Canatan, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan 
Yardımcısı ve BOSBİ Mütevelli Heyet 
Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, BOS-
Bİ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Telek, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ve aynı zamanda Bergama Ticaret 
Odası Başkanı Fikret Ürper ile Ber-
gama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz 
tarafından imzalandı. İmza protokol 
töreninde Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç de hazır bulundu.

BOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Telek, yenilenebilir enerji 
cihazları imalatı sektörünün bölgede 
kümelenmesi hedefi kapsamında 
çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. 
Günümüz şartlarında gerçek ve 
örgün eğitime tabi olmuş, aldığı eği-
tim, programlanan staj gibi çalışma-
larla pratik kazanmış, eğitim belgesi 

olan kalifiye personelin temininin 
önemine değinen Telek, “Bölgemizi 
yatırımcılara yatırım için davet eder-
ken sadece altyapı, konum, uygun 
fiyat gibi unsurlar yeterli olamıyor. 
Yatırımcıya kalifiye eğitimli, yetişmiş 
işgücünü sunmak da büyük önem 
arz ediyor. Bu sorunun çözümüne 
katkı sunabilmek amacıyla BOSBİ 
sınırları içinde yatırımcıların ihtiyaç 
duyabileceği kalifiye personelin 
yetiştirileceği BOSBİ Tematik Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi için 15 bin 
metrekare bedelsiz arsa tahsis ettik” 
dedi.

Ülkenin aydınlık 
geleceği için 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve BOSBİ Mütevelli Heyeti 
Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, eğitim 
eksikliğinin Türkiye’nin aydınlık gele-
ceği için ilk çözülmesi gereken sorun 
olduğunu kaydetti. Meslek lisesinden 
mezun olan gençlerin ülkenin ve 
sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
eleman ihtiyacını karşıladığını vur-
gulayan Gökçüoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bugün gelinen noktada artan 
genç işsizlik dikkat çekiyor. Ancak, 
sanayinin yetişmiş iş gücü ihtiyacı da 
katlanarak artıyor. Ülkemizin aydınlık 
geleceği için eğitim ve mesleki 

teknik eğitimin ne kadar önemli ol-
duğunu hepimiz biliyoruz. Sanayici-
ler olarak mesleki eğitimin eksikliğini 
hissediyorum.”

Bu kapsamda müteşebbis heyet 
başkanlığını yürüttüğü BOSBİ olarak 
bir ilke imza atarak Anadolu ve 
Meslek Lisesine yer tahsisi yapan ilk 
OSB olduklarını kaydeden Gökçüoğ-
lu, “Bergama ilklerin ilçesidir. Bu 
gurur Bergama’ya yakışacak” diye 
konuştu.

Bergama Ticaret Odası Başkanı 
Fikret Ürper ise, “Okul ile bölge ve 
istihdam adına olumlu katkı konur-
ken, sanayiciler içinde eğitimli iş 
gücü sağlanacak.  Mesleki liselerin 
OSB’lerde kurulması işe yakın olma 
adına da doğru bir atılım. Bölgede 
yaşayanlar ve iş dünyası için artı bir 
gelişme” diye konuştu.

5 yıl içerisinde eğitim ve öğ-
retime açılması beklenen BOSBİ 
Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde müfredat, katma değeri 
yüksek üretim için Bergama’nın yanı 
sıra yöredeki sanayinin ihtiyaçları-
na göre belirlenecek. 750 öğrenci 
kapasiteli okulda öğrenciler eğitim 
aldıkları bölümlerle ilgili teknik eği-
timlerini yönlendirilecekleri firmalar-
da yapacakları stajla pekiştirecek ve 
mezun olduktan sonra profesyonel 
çalışma hayatına girecek. 
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Ödemiş’in kaderi
OSB ile değişecek

Ödemiş ve bölge ekonomisi-
ne büyük katkı sağlayacak 
olan  Ödemiş Organize Sana-

yi Bölgesi’nin bilgilendirme toplan-
tısı yapıldı. Ödemiş Kaymakamı Celil 
Ateşoğlu, Belediye Başkanı Mahmut 
Badem, Ödemiş OSB Müteşebbis 
Heyeti Başkan Vekili Deniz Gündüz, 
OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Oda Başkanları, 
meclis üyeleri ve yatırımcıların ka-
tıldığı toplantıda, bölgede gerçek-
leştirilen çalışmalarla gelinen nokta 
hakkında bilgiler verildi.

1994 yılında kurulan Ödemiş 
Organize Sanayi Bölgesi’nde,  2014 
yılından bu yana Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapan Ödemiş Belediye 
Başkanı Mahmut Badem, OSB’nin 
bugüne gelmesinde katkıda bulu-
nanlara ve yatırımcılara teşekkür 
ederken “Hedefe kilitlendik. Yakında 
OSB’de birkaç fabrikanın bacası tüt-
meye başlayacak, bölgenin kaderi 
değişecek” dedi.

Toplantıda ilk olarak söz alan 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Ödemiş OSB Müte-

şebbis Heyeti Başkan Vekili Deniz 
Gündüz,   “Hayal gibi görünen 
Ödemiş OSB, Belediye Başkanımız 
Mahmut Badem ve EBSO Başkanı 
Sayın Ender Yorgancılar ile birlikte 
2014 yılında ele alındı ve çalışmalara 
başlandı. Hepimiz hedefe kitlendik. 
Beklediğimiz günler geldi. Bölgenin 
iyi bir şekilde sanayiye adım atması-
nı temenni ediyoruz” diye konuştu.

Yatırımlar hızlanacak
İlçe Kaymakamı Celil Ateşoğlu 

ise, “2014 Ekim ayında Ödemiş Kay-
makamlığı görevime başladığımda 
OSB ciddi bir noktaya gelmişti. 
OSB’nin gerçek sahipleri sizlersiniz 
en kısa sürede yerlerinizi teslim 
edeceğiz ve yatırımlarınızı en iyi 
imkanlarda gerçekleştireceksiniz” 
ifadelerini kullandı. 

OSB hakkında sunum eşliğin-
de bilgiler veren Ödemiş Belediye 
Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Badem, şunları 
söyledi:

“20 yıl boyunca tabela OSB 
olarak kalan, bu süreç esnasında 

ineklerin otlatıldığı mera olarak 
kullanılan bir alandı Ödemiş OSB.  
Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ticaret 
Odası ve müteşebbis heyeti üyele-
rinin desteği ile bölgede çalışmalar 
hız kazandı. Ödemiş OSB,  1984 
yılında İzmir Atatürk OSB’den 
sonra Bakanlıktan destek alan ikinci 
OSB’dir. Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’nın desteği ile yol, 
kanalizasyon, su altyapı çalışmaları 
yapılırken, İZKA desteği ile elektrik 
alt yapı işlerinin yapılması sağlandı. 
Sanayi parsel alanı 53.3 hektar ve 
45 parsel bulunan OSB’de,  parsel 
büyüklükleri 5 bin ile 40 bin arasın-
da değişiyor. 

Türkiye’de hiçbir organize sanayi 
bölgesinde alt yapı çalışmaları bit-
meden, saha hazır hale gelmeden, 
parsellerin tamamı talep gördü. 
Gıdadan otomotive, makineden 
plastik sanayisine ülke ekonomisi-
ne can veren birçok sektör burada 
yerini aldı.”

Katılımcılar, toplantı sonrası OSB 
alanında inceleme yaparak gelişme-
leri yerinde gördü.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, 7 Nisan 2016’da 
yayımlanarak yürürlüğe 

giren Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Kanun kapsamında 
iş dünyasını ilgilendiren önemli 
değişiklikler hakkında üyelerine 
bilgilendirme toplantısı 
düzenledi. EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Endüstri 
İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı 
Ateş İlyas Demirkalkan’ın 
yönettiği toplantıda Avukat 
Mehmet Ali Köksal kişisel 
veri, işlenmesi, aktarılması, 
yükümlülükler, alınması gereken 
önlemler, veri sorumluları ve 
sorumlulukları, olası suç ve cezalar 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
Dokuz Eylül Üniversitesi İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. İlke Gürsel ise, işverenlerin 
işçilerin kişisel verileriyle ilgili 
yükümlülükleri, iş başvurusu 
aşamasında kişisel verilerle ilgili 
sorunlar, işçiyi biyometrik, video, 
bilgisayar ve telefon gibi elektronik 
gözetlemedeki sorunlarla hukuki ve 
cezai sorumlulukları anlattı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma 
Grubu Başkanı Demirkalkan, 
hayatımıza hızla giren gelişen 
teknoloji ile birlikte risklerin de 
hızla arttığına dikkat çekti. Ateş 
İlyas Demirkalkan, “Kişilerin artık 
bilgiyi paylaşması ve dünya çapında 
yayması kolaylaştı. Bu durum artık 
ne yazık ki kişilerin bilgilerinin 
kontrolünü kaybederek bilgilerinin 
kendisine karşı kullanılması gibi 
tehlikeli durumun oluşmasına neden 
olacak. Bu alanda yasal anlamda da 
birtakım değişikliklerin yapılması 
ihtiyacı nedeniyle Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu çıkarıldı” diye 
konuştu.

Yurt dışından bilgi gelebilir
Kanunun amacının kişisel verile-

rin işlenmesinde başta özel hayatın 
gizliliği olmak üzere kişilerin hak ve 
özgürlüklerinin korunması oldu-
ğunu dile getiren Avukat Mehmet 
Ali Köksal, “Kanun yeterli düzeyde 
koruma içermiyor. Ama Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, herhangi biri-
mizle ilgili bir mağduriyeti araştırır-
ken yurtdışında bir ülkeden bilişim 
suçlarıyla ilgili bilgi istediğinde bu 
bilgi bize gelmiyordu. Bundan sonra 
belki gelebilir. Çünkü kişisel verileri 
korumadığınız takdirde muhatabı-
nız ülke bu bilgileri size göndermi-
yor. Kişisel veriler ancak kanunda 
ve diğer kanunlarda öngörülen usul 
ve esaslara ve dürüstlük kurallarına 
uygun olarak işlenebilir. Artık veriler 
işlendikleri amaçla kısıtlı bir süre 
için saklanabilecek. Aksi takdir-
de veriyi silmeme suçunu işlemiş 
olursunuz. Kişisel verileri işlemek 8 
şartta dayandırılacak. Bunlar; rıza, 
kanun, hayati tehlike, meşru amaç, 
sözleşme, hakkın tesisi, aleni ve 
hukuki yükümlülük” dedi.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verilerin yurtdışına akta-

rılması ilgilinin açık rızası ile ya da 
özel durumların gerçekleşmesi ve 
aktarılacak ülkede KVK’nın sağlan-

ması ile mümkün olduğunu belirten 
Köksal, “Şimdiye kadar birçok veri 
sızıntısından ilgili kişilerin habe-
ri olmamıştı. Bu kanunla birlikte 
veri sızıntısı olduğunda ilgili kişiye 
bildirim yükümlülüğü geldi. Hukuka 
aykırı olarak kişisel verileri kayde-
den kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar 
hapis cezası verilir. Verileri hukuka 
aykırı olarak başkasına veren kişi 2 
yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır” ifadelerini kullandı. 

İşçi ve adaylara ait
kişisel bilgiler
İş başvurusunda bulunan aday 

ve işçilere ait kişisel veriler işlenir-
ken başvurulan yöntemler ve sınır-
ları hakkında konuşan Dokuz Eylül 
Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. İlke 
Gürsel ise, şunları söyledi: “İlgilinin 
açık rızasını aldım diye süreç baştan 
sonra kanuna uygun olmuyor. 
Adayınıza veya işçinize her türlü 
soruyu sormanız, testi yaptırmanız 
mümkün değil. Süreç bir bütün; veri 
güvenliğini sağlamanız gerekiyor. 
İş başvursunda herkesten TC Kimlik 
Numarasını istemek yerine söz-
leşme yapılacak adaydan istemek 
daha ölçülü bir uygulama olacaktır. 
E-devlet şifresi talep etmekten 
imtina etmek gerekiyor.”

Kişisel verilerin korunması
EBSO’da tartışıldı

Ateş İlyas
Demirkalkan

Mehmet Ali
Köksal

İlke
Gürsel
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Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 1/912 
E. ve 31 K. numarasıyla görüşülen 581 
sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; TBMM 
genel kurul gündemindedir. Bu kanun 
tasarısı ile; şirket kuruluşu işlemlerindeki 
maliyet ve sürenin azaltılması, 
belediyeler tarafından sağlanan yapı 
izin süreçlerinin iyileştirilmesi, dış ticaret 
işlemlerine ilişkin çeşitli maliyetlerin 
düşürülmesi, tapu kaydı işlemlerinin 
hızlandırılması, telekomünikasyon altyapı 
izinleri gibi altyapı izin süreçlerinin 
kolaylaştırılması, ticari faaliyet 
işlemlerinin kolaylaştırılması, KOBİ’lerin 
finansmana erişiminin kolaylaştırılması 
amaçları doğrultusunda hareket edilerek 
çeşitli kanunlarda değişikliklerin yapılması 
öngörülmektedir.

Anonim ve limited şirketler tarafından 
fiziki ortamda tutulacak defterlerin 
kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca 
ticaret sicili müdürlüklerince yerine 
getirilmesi sağlanmakta, böylelikle 
başka bir işleme gerek kalmamaktadır. 
Şirketlerde organ temsilcisi, bağımsız 
temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin 
uygulamada yaşanan problemlerin önüne 
geçilmesi amacıyla 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 428’inci, 430’uncu 
ve 431’inci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmaktadır.

Şirket kuruluş işlemlerindeki sürecin 
kısaltılması amacıyla, şirket kuruluş 
aşamasında sigortalı çalıştırılması 
durumunda oluşturulacak şirket kaydının, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidilmeksizin 
elektronik olarak oluşturulması 
öngörülmektedir.

Yapı izin süreçlerinin kısaltılması 
amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-
2018 dönemi çalışmaları kapsamında 
azaltılan ruhsat üzerindeki imza sayısı 
bire indirilmekte olup yapı denetimine 
ilişkin mevcut sistemde uygulanmakta 

olan risk bazlı denetim hususuna 4708 
sayılı Kanun’da yer verilmektedir. Yapı izin 
süreçleriyle ilgili, yapı ruhsatının verilmesi 
aşamasında gerekli olan işyeri kaydının 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidilmeksizin 
elektronik ortamda oluşturulması 
öngörülmektedir.

Dış ticaret işlemlerinde geçici 
depolama maliyetlerinin azaltılması ve 
dış ticaret erbabının rekabet gücünün 
yükseltilmesi amacıyla, gümrük işlemleri 
çerçevesinde alınan tahmil, tahliye, 
ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri 
masraflar için azami sınır uygulamasına 
geçilmesi öngörülmektedir.

KOBİ’lerin finansmana daha kolay 
erişebilmesi amacıyla 6750 sayılı Ticari 
İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda 
değişiklik yapılmak suretiyle, KOBİ’lerin 
sahip oldukları her türlü taşınır 
varlığın rehnine imkân sağlanması 
öngörülmektedir. Öte yandan, rehnedilen 
taşınır varlık kapsamına herhangi bir 
işleme gerek kalmaksızın faiz, sigorta gibi 
hukuki getiriler ile taşınır varlığın doğal 
ürünü veya ikamesi olan yeni taşınır 
varlığın sicile otomatik olarak kaydolması 
hususunun açık şekilde düzenlenmesi 
amaçlanmaktadır.

Tasarının 1. maddesi ile, borçlu ve 
kefiller ile alacaklı arasında düzenlenen 
kredi veya borç sözleşmelerinin, 
tapu müdürlüklerince resmi senet 
düzenlenmeksizin ve ilgililerinin tapu 
müdürlüklerinde bizzat talepte bulunma 
zorunluluğu olmaksızın tapuya tescilinin 
sağlanması amaçlanmaktadır.

Tasarının 2. maddesi ile, anonim ve 
limited şirketler tarafından fiziki ortamda 
tutulacak defterlerin kuruluşta açılış 
onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince 
yerine getirilmesi zorunlu hale 
getirilmektedir.

Tasarının 4. maddesi ile, noterliklerde 
düzenlenen ve tapu siciline tescil 
kabiliyeti bulunan noterlik sözleşmelerinin 
de ilgili kurumlar tarafından tapu 

YATIRIMCIYA YENİ 
“GÜVEN” PAKETİ

Av. Murat ULUSU
Hukuk Danışmanı

TBMM günde-
mindeki Yatırım 
Ortamının İyi-
leştirilmesi Ka-
nun Tasarısı ile 
şirket kuruluşu 
işlemlerindeki 

maliyet ve süre-
sinin azaltılma-
sı, ticari faaliyet 

işlemlerinin 
kolaylaştırılma-

sı, KOBİ’lerin 
finansmana 
erişiminin 

kolaylaştırıl-
ması amaçları 
doğrultusunda 

hareket edilerek 
çeşitli kanun-

larda değişiklik 
öngörülüyor.
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müdürlüğüne gönderilmesi durumunda gerekli tescil 
işlemlerinin mahkeme kararı olmadan yapılmasının 
önü açılmış olacaktır. Gerek tapu sicilinde, gerek tapu 
müdürlüğünde ve gerekse noterliklerde aynı hususları 
içeren mükerrer sözleşmelerin yapılmasının önüne 
geçilecektir.

İşbu madde ile ayrıca yapı kullanma izin belgesine 
bağlanan binaların cins değişikliğine ilişkin tescil 
bildirimi ve eki belgelerin, bu belgeleri düzenlemeye 
yetkili idareler tarafından kadastro müdürlüklerine 
gönderilmesi ve gerekli teknik işlemlerin de tapu 
ve kadastro idareleri tarafından tamamlanması 
amaçlanmaktadır.

Tasarının 14. maddesi ile, bürokrasinin azaltılması 
ve yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin 
sağlanması amacıyla yapı denetim kuruluşlarının 
görevleri arasında yer alan yapı ruhsatının imzalanması 
yükümlülüğü kaldırılmaktadır.

Tasarının 18. maddesi ile, şirket kuruluş aşamasında 
ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş 
dilekçesi bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından tescil edilmesinin sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Tasarının 19. maddesi ile, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na verilen belgelerin gerçek ve tüzel kişilere 
verilmesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve 
işlemlerinin bu belgelere göre yapılarak bürokratik 
süreçlerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Tasarının 21. maddesi ile, her tacirin kullanacağı 
ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı ticaret 
sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı 
beyanda bulunmak suretiyle vermesi öngörülmektedir. 
Tacir tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına 
imzaya yetkili kimselerin imzaları sicil müdürlüğüne 
verilecektir.

Tasarının 22. maddesi ile, 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasında değişiklik yapılarak anonim ve limited 
şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak 
defterlerin kuruluşta açılış onaylarının ticaret sicili 
müdürlüklerince yerine getirilmesi öngörülmektedir.

Tasarının 23. maddesi ile, 6102 sayılı Kanun’un 
428’inci maddesinde yürürlükten kaldırılarak 
şirketlerde organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve 
kurumsal temsilciye ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Herhangi bir ayrım yapılmadığından, tüm anonim 
ortaklıklar 428’inci maddede belirtilen zorunlulukları 
yerine getirmek durumunda olup maddenin 
uygulanması özellikle az sayıda pay sahibi olan 
şirketlerde sorun yaratmaktadır. Az sayıda ortağı olan 
şirketler bakımından böyle bir ihtiyaç bulunmadığı 
gibi uygulama mali külfet doğurmakta ve genel 

kurul toplantılarının gecikmesi ihtimalini ortaya 
çıkarmaktadır.

Diğer yandan hükmün asıl fayda sağlayacağı 
halka açık anonim ortaklıklar bakımından 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 
dördüncü fıkrasının son cümlesi “6102 sayılı Kanun’un 
428’inci maddesi bu Kanun kapsamında uygulanmaz” 
denilerek halka açık anonim ortaklıklar bakımından 
istisna tanınmaktadır. Bu itibarla, halka açık anonim 
ortaklıklarda uygulanması imkânı bulunmayan 
hükümler, uygulamada yaşanabilecek sorunların önüne 
geçilebilmesi amacıyla yürürlükten kaldırılmaktadır.

Tasarının 27. maddesi ile, ayırt edici özelliği 
bulunmayan taşınır varlıklar için genel tanımlama yolu 
ile rehin kurulması imkânı tanınmaktadır.

Tasarının 28. maddesi ile, sadece 6750 sayılı 
Kanun’da belirtilen taşınırların değil KOBİ’lerin 
sahip olduğu her türlü taşınır ve hakkın rehne konu 
olabilmesi amaçlanmaktadır.

Tasarının 29. maddesi ile, rehnedilen taşınır varlık 
kapsamına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın faiz, 
sigorta gibi hukuki getiriler ile taşınır varlığın doğal 
ürünü veya ikamesi olan yeni taşınır varlığın girdiğinin 
açık hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca iyiniyetli 
üçüncü kişilerin iradelerinin korunması hususunda 
düzenleme yapılmaktadır.



36 ŞUBAT 2018

Torba tasarının maliyeti
17 milyarı aştı

TBMM Plan 
ve Bütçe 

Komisyonunda 
görüşülen, 

‘torba tasarı’nın 
devlete 
maliyeti, 
17 milyar 

298 milyon 
lira olarak 

hesaplanıyor.

Maliye Bakanlığı, Vergi Kanunları ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilgili 
"etki analiz tablosu" hazırladı. Buna göre, 
tasarı ile getirilen düzenlemelerin devlete 
toplam maliyeti, 17 milyar 298 milyon 228 
bin lira olacak. Kadın çalışanların küçük 
çocukları için işverence karşılanan kreş ve 
bakım hizmetleri, belirli sınırlar dahilinde 
ücret istisnası kapsamına alınıyor. Bu 
düzenlemeyle 17 milyon liralık gelirden 
vazgeçilecek.

İlave asgari geçim indirimi uygulaması 
kalıcı hale getiriliyor. 6.2 milyon asgari 
ücretliyi ilgilendiren bu düzenleme ile 
devlet 800 milyon liralık geliri almayacak.

2018-2019 yıllarında imalat sanayi ile 
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine 
yönelik makina ve teçhizat alımlarında 
amortisman uygulama süresinin 
kısaltılması sağlanıyor. 80 bin firmayı 
ilgilendiren bu düzenlemenin maliyeti 
400 milyon lira olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda, 
minibüs tanımında sürücüsü dahil en 
çok 15 olan oturma yeri 17'ye çıkarılıyor. 

Böylece, kanuna göre otobüs olarak 
vergilendirilen 106 bin 615 araç, minibüs 
olarak vergilendirilecek ve 120 milyon 
liralık gelir alınmayacak.

Korunma/bakım tedbiri kararının sona 
erdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde 
istihdam hakkından yararlanmak üzere 
bakanlığa başvurma zorunluluğu 5 yıla 
çıkarılıyor. Sürenin, himaye onayının sona 
erdiği tarihten itibaren başlatılması ve 
öğrenim durumlarına uygun olmayan 
kadrolarda istihdam edilenlerin, öğrenim 
durumlarına uygun kadrolara atanmaları 
sağlanıyor. Böylece, yıllık ortalama 500 
meslek lisesi, 120 yüksekokul 65 üniversite 
mezunu unvanlara göre ataması 
yapılacak. Bunun devlete maliyeti ise 1 
milyon 728 bin lira olacak.

İş yeri yapımına ilişkin mal 
teslimi KDV'den istisna
Organize sanayi bölgeleri ve küçük 

sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan 
su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, 
elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı 
gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi 
sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal 
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teslimi ve hizmet ifaları KDV'den 
istisna tutuluyor. Bu düzenlemeyle 
80 milyon liralık gelirden 
vazgeçilecek.

Sanayi sicil belgesine sahip 
işletmelerin, yatırım teşvik belgesi 
aranmadan imalat sanayisinde 
kullandıkları yeni makine ve teçhizat 
alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar 
KDV istisnası getiriliyor. Düzenleme 
ile sağlanacak destek 1 milyar lirayı 
bulacak.

