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Küresel	ticarette	pastadan	pay	alabilmek	her	
geçen	gün	zorlaşırken,	zaman	içerisinde	alternatif	
kapılar	da	firmalarımıza	açılmaktadır.	CERN,	bugün	
bu	kapıların	en	değerlilerinden	biri	olarak	firmalarımız	
tarafından	keşfedilmeyi	beklemektedir.

Avrupa	Nükleer	Araştırma	Merkezi	olan	CERN;		
İsviçre	ve	Fransa	sınırında	yer	alan	dünyanın	en	
büyük	parçacık	fiziği	laboratuvarıdır.	06.05.2015	ta-
rihinde	ülkemizin	CERN’e	Ortak	Üyeliği	ile	CERN’de	
22	ülke	tam	üye,	3	ülke	tam	üyelik	yolunda	ortak	üye,	
Türkiye’nin	de	aralarında	bulunduğu	4	ülke	ise	ortak	
üye	statüsünde	yer	almaktadır.

Bu	tarihten	itibaren	Türk	Firmaları	CERN’de	açılan	
ihalelere	katılabilmekte,	mühendis	ve	bilim	adamla-
rımız	istihdam	imkanı	bulabilmektedir.	Bugün	itibari	
ile	CERN’e	üye	150	civarında	Türk	firması	ve	geçici	
istihdam	edilen	5	Türk	bulunmaktadır.

CERN	ve	üye	ülkelerdeki	firmalar	arasında	bilgi	
akışı	ve	iletişimi	sağlamak	üzere	resmi	irtibat	bürosu	
TOBB	bünyesinde	Haziran	2015’te	kurulmuş,	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası	olarak	konunun	öneminin	bilin-
ci	ile	biz	de	9	Şubat	2016	tarihinde	CERN’ü	tanıtan	
bir	bilgilendirme	toplantısı	Odamızda	düzenlemiştik.	
Gelinen	noktada;	irtibat	ofisi	son	2	yılda	büyük	bir	
başarı	elde	ederek,	CERN	Sanayi	İrtibat	Temsilcileri	
Kurulu	Başkanlığı’na,	Ofis	temsilcimiz	Hakan	Kızıl-
toprak	seçilmiştir.	Bu	firmalarımız	için	büyük	şanstır.	
Bu	şansı	tüm	üreticilerimizin	kullanmasını	diliyorum.

TOBB	bünyesinde	kurulan	CERN	Sanayi	İrtibat	
Ofisi;	Türkiye’deki	firmaların	ihale	süreçlerine	katılım	
koordinasyonunu	sağlarken,	ihale	süreçlerine	ilişkin	
ciddi	destek	vermektedir.

Firmalarımız	CERN’de	kazandığı	ihaleler	ile	yet-
kinliklerini	ispat	etmekte,	portföylerini	genişletmekte	
ve	çok	değerli	olan	CERN	referansına	sahip	olmak-
tadır.

Bu	yılın	ilk	altı	ayında	açılan	89	ihaleden	4’ünü	
Türk	firmalarımız	kazanmıştır.	Temennimiz	sayının	
artması	ve	üyelerimizin	de	bu	pastadan	pay	alması-
dır.	

Ağırlıklı	olarak	mekanik	işler	ve	elektrik-elektronik	
sektörlerinde	ihaleler	açılsa	da,	sanılmasın	ki,	sadece	
yüksek	katma	değerli	ihalelere	yer	veriliyor.	Karton	
paketlemeden,	ofis	malzemelerine,	mobilyadan	klima	
santrallerine	kadar	farklı	sektörlerde	üretime	ihtiyaç	
duyulabilmektedir.

Peki,	onca	zorlu	süreçten	geçen	firmaların	kazan-
cı	ne	oluyor?	CERN’e	tedarikçi	olmayı	başaran	629	
KOBİ	ile	yapılan	anket	sonucu,	firmaların	kazanımla-
rını	açıkça	ortaya	koymaktadır.	