Özel hukuk tüzel kişilerinin 
ruhsat sahibi olarak işlettikleri 
yeraltı maden işletmelerine 
sağlanan desteğin kapsamına, kamu 
kurum ve kuruluşlarının işlettikleri 
yeraltı maden işletmelerinde 
çalışan rödovansçılar da alınıyor. 
Bu kapsamda yaklaşık bin 500 
çalışan için aylık bin 900 lira destek 
ödemesiyle yıllık 34 milyon liralık 
destek ödemesi öngörülüyor.

600 amatör spor kulübüne
150 milyon liralık destek
Spor kulüpleri ve sermaye 

şirketleri tarafından sporculara 
ödenen ücretlerden tevkif edilerek 
ilgili vergi dairesine ödenen gelir 
vergisi tutarları; amatör spor 
dallarındaki sporcular, çalıştırıcılar 
ve diğer spor elemanlarının 
harcamalarını karşılamak üzere, 
kullanılmak kaydıyla iade edilecek. 
Bu düzenlemeyle, amatör spora 
ayrılan kaynağın artırılması 
amacıyla, 600 spor kulübüne 150 
milyon liralık destek sağlanacak.

Konutu olmayanlar, ilk ve 
tek konut satın almaları halinde 
desteklenecek. Konut Hesabı 
sisteminin daha etkin hale 
getirilmesi için, konut alımındaki 
yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 
25'e çıkarılıyor. Sisteme gireceklerin 
ilk yıl 10 bin kişi olması halinde 10 
milyon 500 bin liralık bir destek 
sağlanmış olacak.

İlave istihdam sağlayan 
işletmelere destek
2018-2020 yıllarında işe alınan 

sigortalılar nedeniyle ilave istihdam 

sağlayan özel sektör işverenleri 
için sosyal güvenlik prim desteği 
sağlanacak. 687 bin kişiyi kapsayan 
bu düzenlemeyle 3 milyar 400 
milyon liralık gelirden vazgeçilecek.

İmalat sektöründe faaliyet 
gösteren küçük işletmelere, ilave 
istihdam sağlamak şartıyla prim 
ve ücret desteği getiriliyor. 50 bin 
kişiyi kapsayan bu düzenlemeye 
göre 710 milyon liralık gelir 
alınmayacak.

İlave istihdam sağlayan 
işletmelere Gelir ce Damga Vergisi 
desteği sağlanmasıyla da 430 
milyon liralık gelirden vazgeçilecek.

Taşıtların imalinde kullanılan 
ÖTV Kanunu'na ekli liste 
kapsamındaki mallara ödenen 
ÖTV'nin iadesi imkanı getirilerek 
üretim maliyetleri aşağı çekiliyor. 
Böylece, devlet 50 milyon liralık 
alacağını almayacak.

Yetim çocuklara öğrenci olmaları 
ve öğrenci oldukları süreyle sınırlı 
olmak kaydıyla, hizmet akdine 
tabi çalışmaları halinde de ölen 
ana babalarından dolayı yetim 
aylığı ödenmesi sağlanıyor. Bu 
düzenlemenin yıllık maliyetinin 107 
milyon lira olması tahmin ediliyor.

İstihdamın korunması amacıyla 
özel sektör işverenlerine asgari 
ücret desteği verilerek yıllık 
yaklaşık 9 milyar liralık gelirden 
vazgeçilecek.

Halen uygulanmakta olan hurda 
teşvikinin kapsamına ihraç edilen 
taşıtlar da ekleniyor ve teşvikin 
süresi 31 Aralık 2018'den 31 Aralık 
2019'a uzatılıyor. Bu durumda 
devletin almaktan vazgeçtiği rakam 
200 milyon lira.

Çeyiz desteği artırılıyor
Çeyiz desteğinin artırılması 

ve bu alanda tasarrufların 
özendirilmesi için devlet katkısı 
oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, 
azami katkı da 5 bin liradan 7 
bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu 
düzenlemenin devlete getirdiği 
ilave maliyet 64 milyon lira olacak.

Ücretli öğretmenler sözleşmeli 
öğretmenliğe geçiriliyor. 5 
bin öğretmeni kapsayan bu 
düzenlemenin devlete maliyeti 224 
milyon lira olacak.

31 Aralık 2019 tarihine kadar 
uygulanmak üzere; 16 yaş ve 
üzerindeki araçların trafikten 
kaydı silinerek hurdaya ayrılması 
karşılığında, araç sahiplerine, yurt 
içinden yeni araç alımında 10 bin 
lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV 
indirimi sağlanacak. Türkiye'de 
16 yaş üzeri araç sayısının 5.5 
milyon ve bu düzenlemeden ilk 
yıl 55 bin aracın yararlanabileceği 
değerlendirildiğinde, devlet 
500 milyon liralık alacağından 
vazgeçecek.

HABER
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Eczacılık ve medikal sanayicileri
yerli malı tercihi istiyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Kimyasal ve Eczacılık Ürünler 
Sanayi ile Medikal Sanayi 

Meslek Komiteleri Üyeleri, devlet ve 
üniversite hastanelerinin alımlarında 
Yerli Malı Tebliği’ne uygun hareket 
etmesini ve ürün bedellerinin erken 
ödenmesini istedi.

EBSO Diğer Kimyasal ve 
Eczacılık Ürünler Sanayi Meslek 
Komitesi ile Medikal Sanayi 
Meslek Komitesi üyeleri, ortak 
toplantılarında sağlık sektöründe 
yaşanan sorunlara dikkat çekti. 
Sanayiciler ve resmi kurum 
temsilcilerinin birlikte çözüm 
önerileri üretmesi amacıyla her iki 
meslek komitesi üyeleri ile İzmir 
SGK Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. 
İsmail Zeyniloğlu, İzmir İl Sağlık 
Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Hüseyin 
Bozdemir, Kamu İhale Uzmanı Celal 
Şahbudak bir araya geldi.

EBSO Meclis Üyesi Enver 

Olgunsoy’un moderatörlüğünde, 
karşılıklı fikir alışverişi şeklinde 
gerçekleşen toplantıda, sanayicilerin 
sağlık sektöründe ürettikleri ve ithal 
ettikleri ürünleri devlet hastaneleri, 
üniversite hastaneleri gibi devlet 
kurumlarına teknik şartnamelere 
uygun olarak sattıkları vurgulandı.

Mevzuat uygulansın
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından 13.09.2014 tarih 
ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren SGM 
2014/35 Yerli Malı Tebliği’nin 4. 
maddesinde tanımı yapılan yerli 
katkı oranı şartının en az yüzde 51 
olması gerektiğinin ifade edildiğini 
hatırlatan sanayiciler, buna uygun 
olarak Yerli Malı belgesi aldıklarını 
dile getirdi. Sanayiciler, “Yerli malı 
belgesine sahip firmalarımıza 
ihalelerde ve doğrudan teminle 
alımlarda yüzde 15 fiyat avantajı 

sağlanması zorunluluğu olduğu 
halde hastanelerle yapılan 
şartnamelerde bu madde 
koyulmamaktadır. Bu maddenin 
mutlaka ihale şartnamelerine 
koyulması gerekmektedir. 
Doğrudan temin şeklinde yapılan 
mal alımlarında ise, bu avantajın 
teknik olarak kullanılamayacağı 
hastanelerce ifade edilmektedir. Bu 
da sektörümüz açısından önemli bir 
sorundur” görüşlerini ifade etti.

Sattıkları ürünlerin geri 
ödemelerini üniversite 
hastanelerinden 3 yılda, devlet 
hastanelerinden de 9 ayı geçen 
sürede alabildiklerini belirten EBSO 
Diğer Kimyasal ve Eczacılık Ürünler 
Sanayi Meslek Komitesi ile Medikal 
Sanayi Meslek Komitesi üyeleri, 
sanayicileri zor duruma düşüren 
hatta iflasla sonuçlanan uzun 
geri ödeme sürelerinin mümkün 
olduğunca kısaltılmasını istedi.
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Elektronik sanayicilerine 
lehim semineri

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Elektronik Bileşenleri ve Ölçme 
Cihazları Sanayi Meslek Komi-

tesi, üyelerini lehim teknolojileri ve 
SMD dizgi tasarım konusunda ya-
bancı uzmanların da katıldığı teknik 
seminerle bilgilendirdi.

Genişletilmiş meslek komitesi 
toplantısının açılışında konuşan 
EBSO Elektronik Bileşenleri ve 
Ölçme Cihazları Sanayi Meslek 
Komitesi Başkanı Sayıl Dinçsoy, 
“Sektörümüzün can damarı lehim 
teknolojileridir. İzmir’in bu konudaki 
farkındalığını artırmayı amaçlıyo-
ruz” dedi. 

EBSO Meclis Üyesi Kökten 
Dinçsoy’un teknik açıklamalarının 
ardından, Corne Hoppenbrouwers 
lehimlemede yeni teknolojiler ve 
SMD dizgi-tasarım kuralları, Emre 
Hoşkeser reflow profili oluşturma, 
Filiz Sezer de stencil dizayn örnek-
leri konularında sunum yaptı.

Elektronik branşında en sık 
ekleme sistemleri arasında yer alan 
lehimleme seminerinin sonunda 
katılımcılara belge verildi.

Güvenirlik ve verimlilik
Elektronik kart üretiminde en 

hassas komponentin dikkate alına-
rak yapılacak lehimleme işlemlerin-
de güvenilir ürünlerin kullanılması 
ve uygun profil seçimi yaşanabile-
cek hataların büyük çoğunluğunu 
bertaraf ediyor. 

İşleme sırasındaki sıcaklık değer-
leri ve yüksek temizlik de büyük 
önem taşıyor. 

Dinamik ve yaratıcı bir süreci 
kapsayan elektronik kartlar, elekt-
roniğin hızını artırıp güncel hayatın 
üretim dahil daha hızlı yaşanma-

sına katkı sunuyor. Enerji giderini 
düşürmek, elektronik malzemelerin 
dizgisini yaparken olabildiğince az 
yer kaplamasını sağlamak, isten-
meyen radyo dalgalarının oluştur-
duğu parazit frekansları yok etmek 
veya minimize etmek, iç direnci en 
aza düşürüp akışkanlığı artırmak 
elektronik kartın olmazsa olmazları 
arasında yer alıyor. Profesyonel tek-
niğin güçlü imkanları elektronik kart 
ile daha verimli halde kullanıldığın-
da, ekonomik olarak sadece firma 
ekonomisi değil ülke hatta dünya 
ekonomisine ciddi katkılar sunuyor.
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Dünya İzmir kokacak
İzmir Marşı’ndaki “İzmir’in 

dağlarında çiçekler açar” 
mısrası, EBSO Meclis Üyesi Enver 

Olgunsoy’un girişimiyle kolonyaya 
işlendi. İzmir’in endemik çiçekleri 
selluka, jakaranda, yasemin, 
nergis, anemon, şeftali çiçeği ve 
mimozadan yaklaşık 9 aylık çalışma 
sonucu kolonya üreten Olgunsoy, 
bir de bunların karışımıyla İzmir’in 
rüzgarı imbat kokusu yaptı.

İzmir’in çiçeklerinin kokularının 
tüm dünyaya ulaşmasını istediklerini 
belirten Olgunsoy, “İzmir, Türkiye’de 
kolonyanın ilk üretildiği şehir. 
Yaşadığımız şehrin hemşehrisi 
olmak adına vefa borcumuzu 
kentimizin yıllarca tanıtılmasına ve 
adının duyulmasında katkı sağlayan 
kolonya ile yapabileceğimizi 
düşündüm. Şimdi biz, bu mirasa 
sahip çıkmaya çalışıyoruz. İzmir 
kolonyalarını bu amaçla, eski 
ustalara ve “Kolonyalar Şehri İzmir” 
kavramına saygı anlamına ürettik” 
dedi.

Enver Olgunsoy, önümüzdeki 
süreçte İzmir’e ait başka çiçeklerin 
kokularını kolonya olarak İzmir 
markası altında buluşturmayı 
hedeflediklerini vurgularken, 
“İzmir’imizin kokularını tüm 
dünyaya sunmaya talibiz. ‘Türkiye 
ve dünya İzmir kokacak’ demek için 
yola çıktık” diye konuştu.

En çok kolonya
kullanan ülkeyiz 
İlk defa 18. yüzyılda Almanya’nın 

Köln şehrinde yapıldığı için “Köln 
suyu” diye isimlendirilen kolonyanın 
19. yüzyılın başlarında Fransa’da 
üretilmeye başladığını hatırlatan 
Olgunsoy, “Dünya kamuoyunda 
ismi, Fransızca “Eau de Cologne” 
olarak yer ediyor. Ancak kolonya, 
ülkemizde Almanya’dan da 
Fransa’dan da daha çok tutuyor. 
Türkiye halen dünyanın en çok 

kolonya kullanan ülkesidir. Aslında, 
Türk ailesinin misafir kabulündeki 
ritüelde kolonya çok önemli bir yer 
tutuyor. Yabancı bir dış ortamdan 
kabul edilen misafire öncelikle 
kolonya ikram ediliyor, bu da 
ellerinin dezenfekte edilmesini 
sağlarken, yaşam alanının da 

havasının daha hoş kokmasını 
sağlıyor. İşte bu yararlı alışkanlık 
ülkemizi en çok kolonya kullanan 
ülke haline getiriyor” bilgisini verdi.

Eczacıbaşı ile Aktaş
EBSO Meclis Üyesi Olgunsoy’un 

anlatımına göre; 1911 yılında Şifa 
Eczanesi’nde, sonra da 1931 yılında 
1. Beyler Sokağı’nda, İzmir’in 
tanınmış Türk eczacısı Süleyman 
Ferit Eczacıbaşı tarafından 
profesyonelce kolonya üretilmesi 
kayıtlara geçti. Aynı süreç Eczacı 
Kemal Kamil Aktaş tarafından Hilal 
Eczanesi’nde başladı, 1954 yılından 
sonra da Aktaş Kolonya Sanayi 
olarak tüm Türkiye’ye kolonya 
satar hale geldi. Çok daha sonraları 
bile İzmir’i ziyaret eden veya İzmir 
Enternasyonal Fuarı için gelenler 
hatıra olarak kolonya almadan 
gitmez oldu. İzmir’imizin ‘kolonyalar 
şehri’ olarak anılmasına Süleyman 
Ferit kadar, bacanağı Eczacı Kemal 
Kamil de katkıda bulundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Üyesi ve Olgunsoy İlaç 

ve Kozmetik Sahibi Eczacı 
Enver Olgunsoy, İzmir’e özel 

7 farklı çiçek ve bunların 
karışımından ürettiği 8 

kolonyayı tanıttı. Kolonyalarına 
marka olarak da İzmir adını 

tescil ettiren Olgunsoy, “Sosyal 
sorumluk projesi amacıyla yola 

çıktık. İzmirimizin kokularını 
tüm dünyaya yaymak 

istiyoruz” dedi.
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Yiyecek & İçecek
Otomatları
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İkinci Dünya Savaşı sonrası, büyük bir 
endüstriyel kalkınma hamlesine kalkan 
Federal Almanya, endüstriyel anlamda 

Avrupa’nın Endüstri Lideri konumuna 
gelmiştir. Çin’in ekonomik anlamda 
dünyada liderliğe oynamaya başlamasına 
karşın 2011 yılında Hannover Fuarı ile 
Almanya’nın ortaya attığı Endüstri 4.0 
konsepti, ülkemizin de içinde bulunduğu 
bir çok ülke tarafından benimsenmiş ve 
kalkınma hedefleri içine yerleştirilmiştir. 
BMW, Siemens ve Bosch gibi dev firmalar 
bu konuda öncü liderler olarak ortaya 
çıkmaktadır. Endüstri 4.0; tasarım, 
üretim, işlemler ve üretim sistemleri 
ve ürünlerin hizmetinde hızlı dönüşüm 
gruplarına uygulanan bir terimdir ve 4. 
Sanayi Devrimi olarak kabul görmektedir. 

Endüstri 4.0; endüstri, üretim zincirini ve 
iş modellerini dönüştürecek yeni teknoloji 
çağı kolaylaştırmak için gömülü sistemler 
ve akıllı üretim işlemlerini bağlamaktadır 
ve nesnelerin birbirleriyle konuşması 
olarak vurgulanmaktadır. Bu yeni, dijital 
endüstri evrimi, üretimde esnekliği, 
müşteriye dayalı üretimi artırır, üretim 
hızını artırır, daha iyi kaliteli ve verimli 
üretimi sağlamaktadır.  Ancak, bütün bu 
olumlu etkilerinin yanı sıra, işletmelerin 
ekipman, bilgi ve iletişim teknolojilerine 
yatırım yapmaları gerekmektedir.  Avrupa 
birliği, onun endüstriyel politikası ve 
araştırma ve altyapı kanalıyla endüstriyel 
değişimi desteklemektedir. Üye devletler, 
Almanya’da “Industrie 4.0”, Fransa ve 
İtalya’da “the Factory of the Future” ve 

Ege Üniversitesi
PLM Merkezi ve Endüstri 4.0

VİZYON
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Birleşmiş Milletlerde “Catapult 
Centres” gibi ulusal girişimler 
ile de desteklenmektedir.

Ürün geliştirme, disiplinler 
arası işbirliği gerektiren ve 
takım çalışmasına dayanan 
karmaşık bir etkinliktir. PLM 
ise, firmaların ürünleri ve/veya 
hizmetleri hakkındaki bilgi, 
süreç ve kararlarını “ürünün 
ve/veya hizmetin fikir ve 
hayal aşamasından tüketiciye 
ulaştırma sürecine kadar veya 
arzını yürürlükten kaldırana 
kadar” tüm yaşam döngüsü 
süresince ve küresel ürün 
ağı çapında yönetmeleridir. 
PLM ile ürüne ait tüm bilgiler 
merkezileştirilebilmekte, bilginin 
yeniden kullanımı optimize 
edilebilmekte, daha iyi iletişim ile 
tüm paydaş ekiplerin kesintisiz 
işbirliği yaparak yaratıcılıkları 
artırılabilmekte, yerel ve 
uluslararası mevzuatlara uyumluluk 
sağlanabilmekte ve en önemlisi 
pahalı ve hatalara yol açan 
gereksiz bilgi yığınları ortadan 
kaldırılabilmektedir. PLM’in en 
önemli uygulama alanlarından birini 
otomotiv sektörü oluşturmaktadır.

Ege Üniversitesi’nde ilk PLM 
faaliyetleri, 2012 yılında konusunda 
lider olan uluslararası firma 
yöneticileri ve akademisyenler ile 
yapılan görüşmeler sonrasında 
başlatılmıştır, özellikle Almanya’daki 
önemli PLM merkezleri ziyaret 
edilerek ortak çalışma platformu 
araştırılmıştır.

Ege Üniversitesi içinde 
farklı disiplinlerden oluşan 
bir çalışma grubu kurularak 
aktiviteler hızlandırılmıştır. 
TÜBİTAK tarafından, “2014 
Türk-Alman Eğitim, Araştırma 
ve Bilim Yılı” 2223-D İşbirliği ve 
Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik 
Düzenleme Desteği kapsamında 
desteklenen PLM çalıştayı, 13-14 
Kasım 2014 tarihlerinde İzmir’de 
gerçekleşmiştir. Çalıştayın 
önemli çıktılarından biri, Ege 
Üniversitesi’nde Ürün Yaşam 

Döngüsü Yönetimi konusunda bir 
araştırma ve uygulama merkezinin 
kurulması olmuştur. Merkezin 
amacı, PLM alanında mühendislik 
eğitimini ve endüstriyi desteklemek 
olarak belirlenmiştir.

3 Nisan 2015 tarihli Resmi 
Gazete yayını ile Türkiye’nin 
ilk PLM merkezinin kurulumu 
Ege Üniversitesi bünyesinde 
gerçekleştirilmiştir. 04 Eylül 
2015 tarihinde Ürün Yaşam 
Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 
açılışı gerçekleştirilmiştir. Merkezin 
Vizyonu; Sanal mühendislik 
ortamında ürün geliştirmek, 
mühendis ve tasarımcılar 

yetiştirmek, sanal ürün ve 
proses geliştirme araçlarını ve 
uygulamalarını yaygınlaştırmak; 
Misyonu ise endüstri ile işbirliği 
içinde araştırma ve eğitim 
faaliyetleri yoluyla PLM’in 
geliştirilmesini ve uygulanmasını 
teşvik etmek ve desteklemektir.

Avrupa Birliği Erasmus Plus 
Programı tarafından finanse 
edilen “Raising Awareness on 
Product Lifecycle Management 
via Education and Industrial 
Strategic Collaboration within 
Europe” (RAPROMISE) projesi 1 
Eylül 2015 tarihinde kabul 
edilmiştir. Ege Üniversitesi’nin 
yürütücülüğündeki projede 

VİZYON
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Almanya’dan Kaiserslautern 
Teknik Üniversitesi ve Stuttgart 
Üniversitesi, Avusturya’dan 
Viyana Teknik Üniversitesi, 
Türkiye’den Vestel ve CMS 
firmaları yer almaktadır. Üç farklı 
ülkede düzenlenen eğitim ve 
aktivitelerle eğitimcilerin eğitimi 
ve PLM konusunda farkındalık 
yaratılması hedeflenmektedir.

Merkezin önemli 
aktivitelerinden birisi de 
ülkemizde ilk olarak Ürün 
Yaşam Döngüsü Yönetimi 
Yüksek Lisans Programı’nı 
hazırlamasıdır, Yüksek Öğretim 
Kurumu tarafından onaylanan 
programa ilk öğrenciler alınmıştır. 
Programın ana hedefi, özellikle 
endüstride çalışan mühendis, 
teknik eleman ve uzmanlara PLM 
yetkinliği vermek ve endüstriye 
kazandırmaktır. Şu ana kadar, 
sektörün farklı alanlarından 
alınmış 23 öğrencisiyle (tezli ve 
tezsiz) PLM yüksek lisans eğitimi 
sürmektedir. EGE PLM Merkezi, 
farklı sektörlerle olan işbirliklerini 
proje bazlı çalışmalar, eğitimler, 
seminerler ve tanıtımlarla 
sürdürmeyi hedeflemektedir.

Türk endüstrisinin dâhil 
olduğu büyük uluslararası 
mühendislik hizmeti 
kullanıcılarının, Ürün Yaşam 
Döngüsü Yönetimi uygulamalarını 
kullanmaları, teknisyenler ve 
mühendislerin Ürün Yaşam 
Döngüsü Yönetimi metotlarına 
hâkim olmaları gerekmektedir. 
Otomotiv ve havacılıkta büyük 
firmalar (BMC, Renault, Toyota, 
Boeing vb.) entegre tedarik 
zinciri olmak için başvuranlardan 
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi 
sertifikası talep etmektedirler. Bu 
nedenle global anlamda rekabet 
gücünü arttırmayı amaçlayan 
ülkemizdeki kuruluşların Ürün 
Yaşam Döngüsü Yönetimi 
sistemini özümsemiş bir şekilde 
kullanabilmeleri ve bu konuda 
yetişmiş mühendisleri istihdam 
etmeleri önem kazanmaktadır. 

Ülkemiz sanayisi, Endüstri 
4.0 idealini yakalamak istiyorsa, 
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi 
konusunda tüm sektörlerde 

farkındalık yaratmalı, hızlı bir 
şekilde uygulamaya koymalı ve 
uluslararası arenada aktif bir rol 
üstlenmelidir.

VİZYON
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Sanayi iş birliklerinin
yol haritası belirlendi

Yenilik, yerlileşme ve 
teknoloji transferini 
sağlamaya yönelik sa-

nayi iş birliği projelerinde mal 
ve hizmet alımları ile yapım 
işlerinde uygulanacak usul ve 
esaslar belirlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından hazırla-
nan Sanayi İşbirliği Projele-
rinin Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Buna göre, sanayi iş birliği 
projeleri ihalelerinde, saydamlık, 
rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, 
gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaç-
ların uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanması ve kaynakların verimli 
kullanılması esas olacak.

İhalelerde, fiyatın yanısıra, 
işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, 
kalite, teknik üstünlükler, sanayi ve 
teknoloji katılımı yükümlülükleri 
gibi fiyat dışı unsurlar da değer-
lendirmeye alınacak. Aralarında 
kabul edilebilir doğal bir bağlantı 
olmadığı sürece mal alımı, hizmet 
alımı ve yapım işleri bir arada ihale 
edilemeyecek.

İdareler, yönetmeliğe göre ya-
pılacak ihalelerde, aday veya istekli 
sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale 
veya belirli istekliler arasında ihale 
usulü uygulayacak. Ancak idareler, 
stratejik öncelikler, ulusal menfaat, 
teknolojik birikimin tek bir yerde 
olması, özgün niteliği ve yüksek 
teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık 
gerektirmesi veya standardizasyo-
nun sağlanması gerekçeleriyle tek 
adaydan da teklif alabilecek.

Usul ve esaslar 
İdarenin sanayi iş birliği projeleri 

uygulamaya karar vermesini takiben 
idare bünyesinde proje konusu işle 

ilgili, teknik yeterliliği haiz, idarenin 
belirleyeceği nitelikte ve sayıda 
kişilerden oluşan tedarik grubu 
kurulacak.

Sanayi iş birliği projeleri kap-
samında uygulanacak ihale usulü, 
projenin kapsamına ve proje konusu 
işin özelliklerine uygun şekilde te-
darik grubu tarafından belirlenecek 
ve ihale usulüne ilişkin gerekçelerle 
birlikte ihale yetkilisinin onayına 
sunulacak.

Yüklenici, yükümlülüklerini 
sanayi ve teknoloji katılımı kategori-
leri kapsamında yerine getirecek ve 
kategoriler A, B ve C olmak üzere 
üçe ayrılacak.

“Kategori A-Yerti Katkı”, tedarik 
sözleşmesi kapsamında yurt içinde-
ki şirketler ile kurum ve kuruluşlar 
tarafından yurt içinde gerçekleştiri-
len faaliyetleri içerecek.

“Kategori B - Teknolojik İşbirli-
ği”, Kategori A faaliyetleriyle ilgili 
olarak yapılacaklar hariç olmak üze-
re, bakanlık tarafından belirlenen 
alanlarda, sanayileşme, yerlileşme 
ve ticarileşme amacıyla yurt için-
deki şirketler, kurum ve kuruluşlar 
tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge, 
tasarım, üretim, yazılım geliştir-
me, test ve benzeri çalışmalara/
faaliyetlere ve akademik çalışma-
lara sağlanacak altyapı, donanım, 

yazılım, hizmet, bilgi, doküman, 
eğitim, fikri ve sınai mülkiyet 
hakkı, sertifikasyon, finansal ve 
benzeri destekleri kapsayacak.

“Kategori C - İhracat”ta ise 
tedarik sözleşmesi kapsamında 
tedarik edilen mal, hizmet veya 
yapım işinin veya bakanlık ta-
rafından belirlenen alanlardaki 
mal, hizmet veya yapım işinin 
ihracatı yer alacak.

Yüklenici, sanayi ve tekno-
loji katılımı yükümlülüklerini 
yerine getirirken idare ve ba-

kanlığa ilave herhangi bir mali yük 
getirmeyecek.

Sanayi ve teknoloji katılımı esas-
larının kayıtsız şartsız kabul edilme-
si ve söz konusu esaslardaki her bir 
kategoriye ilişkin belirlenen asgari 
yükümlülük oranlarının sağlanması 
zorunlu olacak.

Yüklenici, sanayi ve teknoloji 
katılımı sözleşmesi kapsamında 
yükümlülüğünün yüzde 6’sı ora-
nında ve yükümlülük süresinin 
tamamlanmasından itibaren en az 
bir yıl süreyle geçerli olan teminat 
mektubunu bakanlığa sunacak.

Sanayi ve teknoloji katılımı 
faaliyetlerinin kredilendirilmesi, 
bu yükümlülüklerinin gerçekleş-
me durumunu belirten raporunun 
bakanlığa sunulmasını ve değerlen-
dirilmesini müteakip yapılacak.

Kategori-A, Kategori-B, Kate-
gori-C, yan sanayi iş payı ve KOBİ 
iş payı yükümlülüklerinin sanayi ve 
teknoloji katılımı sözleşmesinde 
belirtilen süre ve şartlarda yerine 
getirilmemesi halinde, yerine geti-
rilmeyen yükümlülüğün yüzde 6’sı 
oranında ceza uygulanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce ilanı yapılmış ihalele-
re, ilanın yapıldığı tarihte yürürlük-
teki ilgili yönetmelik uygulanacak.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, açılış ve baş-
kanlık sunuşlarında, iş dünyamızı 

geleceğe taşıyan ve başarıya ulaştıran en 
önemli faktörlerden birinin kurumsallaşma 
olduğunu, ulusal ve uluslararası pek çok 
kurum tarafından iş dünyasına ve şirketlere 
yönelik gerçekleştirilen kalite odaklı değer-
lendirmelerde kurumsallaşma derecesine 
çok önem verildiğini, bu açıdan kurumsal-
laşmayla olumlu itibar ve imaj arasındaki 
doğru orantının giderek daha çok güçlen-
diğini belirtti.

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemiz-
de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygula-
malarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla 
2003 yılından beri faaliyet gösteren 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin, bu 
anlamda iş dünyamız için çok önemli bir 
sorumluluğu yerine getirdiğini, özel sektör-
den kamu kuruluşlarına, basın dünyasından 
sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok 
farklı alanda kurumsallığın geliştirilmesi 
devamlılığı sağlarken şirketlerin yaşam-
larında rekabet gücünü de artırdığını, bu 
nedenle yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
aktarmak üzere Türkiye Kurumsal Yönetim 
Derneği Başkanı Ali Pandır’ın bugün arala-

rında olduğunu bildirdi.

Zeytin Dalı Harekatı 
kararlılığımızın göstergesi
Esen, ülkemizin 2018 yılına sıcak ve 

hareketli bir gündemle başladığını, Afrin 
bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı adı 
altında askeri operasyonun Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından başlatıldığını, sınır 
coğrafyamızda konuşlanmış ve ulusal 
güvenliğimizi tehdit eden terör unsurla-
rını arındırmayı amaçlayan harekatın her 
şeyden önce ülkemizin terör karşısındaki 
kararlılığını ve azmini göstermesi bakımın-
dan büyük önem taşıdığını, küresel güçlere 
karşı Türkiye’nin hiçbir terör odağının güç 
kazanmasına müsaade etmeyeceğinin 
açıkça görüldüğünü vurguladı.

Operasyonun ivedilikle ve başarıyla 
tamamlanmasının, askeri birliklerimizin 
zarar görmeden geri dönmesinin en büyük 
temennimiz olduğunu, ancak ne yazık ki 
şehitlerimiz ve yaralılarımız olduğunu dile 
getiren Esen, şehitlerimize Allah’tan rah-
met, ailelerine sabır ve başsağlığı, gazileri-
mize de acil şifalar diledi.

7. yılına giren ve artık küresel bir sorun 
haline gelen Suriye Savaşının, sınır güven-

MECLİS

Esen’den 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis 
Başkanı Esen, 

Zeytin Dalı 
Harekatı’nın 
ivedilikle ve 

başarıyla 
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sizliğinden mülteci sorununa, terör 
saldırılarından ülkeler arası krizlere 
kadar pek çok sorunu beraberinde 
getirdiğini, ülkemizin bu sorunun 
merkezinde yer aldığını belirten 
Esen, savaş sonrası sınır güvenliği-
mizin nasıl sağlanacağı, ülkemizde 
sayıları 3 milyonu aşan mültecilerin 
durumunun ne olacağı gibi soruların 
gündemimizi meşgul etmeye devam 
ettiğini söyledi.

Dövizle borçlanma yasağı
Esen, diğer birçok alanda olduğu 

gibi ekonomide de mücadeleyle 
geçirilecek bir yılın kendilerini bek-
lediğini, işsizlik, enflasyon, cari açık, 
bütçe açığı gibi kronikleşmiş sorun-
larımızın yanında küresel ekonomi-
deki gelişmelerin de yakından takip 
edilmesi gereken konular olarak 
karşımıza çıktığını söyledi.

Basından da takip edileceği üze-
re dövizle geliri olmayanın dövizle 
borçlanmaması üzerine özellikle 
KOBİ’lerle ilgili olarak bir yasa çıka-
rıldığını, ekonomiye ve sanayicilere 
etkilerini ilerleyen dönemde göre-
ceklerini dile getiren Esen, yasa ile 
ilgili olarak daha önce gerek Odamızı 
ziyaret eden Bakanlarımız olsun, 
gerekse Başbakanımızla bir araya 
geldikleri Torbalı’daki bir toplantıda 
sanayicilerinde görüşlerinin alın-
ması gerektiğini, aksi halde yasada 
yapılacak olan bir yanlışın ekono-
mimizi kötü yönde etkileyeceğini 
dile getirdiklerini söyledi. “Dövizle 
geliri olmayan dövizle borçlanmasın” 
ifadesinin son derece doğru gibi 
görünse de bugün ülkemizde TL’yle 
borçlanmanın mümkün olmadığını, 
özellikle mevduatların ortalamasının 
üç ay vadeli olduğu ülkemizde ta-
sarrufların krediye dönüşmesinin ne 
yazık ki pek mümkün görünmediğini, 
bu bağlamda ülkemiz ve işletme-
lerimizin darboğaza yol açacak bir 
durum yaşanmamasını ümit ettiğini 
söyledi. Diğer taraftan iş dünyamı-
zın özellikle son yıllardaki diğer bir 
sınavının da, karşılıksız çeklerdeki 
artış olduğunu, bu konuyu sürekli 
gündeme getirdiklerini, önlem olarak 

karekodlu çek sistemine geçildiğini, 
açıklanan son verilere göre sistemin 
kısmen başarıya ulaştığını, 2017 yılı 
başında bankalara ibraz edilen çekler 
içindeki karekodlu çek oranı yüzde 
3.7 iken, 2017 sonlarına doğru bu 
oranın yüzde 64,5’lara yükseldiğini 
belirtti.

Esen, Gümrük ve Ticaret Baka-
nımız Bülent Tüfenkci tarafından 
yapılan son açıklamalarda bono 
ve senetle ilgili de karekodlu çek 
sistemine benzer bir yapıyı oluştur-
ma adına çalışmaların sürdürüldü-
ğünü ifade ettiğini, bunun ise piyasa 
mekanizmalarının işlerliği açısından 
umut verici olduğunu belirtti.

Fuar başarısı
İzmir’in yeni fuar alanıyla başa-

rılarına yenilerini eklemeye devam 
ettiğini, bölgemiz için çok önemli 
olan IF Wedding Fashion organizas-
yonunun 2018 Ocak ayında gerçek-
leştirildiğini, İzmir için çok önemli 
bir marka haline gelen söz konusu 
fuara yerli 206, yabancı 24 firma, 
tasarımcı 16 firmanın katıldığını ve 11 
ülke temsilcisinin yer aldığını söyledi. 
Esen, gerek ayrılan alan açısından, 
gerekse ilgi açısından geçen yıla 
göre artış gösteren fuarın şehrimizin 
Avrupa’nın, hatta dünyanın gelinlik 

başkenti olarak telaffuz edilmesine 
katkı sağladığını ifadeyle emeği 
geçenleri tebrik etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü bir kez daha gönülden kutla-
yan Esen, ne yazık ki yerel basınımı-
zın gülen yüzü olarak bilinen Füsun 
Çağlar’ı genç yaşta kaybetmenin 
acısı henüz çok taze iken gazeteci 
Barış Kudar’ın da vefatından dolayı 
basın camiamıza ve ailesine başsağ-
lığı ve sabır, merhum ve merhumeye 
Allah’tan rahmet diledi.

EBSO Ailesi
Meclis Üyemiz Hasan Küçük-

kurt’un, İZSİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına yeniden seçildiğini belirten 
Esen, Küçükkurt’u tebrik ederek, 
başarılarının devamını diledi.

Meclis Üyemiz Zöhre Uğur’un 
firmasının temsilci değişikliği talebi 
nedeniyle yerine Hilmi Sürek’in ge-
tirildiğini dile getiren Esen, Sürek’e 
hoş geldiniz diyerek, yeni görevinde 
başarılar diledi.

Esen, Meclis Üyemiz Nedim 
Uysal’ın by-pass ameliyatı geçirdiğini 
belirterek, geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Meclis Üyesi Nüvit Vardarlı’nın 
babasının vefat ettiğini söyleyen 
Esen, Merhuma Allah’tan rahmet, 
ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

MECLİS

Odamızda 1999-2003 yılları arasında Meclis üyeliği yapan Seda 
Renklidağ, genç yaşta hayata veda etti. EBSO Meclis Başkanı Esen, 
Renklidağ’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı di-
ledi. EBSO Meclis üyeleri, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Kurumsal Yönetim Derneği 

Başkanı Ali Pandır’a kurumsallaşma 
ve profesyonelleşmeyle ilgili yapmış 
olduğu açıklamalarından dolayı 
teşekkür etti. Türkiye’de şirketler neden 
ve nasıl yaşamalı sorusunun cevabı 
netleştiği takdirde yönetim tarzının da 
şekilleneceğini dile getiren Yorgancılar, 
şirketlerin kâr dağıtmak amacıyla 
kurulması gerektiğini, yıllarca çalışıp, 
yatırım yapan bir şirketin kâr dağıtmadığı 
sürece ortaklık yapısının ikinci planda 
düşünüleceğini söyledi.

İkinci önemli konunun; aile 
şirketlerinde ortakların geleceğinin mi 
yoksa şirketin geleceğinin mi önemli 
olduğu kararının verilmesi hususu 
olduğunu söyleyen Yorgancılar, eskiden 
muhasebe, ambar, satın alma gibi 

birimlerde tanıdıklar çalıştırılırken 
artık kurulan iyi sistemler sayesinde 
diğer birimlerden farkları kalmadığını, 
çünkü kontrol mekanizması olduğunu 
söyledi. Bir kişi şirketi kendi yönetecekse              
3 ayda, 6 ayda ya da her sene periyodik 
olarak dışarıdan alınacak hizmet ile 
yapılan işin hem hukuki hem mali bazda 
kontrolünü yaptırabileceğini, ya da şirketi 
başkalarının yönetmesi tercih ediliyorsa 
hedefleri koyup, bütçeleri belirledikten 
sonra profesyonellere bırakılan 
işin doğru yapılıp, yapılmadığının 
denetlenebileceğini söyledi. Konuyla ilgili 
olarak, herkesin anlayabileceği lisanda 
kurumsallaşmanın ne olduğunu anlatan 
bir kitapçık olmadığını, kurumsallaşmanın 
çok geniş bir havuz olduğunu, 
ülkemizdeki şirketlerin yüzde 40’ının aile 
anayasası olmadığını, olanların dahi ne 
kadar düzenlenirse düzenlensin mutlak 

Yorgancılar:
2018 atılım yılı olsun

MECLİS
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eksik yanlarının bulunduğunu 
belirtti.

Esen’in de dile getirdiği üzere 
döviz geliri olmayanlara döviz 
kullanma yasağı getirilmesiyle ilgili 
yasanın çıktığını, ülke olarak bu 
konudan çok sıkıntı çektiğimizi, 
hatırlanacağı üzere Japon Yeni ile 
ev alanların yüzde 100 devalüasyon 
yaşayan Yen karşısında ciddi 
sıkıntılara düştüklerini söyledi. 
Değişik bir piyasanın içinde 
bulunduklarını, bütün ülkelerle 
entegrasyonumuz olduğu için 
Amerika’da meydana gelen bir 
olayın faiz artırımını ve bizim 
sistemimizi etkilediğini, o nedenle 
döviz geliri olmayanın dövizle 
borçlanmasının son derece yanlış 
olduğunu her defasında ifade 
ettiklerini söyledi. 

Zeytin Dalı 
stratejik önemde
Afrin’de sürdürülen Zeytin 

Dalı Harekatının kuşkusuz terörle 
mücadelede stratejik öneme 
sahip olduğunu, uzun yıllardan 
beri muhalefet partisi de dahil 
olmak üzere ülke olarak Hükümete 
destek verildiğini dile getiren 
Yorgancılar, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin asla operasyon yaptığı 
topraklarda gözü olmadığını, 
gerekli operasyon yapıldıktan 
sonra askerlerimizin salimen 
ülkemize dönmelerinin en büyük 
temennimiz olduğunu söyledi. 
Yapılan operasyon kapsamında 
şehit olan askerlerimize Allah’tan 
rahmet dileyen Yorgancılar, en kısa 
sürede operasyonun sonlanmasını 
temenni etti.

 
İzmir model olacak
Ender Yorgancılar, Ocak ayı 

içerisinde Meclis Üyelerimiz, Meslek 
Komitesi Başkanlarımız, organize 
sanayi bölgeleri ve üniversiteler 
özelinde yapılan Model Fabrika 
tanıtım toplantısına, T.C. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Verimlilik Genel Müdürü Anıl 
Yılmaz ile uzmanların katıldığını, 

söz konusu projenin; eğiterek, 
pratiğini yaptırarak, hem yalın 
dönüşümü, hem de dijital 
dönüşümü amaçladığını söyledi.  
Almanya modelinin ilk uygulaması 
için Ankara’nın seçildiğini, Mayıs 
ayında bitirilecek olan fabrikada 
ayrıca, dijital dönüşüm merkezi için 
hazırlıkların başladığını, ikinci sırada 
Bursa, ardından İzmir ve Mersin’de 
fabrikanın yapımının planlandığını 
belitti.

Yorgancılar, otomotiv konusuyla 
ilgili model fabrika uygulamasının 
İzmir’de yapılması için çalışmaların 
başlatıldığını, yer seçimi için 
OSB veya Üniversite kampüsleri 
içerisinde bir yer düşündüklerini, 
yapılan detaylı çalışmayı Anıl 
Yılmaz’a iletip yer belirlemesinin 
akabinde çalışmaların 
gerçekleştirileceğini ifade etti. 

Küresel ekonomi ve 
siyasette sorunlar
Küresel ekonominin 2018 

yılına bıraktığı izler olduğunu dile 
getiren Yorgancılar, bunun en 
başında da Trump’ın konuşmaları, 
açıklamalarının geldiğini, akabinde 
Kuzey Kore gerginliğini ve artan 
ataklarını gördüklerini, Ortadoğu 
sorunu özellikle bizim komşu 
olduğumuz bölgede her geçen 
gün genişlerken, en büyük sıkıntıyı 
bizim çektiğimizi, Almanya’nın 
yaklaşık 115 gün geçmesine rağmen 
hala hükümeti kuramadığını, 
Katalonya’nın bağımsızlık 
hamlelerini, Avrupa’nın birçok 
gelişmekte olan ülkelerinde 
seçimlerin olduğunu ya da 
olacağını gördüklerini söyledi. 

Avrupa’nın toparlanması 
ve varlık alımlarının azalmaya 
başlaması, göçmen sorunu 2018’de 
en az 4 defa FED’in faiz artırımı 
beklentisi bulunması, Çin’deki şişen 
kredinin dünyaya yapacağı etkiler, 
İngiltere Brexit sonucunda ortaya 
çıkan durumda serbest ticaret 
anlaşmalarıyla ilgili herhangi bir 
şey yapılmaması, yapay zekânın 
yaratacağı riskler gibi konuların 

da önemli konular arasında 
bulunduğunu söyledi. 

Davos’un önceki toplantılarında 
ortaya çıkan konu başlıklarının 
ilk sırasında her zaman ekonomi 
birinci planda iken bu seneki 
toplantıda katılımcıların belirlediği 
beş konu başlığının; olağandışı 
hava koşulları, doğal afetler, 
felaketler, siber saldırılar, veri 
suçları ve hırsızlığı, iklimsel 
değişiklik nedeniyle uyumdaki 
başarısızlık olduğunu ve ekonomiye 
ilişkin tek bir madde bulunmadığını 
söyledi. Davos’a katılan liderlerin 
neler söylediğine bakılacak olursa; 
Almanya Başbakanı Angela 
Merkel’in “Korumacılık doğru 
değil, ulusal egoizm yanlış, Avrupa 
Birliği daha güçlü iş birliği içinde 
olmalı”, Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un “Daha 
güçlü bir Avrupa Birliği için 
daha iddialı olmalıyız”, Kanada 
Başbakanı Justin Trudeau’nun 
“Cinsiyet eşitsizliği ciddi bir sorun, 
Avrupa Birliği NAFTA’ya yeniden 
katılmalı”, Hindistan Başbakanı 
Narendra Modi’nin “Küreselleşme 
korumacılık ile bitiyor teknolojik 
gelişim önemli, iyi eğitimli gençler 
de terör örgütlerine katılıyor”, 
İngiltere Başbakanı Theresa 
May’in “Teknolojideki gelişmelere 
küresel iş birliği gerekli. Serbest 
ticaret anlaşmaları önemli olup, 
daha adil hazırlanmalı”, ABD 
Başkanı Donald Trump’ın “Sadece 
Amerika demiyorum. Önce 
Amerika diyorum. STA’lar önemli 
ama daha adil olmalı. TPP’yi 
yeniden değerlendirebiliriz. Lider 
ekonomiyiz” dediklerini hatırlattı.

Yorgancılar, küresel ekonomiye 
ilişkin 2018 analizlerine bakıldığında 
Ekonomist Dergisi’ne göre; 
perakende sektöründe küresel artış 
yüzde 2’de kalırken, e-ticarette 
artışının yüzde 20’yi bulacağının, 
2018 yılının gözde sektörü 
teknoloji sektörü olurken, küresel 
faiz artışlarının kredinin yüksek 
oranda kullanıldığı otomotiv ve 
gayrimenkul sektörlerini olumsuz 

MECLİS
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etkileyeceğinin öngördüğünü 
söyledi. Goldman Sachs’a göre; 
Fed’den bu yıl toplam 4 faiz artış 
beklentisine rağmen, dolar için 
zayıf bir yıl olacağı, 2017 yılında 
yüzde 2.9 olan küresel büyümenin 
2018 yılında yüzde 4 olarak 
beklendiğini, IMF’ye göre; küresel 
büyümenin yüzde 3.9 JP Morgan 
Bankası, OECD ve Morgan Stanley 
Bankası için beklentinin yüzde 
3.7 olacağı yönünde öngörüde 
bulunulduğunu söyledi.

Ender Yorgancılar, Time 
Dergisi’nin Ocak ayı “America 
Alone” başlığı ile yayınlanan 
kapağında yalnızlaşan Amerika’nın 
mizahi bir şekilde resmedildiğini de 
paylaştı.

Gelişmekte olan ülkeler
Bazı gelişmekte olan ülkeler için 

İsviçre Bankası Credit Suisse’nin 
beklentilerini meclis üyeleri ile 
paylaşan Yorgancılar, buna göre; 
Polonya’nın, Avrupa Birliği içindeki 
en yüksek büyüme performansına 

sahip olan sanayi üretimi ve 
perakende satışlarda büyümeyle 
uyumlu bir artış sergilediğinin, 
Güney Kore’nin, jeopolitik risklerin 
etkisinin azalmasıyla ekonomisinin 
güçlü bir görünüm sergilediğinin, 
Arjantin’in, seçimlerden sonra ek 
reformların uygulanmasıyla olumlu 
bir politik atmosfer sağlarken 
ekonomik büyümenin momentum 
kazandığının, Meksika’nın 
mali performansının güçlü bir 
görünüm sergilemesi ile petrol 
fiyatlarının, dolayısıyla ekonomideki 
kazançların arttığının, NAFTA 
müzakerelerine ilişkin belirsizliklere 
rağmen ekonomideki esnek yapının 
devam ettiğinin açıklandığını dile 
getirdi.

Türkiye’ye ilişkin beklentinin 
ise; hisse senetleri piyasası güçlü, 
ekonomik zemin sağlam, teknolojik 
yapı olumlu bir görünüm sergiliyor, 
artan risk faktörleri ve zirveye 
çıkan enflasyon nedeniyle para 
politikaları belirsizliğini sürdürüyor 
şeklinde olduğunu söyledi. 

Ülkemizin çözümü 2018 yılına kalan 
konularının, güvenlik, Türkiye-AB 
katılım müzakerelerinin başlaması, 
Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, 
başta Türkiye-ABD ilişkileri 
olmak üzere dış politikanın seyri, 
dışarda Türkiye’ye dair oluşan 
olumsuz algı, yapısal reformlar, 
enflasyonun düşürülmesi, işsizliğin 
azaltılması, teşvik sisteminde yeni 
bir düzenleme, enflasyon kaynaklı 
maliyet artışı, kurlardaki belirsizlik, 
Sanayi 4.0 sürecinde dijital 
dönüşüm için somut adımlar olarak 
sıralanabileceğini ifade etti.

Atılım için reform
“2017 telafi yılıydı, 2018 atılım 

yılı” olsun diyen Yorgancılar, bunun 
için eğitimden, ekonomiye, dış 
politikadan toplumsal bütünlüğe 
kadar birtakım adımlar atmamız 
gerektiğini, aksi halde, kısır 
döngüden kurtulamayacağımızı 
söyledi. Odamız tarafından 
hazırlanan Ekonomik Rapor’da da 
belirtilen bazı önerileri hatırlatmada 

MECLİS
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fayda gördüğünü dile getiren 
Yorgancılar, buna göre; 2018 
yılında faizlerin yüksek düzeyini 
koruması ihtimali dikkate alınarak, 
finansal yönetim kararlarının 
bu gerçekliğe göre alınmasının, 
jeopolitik risklerin yaratacağı döviz 
kurlarındaki dalgalanma karşısında, 
Merkez Bankası’nın dikkatle 
izlenmesinin, 2018 yılında iç talebin 
zayıf kalabileceği ihtimaline karşı, 
üretim ve yatırım planlarının 
buna göre yapılmasının, kurların 
ihracatı destekleyecek olması 
nedeniyle, ihracat konusunda 
daha fazla çaba harcanmasının, 
gerek spekülatif finansal ataklar, 
gerekse beklenmedik siyasi ve 
askeri gelişmelerin getirebileceği 
olumsuzluklara karşı bir miktar 
“ihtiyat akçesi” tutulmasının faydalı 
olacağını vurguladı. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Odamızın yılda iki 
kez yapmış olduğu Ekonomik 
Değerlendirme Anketi sonuçlarını 
Meclis üyeleri ile paylaştı.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, zeytin ve 
maden sektör mensuplarının 
yaşadıkları konunun yıllardır 
sadece Meclisimizin gündemine 
değil, Türkiye’nin gündemine 
gelen konulardan biri olduğunu, 
öncelikle bir yerin zeytinlik olarak 
tanımlanabilmesi için bakanlıktan 
bir çalışma yapılarak tanımın 
netleştirilmesini istediklerini, ikinci 
olarak, zeytin ağaçlarının sanayi 
parsellerinin yanında olmasının 
fabrikalar çevreye uygun üretim 
yaptığı takdirde zeytinciliği 
engellemediğini gördüklerini ki 
bunun sadece zeytincilikle ilgi 
olmadığını söyledi. 

Nejat Özduran’ın dile getirdiği 
ulusal bir TV kanalında yapılan 
haber ile ilgili konunun Yönetim 
Kurulu’nda görüşüldüğünü, 

komite olarak basın toplantısı 
düzenlenerek açıklamada 
bulunabilecekleri yönünde alınan 
kararın komiteye iletildiğini söyledi. 

Kökten Dinçsoy’un ifade 
ettiği Dijitalleşme Çalışma Grubu 
kurulması konusunda en kısa 
sürede çalışmalara başlayacaklarını 
söyleyen Yorgancılar, Sanayi 
4.0’le ilgili, modern fabrikanın 
İzmir’de yapılması için çok 
çaba harcadıklarını, yer konusu 
netleştiğinde gerekli bilgi aktarımını 
yapacaklarını dile getirdi.

Eximbank’ta Türk Lirası 
kredisi olmadığı yönünde Meclis 
Başkanı Esen’in açıklamada 
bulunduğunu, döviz kredisinin 
daha cazip oranlarda, bankalardan 
alınabileceğini söyleyen Yorgancılar,  
iş davalarında henüz kazanan 
işveren görmediğini belirtti.

Kürşad Yuvgun’un söylediği 
üzere, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
üyelerinin resmi daire randevu 
taleplerinin bilgisi dahilinde 
yapıldığını, gelişme ve neticeleri 
konusunda kendisine bilgi 
aktarıldığını, sonuca ulaşmak 
için gerekli takibin yapıldığını 

söyledi. Yorgancılar, özelgeler 
direkt firmaya verildiği için 
Odamızın bu konuda yapabileceği 
bir şey olmadığını dolayısıyla 
Odamıza cevap verilmeme gibi bir 
durumun olmadığını, bu bağlamda 
konunun TOBB ile de bir ilişkisinin 
bulunmadığını söyledi.

Afrin harekatının nasıl 
başladığının çok önemli olduğunu, 
dolayısıyla öncesine bakılması 
gerektiğini hatırlatan Yorgancılar, 
bunun konuşulması gereken 
ayrı bir konu olduğunu ama 
ortada bir gerçek bulunduğunu, 
maalesef dost dediğimiz ülkelerin 
silahlarıyla Mehmetçiğimize 
ateş edildiğini söyledi. Ender 
Yorgancılar, Afrin harekatının 
verilmiş en doğru karar olduğunu, 
sınırımızda ne olduğu belli 
olmayan, kimin silahını kullandığını 
belli olmayan terör örgütünün 
konuşlanmasına, yaşamasına, 
gelişmesine, büyümesine izin 
vermemizi kimsenin beklememesi 
gerektiğini vurgularken, en kısa 
sürede operasyonun tamamlanarak 
askerimizin kışlasına dönmesini 
ümit ettiklerini söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
gerçekleştirdiği Akreditasyon Denetiminde tam puan alarak 
başarısını ve hizmetlerinin kalitesini bir kez daha tescilledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TOBB 
tarafından Oda ve Borsaların hizmetlerinin bağımsız bir kuruluşa 
yaptırılan Avrupa düzeyindeki denetiminin sonuçlarını açıkladı.

EBSO’nun son denetimde de yine 65 tam puan aldığını bildiren 
Yorgancılar, öne çıkan bazı hususlar olduğunu belirtirken, “8 temel 
yeterlilikte 60 değerlendirme içinde, 62 iyi uygulama, 3 mükemmel 
performans, 4 sürekli etkin performans, 5 temel hizmette 36 
değerlendirme içinde 34 iyi uygulama, 13 mükemmel performans, 
3 sürekli etkin performans gözlenerek, Odamız TOBB tarafından 
örnek Oda olarak gösteriliyor” dedi.

Ender Yorgancılar, bu güzel başarı için başta Genel Sekreter 
Mustafa Kalyoncu olmak üzere tüm çalışanları kutladı.

EBSO’ya akreditasyonda
t a m  p u a n
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Nejat Özduran
Zeytinyağı pahalı değil
EBSO Meclis Üyesi Nejat Özduran,  

yaklaşık 20 gün önce çok izlenen 
ulusal bir kanaldaki bir haber spikerinin 
zeytinyağıyla ilgili hiç akla gelmeyen, 
sektörde hiç oluşmamış rakamlarla 
haber yapmasının sektör mensuplarını 
kaygılandırdığını söyledi. Bu sene 

zeytinde “var yılı” olduğunu ve uzun 
yıllardır olmayan 250 bin tona yakın 
zeytinyağı rekoltesi beklendiğini, yapılan 
haberde ise zeytinyağı fiyatlarının 
neredeyse altınla yarışır halde 
gösterildiğini, bir sene içinde fiyatının 
yüzde 100 arttığını ifade edildiğini, 
oysa 2016 yılında satış ücreti ne ise 
2017 yılında da aynı fiyattan zeytinyağı 

Sanayicinin gündemi
Zeytin Dalı ve ekonomi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, 
Türkiye’nin sınır güvenliği için terör örgütlerine karşı 
Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na destek 
verirken, sektörel gelişmeler üzerinden ekonomiye 
yönelik görüş ve önerilerini ortaya koydu.

Türkiye’nin kendi sınırlarını korumasının en doğal 
hakkı ve Zeytin Dalı Harekatı’nın doğru olduğunu 
savunan sanayiciler, şehit düşen askerlerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, 
gaziler de acil şifalar diledi.

Sanayi 4.0, nesnelerin interneti, akıllı 
üretim ve yapay zeka gibi konuların tartışıldığı 
dönemde sensör teknolojilerine ilişkin bir çalıştay 

düzenlenmesini öneren sanayiciler, üniversite 
ve sanayi işbirliğini de tekrar gündeme getirdi. 
Türkiye’de sanayinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin ithal 
edilmesi yerine madenlere değer kazandırılarak yerli 
üretimle karşılanması konusundaki çalışmalarını 
örnek gösteren EBSO Meclis Üyesi sanayiciler, 
yatırımlara kaynak sağlanmasında faizlerin düşmesi 
için öncelikle enflasyonun düşmesi hususuna da 
dikkat çekti. Ticari anlaşmazlıklarda tahkimden 
yararlanılması, alkolde yeni vergi düzenlemesi 
ile kaçakların önüne geçilmesi, zeytinyağında 
spekülasyon yerine ürünün gerçek değerinin 
ödenmesi sanayicilerin konuları arasında yer aldı.
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satışının yapıldığını belirtti.
Bu tip haberlerin gerek 

üreticiyi, gerek tüketiciyi, gerek 
sanayiciyi infiale sevk ettiğini, 
üretici zeytin çok ucuza satılıyor 
diye düşünürken, tüketicinin 
zeytinyağının çok fahiş fiyatlarla 
satılıyor algısına kapıldığını ve 
alternatif yağ aramaya başladığını 
ancak 20-25 liranın altında 
satılan yağın kesinlikle zeytinyağı 
olmadığının bilinmesi gerektiğini 
vurguladı.

Nejat Özduran, her hafta 
evlerimize 8-10 lira vererek 
damacana su aldığımızı, çünkü 
çeşme suyundan daha sağlıklı ve 
lezzetli olduğunu düşündüğümüz 
için çeşme suyunu içmediğimizi 
söyledi. Aynı şekilde zeytinyağının 
da diğer yağlardan farklı olduğunu 
için fiyatının farklı olduğunu, 
dolayısıyla yapılan bu haberi 
tekzip ettiğini dile getirdi. 

Kökten Dinçsoy
Dijitalleşmede
farkındalık yaratalım
EBSO Meclis Üyesi Kökten 

Dinçsoy, Ocak ayı içerisinde 
yapılan model fabrika toplantısı 
neticesinde projenin İzmir’e 
kazandırılması amacıyla yapım 
ve planlama aşamasında emeği 
geçenlere teşekkür etti. Sanayi 4.0 
temelini oluşturacak bu projenin, 
farklı bir perspektifle bakış 
açılarını genişleteceğini, kalite 
ve verimliliği maksimum boyutta 
arttıracak modelin dijitalleşme 
projesinin 2 sene içerisinde, 
yapımının planlanmasının ise ayrı 
bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Dinçsoy, sürekli Sanayi 4.0, 
akıllı üretim, sensör teknolojileri, 
nesnelerin interneti, yapay 
zeka, dijitalleşme gibi konuları 
tartıştıkları bugünlerde, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası olarak 
sanayimizin ilgi duyduğu sensör 
teknolojileri hususunda çalıştay 
düzenlenebileceğini, gerek 
firmalarımızın, gerekse diğer 

mühendislerin, 
üniversite 
öğrencilerinin, 
dünyadaki en 
önemli sensör 
firmalarının 
çalıştaya davet 
edilerek, teknik ve 
ticari elemanların 
ürünlerinin 
aplikasyon 
notlarını, 
teknik data 
sheetlerini hatta 
örnek yazılım 
kodlarını ve elektronik 
geliştirme kitlerini paylaşma 
şansı elde edilebileceğini ifade 
etti. Çalıştaya davet edilecek 
üniversite hocalarının genel 
amaçlı teknik eğitim ve sanayi 
işbirliklerini geliştirmek adına 
katkı sağlayabileceğini, böylece 
iyi bir eğitimin başlangıcı ve 
teknik olarak iletişim kanallarının 
açılmasının sağlanabileceğini 
belirtti. Ayrıca, ödüllü yarışmalar 
da düzenlenebileceğini, 
yarışmaların büyük 
olmasından ziyade projelerden 
yararlanılmasına ve EBSOHaber 
dergisi vasıtasıyla duyurulan 
projelerden sektörün feyz 
almasına imkan yaratılabileceğini 
söyledi.

Dinçsoy, yapay zeka, derin 
öğrenme teknolojisinin bilindiği 
üzere sistemin öğretebilen hale 
gelip, kendi kendine karar verme 
durumu olarak özetlenebileceğini, 
bu teknolojiye özellikle Ankara’da 
savunma sanayinde faaliyet 
gösteren firmaların önem verdiğini 
söyledi. Neredeyse hepimizin 
bilgisayarlarında mevcut kartları 
bulunan Nvidia firmasının 
sertifikalı eğitmenlerinin Odamıza 
davet edilerek, düzenlenecek 
farkındalık projesinin büyük ses 
getireceğini vurguladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
bünyesinde teknoloji ve 
dijitalleşme farkındalık şubesi veya 
komitesi kurulabileceğini, Meclis 

ve Meclisin teamüllerini yürütmek 
üzere üyeler seçilerek, bu konulara 
ilgi duyan start-up firmalarının, 
iş sahiplerinin, mühendislerin, 
üniversitelerimizdeki 
akademisyenlerin fahri üye 
yapılarak, hatta mümkünse cüzi 
bir danışmanlık ücreti karşılığında 
danışman üye belirlenerek, 
üniversite-sanayi işbirliğimizi 
kuvvetlendirecek, sanayimiz için 
değişik projeleri gerçekleştirecek 
çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

45. Grup olarak 22 Şubat 2018 
tarihinde SMD dizgi ve buna 
uygun elektronik kart tasarımı, 
fırınlama prosesleri ve elek 
tasarımları hakkında bir seminer 
düzenlendiğini dile getiren 
Dinçsoy, ilgilenenleri seminere 
davet etti.

Sahtekarlık bitsin
Kökten Dinçsoy, gazetede 

okuduğu bir haberde; bir işçinin 
kartını diğer arkadaşına vererek, 
15 dakika önce mesaiyi terk 
ettiğini, olayın farkına varılması ile 
işçinin savunmasının istendiğini, 
sonunda yerel mahkemenin davayı 
reddetmesi ile konunun Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi’ne gittiğini, alınan 
karar ile işçinin işe iade veya 4 brüt 
ücret tazminat kararı alındığını 
söyledi. Sanayiciler olarak her 
fırsatta verimliliği dile getirmeye 
çalışırken yaşanan bu tip olayların 
karşısında durmaları, TOBB’un da 
desteğinin alınarak tepkilerini dile 
getirmeleri gerektiğini vurguladı.
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Ahmet Taşpınar
Ülkemizde olanı 
ithal etmeyelim
EBSO Meclis Üyesi Ahmet 

Taşpınar, mermer, metal, 
cam sektörlerinde kullanılan 
waterjet makinelerinin en 
önemli hammaddelerinden 
birinin garnet olduğunu, 
kum kesici özelliği taşıyan 
garnetin ülkemizdeki yıllık 
ihtiyacının 20 bin ton civarında 
olduğunu, tamamının ithal 
edildiğini söyledi. Bu durumu, 
maden sektör temsilcisi olan 
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
Ürün ile paylaştıklarını ve şu 
anda Ürün’ün gerçekleştirdiği 
çalışmalar neticesinde Türkiye’nin 
garnet ihtiyacının 6 bin tonunu 
karşılar duruma geldiğini söyledi. 
Garnet konusunda ciddi mesai 
harcayan, Türkiye’ye tonu 550 
dolardan giren bir ürünün belli 
bir miktarını ülke içinde temin 
ederek, ülkemize ve sanayiciye 
katkıda bulunan Ürün’e teşekkür 
eden Taşpınar, ülkemizin yeraltı 
zenginlikleri konusunda ciddi 
kaynakları bulunduğunu, bunların 
gün yüzüne çıkarılması konusunda 
mevcut engellerin kaldırılıp, 
mümkünse destek verilmesiyle 
ülkemiz cari açığının kapatılmasına 
ciddi katkı sağlanacağını belirtti. 

Ahmet Taşpınar, Zeytin 
Dalı harekatının en kısa sürede 
sonuçlanmasını dileyerek, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabır diledi.

Hakan Ürün
Madenlerimize değer 
kazandıralım
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Hakan Ürün, Ahmet Taşpınar’ın 
dile getirmiş olduğu garnetin 
su jeti makinalarında basınçla 
püskürtülen, sertliği 8 olan ve 
kesme işini sağlayan bir mineral 
olduğunu, dünyada Avustralya 
ve Hindistan ile çok az Çin’de 
üretildiğini söyledi. Ailesinin 

Salihli yöresinde bulunan bir 
maden işletmesinde çeşitli 
mineralleri geliştirerek ülke 
ekonomisine kazandırmaya gayret 
ettiğini, madende garnet olup 
olmadığının tespitini maalesef 
ülkemizde yapılamadığını ve 
yurt dışında tespit edilmesinin 
akabinde geliştirme çalışmalarına 
başladıklarını söyledi.

Su jeti makineleri bulunan 
Taşpınar’ın fabrikasını da yaptıkları 
çalışmada laboratuvar olarak 
kullandıklarını ve istenen kaliteyi 
yakalayarak ihracatını da mümkün 
hale getirdiklerini söyleyen Ürün, 
çalışmalarda kendilerine destek 
veren Taşpınar’a teşekkür etti. 

TÜBİTAK’ın Türkiye’de ilk defa 
üretilecek malzemelerle ilgili 
bir teşviki olduğunu, müracaat 
ettiklerinde ciddi bir rakamı 
olan projenin onaylandığını, 
yürütme aşamasında TÜBİTAK’tan 
gelen yetkililerin sanki kendi 
ceplerindeki parayı vereceklermiş 
şeklindeki tavır ve yaklaşımlarının 
kendisini çok üzdüğünü, TÜBİTAK’ı 
aradan çıkararak projeyi kendisinin 
yürüttüğünü şu anda garnet 
dışında başka minerallerle ilgili de 
çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hakan Ürün, savunma 
sanayiyle ilgili de önemli bir kesici 
malzeme olan garnetin çeliğin 
formuyla ilgili ısı görmeden 
kesilmesi gereken parçalar için 
kullanıldığını, bu bağlamda iyi 
bir şey üretmenin mutluluğunu 
yaşadığını belirtti. Türkiye’de 

ilk altın, ilk rutil üreten firma 
olduklarını, madenle ilgili 
çok çalışma yaptığını ama 
madencilikte tarife dışı çok engel 
olduğunu, bunların kendisini 
yıldırması, ülkemizde madenciliğe 
olumlu bakılmaması nedeniyle 
Türkiye’de hala üretilmeyen 
volfram ve uranyum işine 
girmediğini vurguladı.

Maden sektörünü bilmeyen 
birçok sektörün karşılarında 
durarak üretime engel olduklarını, 
ekonominin  canlanması gereğini 
her fırsatta dile getirirken, 
ülkemizde ekonomiye katkı 
saylayacak yeraltı zenginliklerinin 
işlenemediğini söyleyen Ürün, 
Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, 
işini en iyi yapandır” sözünü 
hatırlatarak, “Biz de işimizi iyi 
yapmaya çalışıyoruz” dedi. 

Mert Aydoğdu
Evsel etil alkole içki 
düzenlemesi kaçağı önler
EBSO Meclis Üyesi Mert 

Aydoğdu, bilindiği üzere 
süpermarketlerde satılan evsel 
etil alkol ile herkesin kendi 
içkisini evinde yapabiliyor 
iken bunun önüne geçebilmek 
adına yeni düzenleme ile evsel 
etil alkolün içine tadını acı 
yapacak denatonyum benzoat 
karıştırılmasına karar verildiğini 
söyledi. Evsel etil alkol ile 
kaçakçılığın neredeyse bitmiş 
durumdayken yeni uygulamanın 
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tekrar illegal işleyişi arttırabileceği 
yönünde endişe duyduğunu 
söyleyen Aydoğdu, söz konusu 
karar yerine, etil alkole ÖTV 
konularak içki statüsüne getirilip, 
satışı serbest bırakılsaydı 
daha doğru bir uygulama 
gerçekleştirilmiş olacağını 
söyledi. Çünkü evsel etil alkol 
ithalatında yüzde 50 Gümrük 
Vergisi olduğu için devletin zaten 
fazla karışmadığını, dolayısıyla 
yerli üreticiye de ÖTV bandrolü 
getirerek içki statüsünde satışı 
serbest bırakılan bir çözüm 
üretilseydi hem devletin vergi 
kaybı olmayacağını, hem de 
yasak bakış açısıyla imajının 
zedelenmemiş olacağını söyledi.

Aydoğdu, getirilen yasak 
ile oluşacak kaçakçılıkta çok 
büyük tehlike bulunduğunu, 
etil alkol bulamayanların, metil 
alkole yöneleceğini ki metil 
alkol kullanılmaya başlandığı an 
ölümlerde artış yaşanacağını 
vurgulayarak, söz konusu 
uygulamanın daha farklı bir 
statüde uygulanması gerektiğini 
söyledi.

Mert Aydoğdu, döviz geliri 
olmayan firmaların döviz kredisi 
almasının yasaklanması yönünde 
alınan kararı doğru bulduğunu, 
ancak serbest bölgede bulunan 
firmaların Eximbank’tan TL ile 
kredi alamadıklarını söyledi.

Meclis Başkanı Salih Esen, 
bu uygulamanın sadece 
serbest bölgelerdeki firmaları 
kapsamadığını, Eximbank’ın 
hiçbir firmaya TL cinsinden kredi 
vermediğini bildirdi. 

Mehmet Karahaliloğlu
Düşük faiz için önce 
enflasyon düşmeli
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Karahaliloğlu, dünyada krizlerin 
mali krizler ve finansal krizler 
olmak üzere ikiye ayrıldığını, 
bir ülkenin ekonomisinde yani 
üretenlerin fabrikalarında çıkan 

krizlere mali kriz, 
bankacılık ve finans 
kesiminde çıkan 
krizlere de finansal 
kriz dendiğini 
söyledi. Avrupa’da 
yeni bir mali kriz 
çıkma olasılığı çok 
azalsa da finansal 
kriz tehlikesinin hala 
çok fazla olduğunu, 
çünkü başta İtalyan 
bankaları olmak 
üzere birçok Avrupa 
ülkesi bankasının 
halen zor durumda bulunduğunu, 
dijital sistemle borçları kapatılmış 
gibi görünse de içlerinin boş 
olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımızın, “Bu 
faizler çok yüksek, düşmesi lazım” 
ifadesini doğru bulmadığını, 
aslında “Enflasyonun düşmesi 
lazım” şeklinde bir ifadede 
bulunması gerektiğini, zira 
ülkemizde yüzde 12 enflasyon 
olduğunu ve yüzde 12 enflasyon 
olan bir ülkede bankaların 
yüzde 14-15 faiz veriyor diye 
suçlanamayacağını söyledi. 
Bankaların şirketlere verecekleri 
kredileri birincisi yurt içindeki 
yerleşiklerden topladıkları 
mevduatlardan, ikincisi yurt 
dışındaki bankalardan aldıkları 
sendikasyon kredilerinden elde 
ettiklerini, dolayısıyla enflasyonun 
düşürülüp insanların tasarrufa 
yönlendirilmesi gerçekleştirilirse 
yurt dışı bağımlılığımızın, 
döviz borcuna bağımlılığımızın 
azalmasının sağlanabileceğini 
belirtti. Karahaliloğlu, kredi 
faizlerinin düşmesini istiyorsak, 
sloganımız “enflasyon 
düşmeli” olursa ve bu ülkede 
yüzde 5 enflasyon sağlanırsa 
işletmelerin, yüzde 7-7.5 ile kredi 
kullanabileceklerini vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın düzenlenen 
anket sonuçlarını kendileri ile 
paylaştığını ama anketlere cevap 
verenlere serzenişte bulunmak 

istediğini söyleyen 
Karahaliloğlu, 
ankete cevap 
verenlerin hiç birinin 
hukuk ve hukukun 
üstünlüğünü dile 
getirmediğini, oysa 
bir ülkede hukuk ve 
hukukun üstünlüğü 
yoksa, bugün 100 
milyar doları ola 
birinin yarın malına 
el konulabileceğini, 
cezaevine 
girebileceğini 

belirterek, bunun çocuklarımız, 
ailemiz için de önemli bir şey 
olduğunun unutulmaması 
gerektiğini dile getirdi.

Borç ödemede 
2018 kritik yıl
Hükümetimizin yaptığı yeni 

bir çalışma ile 15 milyon doların 
üzerinde borcu olan şirketlere 
kısıtlama getireceğini söyleyen 
Karahaliloğlu, özel sektörün 
şu anda 218 milyar doları uzun 
vadeli olmak üzere yaklaşık 
300 küsur milyar dolar borcu 
bulunduğunu, 218 milyar dolar 
uzun vadeli borcun 2018 yılında 
ödenmesi gereken miktarının 
50.7 milyar dolar olduğunu, aynı 
özel sektörün 18.8 milyar dolar 
da kısa vadeli borç ödeyeceği 
göz önüne alındığında 2018 yılı 
içinde ödemek zorunda olduğu 
borç miktarının 69.5 milyar dolar 
olduğunu söyledi. 2019 yılında 
33.4 milyar dolar, 2020 yılında 
ise 26.4 milyar dolar ödeme 
yapılacağını dolayısıyla 2018 
yılının bu nedenle kritik yıl olarak 
değerlendirildiğini belirtti. 2018 
yılında bankalarında ödemesi 
gereken borç miktarının 93.7 
milyar dolar olduğunu, toplamda 
Türkiye’nin bu sene ödemesi 
gereken borcun 170.4 milyar dolar 
olduğunu ki hepsinin bir anda 
ödenemeyeceğini, bir kısmının 
çevrileceğini, bir kısmının tekrar 
rölöve edileceğini dile getiren 

Mehmet
Karahaliloğlu



56 ŞUBAT 2018

Karahaliloğlu, borçların aylık 
ödemeleri hesaplandığında 
ilkbahar aylarındaki ödeme 
oranlarının daha çok olduğunu 
bu nedenle ilkbahar aylarına 
döviz konusunda dikkat etmek 
gerektiğine vurgu yaptı. 

Barış Erel
Sınırları korumak için 
diplomasi de gerekir
EBSO Meclis Üyesi Barış 

Erel, 2018 yılının ülkemize 
huzur, sağlık, bereket, başarı 
getirmesini temenni ederek, ölüm 
yıldönümleri dolayısıyla Gazeteci-
Yazar Uğur Mumcu’yu, emniyet 
müdürü Gaffar Okkan’ı ve hem 
devlet adamı hem de gazeteci 
İsmail Cem’i rahmetle andı. 

Türkiye’nin önemli bir eşikte 
olduğunun dile getirildiğini 
hatırlatan Erel, zira Suriye’nin 
kuzeyinde önemli bir askeri 
harekâtın başlatıldığını, amacı ve 
kapsamının bundan öncekilerden 
biraz daha farklı olduğunu söyledi. 
Erel, savaşın uluslararası ilişkilerde 
diplomasinin çözüm umutlarının 
tükendiği bir noktada başvurulan 
çare olduğunu, olayların bu 
noktaya gelmemesi için ülkelerin 
kendi geçmiş tarihlerinden 
beslenmesi gerektiğini, nitekim 
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nın 
hemen başlarında Hatay ilinin 
Türkiye’ye katılması gibi çok 
önemli bir hadiseyi diplomatik 
manevralarla kimsenin burnu 

kanamadan o gergin savaş 
ortamında çözümlediğini söyledi. 
90’lı yılların başında yine Suriye’de 
konuşlanmış bu terör örgütü 
başının gösterdiğimiz reflekslerle, 
duruşla, tavırlarla alınan başarı 
sonucu bulunduğu yerden kaçarak 
daha sonrasında Türkiye’ye 
getirilmesiyle sonuçlandığını 
hatırlattı.

Erel, bu örnekleri birer 
diplomasi gereği olması 
dolayısıyla dile getirdiğini, bir 
ülkenin sınırlarının güvenliğini 
sağlanmasına kimsenin itiraz 
edemeyeceğini, ayrıca bu ülke 
bayrağı altında yaşayan herkesin 
bu ülkenin güvenliğinden hem 
sorumlu olduğunu hem de bu 
ülkenin güvenliğini sağlayanlara 
elinden gelen yardımı yapmak 
durumunda olduğunu belirtti. 
Bu tür harekâtların, manevraların 
hasımlıklar doğurabildiğini, o 
yüzden kendi sınırlarımızda 
kendi komşularımızla, kendi 
komşu ülkelerimizin özellikle 
başkentleriyle hukuku korumak 
gerektiğini söyledi.

ABD’nin dünyanın jandarması 
olmaya soyunması, kendi 
sınırı olmadığı halde okyanus 
aşarak, bir ülkeye demokrasi 
getiriyorum gerekçesiyle yaptığı 
manevralar nedeniyle çok fazla 
hasmı olduğunu belirterek, bu 
manevralar nedeniyle 2011 yılının 
başından beri Suriye’nin birbirini 
boğazlayan, birbirini öldüren 
bir ülke konumuna geldiğini 

vurguladı.
İçinde bulunulan durumda 

hükümetimizin; eleştirileri, 
önerileri düşmanlık saymadan, 
sabır ve özgüvenle, halkı 
doğru bilgilendirmesi, ülke 
halkının ise hükümetin ülke 
menfaatine aldığı kararların 
sonuna kadar arkasında 
durması gerektiğini ifade 
eden Erel, yaşanan bu süreçte 
mümkün olduğunca az şehit 
haberi almayı diledi. 

Kürşad Yuvgun
Anlaşmazlıklarda 
tahkimden yararlanalım
EBSO Meclis Üyesi Kürşad 

Yuvgun, İstanbul Tahkim Merkezi 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Ziya Akıncı’nın bir meclis 
toplantımızda yapmış olduğu 
sunumun kendisine çok katkı 
sağladığını, firmasında ani 
yapılması gereken bir sözleşmeyi 
incelediğinde kendilerini koruyan 
hiçbir madde olmadığını 
gördüğünü ve sözleşmenin 
sonuna anlaşmazlıklarda “İstanbul 
Tahkim Kurulu yetkilidir” ifadesini 
eklettiğini belirtti. İyi başlayan 
işlerde bir süre sonra anlaşmazlık 
yaşanması ile karşı tarafın 
anlaşmadan cayma gibi bir tavır 
içerisine girdiğini, sözleşme 
sonuna yapmış olduğu ilave 
ile konunun İstanbul Tahkim 
Kurulu’na gittiğini ve yaklaşık 2 
aylık bir süreçte çözülen durum 
sonrasında alacakları meblağı 
sıkıntı yaşamadan alabildiklerini 
belirtti.

Bu konuyu Kökten Dinçsoy’un 
işçi-işveren anlaşmazlıklarında 
yaşanan sıkıntıyı ifade etmesi 
üzerine dile getirdiğini, çünkü 
iş akdi feshinin haklılığı veya 
haksızlığı konusunda eğer yasal 
olarak Tahkim Kurulu’na yetki 
verilmişse, bunun yürürlüğe 
girmesinin de önünün açılması 
gerektiğini, böylece iş akitlerinde 
yer alıp-almamaları hususunda 

Barış
Erel

Kürşad
Yuvgun

Nedim
Anbar
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bir düzenleme yapılmasının 
gerekeceğini, bu düzenleme 
yapıldığı zaman bir dayatma, 
bir gabin şeklinde iddiada 
bulunulabileceğini belirterek, 
EBSO Yönetim Kurulu’nca konuyla 
ilgili çalışma yapılmasının fayda 
sağlayacağını söyledi.

Yeni üründe 
bürokrasi sorunu
Kürşad Yuvgun, firma 

olarak yeni bir fermente içecek 
ürettiklerini, bu ürün ile ilgili 
yılbaşından itibaren devreye 
giren ÖTV Tebliğinin geçerli 
olup olmayacağı hususunu 
açıklığa kavuşturmak için EBSO 
Genel Sekreteri’ne müracaat 
ettiğini, hem EBSO hem de Ege 
İhracatçı Birlikleri’nin ürünün 
GTİP numarasını öğrenmek için 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 
görüş istediğini ancak mükellefin 
müracaat ederek, bağlayıcı 
gümrük tarife istatistik pozisyon 
numarası alması yönünde bir yol 
izlemelerinin istendiğini söyledi. 
Hayli zor, sıkıntılı ve üzücü bir 
süreç yaşadıklarını ama gümrük 
bağlayıcı tarife pozisyon numarası 
müracaatını elektronik ortamda 
gerçekleştiremediklerini, konunun 
Maliye Bakanlığı yetkisinde 
olması münasebetiyle Odamız 
aracılığı ile randevu alınarak, 
gerekli müracaatların yapıldığını, 
maalesef Maliye Bakanlığı’nın 
da görüş beyan etmediğini, 
mükellefin kendisinin müracaatının 
gerektiği yönünde bir yol çizdiğini 
söyledi. Mükellef olarak talepte 
bulunduklarını, İzmir Vergi Dairesi 
Başkanı’nın da konu için son 
derece yardımcı olduğunu ama 
nasıl bir netice alacaklarını ve ne 
kadar süreceğini bilmediklerini 
dile getirdi.

Bir nevi özelge talebinde 
bulunduklarını, yeni üretilen 
bir ürün için ÖTV’ye tabi olup 
olmadığı konusunda herhangi 
bir bilgi alamamanın son 
derece can sıkıcı bir durum 

olduğunu gerekiyorsa TOBB 
vasıtasıyla da konuya cevap 
aranması gerektiğini, istenen 
her türlü belgeyi vermeye hazır 
olduklarını söyledi. Yuvgun, 
her ne kadar yoğun programı 
nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın konuyla birebir 
ilgilenemese de yakından takip 
ettiğini bildiğini söyleyerek, bu 
anlamda kendisine teşekkür etti. 

Nedim Anbar
Ülkemizle ilgili konularda 
soru işareti olmasın
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, bugünkü noktada hali 
hazır şartlarda Afrin hedef 
olarak başlatılan ve asıl hedefi 
Irak sınırına kadar olan Türkiye 
sınırının emniyete alınmasıyla 
ilgili başlatılan harekâtı eski 
bir asker olarak yüzde 100 
doğru bulduğunu, zira ABD’nin 
bugüne kadar yaptığı herzeler ile 
kımıldayacak nokta bırakmadığını 
vurguladı.

Sınırlarımızı emniyete almak 
zorunda olduğumuzu ancak, 
Suriye’nin kimlerin marifetleriyle 

bugünkü haline geldiği, kimlerin 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 
gazına gelip de kimleri 
desteklediği, DEAŞ gibi grupların 
nasıl burada palazlandığı, Özgür 
Suriye Ordusu denen ordunun 
hangi gruplardan ve kimlerden 
müteşekkil olduğu yönünde cevap 
aranan çok soru olduğunu söyledi.

Nedim Anbar, FETÖ olayı 
sonrasında yüzbinlerce vatandaşın 
gözaltına alındığını, işlerinden, 
ekmeğinden olduğunu, ailelerin 
dağıldığını, bir çok kişinin yaşanan 
sıkıntılı günlere dayanamayıp 
hayatını kaybettiğini ve işin 
doğrusu kimin FETÖ’ye dahil olup, 
olmadığı konusunda net bilgi 
bulunmadığını, zira tutuklanan çok 
fazla vatandaşın ilgisi olmadığı 
gerekçesiyle serbest bırakıldığını 
söyledi.

ABD tarafından aldatıldığımızı, 
FETÖ tarafından aldatıldığımızı, 
Öcalan tarafından aldatıldığımızı, 
PKK tarafından aldatıldığımızı, 
neticede binlerce gencimizin şehit 
olduğunu dile getiren Anbar, 
umarım “ÖSO tarafından da 
aldatılmayız” dedi.

MECLİS
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Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 
(TKYD) Başkanı Ali Pandır, kurumsal 
yönetimle sağlıklı bir yönetim kültürü 
oluşturulabileceğini, böylelikle şirketlerin 
nesiller boyu devamının sağlanabileceğini 
ifade etti.

TKYD Başkanı Pandır, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nın konuğu 
oldu. TKYD ve faaliyetleri hakkında İzmirli 
sanayicileri bilgilendiren Pandır, kurumsal 
yönetimin önemi, Türkiye'de ve dünyada 
kurumsal yönetim uygulamalarını anlattı. 
Ali Pandır, 2003 yılında kurulan TKYD’nin 
kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de 
tanınması, gelişmesi ve en iyi uygula-
malarla hayata geçirilmesi misyonuyla 
hareket ettiğini, referans kuruluş olmayı 
hedeflediğini belirtti. Uluslararası alanda 
kurumsal yönetim ilkelerine sahip pay-
daşlarına daha fazla değer katan şirketler 
olması yolunda çalışmalar yürüttüklerini 
dile getiren Pandır, 50’ye yakın kurum-

sal üyeleri bulunduğunu, özellikle halka 
açık şirketlerin çoğunun kurumsal üyeleri 
olduğunu, 600’e yakın da bireysel üyeleri 
bulunduğunu ifade etti.  

Ali Pandır, kamuda kurumsal yöne-
timin yaygınlaştırılması için bir eğitim 
programı hazırladıklarını söylerken, 
özellikle yönetim kurulu üyesi yetiştirme 
programının çok talep gördüğünü anlattı. 
Anadolu Seminerleri ile İstanbul dışında 
farklı kentlerde toplantılar düzenleye-
rek kurumsal yönetimi yaygınlaştırmaya 
çalıştıklarını belirten Pandır, yayınladıkları 
dergi ve kitaplarla da bunu destekle-
diklerini, özellikle Yönetim Kurulu Üyesi 
Oryantasyon El Kitabı’nın yeni yönetim 
kurulu üyelerine işin kurallarını açıkladığını 
dile getirdi.

Kurumsal yönetimi; “şirketin insan 
kaynakları ve mali kaynakları daha verimli 
hale getirip, paydaşlarına ve hissedarları-
na daha istikrarlı, daha sürdürülebilir bir 

Şirketlerin nesiller boyu devam etmesini sağlayacak yatırım

Kurumsal Yönetim
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katma değer sağlamasını amaçla-
yan kanun, yönetmelik ve gönüllü 
özel sektör uygulamaları” olarak 
tanımlayan Pandır, adillik, şeffaflık, 
hesap verebilirlik ve sorumluluk 
ilkelerine dikkat çekti.  

Batı ülkeleri uyguluyor
Literatürde yazan konuların gü-

zel uygulamalar olmasına rağmen 
gerçek hayatta kurumsal yönetimin 
şirket performansıyla korelasyonu-
nun kurulamadığını anlatan Pandır, 
batı ülkelerinde kurumsal yönetimin 
şirket performansına olumlu katkı 
sağladığı sonucuna ulaşıldığını 
ancak Türkiye’de karşı argümanın 
genelde; “şirketimiz zaten başarı-
lı, zaten karlı, kurumsal yönetime 
geçmemize ne gerek var” olduğunu 
söyleyerek, bu uygulamanın uzun 
vadede görülebilecek bir fayda ol-
duğunun göz ardı edildiğini belirtti.

Aile şirketlerinde ve halka açık 
olmayan şirketlerde kurumsal yöne-
timin bir yerde nesiller arası geçişte 
hilafet sorununda şirketin devamlı-
lığını sağlayacak bir garanti oldu-
ğunu söyleyen Pandır, OECD’nin, 
kurumsal yönetim ilkelerini 1999 
yılında ilk defa yayınladığını, Türki-
ye’nin de birkaç yıl sonra Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun kurulmasıyla 
OECD’nin tavsiye ettiği kodları Tür-
kiye’de halka açık şirketlere zorunlu 
kılmaya başladığını söyledi.

Yol gösterici
Kurumsal yönetimde devrim 

niteliğindeki gelişmenin 2011 yılında 
hazırlanıp 2012’de devreye giren 
yeni Türk Ticaret Kanunu’yla ger-
çekleştiğini, zira kanunun kurum-
sal yönetim ilkeleri esas alınarak 
hazırlandığını söyledi. Buradaki 
en önemli gelişmenin halka açık 
şirketlerde bağımsız yönetim kurulu 
üyeliğini, yönetim kurulunun en 
az yüzde 30’unda zorunlu hale 
gelmesi ve SPK’nın tavsiye ettiği 
komitenin bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinden teşkil edilecek şekilde 
kurulması zorunluluğu olduğunu 
vurguladı. Bu tebliğ ilk çıktığında 

hem şirket tarafının hem de bağım-
sız üye olmak isteyen tarafın çekin-
celeri bulunduğunu, şirketler kendi 
yönetim kurullarına eğer bir aile 
şirketi veyahut da kapalı yönetilen 
bir şirketse dışarıdan birisini alma-
nın ne gibi sakıncalar doğuracağını, 
orada bu bağımsız üyenin nasıl bir 
yetki kullanıp, ne işlere karışıp nasıl 
bir şeyi bloke edebileceğine ilişkin 
endişe taşırken, bağımsız üyenin ise 
“acaba hukuki olarak başıma bir iş 
gelir mi, cezai sorumluluğun altına 
girer miyim?” endişelerini taşıdığını 
belirtti 

Pandır, özellikle aile şirketlerinde 
bağımsız denetçilerin bulunmasının 
dengeyi sağladığını, farklı sektörden 
birinden görüş gelmesi adına çok 
faydalı olduğunu, zira bir sektörde 
edinen deneyimlerin, danışmanlık 
yapılan sektörde bir takım uygu-
lamaların tavsiye olarak sunulması 
adına fayda sağladığını söyledi. 

Genellikle kurumsallaşmayla, ku-
rumsal yönetimin birbirine karıştı-
rıldığını ifade eden Pandır, bağımsız 
denetçilerin yönetim kurulu toplan-
tısında bulunmasıyla şirketlerin ku-
rumsal yönetime geçemeyeceğini, 
öncelikle yönetim kurulunu aşağı-
dan yukarıya besleyen kurumsal bir 
yapı olması gerektiğini söyledi.

Ciroları yaklaşık olarak 10 
milyonla, 60 milyon lira arasında 
değişen 248 firma ile gerçekleş-
tirdikleri “Kurumsal bir aile şirketi 
misiniz?” anketine yüzde 49’unun 
süreç devam ediyor yanıtını verdi-
ğini söyleyen Pandır, Türkiye’deki 
şirketlerin tarihçesi yaklaşık 40-50 
yıl olduğu için genelde ikinci kuşak 
yönetim yapıldığını, dördüncü 
kuşak yönetimine gelen pek fazla 
şirket bulunmadığını ifade etti. 

“Aile anayasası,  aile konseyi, ha-
lefiyet planlaması, hissedarlık politi-
kası var mı?” sorularına ise, ankete 
katılan firmaların yüzde 64’ünün 
halefiyet yok, yüzde 60’ının aile 
anayasası yok, yüzde 53’ünün aile 
konseyi yok, yüzde 53’ünün de 
hissedarlık politikası yok yanıtını 
verdiklerini söyledi. Pandır, kurum-

sal yönetimin özellikle halefiyet 
planlamasında büyük yararı olduğu-
nu, çünkü bir sonraki neslin bazen o 
işi yapmak istemediğini belirtti.

Uygulama yaygınlaşacak
Yöneltilen sorulara yanıt veren 

Pandır, bağımsız yönetim kurulu 
üyeliğinin fahri değil, ücret esaslı 
yapıldığını, bunun bir zorunluluk 
olduğunu söyledi. Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun yönetim kurulu üyeliği 
kriterlerini çok hafif tuttuğunu, çün-
kü yeni bir sistemin alıştırma evresi 
olduğu düşünüldüğünü, şu anda 
bağımsız üyelik için son 5 yılda 
danışmalık yaptığı şirketle ilgisinin 
olmaması, sabıka kaydı bulunma-
ması, yüksekokul mezunu olması 
gibi kriterler bulunduğunu belirtti.

Pandır, sorunu olsun, olmasın 
bütün şirketlerin sürdürülebilir uzun 
vadeli gelişebilmesi için kurumsal 
yönetimin uygulanması gerektiğini 
söyledi. 

Gözlemlediği kadarıyla, nesil-
ler arasındaki farklar nedeniyle 
gençlerin ebeveynlerinden daha 
farklı düşüncelere sahip olduğunu,             
30 sene önce baba mesleğini yap-
mak bir gelenek gibi algılanırken, 
içinde bulunduğumuz dönemde 
gençlerin böyle bir zorunluluk 
hissetmediğini, “biz dışarıda kalalım 
işleri profesyoneller yürütsün, biz 
zevkimize göre yaşayalım” tavrı 
içerisinde olduklarını söyledi.

Pandır, dünyada zorunlu olmasa 
bile endüstri standardı haline gelmiş 
birtakım sertifikalar bulunduğunu, 
Amerika’da 20 sene önce verilmeye 
başlanan DRI (Disaster Recovery 
International) sertifikasının artık bir 
zorunluluk olduğunu ifadeyle, der-
neklerinin verdiği sertifika için şu an 
ülkemizde bir zorunluluk bulunmasa 
da ilerleyen zaman içinde kredibili-
tesinin gelişeceğini kaydetti.

Şirketlerin yaşlandırılması adına 
devlet tarafından bir takım teşvik ve 
destekler verilmesi fikrini destekle-
yen Pandır, katkı için konuyu yöne-
tim kurulu toplantılarında gündeme 
getireceğini ifade etti.

MECLİS
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SAĞLIK

“Aşı karşıtı” söylemler medyada çokça 
yer aldığından bu yana, bu uyarı yazısını 
yazmak için birkaç kez düşündüm. Ancak 
son Davos toplantısının sağlıkla ilgili 
bölümüne “salgın hastalıklar” damgasını 
vurunca artık yazmak şart oldu diye 
düşündüm.

1918 yılında, Birinci Dünya Savaşı 
sırasında, ABD birlikleri yoluyla tüm 
Avrupa’ya yayılan İspanyol gribi salgını 
ile insanlık tarihinin en ölümcül salgını 
yaşanmış, tüm Avrupa savaş yanında 
gripten de kırılmıştı.

Yakın tarihte, 2003’lerde SARS 
solunum yolu virüsü 770 kişiyi 
öldürmüştü. Bunun yanında EBOLA 
virüsünün yayılmasından büyük endişe 
duyulmuştu. Ancak Batı Afrika’da 11 
bin kişinin ölümünden sorumlu Ebola, 
bu kırımı Avrupa’da ve Amerika’da 
yapmadığı için SARS, ya da domuz gribi 
kadar ses getirmemişti. Ama sonuçta 
kara Afrika’da kitlesel bir kıyıma sebep 
olmuştu. 

1430-50’li yıllar çok geride kaldı 
ama dünyada “kara veba”, “büyük veba 
salgını” adıyla anılan salgın, savaşlardan 

çok ölüme sebep olmuş, 100 milyona 
yakın kişi hayatını kaybetmişti. Bu da 
Çin ve Orta Asya’da başlamış, Avrupa’yı 
yıkıp geçmişti. Venedik’in nüfusunun 
yüzde yetmiş beşi ölmüştü. Her ne 
kadar bir enfeksiyon hastalığı olan veba, 
antibiyotiğin bulunması ile sona ermişse 
de “kara ölüm” olarak anılması, insanlık 
tarihinin eski sayfalarını ürkütücü bir 
şekilde kaplamaktadır.

Tüm bu hatırlatmaları, “salgın” ya da 
tıbbi deyimle “pandemi”ye dikkat çeken 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bulaşıcı 
Hastalıklar Bölümü Başkanı Sylvie 
Briand’ın yeni bir grip salgınının kapıda 
olduğunu, ancak salgını durdurmak için 
mevcut yöntemlerin yetersiz kaldığını 
itiraf etmesi sonucu yazdım.

Bu grip, insanlarda kolay bir biçimde, 
kişi henüz hastalığın belirtilerini 
göstermemişken yayılabilen bir solunum 
virüsü. Dolayısıyla kontrol edilmesi çok 
güç. Davos’ta yapılan konuşmalara, kısaca 
Dünyanın yeni ölümcül salgın riskiyle 
karşı karşıya olduğu uyarısı damgasını 
vurdu.

Salgınları önleyen aşılamalardır.

Yaşam savaşçıları: Aşılar

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi
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Peki biz bu konuda ne 
yapıyoruz? Konunun uzmanları bu 
konuda çok endişeli. Türk Eczacıları 
birliği aşı karşıtı bireylere şu uyarıyı 
yaptı: Yaşamın ve yaşatmanın 
önemini bilen bir sağlık meslek 
örgütü olarak, son dönemde de 
basında da kendisine yer bulan aşı 
karşıtı söylemleri endişeyle takip 
etmekteyiz. Basına yansıdığına 
göre aşı reddinde bulunan 
aile sayısının 10 bine ulaşması, 
toplumun sağlığı açısından vahim, 
kabul edilemez ve ivedilikle önlem 
alınması gereken bir durumdur. 
Aşı reddinin son yıllardaki seyrine 
bakacak olursak; 2011’de 183, 
2013’te 913, 2015’te 5 bin 91 
olduğunu görürüz.

Bugüne dek dünyada “aşı 
karşıtı” kampanyaların yürütüldüğü 
ülkeler olmuştur ve o ülkeler, 
bunun sonucunda ciddi salgınlarla 
mücadele etmek zorunda kalmıştır. 
Ki bu durum o ülkelerde sağlık 
harcamalarının artmasına ve milli 
hasılatın zararına neden olmuştur. 
Unutulmamalıdır ki aşılama, 
hastalıkla mücadeledeki en etkin 
kazanımlardan birisidir. Aşılar, 
üretim ve dağıtım esnasında 
titizlikle gözden geçirilmekte, 
bireyin ve toplumun sağlığına 
olumsuz katkıda bulunacak bir 
durumun oluşmasına müsaade 
edilmemektedir. 

Aşı karşıtı kampanyalar toplum 
sağlığını ve geleceğini riske 
atmaktadır.

Hiçbir bilimsel dayanağı 
olmayan söylemlerle geliştirilmiş 
aşı karşıtı kampanyalar; toplumsal 
paniğe sebep olmakta, aileleri 
tedirgin etmekte, toplumu yanlış 
yönlendirmekte, salgınların 
başlamasına zemin hazırlamakta ve 
insan hayatını riske atmaktadır.

İnsan ve toplum sağlığı alanında 
çalışmalar yapan, medyaya 
açıklamalarda bulunan kişileri daha 
hassas ve duyarlı davranmaya, 
toplum sağlığını medyatiklikten 
daha çok önemsemeye ve bilimsel 
temellerden uzaklaşmamaya davet 

ediyoruz.
Geri dönüşü imkansız 
sonuçlara yol açabilir.
Aşıların içerisinde bulunan 

maddelerin Alzheimer, otizm gibi 
hastalıklara yol açabileceği gibi kirli 
ve yanlış bir bilgi, topluma empoze 
edilmek istenmektedir. Aşıların 
içerisinde bulunan çok düşük 
miktarlardaki civa ve alüminyumun 
toksik olduğunu gösteren herhangi 
bir bulgu veya veri yoktur.

Gerçek verileri ele alarak birkaç 
şeyi hatırlatmak isteriz. Büyük 
salgınlar ve ölümlere yol açan çiçek 
hastalığına aşı sayesinde ülkemizde 
rastlanmamaktadır. Türkiye’deki 
son çocuk felci vakası 1998’de 
görülmüştür. 2001’de 30.509 
kızamık vakası gözlenmişken 
bu sayı 2016 yılında 9 olarak 
kaydedilmiştir. Tüm bunlar aşı 
sayesinde olmuştur.

Aşıyı reddeden aile sayısını 
göz önüne aldığımızda az bilinir 
hale gelen hastalıkların kısa sürede 
ortaya çıkabileceğini, salgına 
dönüşebileceğini ve geri dönüşümü 
imkansız sonuçlara yol açabileceği 
ve ülkemizin geleceğini tehdit 
edeceği unutulmamalıdır.

 Ailelere çağrımızdır:
“Bilim dışı açıklamalara itibar 

etmeyin, aşı karşıtı propagandaları 
ciddiye almayın, bilimsel temeli 
olmayan gerçeklerle çocuğunuzu 
riske atmayın ve çok geç olmadan 
çocuğunuzun aşılarını yaptırın. 
Aşı yaptırmak; kol ağrısı, hafif 
ateş gibi hızla geçecek yan etkiler 
dışında çocuğunuza zarar vermez. 
Aşıyla önlenebilecek hastalıkların 
çocuğunuzun, ailenizin ve 
toplumun geleceğini kararmasına 
izin vermeyin”.

SAĞLIK

Bebeklerin enfeksiyonlara karşı en büyük savunması, anne sütü 
ve aşılardır. Yeni doğmuş bebekler, annelerinden aldıkları antikorlarla 
hastalıklara karşı korunurlar. Ancak bu korunma, kısa bir süre sonra 
kaybolur. Diğer yandan, yeni doğanlar boğmaca gibi bazı hastalıklara 
karşı anneden geçen antikorlara da sahip değildir. Bebekler aşılan-
mazsa ve hastalığın mikrobu ile karşılaşırsa, vücudu hastalıkla sava-
şabilecek kadar güçlü olmayabilir. Aşılar bulunmadan önce pek çok 
bebek, günümüzde aşılarla korunabilen hastalıklar nedeniyle kaybe-
dilmekteydi. Aynı organizmalar günümüzde de vardır, ancak bebekler 
aşılar sayesinde korunmaktadır. 

Aşılar, ölü veya zayıflatılmış mikroorganizma içeren ve enfeksiyon 
hastalıklarının tedavi ve korumasında kullanılan biyolojik ürünlerdir. 
Aşıların etki mekanizması, doğal hastalığa benzer, her ikisi de bağışık-
lık sistemini uyarır, vücuda girmiş olan mikrobu tanır ve bağışıklık sis-
temini güçlendirir. Hastalığı geçirme ve aşılanma arasındaki en önemli 
fark, aşılanma ile hastalığın geçirilmemesi ya da çok hafif atlatılma-
sıdır. Bu açıdan aşılanma, özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı koruma 
önlemidir. Suçiçeği, hepatit A, hepatit B, menenjit, kızamık, kızamıkçık, 
kabakulak, boğmaca, pnömokokal zatürre, çocuk felci, difteri, tetanoz, 
kuduz, meningokok, grip hastalıkları, aşılarla önlenebilmektedir. 

Aşıların koruyucu bir etki gösterebilmesi için uygun yaşlarda ve 
uygun aralıklarla yapılması şarttır. Zira aşıların çocuklara hastalıklara 
yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemlerden önce yapılması 
gerekir. Bebekler için rutin aşılama programı ile ilgili gerekli yönlendir-
meler, ilk muayeneden itibaren doktor tarafından yapılacaktır.

Aşılar ve aşıların önemi
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İSTİSMAR

GÖRÜŞ

Yüreğimde canımı acıtan duygular, 
kafamın içinde çeşitli düşünceler, 
kalemimin ucunda kelimeler... Uzun  bir 
süredir klavyemin başına geçemiyorum, 
basiretim bağlandı, nutkum tutuldu. 
Lâkin tüm canilere, ahlâksızlara yüreğimin 
en derininden, en onulmaz  intizarları 
yolluyorum ve ağıtlar yakıyorum, 
destanlar yazıyorum günahsız 
yavrularımız için...           

Ne yazık ki, gündemimizden bir 
türlü düşmeyen şehit haberleri, kadına 
şiddet ve çocuk istismarı haberleri 
ile  güne başlıyor, günü bitiriyoruz. 
Türk Dil Kurumu’na göre “İstismar 
etmek”; “bir kişinin ya da kişilerin iyi 
niyetini kötüye kullanarak yararlanmak, 
bir düşünceyi kötüye kullanarak zarar 
vermeyi hedeflemek, karşısındakinin 
kendi rızası olmadan ve iradesini dikkate 
almadan sömürmek” gibi anlamları içerir. 
Örneğin; çocuk işçi çalıştırmak, çocukları 
insan haklarının temel ilkesi  olan  eğitim 
hakkından mahrum etmek, aile içi şiddete 
maruz bırakmak gibi konular; istismar 
kelimesi ile  bir arada kullanılabilir. 

Ancak sabi sübyan bir bebek bedeni 
insanlık dışı muameleler sonucunda 
dünyayı terk ediyorsa eğer… Bu dünya, 
bu canilerle bir arada yaşanılası bir 

dünya değildir. İstismar kelimesi bu 
acıyı anlatmaya çok ama çok  hafif 
kalır. Böylesine muğlâk bir ifade ile bu 
ahlâk terörünü, bu vahşeti anlatmaya ve 
anlamaya çalışmak  ise  abesle iştigaldir. 
Buna ancak vahşet denir, cinayet denir, 
katliam denir...     

Çok bilinen bir gerçek ki; 
neyi  konuşuyorsak onu mayalandırıyor, 
köpürtüyor ve çoğaltıyoruz. Ve ne yazık 
ki vaka-i adiye haline getirilerek her 
platformda dile getirilen ve rakamlarla 
ifade edilen “çocuk istismarı, kadına 
şiddet, çocuk gelinler, çocuk yaşta 
anneler” temalarının devamlı surette 
işlenmesi ile artan sapkın eğilimlerin önü 
arkası kesilmiyor. Toplumsal dinamikler 
için en tehlikeli ve en yıkıcı olan;  ahlâk 
ve namus terörü ile bitmek bilmeyen 
bir savaş halindeyiz. Toplumda olumlu 
tesirler yaratacak olan uygulamalarla; 
belediyelerin billboardlarından, 
televizyon kanallarındaki reklamlara, 
kamu spotlarına ve dahi ve de illa ki 
okul müfredatlarına kadar her yerde; 
sevgi teması  ile “Bebek, Çocuk, Kadın 
ve Vatan” kelimelerini  çiçeklerle iç içe, 
yan yana  görmek  ve düşünmek belki 
bu hastalıklı ruhları ve toplumsal ruh 
hallerimizi rehabilite eder inancıyla…

İSTİSMAR

İhsan ÖZDURAN
EBSO Vakfı 
Kadınlar Birliği Başkanı

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama 
sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü 
olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."

 M. Kemâl Atatürk
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Ekonomik Yapı
II. Dünya Savaşı sonrası dönem-

de fakir bir ülke görünümü sergile-
yen Tayvan, 60’lı yıllarda başlatıp 
kesintisiz olarak sürdürdüğü kal-
kınma hamleleriyle ciddi bir başarı 
yakalamış ve Doğu Asya’nın dört 
kaplanından biri olarak anılmaya 
başlanmıştır.   

İçine kapalı ve geri kalmış bir 
ülke halindeyken, bölgede ve 
dünyada dikkat çekici bir konuma 
yükselmesinin temelinde; eğitimin 
yüksek kaliteli ve zorunlu hale 
getirilmesi, toplumsal istikrar ve da-
yanışmasının desteklenmesi, doğru 
kalkınma hamlelerinin uygulanması, 
vb. etkenler olduğu düşünülmekte-
dir. Ayrıca, Tayvan’ın Batı dünyası-
nın gelişmişlik sistemini kendi gele-
neklerinden ve kültürel öğelerinden 
vazgeçmeden, tamamen özgün bir 
kalkınma modeli oluşturmasının da, 
elde ettiği başarıda önemli bir rolü 
olduğu düşünülmektedir. 

Liberalizasyon politikalarıyla da 
desteklenen söz konusu kalkınma 

hamleleri, kısa sürede etkilerini 
göstermiş ve ülke üst üste ekono-
mik büyüme başarısı göstermiştir. 
Fiyat istikrarının ve gelir dağılımı 
adaletinin de başarılı bir şekilde 
sağlanması, ekonomik büyüme-
nin toplumsal açıdan da başarıyla 
sonuçlanmasını sağlamıştır.  

İhracata dayalı bir ekonomik 
yapıya sahip olan Tayvan’da, 
hükümet ihracatı arttırmak için 
1960’lı yıllarda dünyanın ilk ihracat 
serbest bölgesini açmıştır. Aynı 
amaç doğrultusunda, 1970’li ve 
1980’li yıllarda ihracatı geliştirmeye 
yönelik yoğun altyapı yatırımları 
gerçekleştirilmiştir. Dünya Ticaret 
Örgütü’ne üyelik süreci ekonomik 
serbestleşmeyi artırırken, ihracatı 
da geliştirmiştir. 

1990 yılında hükümet, Tayvan’ı 
çok uluslu faaliyetler için imalat, 
telekomünikasyon, hava ve deniz 
taşımacılığı, finansal hizmetler ve 
medya alanlarında bölgesel bir 
merkez haline getirmeyi amaçla-
dığını açıklamış ve politikalarını bu 

amaç yönünde yoğunlaştırmıştır. 
Sektörel açıdan sanayi ağırlıklı 

bir yapı vardır. Sanayi içerisinde 
bilişim teknolojileri ile makine tek-
nolojisinin gelişmişliği, ekonominin 
küresel rekabet gücünü artırmıştır. 
Üretim açısından elektronik ve 
tekstil sektörleri başat rol oyna-
maktadır. Ülkenin tek başına dünya 
anakart ve çip üretiminin yüzde 
90’dan fazlasını gerçekleştirmesi 
oldukça dikkat çekicidir. 

Sanayi ile birlikte hizmet sektö-
rü de GSYİH’nın temel destekleyi-
cilerinden biridir. Özellikle, turizm 
gelirleri ekonomiye önemli bir 
katkı sağlamaktadır. Tarımın payı 
ise ekilebilir arazilerin az olması 
sebebiyle, oldukça sınırlı kalmıştır 
ve tarımda dışa bağımlı bir yapı söz 
konusudur. 

Tayvan kalkınma stratejisinde 
bir diğer önem verilen alan ise 
KOBİ’lerin geliştirilmesi olmuştur. 
KOBİ’lerin ekonomide merkezi bir 
konumda yer alarak büyümeye 
katkı sağlamaları için; altyapılarının 

ÜLKE

Doğu Asya 
kaplanı TAYVAN
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desteklenmesi, yeni firmaların ku-
rulmasının teşvik edilmesi ve bebek 
endüstrilerin korunması şeklinde üç 
temel politika benimsenmiştir. 

KOBİ’lerin desteklenmesi ve 
ekonomide dinamizmin sürekli 
kılınması açısından yatırım teşvik 
politikalarına da çok önem ve-
rilmektedir. Teşviklerde özellikle 
vergi indirimleri ve muafiyetleri 
uygulanmaktadır. Ar-Ge çalışmala-
rının ve serbest ticaret bölgelerinin 
geliştirilmesi için uygulanan teşvik 
politikaları da, ekonomik yapının 
doğal bir sonucudur. 

Yeni girişimlerin ve işyerlerinin 
desteklenmesi politikası Tayvan’ı 
İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 
190 ülke arasında 15’nci, Ekonomik 
Özgürlükler Endeksi’nde ise 180 
ülke arasında 11’inci sıraya kadar 
yükseltmiştir.

Türkiye – Tayvan İlişkileri
Türkiye Cumhuriyeti, Çin Halk 

Cumhuriyetini, Çin’in tek temsilcisi 
olarak tanımasından dolayı, resmi 
adı Çin Cumhuriyeti olan Tayvan ile 
Türkiye arasında herhangi bir diplo-
matik ilişki gelişmemiştir. Ancak, bu 
durum ticari, ekonomik ve kültürel 
ilişkilerin gelişmesine herhangi bir 
engel teşkil etmemiştir. 

Karşılıklı ticari ilişkiler özellikle 
90’lı yıllarla birlikte güçlenerek 
artmıştır. Ancak, iki ülke arasındaki 
tüketim eğilimleri ile pazar farklılığı 
ve Tayvan’ın başta Çin ve Japonya 
olmak üzere önemli küresel ticaret 
ülkeleri ile çevrelenmesi, karşılıklı 
ticaret potansiyelinin tam olarak 
değerlendirilememesine sebep 
olmaktadır. Türkiye’nin Tayvan’a 
temel ihracat ürünlerini bakır 
cevherleri, boratlar, sentetik iplikler, 
mermer ve diğer doğal taşlar ve 
demir-çelikten yassı ürünler iken; 
temel ithalat ürünleri elektronik 
entegre devreler, metal işlemeye 
yönelik takım tezgahları, demir-çe-
likten vida, somun, cıvata vb. eşya, 
telefon cihazları, televizyon/moni-
tör vb. görüntü cihazları şeklinde-
dir. 

Karşılıklı yatırımların oldukça 
az olması, bu alanda ciddi bir atıl 
potansiyel olduğunu göstermekte-
dir. Bu amaçla, karşılıklı yatırımların 
geliştirilmesi yönünde girişimlerde 
bulunulmuştur. Yapılan değerlen-
dirmelerin sonucunda özellikle 
mobilya,  inşaat, gıda ve turizm 
sektörlerinde cazip yatırım fırsatları 

olduğu açıklanmıştır. Yatırım ve 
teşviklerle ilgili tüm bilgilere Tayvan 
Yatırım Ajansı’ndan ulaşılabilmekte-
dir. (http://investtaiwan.nat.gov.tw) 

Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi 
için Tayvan’ın başkenti Taipei’de 
açılmış olan Türk Ticaret Ofisi’n-
den de bilgi ve yönlendirme almak 
mümkündür. 

ÜLKE
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Dünya Ekonomik Forumu Davos 
Toplantısı’nda, dünya liderleri 
küresel ekonomik ve politik 

gelişmeleri ele almıştır. Toplantı 
sonucunda, hızla gelişen teknoloji ve 
dijitalleşme çağında;  “işsizlik, eşitsizlik, 
iklim değişikliği ve korumacı ticaret 
eğilimleri”, en dikkat çekici ekonomik ve 
toplumsal sorunlar olarak ortaya çıkmıştır.

Kredi derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings yayımladığı güncel 
raporunda, 2018’de bankaların kredi notu 
değişimlerinin daha az değişken olacağını 
belirtmiştir. Durağan not görünümüne 
sahip bankaların toplam içindeki payının 
geçtiğimiz yıllarda en yüksek seviyesinde 
olduğu belirtilen raporda, bankaların 
not değişimi temposunun 2017’nin ikinci 
yarısında önemli ölçüde yavaşladığı, 
negatif görünümün düzelmeye başladığı 
ifade edilmiştir.

Goldman Sachs, kripto paralardan 
2017 Aralık ayında 500 milyar 
dolarlık düşüşün, 2018’de daha 
da kötüleşebileceğini açıklamıştır. 
Açıklamada, çoğu dijital paranın mevcut 

formunda varlığını sürdüremeyeceği 
ve yatırımcıların sanal paralarının tüm 
değerini kaybetmesine hazırlanmaları 
gerektiği belirtilmiştir. 

ABD
ABD’de Şubat ayında New York 

Borsası ile başlayıp diğer borsalara da 
sıçrayan son yılların en sert düşüşleri 
gözlenmiştir.  ABD’de açıklanan tarım dışı 
istihdamın beklentileri aşarak ekonominin 
gücünü göstermesinin, yatırımcıların 
borsada güçlü satış pozisyonu almasına 
sebep olduğu düşünülmektedir.  Hisse 
senedi piyasasında 1.3 trilyon dolarlık 
değer kaybıyla sonuçlanan çöküş, 
yılbaşından bu yana elde edilen 
kazançların erimesine sebep olmuştur.

Goldman Sachs, Amerikan Merkez 
Bankası’nın (FED) 2018’de 4 faiz 
artırımına gitmesinin beklendiğini 
açıklamıştır. 

Açıklamada, varlık alımlarının bu yıl 
ve gelecek yıl azaltılmasıyla birlikte arzda 
önemli bir dalgalanma olacağı ve bu 
durumun faizler üzerinde yukarı yönlü 
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baskı oluşturacağı ifadelerine yer 
verilmiştir.

Şubat ayının diğer önemli 
gündem maddesi, ABD Başkanı 
Donald Trump ve yönetiminin 4.4 
trilyon dolarlık 2019 mali yılı bütçe 
teklifi olmuştur. Bütçe teklifinde 
savunma ve sınır güvenliğine 
yönelik harcamalarda ciddi artış, 
sosyal harcamalarda ise ciddi 
kesintiler öngörülmesi, tartışmalara 
sebep olmuştur.

EURO BÖLGESİ – AB
Euro Bölgesi’nde ekonomik 

büyüme, 4. çeyrekte yüzde 0.6 ile 
beklentilerle paralel gerçekleşmiş 
ve yılın sonunda da sağlam seyrini 
korumuştur. Avrupa Komisyonu, 
büyüme verilerine ilişkin olarak 
ekonomik genişlemenin finansal 
krizden bu yana hiç olmadığı kadar 
dengeli olduğunu belirtmiştir. 
Avrupa Merkez Bankası ise, 
sağlam ekonomik büyümenin 
kademeli sıkılaşmayı güçlendireceği 
yönündeki beklentilerin arttığını 
ifade etmiştir.

Enflasyon oranı, 2017 Aralık 
ayındaki yüzde 1.4 olan değerinden 
2018 Ocak ayında yüzde 1.3’e 
gerilemiştir. Enflasyonun ana 
bileşenlerine bakıldığında, en 
yüksek artışın yüzde 2.1’le enerjide 
gerçekleştiği görülmektedir. Enerjiyi 
yüzde 1.9’la gıda, alkol ve tütün 
ürünleri, yüzde 1.2 ile hizmetler 
ve yüzde 0.6 ile enerji dışı sanayi 
ürünleri izlemiştir.

Avrupa Merkez Bankası 
yayınladığı raporunda, Euro 
Bölgesi’nin enflasyon ve büyüme 
tahminleri yükseltilirken, işsizlik 
beklentisi aşağı çekilmiştir. 
Bu açıdan, olumlu ekonomik 
bakış açısının devam ettiği 
anlaşılmaktadır.

ALMANYA
Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, Almanya’nın yabancı para 
cinsinden kredi notunun “AAA” 
seviyesinde korunduğunu, not 

görünümünün durağan olduğunu 
bildirmiştir. Almanya’nın çeşitli 
ve katma değeri yüksek bir 
ekonomiye sahip olduğu belirtilen 
değerlendirmede, ülkenin güçlü 
kurumlarına ve başarılı kamu borcu 
yönetimine dikkat çekilmiştir. 

Ayrıca, siyasi belirsizliğin 
ekonomik güvene önemli bir 
etkisinin olmasının beklenmediğine 
yer verilen açıklamada, 2018’de 
yüzde 2.4 büyüme öngörüldüğü 
belirtilmiştir.

Bir diğer olumlu gelişme olarak 
işsizlik, Ocak ayında yüzde 5.4’e 
gerileyerek rekor düşük düzeye 
inmiştir. Ekonomik büyüme ve talep 
artışı doğrultusunda işe alımların 
artırılmasıyla işsizliğin düşüşünü 
sürdüreceği beklenmektedir.

İNGİLTERE 
İngiltere ekonomisinde 

büyüme, 2017 dördüncü çeyrekte 
beklentileri aşarak yüzde 0.5 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Ancak, 
yıllık bazda büyüme yüzde 1.8 
düzeyinde gerçekleşerek beş yılın 
en düşüğünde gerçekleşmiştir. 
2018’de büyümenin, yaşam 
standartlarının, enflasyondaki 
sterlin kaynaklı yükseliş ile baskı 
altında kalmasıyla yüzde 1.4’e 
gerilemesi beklenmektedir.

Ocak ayında enflasyon yüzde 
3 artış kaydederek beklentilerin 
üzerinde gerçekleşmiştir. 
Beklenmedik enflasyon artışı, 
politika yapıcıların üzerinde 
yeniden faiz artışına gitmeleri 
yönünde baskı oluşturmaktadır. 
İngiltere Merkez Bankası (BOE) 
tarafından son gerçekleştirilen 
toplantıda yüzde 0.5 düzeyinde 
bırakılan politika faiz oranının 
kademeli bir şekilde olmakla birlikte 
daha hızlı ve öngörülenden daha 
fazla artırılabileceği anlaşılmaktadır.

JAPONYA
Japonya ekonomisi 8. 

çeyrekte de büyümeyi kesintisiz 
sürdürmesine karşın, büyüme 
temposu 4. çeyrekte beklentilerin 

altında kalarak sert bir şekilde 
yüzde 0.5’e gerilemiştir.  Düşük 
tempolu büyüme ile birlikte 
özellikle Yen’in güçlü seyri, 
enflasyonist baskıları zayıflatmakta 
ve Merkez Bankası tarafından 
uygulanan teşviğin devam etmesi 
ihtimalini belirsizleştirmektedir.

Ekonomi uzmanları, Japonya 
ekonomisinin 2018’deki seyrine 
ilişkin 3 risk unsurunun aşılması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Söz 
konusu üç risk unsuru ise; yaşlanan 
nüfus, azalan üretkenlik ve mali 
sistemde yapılandırma ihtiyacı 
olarak belirlenmiştir.

ÇİN
Çin’de ihracat, Ocak ayında 

dolar cinsinden yıllık bazda yüzde 
11.1, ithalat yüzde 36.9’luk bir artış 
göstermiştir. Bu açıdan, Yuan’ın 
güçlü seyrine rağmen Ocak ayında 
ihracatın gücünü koruduğu, 
ithalatın da artmaya devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Çin, böylece 20.34 
milyar dolar değerinde ticaret 
fazlası vermiştir.

Ocak ayında yeni krediler 2.900 
milyar Yuan olarak beklentilerin 
üzerinde gerçekleşmiştir. Çin 
Merkez Bankası’nın açıkladığı 
verilere göre, ülkede toplam 
fonlama miktarı ise yine aynı 
dönemde 3.060 milyar Yuan 
düzeyinde olmuştur. Kredi 
büyümesi, Çin ekonomisindeki 
olumsuz atmosferin tüketiciler 
nezdinde de aşılmaya başladığına 
işaret etmektedir.

HİNDİSTAN
Hindistan’da Hükümetin 

gerçekleştirdiği son ekonomik 
araştırma kapsamında 2018/19 mali 
yıl için öngörülen büyüme yüzde 
6.75’ten yüzde 7.0-7.5 bandına 
yükseltilmiştir. Bununla birlikte 
ekonomi uzmanları, ekonomik 
büyümenin yüzde 7.5 – 8.5 
bandına kadar genişleyebileceğini 
de belirtmişlerdir. Konuya 
ilişkin değerlendirmelerde, 
vergi sisteminde yapılan son 
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düzenlemelerin büyüme 
üzerinde olumlu etki 
yaratmaya devam ettiğine 
ve büyümenin gelecek 
dönemlerde ivmeleneceğine 
yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2017’nin 
ikinci yarısından itibaren 
petrol fiyatlarında yüzde 
45 oranındaki artış, gelecek 
mali yılda ekonomik 
büyüme önündeki en büyük 
risk olarak gösterilmektedir. 
Petrol fiyatlarındaki 10 
dolarlık artış, ekonomide 
yüzde 0.2-0.3 oranında bir 
daralmaya sebep olurken, 
enflasyonu yüzde 1.7 
oranında artırmaktadır. 

GÜNEY KORE
Uzun zamandır hazırlıkları 

sürdürülen ve dijital teknolojilerle 
robotların yaygın biçimde 
kullanılmasıyla en dijital olimpiyat 
olarak nitelendirilen, Güney Kore 
Kış Olimpiyatları, Şubat ayında 
ülkenin en önemli gündem 
maddesini oluşturmuştur. 
Bölgesel gerginliklerin yoğun 
olarak hissedildiği bir dönemde 
gerçekleştirilen olimpiyatların, söz 
konusu gerginliklerin yumuşamasını 
sağlaması kadar, ülke ve bölge 
ekonomisine de katkı sunması 
beklenmektedir. Kripto paraların 
yasaklanmasının gündeme geldiği 
Güney Kore’de, Hükümet dijital 
para piyasalarını kapatmak yerine, 
güvenli bir şekilde yönetim 
ve denetim sağlanabilecek bir 
sisteme geçilmesini planladığını 
duyurmuştur. Kripto para 
borsalarına lisans verilmesinin de 
ele alındığı plan, pek çok ülkede 
tartışmalara sebep olan dijital para 
piyasasının geleceği konusunda 
örnek teşkil edebilecektir.

BREZİLYA
Brezilya Merkez Bankası,  faiz 

oranlarını yüzde 6.75 olarak 
belirleyerek tüm zamanların 
en düşük düzeyine indirmiştir. 

Atılan bu adımla, ekonomik 
toparlanmanın hız kazanmasıyla 
on yıllık süreçteki en gevşek para 
politikası döneminin sonuna 
gelindiği anlaşılmaktadır. Banka 
yaptığı açıklamada, son dönemdeki 
dalgalanmalara rağmen küresel 
görünümün gelişmekte olan 
ekonomilere fayda sağlamaya 
devam ettiğini, ancak yine 
de riskten kaçınma eğiliminin 
enflasyonu yükseltebileceğini ifade 
etmiştir.

Düşük faiz oranlarının olumlu 
bir etkisi olarak, perakende satışları 
2017’de 3 yıllık bir süreden sonra 
ilk defa artış kaydetmiştir. Ayrıca, 
sanayi üretiminin de 2017’de 
son 7 yılın en iyi performansını 
kaydetmesi, uzun zamandır devam 
eden resesyonun aşılmasının daha 
somut hale gelmeye başladığını 
göstermektedir.

RUSYA
Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Moody’s, 
Rusya’nın “Ba1” düzeyinde bulunan 
kredi notunu teyit ederken, not 
görünümünü durağandan pozitife 
çevirmiştir. Not durumuna ilişkin 
yapılan değerlendirmede, Rusya’nın 
makroekonomik gücü sayesinde 
petrol fiyatlarındaki şoklar ve 

bugüne kadarki yaptırımlar 
ile iyi bir şekilde başa 
çıkmayı başardığı ifade 
edilmiştir.

Rusya’nın petrol ihracatı 
gelirlerinin 2017’de yıllık 
bazda yüzde 26.6, doğalgaz 
gelirlerinin ise yüzde 
22.1 arttığı açıklanmıştır. 
Böylece petrol ihracatı 
gelirleri 93.3 milyar dolara, 
doğalgaz ihracatı gelirleri 
ise 38.1 milyar dolara 
yükselmiştir. Bu açıdan, 
petrol fiyatlarındaki 
düşüşlere ve dalgalı 
seyre rağmen, Rusya’nın 
enerji ihracatı yönündeki 
başarısını koruyabildiği 
anlaşılmaktadır. 

TÜRKİYE
Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu S&P; 
Türkiye bankalarının karlarında 
2018 yılında düşüş beklendiğini 
açıklamıştır. Karlardaki söz konusu 
düşüş beklentisine gerekçe olarak, 
hükümetin mali teşvik paketinde 
kredi desteğindeki düşüş, 
enflasyonist baskılarla başa çıkmak 
için sıkılaşacak para politikası ve 
Türk Lirası’nın Dolar karşısındaki 
değer kaybı gösterilmiştir. Raporda 
ayrıca, 2017 yılı boyunca küçülen 
borç hacmine ve 2018 yılının Ocak 
ayından itibaren yüzde 20’den 
yüzde 22’ye yükselen kurumlar 
vergisine de vurgu yapılmıştır. 

JP Morgan tarafından Türkiye 
özelinde gerçekleştirilen bir 
değerlendirmede, zorlu ekonomik 
koşullara karşın turizm gelirinin 
ülkenin dış dengesine katkıda 
bulunduğu belirtilmiştir. Cari açığın 
GSYİH’nin yüzde 5.5 oranında 
dengelenmesinin beklendiği 
değerlendirmede, dış dengenin 
2017’de altın ve enerji hariç 
iyileşme kaydettiği vurgulanmıştır. 
İthalattaki her artışı güçlü ihracatın 
takip etmesi de, olumlu ekonomik 
yapıyı destekleyen bir unsur olarak 
gösterilmiştir.
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Geçen yıl KOBİ kredilerinde-
ki artış, 2016'daki artışın 4 
katına ulaştı. 2016 yılında 

bankacılık sisteminden KOBİ’lere 21 
milyar TL kaynak aktarılırken 2017 
yılında bu miktar 82 milyar TL ola-
rak gerçekleşti. Geçen yıl sistemdeki 
toplam kredi artışı 281 milyar TL ile 
2016’nın iki katına ulaşırken KOBİ 
kredilerine bireysel krediler de ek-
lendiğinde aslan payı ağırlıklı olarak 
‘küçük’lerin oldu. Krediler cephe-
sinde kamu ve katılım bankaları 
hacimlerini sektör ortalamalarının 
üzerine çıkardı.

Krediler maraton koşarken 
mevduat ise yaya kaldı. 2016’da 
123 milyar TL artan mevduat hacmi 
2017’de sadece 131 milyar TL artarak 
1.3 trilyon TL’ye çıktı.

Bankacılık sektörünün krediler 
cephesinde 2017’nin hikayesi Hazine 
destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti 
oldu. Piyasada yaşanan canlanma 
bankacılık sektörünün verilerinde 
de net olarak görünüyor. Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kuru-
mu’nun (BDDK) haftalık bültenle-
rinden derlenen verilere göre 2.1 
trilyon TL’ye yükselen toplam kredi 
hacminde artışlar rekor seviyelere 
geldi. Geçen yılın ilk 9 ayında hızlı 
bir tırmanış gösteren toplam kredi 
hacmi son çeyrekte normale döndü. 
Toplam mevduat hacmi ise yıl 
boyunca aynı hızda büyüse de 
TL ve yabancı para mevduat 
artış hızlarında dalgalı bir seyir 
yaşandı.

29 Aralık tarihli verilere göre 
toplam kredi hacminin yüzde 
19 artışla 2.1 trilyon TL olduğu 
sektörde bu rakamın 1.4 tril-
yon TL’sini TL cinsinden, 703.4 
trilyon TL’sini ise yabancı para 
cinsinden kullandırılan krediler 

oluşturdu. Geçen yıl TL kredilerdeki 
artış yüzde 25 olurken, yabancı para 
kredilerindeki artıştan kur etkisi 
arındırıldığında yerinde saydığı 
görüldü.

Bireysel 500 milyar TL 
sınırında
Rakamlara, kurumsal/bireysel 

ayrımıyla bakıldığında ise yüzde 
21’lik artış hızı yakalayan kurumsal 
kredi hacmi 1.6 trilyon TL oldu. 
Bireysel tarafta hacim 500 milyar 
TL sınırına dayanarak, 486.6 trilyon 
TL’ye ulaşırken artış hızı yüzde 16 
olarak hesaplandı. Geçen yıl bir 
dikkat çekici noktada belli kredi 
hacimlerinde belli eşiklerin aşılması 
oldu. Kurumsal krediler geçen yıl 1.5 
trilyon TL eşiğini aşarak 1.6 trilyon 
TL’ye gelirken büyük işletmelere 
akan krediler 1 trilyon eşiğini aştı 
ve 1.1 trilyon TL oldu. KOBİ kredileri 
ise 500 milyar eşiğini aşarak 513.5 
milyar TL’ye çıktı.

Miktarsal olarak bakıldığında ise 
rakamlar daha çarpıcı bir resmi gös-
teriyor. 2016 yılında sabit kurlarla 
toplam kredi hacmindeki artış 141 
milyar TL’ydi. Bu rakam 2017 yılında 
281 milyar TL’ye yükselirken bir yıl 
önceye göre ikiye katlanmış oldu. 
Kurumsal kredilerde de miktar artışı 
iki katı bir büyümeyi işaret ederken 

bu segmentte KOBİ kredilerindeki 
miktarsal artışın ise dörde katlandı-
ğı dikkat çekiyor. 2017 yılında kredi 
artışının 214 milyar TL’si kurumsal 
kredilerden gelirken bunun da 82 
milyar TL’si KOBİ ve 132 milyar TL’si 
büyük işletmelerden kaynaklandı. 
Sektörde kredi büyümesinin artış 
hızı ortalama yüzde 19 olurken bu 
hız katılım bankalarında yüzde 26, 
kamu bankalarında yüzde 27, özel 
bankalarda yüzde 15 ve yabancı 
bankalarda yüzde 16 oldu.

Mevduat yıl boyunca 
aynı hızda büyüdü
Kredilerin 2.1 trilyon TL arttığı 

yılda mevduat hacminin geldiği 
nokta 1.3 trilyon TL oldu. Mevduat 
artış hızı 2017 yılı boyunca yüzde 
11 oranında arttı. Buna karşılık, 
TL mevduat ve YP mevduat artış 
hızlarında dalgalı bir seyir yaşandı. 
TL mevduat artışı yüzde 12 olurken 
sabit kurlarla yabancı para mevdua-
tındaki artış yüzde 7 oldu.

Miktarsal bazda bakıldığında 
mevduat tarafında yabancı paradaki 
artış dikkat çekti. 2016’da 123 milyar 
TL olan mevduat büyümesi 2017’de 
131 milyar TL’ydi. Buna karşılık 
TL mevduatta artış hızı 2016’daki 
134 milyar TL’lik artışın gerisinde 
kalarak 106 milyar TL oldu. 2016’da 

DTH’lar 11 milyar TL azalmıştı. 
2017 ise 24 milyar TL’lik artış 
gösterdi. Repo hacmi önemli 
ölçüde azalırken, yurtdışı borç-
lanma yaklaşık aynı kaldı. Hızlı 
kredi büyümesine rağmen, ticari 
mevduat artış hızı 2016 yılına 
göre yavaşladı. Tasarruf mevdu-
atındaki artış 78 milyar TL ticari 
mevduattaki artış 32 milyar TL 
ile 2016’daki 42 milyar TL’lik 
artışın altında kaldı. 

KOBİ’lere verilen kredi 
dörde katlandı
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ARALIK 2017 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endek
s

Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 146.8 6.5 146.4 8.7 138.9 0.9

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

118.5 -12.2 117.2 14.0 116.2 2.6

İmalat Sanayi 148.7 6.2 148.5 8.9 140.1 1.2

Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. 
Ürt. ve Dağıtım

148.7 5.7 147.5 5.7 141.6 -1.1

Sanayi 
üretim 
endeksi 
arttı

Arındırılmamış Sanayi Üretim 
Endeksi, bir önceki yılın aynı 
ayına göre 2017 yılı Aralık ayında 

yüzde 6.5 oranında, takvim etkisinden 
arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi yıllık 
bazda yüzde 8.7 oranında yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış 
sanayinin alt sektörlerine baktığımızda, 
2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü yüzde 14 oranında, imalat sanayi 
sektörü yüzde 8.9 oranında ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü yüzde 5.7 oranında arttı. 
Ana sanayi gruplarından 2017 yılı Aralık 
ayında mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi’nde, bir 
önceki aya göre en fazla azalış; yüzde 0.2 

ile enerjide gerçekleşti. 
İmalat sanayinin alt sektörlerine 

baktığımızda; aynı dönemde en fazla 
azalış ise, yüzde 28.8 ile diğer ulaşım 
araçlarının imalatında yaşandı. Bu azalışı, 
yüzde 7.8 ile tütün ürünleri imalatı, yüzde 
5.6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve 
yüzde 3.1 ile motorlu kara taşıtı, treyler 
(romörk) ve yarı treyler (yarı römork) 
imalatı izledi. En fazla artış; yüzde 28.7 
ile bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, 
yüzde 17.4 ile makina ve ekipmanların 
kurulumu ve onarımı imalatı, yüzde 12.9 
ile mobilya imalatı ve yüzde 8.8 ile kok 
kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı izledi.
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Reel Kesim Güven Endeksi; 2018 yılı 
Ocak ayında 5 puan artarak 108.3 
seviyesine gerçekleşti ve son 4 aydır 

aşağı yönlü olan seyrini yukarıya çevirdi.
Ekonomi Güven Endeksi 2018 yılı 

Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 
10 oranında artarak 104.9 ile son 5 ayın 
ardından hızlı bir yükseliş gösterdi. Son 8 
yılın en yüksek artışını yaşayan endeksi; 
reel kesim, hizmetler, perakende ticaret 
ve inşaat sektörlerindeki olumlu seyir 
etkiledi.

Şubat’ta tüketici güveni azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği 
ile yürütülen tüketici eğilim anketi 
sonuçlarından hesaplanan tüketici güven 
endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0.1 oranında azaldı. Ocak ayında 
72.33 olan endeks Şubat’ta 72.25 oldu.

Söz konusu dönemde hanenin maddi 
durum beklentisi yüzde 0.2 artışla 91.3 
oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde 
hanenin maddi durumunun daha iyi 
olacağını bekleyenlerin artmasından 
kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi 
endeksi de Şubat’ta yüzde 0.7 yükselerek 
96.8 değerine geldi. Bu, gelecek 12 aylık 
dönemde genel ekonomik durumun 

daha iyi olacağı yönünde beklentilerin 
kuvvetlendiğini gösterdi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 
0.9 oranında azalarak bu dönemde 75.3 
oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde 
işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin 
azaldığına işaret etti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 
Ocak’taki 26.2’den yüzde 1.9 azalışla 25.7 
seviyesine geldi. Bu, gelecek 12 aylık 
dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu 
düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre 
azaldığını gösterdi.

Reel kesimde güven arttı

Kapasite kullanımı
Ocak’ta düştü 

2018 yılı Ocak ayında Kapasite Kullanımı bir 
önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 78.2 ile 
azalış eğilimini sürdürdü.

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı yüzde 87, 
motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler 
(yarı römork) imalatı yüzde 84.4, ağaç, ağaç ürünleri 
ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) yüzde 82, 
diğer ulaşım araçlarının imalatı yüzde 81.9 ile 2018 yılı Ocak 
ayını en yüksek kapasite ile kapatan sektörler oldu.
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Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 
2017'de bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1.8 puan azalışla 

yüzde 10.3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

2017 yılı Kasım ayı işsizlik rakamlarını 
açıkladı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı 
dönemine göre 1.8 puan düşerken, bir 
önceki aya göre değişim göstermedi. 
2017 yılı geneline bakıldığında; Ocak 
ayında yüzde 13 ile zirve yapan işsizlik 
rakamları, son 8 aydır yüzde 11'in altında 
bulunuyor. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 

göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 
bin kişi oldu. Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 2.1 puanlık azalış ile yüzde 
12.2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta 
(15-24 yaş) işsizlik oranı 3.3 puanlık 
azalış ile yüzde 19.3 olurken, 15-64 yaş 
grubunda bu oran 1.8 puanlık azalış ile 
yüzde 10.5 olarak gerçekleşti. 

İstihdamda 
1 milyon 448 binlik artış
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı 

Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi 
artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam 
oranı ise 1.5 puanlık artış ile yüzde 47.3 

İşsizlik oranı Kasım’da
yüzde 10.3 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

Kasım 2016-2017 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2016 2017

Nüfus (Bin kişi) 59.069 60.223

İşgücü (Bin kişi) 30.781 31.790

İstihdam (Bin kişi) 27.067 28.515

        Tarım 5.053 5.297

        Tarım dışı 22.013 23.218

İşsiz (Bin kişi) 3.715 3.275

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.288 28.433

İşgücüne katılma oranı (%) 52.1 52.8

İstihdam oranı (%) 45.8 47.3

İşsizlik oranı (%) 12.1 10.3

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 14.3 12.2

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 57.1 58.0

İstihdam oranı (%) 50.1 51.9

İşsizlik oranı (%) 12.3 10.5

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 14.3 12.2

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 22.6 19.3

Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 23.9 22.9

  İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)

Kasım 2017 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 4.161 2.915 2.084 10.451 19.612
Kadın 1.309 2.382 84 5.129 8.904
Toplam 5.470 5.297 2.168 15.580 28.515

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
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olarak kaydedildi. 
Bu dönemde, tarım sektöründe 

çalışan sayısı 244 bin, tarım 
dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 
milyon 205 bin kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 18.6’sı tarım, 
yüzde 19.2’si sanayi, yüzde 7.6’sı 
inşaat, yüzde 54.6’sı ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. Önceki yılın 
aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 
tarım sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payı 0.1 puan, 
sanayi sektörünün payı 0.5 puan 
azalırken, inşaat sektörünün payı 
0.2 puan, hizmet sektörünün payı 
ise 0.4 puan arttı.

İşgücüne katılma %52.8 
İşgücü 2017 yılı Kasım 

döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon 9 bin 
kişi artarak 31 milyon 790 bin 
kişi, işgücüne katılma oranı ise 
0.7 puan artarak yüzde 52.8 
olarak gerçekleşti. Aynı dönemler 
için yapılan kıyaslamalara göre; 

erkeklerde işgücüne katılma oranı 
0.2 puanlık artışla yüzde 72.1, 

kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla 
yüzde 33.8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

Kasım 2016-2017 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2016 2017

Nüfus (Bin kişi) 59.069 60.223

İşgücü (Bin kişi) 30.781 31.790

İstihdam (Bin kişi) 27.067 28.515

        Tarım 5.053 5.297

        Tarım dışı 22.013 23.218

İşsiz (Bin kişi) 3.715 3.275

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.288 28.433

İşgücüne katılma oranı (%) 52.1 52.8

İstihdam oranı (%) 45.8 47.3

İşsizlik oranı (%) 12.1 10.3

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 14.3 12.2

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 57.1 58.0

İstihdam oranı (%) 50.1 51.9

İşsizlik oranı (%) 12.3 10.5

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 14.3 12.2

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 22.6 19.3

Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 23.9 22.9

  İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)

Kasım 2017 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 4.161 2.915 2.084 10.451 19.612
Kadın 1.309 2.382 84 5.129 8.904
Toplam 5.470 5.297 2.168 15.580 28.515

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri

Nitelikli istihdam için 
10 bin liralık kupon modeli

Hükümet, nitelikli 
istihdam için yeni bir modele 
geçiyor. Özellikle eleman 
bulmakta güçlük çekilen, 
nitelikli işgücü gerektiren 
bilişim gibi sektörlerde 
gençlerin kendilerine uygun 
zaman ve koşullarda eğitim 
almaları sağlanacak. Bu 
model kapsamında 10 bin 
liralık kuponlar hazırlanacak. 
Bu tutar içinden hem 
firmaya hem de eğitime 
katılan gençlere cep harçlığı 
verilecek. Kupon yöntemi 
İstanbul’da pilot olarak 
uygulanmaya başlandı. Gençlerin akredite edilmiş 
mesleki eğitim sağlayıcılarından eğitim almaları 
sağlanacak. Bu eğitimlerin ücretlerini İŞKUR 

ödeyecek. Eğitimi alan 
gençlerin hemen istihdama 
katılımını sağlamak için 
eğitim kurumlarından belirli 
seviyede istihdam garantisi 
taahhüdü alınacak.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu da, İŞKUR’un 
bugüne kadar 1 milyon 27 
bin kişiyi işe yerleştirdiğini 
hatırlatarak, “Yeni formatla 
biz sadece koordinasyonu 
gerçekleştireceğiz. 
Eğitimlerin içeriğini işverenler 
hazırlayacak. Gençler ihtiyaç 

duyduğu alanda, kendi belirledikleri yerde eğitim 
alacak. 10 bin liraya kadar ulaşan kupon sistemiyle 
bize başvuracak” dedi.
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Ocak ayında tüketici fiyatları 
endeksi yüzde 1.02 artış 
gösterirken, yıllık bazda yüzde 

10.35’e geriledi. 2017 sonu itibariyle yıllık 
enflasyon yüzde 11.92 seviyesindeydi. 
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.34 
seviyesinde bulunuyor.

Ocak 2018’de endekste kapsanan 
407 maddeden; 19 maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim olmazken, 295 
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 
maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleşti.

Ocak ayında yurt içi üretici fiyatları 
endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 0.99 oranında 
gerçekleşti. Yıllık artış yüzde 12.14 oldu. 

Tüketici fiyat endeksi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak 
ayında bir önceki aya göre yüzde 1.02, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.35 
ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.23 
artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle aylık 
en yüksek artış yüzde 2.96 ile çeşitli 
mal ve hizmetler grubunda oldu. 2018 
yılı Ocak ayında endekste yer alan 
gruplardan, ev eşyasında yüzde 2.44, 
sağlıkta yüzde 2.42, konutta yüzde 2.34 
ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 
1.67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup 
yüzde 6.02 ile giyim ve ayakkabı oldu. 
Kış sezonuna son noktayı koyan giyim 
ve ayakkabı fiyatlarındaki gerileme, 
manşet enflasyonu 0.43 puan geriletti. 

2018 yılı Ocak 
ayında endekste 

yer alan 
gruplardan, 
ev eşyasında 
yüzde 2.44, 

sağlıkta yüzde 
2.42, konutta 
yüzde 2.34 ve 

gıda ve alkolsüz 
içeceklerde 

yüzde 1.67 artış 
gerçekleşti.

% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Ocak 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Yıllık 9.22 10.35 13.69 12.14 24.34 12.09

Yıllık Ort. 7.76 11.23 4.96 15.66 7.62 22.75

Aylık 2.46 1.02 3.98 0.99 7.25 0.39

Enflasyon 2018'e 
düşüşle başladı
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Haberleşmedeki düşüş ise yüzde 
0.99 olarak kaydedildi.

Yıllık en fazla artış otomobil 
fiyatları ve benzin zamlarının 
etkisiyle yüzde 16.02 ile ulaştırma 
grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
ev eşyası yüzde 13.49, giyim ve 
ayakkabı yüzde 12.63, lokanta ve 
oteller yüzde 11.42 ve yeniden 
değerleme zamlarıyla çeşitli mal 
ve hizmetler yüzde 11.38 ile artışın 
yüksek olduğu diğer ana harcama 
grupları oldu.

Aylık en yüksek artış 
Adana-Mersin’de
İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de 
bulunan 26 bölge içinde, bir önceki 
yılın aynı ayına göre en yüksek 
artış yüzde 11.55 ile TR63 (Hatay, 
Kahramanmaraş, Osmaniye) 
bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara 
göre en yüksek artış yüzde 12.84 ile 
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 
bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek 
artış yüzde 11.55 ile (Hatay, 
Kahramanmaraş, Osmaniye) 
bölgesinde gözlenirken, bunu 
yüzde 11.52 ile (İzmir), yüzde 11.18 
ile (Konya, Karaman), yüzde 11.06 
ile (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 
8.88 ile (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 
Nevşehir, Kırşehir) bölgesinde 
gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi
Yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre yüzde 0.99, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
12.14 ve 12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 15.66 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün 
bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 4.38, imalat 
sanayi sektöründe yüzde 1.63 artış, 
elektrik ve gaz sektöründe yüzde 
8.87, su sektöründe yüzde 1.15 
düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kömür 
ve linyit ürünlerinde
Bir önceki aya göre en fazla 

artış; yüzde 13.34 ile kömür ve linyit 
ürünleri, yüzde 6.98 ile diğer ulaşım 
araçları, yüzde 3.56 ile metalik 
olmayan diğer mineral ürünlerde 
gerçekleşti. 

Buna karşılık elektrik, gaz 
üretim ve dağıtımı yüzde 8.87, 

suyun toplanması, arıtılması ve 
dağıtılması yüzde 1.15 ve giyim 
eşyası yüzde 0.89 ile bir önceki aya 
göre endekslerin en fazla düştüğü 
alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları 
sınıflamasına göre 2018 yılı Ocak 
ayında aylık en fazla artış sermaye 
mallarında ve yıllık en fazla artış ara 
mallarında gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun ocakta 157 
baz puan gerilediğini, enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviye-
lere çekmek için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gösterdikleri kararlılığın meyve-
lerini almaya başladıklarını söyledi.

Şimşek, “Enflasyon ocakta yıllık yüzde 10.35 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu rakam, geçen yıl enflasyonun zirve seviyesinden 263 baz puan ve 
yıl sonu seviyesinden 157 baz puan daha düşüktür. Enflasyonu en kısa 
zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve 
gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Para politikasının kararlı duruşu ve yapısal reformlardaki adımla-
rımız bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde kurdaki göreli istik-
rarın da enflasyondaki düşüşe katkı vermesini bekliyoruz” ifadelerini 
kullanan Şimşek, bu çerçevede çekirdek enflasyon göstergelerinin 
önümüzdeki dönemde kademeli olarak azalacağını tahmin ettiklerini 
belirtti.

Gıda Komitesi çalışmalarının orta ve uzun vadede enflasyondaki 
oynaklığı belirgin ölçüde azaltacağını belirten Şimşek, son dönemde 
ürün ihtisas borsası çalışmaları başta olmak üzere bu yönde yapısal 
nitelikte önemli kararlar alındığını belirtti.

Şimşek: Tek haneli enflasyon 
için çabalarımızı artıracağız
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Sanayi ürünleri 
ihracatı 594 

milyon 592 bin 
dolarlık payla 
Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin 

2018 yılı Ocak 
ayı ihracatında 

aslan payını aldı. 

GÖSTERGE

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin “rekorlar 
yılı” diye tanımladığı 2018 yılına 

ihracat rekoruyla girdi. Ocak ayında yüzde 
24’lük ihracat artışıyla 1 milyar 73 milyon 
36 bin dolarlık ihracata imza atan Egeli 
ihracatçılar, Ocak ayları dikkate alındığın-
da 79 yıllık EİB tarihinin ihracat rekorunu 
kırdı. 

EİB’nin bundan önceki rekoru, 2014 yılı 
Ocak ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 60 
milyon 180 bin dolarlık ihracat rakamı idi. 
Egeli ihracatçılar, 2017 yılı Ocak ayında ise 
867 milyon 656 bin dolar ihracat gerçek-
leştirmişti.

Türkiye’nin Ocak ayı ihracatı yüzde 
16,3’lük artışla 10 milyar 486 milyon dolar-
dan 12 milyar 198 milyon dolara çıkarken, 
Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracat artış hızı 
Türkiye ortalamasının 7 puan üzerinde 
oldu.

 Ege İhracatçı Birlikleri’nin son bir yıllık 
dönemde kayda aldığı ihracat ise yüzde 
10’luk artışla 12 milyar 35 milyon dolara 
çıktı. Egeli ihracatçılar 4 yılın ardından 12 
milyar dolar barajını tekrar geçti.

12 ihracatçı birliğinin bulunduğu Ege 
İhracatçı Birlikleri’nde 11 ihracatçı birli-
ği 2017 yılı Ocak ayına göre ihracatını 

arttırma başarısı gösterirken, Ege Hubu-
bat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 2017 yılı 
Ocak ayının gerisinde kaldı.

Sanayi ürünleri ihracatı 594 milyon 
592 bin dolarlık payla Ege İhracatçı Birlik-
leri’nin 2018 yılı Ocak ayı ihracatında aslan 
payını aldı. EİB’den yapılan tarım ürünleri 
ihracatı ise; yüzde 25’lik artışla 332 milyon 
dolardan 416 milyon dolara çıktı. Maden-
cilik ürünleri ihracatı yüzde 2’lik gelişimle 
61 milyon 951 bin dolara yükseldi.

Zeytinyağında rekora devam
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları 

Birliği ihracatını yüzde 181’lik rekor artışla 
18 milyon 672 bin dolardan, 52 milyon 453 
bin dolara çıkardı. Zeytin ve Zeytinyağı 
sektörü, Türkiye geneli ihracat rakamını 
ise yüzde 153 geliştirerek 63 milyon 499 
bin dolara yükseltti ve Türkiye geneli ihra-
catını en fazla arttıran sektör oldu.

Demir ihracatı Hong Kong ile 
zirveye çıktı
Ege Demir ve Demirdışı Metaller 

İhracatçıları Birliği ise; ihracatını yüzde 
68 geliştirerek Türkiye’ye 134 milyon 37 
bin dolar döviz kazandırdı ve EİB çatısı 

Ege 2018 yılına
ihracat rekoruyla girdi
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altındaki 12 ihracatçı birliği arasında 
birinci sıraya yükseldi. Egeli demir 
ihracatçılarının, Hong Kong’a yaptı-
ğı 29 milyon 641 bin dolarlık demir 
ihracatı Ege Demir ve Demirdışı Me-
taller İhracatçıları Birliği’nin zirveye 
çıkmasında itici güç oldu.

Hazırgiyim ihracatı 
yüzde 20 arttı
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 

yılı ihracat şampiyonu Ege Hazır-
giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği’nin 2018 yılı Ocak ayı ihracatı, 
bir önceki yılın Ocak ayına göre 
yüzde 20’lik artışla 115 milyon 49 
bin dolara yükseldi ve genel sırala-
mada zirvenin ortağı oldu.

Su ürünleri ve hayvansal 
mamuller 1 milyar dolara 
koşuyor
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamuller İhracatçıları Birliği, Ocak 
ayında 93 milyon 448 bin dolarlık 
ihracata imza atarken, yıllık ihracatı 
951 milyon 755 bin dolara yükseldi. 
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 
ihracatı yüzde 21 gelişim gösterdi. 
Sektör, bu performansı ile 2018 yılı 
içinde 1 milyar dolar barajını kolay-
lıkla aşacak görüntü çiziyor.

Tütün ve kuru meyvede 
işler yolunda
Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise; 

75 milyon 750 bin dolarlık ihracatı 
2018 yılı Ocak ayında hanesine 
yazdırdı. Ocak ayında ihracatını 
yüzde 29 arttırma başarısı gösteren 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhra-
catçıları Birliği 65 milyon 905 bin 
dolarlık ihracat rakamına erişti.

Maden ihracatı 2018 yılında 
Çin ve Hindistan ile artacak
2018 yılına Çin ve Hindistan 

pazarlarındaki olumlu gelişmeler 
nedeniyle büyük umutlarla giren 
Ege Maden İhracatçıları Birliği Ocak 
ayında 61 milyon 951 bin dolar ih-
racata imza attı. Xiamen ve Marble 
Doğaltaş Teknolojileri Fuarlarına 
hazırlanan Ege Maden İhracatçıları 

Birliği’nin 2018 yılında artış seyrini 
arttırarak sürdürmesi bekleniyor.

Hava kargo ile katma değerli 
ürün ihracatını arttırmak isteyen 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği, 2018 yılı Ocak ayında ihraca-
tını yüzde 17’lik gelişimle 58 milyon 
309 bin dolara çıkardı. EİB’den ya-
pılan yaş meyve sebze ve mamulleri 
ihracatı yıllık bazda ise 750 milyon 
dolar bandına yaklaştı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 
24’lük ihracat artışıyla 49 milyon 
615 bin dolarlık ihracat rakamına 
ulaşırken, Ege Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 
ise; yüzde 4’lük gelişimle 20 milyon 
443 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatı yüzde 15 gerileyen Ege 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 18 
milyon 964 bin dolarda kalırken, 
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhra-
catçıları Birliği yüzde 39’luk artışla 
ihracatını 14 milyon 524 bin dolara 
tırmandırdı.

Almanya liderliğini 
sürdürüyor
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2018 

yılı Ocak ayındaki ihracatında Al-
manya, 127 milyon 100 bin dolarlık 
ihracat rakamıyla zirvedeki yerini 
korudu. Almanya’ya ihracat 2017 
yılı Ocak ayında 97 milyon 305 bin 
dolar olmuştu. 
Almanya’ya ihracat 
yüzde 30 gelişim 
gösterdi.

Siyasi ilişkile-
rimizin gel-gitler 
yaşadığı Amerika 
Birleşik Devletle-
ri’ne EİB üyeleri 
Ocak ayında 106 
milyon 753 bin 
dolar ihracat ger-
çekleştirdi. EİB’nin 
ABD’ye ihracatı 
yüzde 57 arttı.

EİB’den Hong 
Kong’a yapılan ih-
racat Ocak ayında, 

yüzde 914’lük rekor artışla 3 milyon 
176 bin dolardan, 32 milyon 212 
bin dolara yükseldi. Yunanistan’a 
ihracat ise yüzde 112’lik sıçrama ile 
19 milyon 889 bin dolara çıktı. Egeli 
ihracatçıların başarı gösterdiği bir 
diğer ülke ise İspanya oldu. İspan-
ya’ya ihracat yüzde 72’lik artışla 39 
milyon 687 bin dolardan, 68 milyon 
302 bin dolara geldi.

Ünlütürk: 2018’e 
güzel başladık
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2018 

yılına güzel bir başlangıç yaptığı-
nı belirten Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 
Türkiye ortalamasının üzerinde ih-
racat artış hızı yakalamaktan mutlu 
olduklarını kaydetti.

İhracatçılar olarak 2018 yılına 
yeni ihracat hedefleri belirleyerek 
girdiklerini hatırlatan Ünlütürk, 
“Ege İhracatçı Birlikleri olarak, 2018 
yılında yüzde 8’lik ihracat artış hızı 
ve 13 milyar dolar ihracat hedefimiz 
var. Ocak ayındaki performans bu 
hedefe kolaylıkla ulaşabileceğimizi 
ortaya koyuyor. 7 bin 500 ihracat-
çımızla hedefe ulaşmak için katma 
değerli ürün ihracatına yoğunlaşa-
cağız, tasarım, inovasyon ve Ar-Ge 
ağırlıklı çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz. Fuar, sektörel ticaret heyeti, 
alım heyeti organizasyonları gerçek-
leştireceğiz” şeklinde konuştu. 
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Türkiye’nin Ocak ihracatı
12.2 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine 
göre, Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 16.3 artarak 12 milyar 198 

milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2018 
Ocak ayı, ihracat tarihindeki en yüksek üçüncü 
Ocak ayı oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10.1 
artarak 158 milyar 4 milyon dolara ulaşırken, 
miktar bazında ihracat ise Ocak’ta yüzde 9.8 
yükselişle 9.7 milyon tona çıktı.

Otomotiv sektörü yine zirvede
Sektörel bazda Ocak ayında en fazla ihracatı, 

2.27 milyar dolarla otomotiv gerçekleştirdi. Bu 
sektörün ihracatı Ocak ayında bir önceki yıla göre 
yüzde 10.8 arttı Otomotivi 1.43 milyar dolarla 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon,  1.35 milyar dolarla 
Kimyevi Maddeler sektörleri takip etti. Ocak 
ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler 
ise yüzde 153 artış ile Zeytin ve Zeytinyağı, 
yüzde 42.3 artışla ile Deri ve Deri Mamulleri, 
yüzde 32 artışla ile Makine ve Aksamları oldu. 

Bu dönemde genele baktığımızda ise tarım 
ihracatı yüzde 14.9, sanayi ürünleri ihracatı 
yüzde 16.5 ve madencilik ürünleri ihracatı da 
yüze 19.4 arttı.

Almanya’ya ihracat yüzde 18,3 arttı
İhracat pazarlarına bakıldığında Ocak 

ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. En 
fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya 
ihracat yüzde 18.3; İngiltere’ye yüzde 11.4; 
İtalya’ya yüzde 17; ABD’ye yüzde 20.4; 
İspanya’ya yüzde 30.9 arttı. En fazla ihracat 
yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise 
79.9 ile Yunanistan’da yakalandık.  Ülke grubu 
bazında ihracat ise Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 22.6 
artış gösterdi. Böylelikle, Ocak ayında AB’nin 
ihracattaki payı 52.6 olarak gerçekleşti. Bunun 
yanında, Ocak ayında, Afrika’ya ihracatımız 
yüzde 8, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 
23.8, Kuzey Amerika’ya ise yüzde 26.5 arttı.
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*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
 Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 

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

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

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

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 1.303 1.410 1.424 1.514 1.504 1.483 1.566 - -
Sanayi İstihdamının Payı (%) 30.4 30.7 31.6 31.8 31.7 32.0 47.6 - -
Kadın İstihdamı (Bin Kişi) 397 422 432 490 466 470 513 - -
Kadın İstihdamının Oranı (%) 30.5 29.9 30.3 32.4 31.0 28.3 30.7 - -
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 231 243 247 276 243 262 254 - -
İşsizlik Oranı (%) 15.1 14.7 14.8 15.4 13.9 15.0 14.0 - -
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 16.4 16.2 15.9 17.0 15.0 16.1 15.2 - -
ENFLASYON (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
TÜFE (yıllık) 7.25 10.15 6.03 7.94 8.54 9.83 8.93 13.1 11.5
DIŞ TİCARET (Milyon  $) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
İhracat 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 8.370 9.256 -
İthalat 8.419 10.621 10.577 10.367 9.950 8.846 8.809 9.849 -
Dış Ticaret Dengesi -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 -439 -593 -
İhracatçı Firma Sayısı (Adet) 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 4.600 4.875 -
İhracatın TR İhracatı İçindeki Payı (%) 5.9 6.0 5.7 6.1 6.1 5.8 5.9 5.9 -
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/I
Kapasite Kullanım Oranı 62.25 70 63 60 55 64 63 67 -

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

MALİ / FİNANS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
Bütçe Gelir/Gider 3.99 4.05 4.34 4.36 4.20 4.28 4.2 4.5 4.1
Vergi Gelirlerinin TR İçindeki Payı (%) 10.77 10.86 11.77 11.14 10.54 11.1 11.4 11.8 10.3
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%)* 87.9 102.5 110.2 123.9 122.2 120.6 111.5 121.4 -
Toplam Mevduatların TR İçindeki Oranı (%)* 5.9 5.8 5.7 5.5 5.2 5.6 5.7 5.7 -
Toplam Kredilerin TR İçindeki Oranı (%)* 5.9 6.1 5.9 6.0 5.2 5.2 4.9 5.2 -

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

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kurulan Şirket Sayısı 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 3.962 4.627 649
Kurulan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 6.5 6.1 5.7 6.0 5.9 6.0 6.2 6.3 6.8
Kapanan Şirket Sayısı 860 943 1.094 1.095 991 740 644 832 140
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7.5 7.2 7.7 7.0 7.1 6.1 5.8 6.2 6.3
YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/11 2018/1
Yabancı Sermayeli Firma Sayısı 1.540 1.682 1.800 1.944 2.100 2.239 2.422 2.553 -
Yabancı Serm. Firmaların TR İçindeki Payı (%) 6.0 5.7 5.5 5.3 5.1 4.8 4.6 4.4 -
MARKA-PATENT SAYISI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
Marka Tescil Sayısı (Adet)** 1.931 2.146 3.234 4.096 4.366 4.323 5.928 5.398 -

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

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

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

TARIMSAL ÜRETİM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bitkisel Üretim Değeri (Milyon TL) 3.375 3.648 4.100 3.652 5.024 5.940 - - -
Bitkisel Üretimin TR İçindeki Payı (%) 4.2 4.1 4.7 3.9 5.1 5.0 - - -
İŞ KAZALARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
İş Kazasında Ölenlerin TR İçindeki Payı (%) 5.4 7.5 5.6 6.0 2.6 5.1 3.7 4.7 3.6
MOTORLU KARA TAŞITLARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1
Motorlu Kara Taşıtlarının TR İçindeki Payı (%) 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 -
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Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, BORSA İSTANBUL, TOBB, TEİAŞ-EPDK

BÜYÜME 2012 2013 2014 2015 2016 2017/III

GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon TL) 1.569.672 1.809.713 2.044.466 2.338.647 2.608.526 827.230
Büyüme Oranı (Zincirlenmiş Hacim End. göre) (%) 4.8 8.5 5.2 6.1 3.2 11.1
İmalat Sanayi (Zincirlenmiş Hacim End.) (%) 2.3 9.3 6.1 5.9 3.8 15.2
İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2012 2013 2014 2015 2016 Kas.17
İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 24.821 25.524 25.933 26.621 27.205 28.515
İstihdam Oranı (%) 45.4 45.9 45.5 46.0 46.3 47.3
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.518 2.747 2.853 3.057 3.330 3.275
İşsizlik Oranı (%) 9.2  9.7 9.9 10.3 10.9 10.3
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 11.5 12 12 12.4 13 12.2
ENFLASYON (%) 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.18
Yİ-ÜFE (yıllık) 2.45 6.97 6.36 5.71 9.94 12.14
YD-ÜFE (yıllık) -1.13 16.15 2.63 10.9 17.73 12.09
TÜFE (yıllık) 6.16 7.4 8.17 8.81 8.53 10.35
DIŞ TİCARET (Milyon $) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
İhracat 152.462 151.803 157.610 143.889 142.544 157.055
İthalat 236.545 251.661 242.177 207.234 198.617 233.792
Dış Ticaret Dengesi -84.083 -99.859 -84.567 -63.395 -56.073 -76.736
Cari İşlemler Dengesi -47.962 -63.621 -43.597 -32.118 -32.615 -47.100
TEŞVİKLİ YATIRMLAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teşvikli Yatırımlar (Milyon TL) 62.405 94.438 64.468 98.935 98.099 177.899
Teşvikli Yatırımlar (Belge Adedi) 3.972 4.589 3.884 4.508 5.115 7.478
KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER (Adet) 2013 2014 2015 2016 2017 Oca.18
Kurulan Şirket Sayıları 108.930 126.635 114.691 106.447 118.021 14.568
Kapanan Şirket Sayıları 37.273 39.051 32.762 31.928 32.706 5.220

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2013 2014 2015 2016 2016
Oca.-

Kas.17
Şirket Sayısı (Adet) 4.248 3.764 4.677 5.577 5.577 5.332
Yatırım Tutarı (Milyon $) 13.628 12.896 12.828 17.550 12.854 9.817
DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar $) 2013 2014 2015 2016 Kas.17 2017/IV
Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -171.2 -179.4 -183.2 -205.8 -214.0 -213.0
BORÇLANMA (Milyar $) 2012 2013 2014 2015 2016 2017/III
Dış Borç Stoku 339.6 389.9 401.9 396.4 405.1 438.0
Kamu 104.0 115.9 117.7 113.1 119.8 129.4
Özel 228.5 268.7 281.8 281.9 284.5 307.9
KREDİLER (Milyar $) 2013 2014 2015 2016 Kas.17 2017/IV
Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 197.7 212.1 214.7 216.7 236.5 238.9
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
(Yıllık Ortalama % Değ.) Takv. Etk. Arındırılmış

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Toplam Sanayi 2.4 3.5 3.5 2.9 1.8 6.3
İmalat Sanayi 2.3 4.4 3.1 3.3 1.4 6.4
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2013 2014 2015 2016 2017 Oca.18
Kapasite Kullanım Oranı 76.7 75.0 76.8 77.4 78.5 78.2
GÜVEN ENDEKSLERİ 2013 2014 2015 2016 2017 Oca.18
Reel Kesim Güven Endeksi 106.6 104.6 103.5 105.2 104.9 108.3
Tüketici Güven Endeksi 76 72.5 66.3 69.5 68.6 72.3
Ekonomi Güven Endeksi 103.9 99.0 96.6 93.9 98.6 104.9
SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sanayi Ciro Endeksi (Arındırılmamış) 140.1 153.1 172.7 187.2 200.4 256.1
Elektrik Enerjisi Üretimi (Gwh) 2012 2013 2014 2015 2016 Kas.17
Elektrik Enerjisi Üretimi (Gwh) 239.497 240.154 251.963 261.783 274.408 24.096

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Milyon TL) 2013 2014 2015 2016 2017 Oca.18

Bütçe Dengesi -18.543 -23.370 -23.525 -29.258 -47.373 1.673
PROTESTOLU SENET 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 1.075 1.092 1.004 1.000 1.017 940
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 6.949 7.494 8.221 10.081 12.288 12.686
KARŞILIKSIZ ÇEK 2013 2014 2015 2016 2017 Oca.18
Karşılıksız işlemi yapılan Çek Adedi (Bin Adet) 748 674 776 778 435 43
Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen Çek 
Adedi (Bin Adet)

300 238 227 225 113 4

BORSA VE DÖVİZ 2013 2014 2015 2016 2017 Oca.18
BIST 100 Endeksi 77.315 76.306 79.901 77.587 100.439 119.529
Euro/$ 1.33 1.33 1.11 1.11 1.13 1.22
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EBSO KAPAK ARKA  TEMMUZ  2017 ------- SAYFA  SAYFA  İÇLER

Maalesef yapamıyoruz...

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

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.

5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

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