Yüzde	60’ı	Yeni	müşteriler	edindiğini,
Yüzde	52’si	CERN	referansı	olmasaydı	daha	kötü	

satış	performansı	olacağını,
Yüzde	44’ü	Teknolojik	öğrenme	ve	gelişme	sağla-

dığını,
Yüzde	42’si	Uluslararası	görünürlüğünün	arttığını,
Yüzde	38’i	Yeni	ürün	geliştirdiğini,
Yüzde	17’si	Yeni	pazarlara	girdiğini,	ifade	etmiştir.
Lütfen sizler de, en yakın zamanda TOBB 

CERN Sanayi İrtibat Ofisi temsilcisi Hakan 
Kızıltoprak ile irtibata geçerek, sürecin detayları 
hakkında bilgi alınız. 

e-posta: cern@tobb.org.tr   
Telefon: (312) 218-2039

CERN	FIRSATLARINDAN	VE	
REFERANSINDAN	YARARLANINIZ

Ender YORGANCILAR
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası
Yönetim	Kurulu	Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

							@EYorgancilar
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Başbakan	Binali	Yıldırım,	“Ege	
Bölgesi	hem	insan	kaynağı	hem	
de	lojistik	konumuyla	Türkiye’de	

lider	durumda.	Ege	yeni	yatırımlarla	
daha	da	büyüyecek”	dedi.

Ekonomi	Bakanlığı,	Ege	Ekonomiyi	
Geliştirme	Vakfı,	NTV&Özgencil	
işbirliğiyle	“Küresel	gelişmeler	ışığında	
bölgesel	vizyon”	temasıyla	düzenlenen	
Ege	Ekonomik	Forum,	Başbakan	
Binali	Yıldırım,	Ekonomi	Bakanı	Nihat	
Zeybekci,	Yunanistan	Ekonomi	ve	
Kalkınma	Bakanı	Dimitri	Papadimitriou,	
Yunanistan	Kuzey	Ege	Eyalet	Valisi	
Christiana	Kalogirou,	TOBB	Başkanı	
Rifat	Hisarcıklıoğlu,	Türkiye	İhracatçılar	
Meclisi	Başkanı	Mehmet	Büyükekşi	
ile	üst	düzey	yöneticilerin	katılımıyla	
İzmir’de	gerçekleştirildi.	

Başbakan	Yıldırım,	Ege’nin	tarih	
boyunca	bereketli	coğrafyası	sayesinde	
her	zaman	ve	her	dönem	ekonomisinin	
canlı	olduğunu	belirterek,	ilk	ihracatın	
yapıldığı	bölgenin	Cumhuriyet’ten	önce	
de	ekonominin	belkemiği	niteliğinde	
olduğunu	ifade	etti.	Yıldırım,	“Ege	son	
15	yılda	tekrar	tarihi	misyonuna	yakışır	
şekilde	yatırımla	büyüme	stratejisine	
uygun	olarak	önemli	mesafe	aldı.	
2002’de	4	milyar	dolar	olan	bölge	
ihracatı	bugün	14.5	milyar	dolara	
yükselerek,	genelin	üzerinde	bir	trend	
yakaladı”	diye	konuştu.

Bölgedeki	10	ilin	üretim	gücündeki	
artışla	bir	başarı	hikayesi	yazdığını,	

21.	yüzyılda	daha	büyük	değişim	ve	
dönüşümü	başaracağına	da	inandıklarını	
vurgulayan	Yıldırım,	bölgenin	yeni	
teknolojiler,	sanayi	4.0,	yapay	zeka,	bilgi	
iletişim	alanındaki	yenilikler,	rüzgar	ve	
güneş	enerjisi,	alternatif	enerji	kaynakları	
gibi	alanlarda	ciddi	potansiyeller	
barındırdığını	anlattı.

Başbakan	Yıldırım,	“Gelecekte	
biyoteknoloji,	sağlık	ve	organik	tarım,	
bugüne	göre	daha	çok	konuşulan,	
aranan	sektörler	haline	gelecek.	Ege	
Bölgesi	tüm	bu	alanlarda	Türkiye’nin	
merkezi	olmaya	adaydır.	İklimiyle,	
potansiyeliyle	ve	yetişmiş	dinamik	insan	
kaynağıyla	bunu	rahatlıkla	başarabilir.	
Unutmayalım;	Ege	hala	tarımda	bir	
numaradır,	üretimde	belli	ürünlerde	lider	
konumdadır.	Dünyayı	dönüştürecek	yeni	
teknolojiler	de	ülkemizin	en	önde	giden	
bölgesi	olmaya	devam	edecektir.	Ege	
Bölgesi	ve	şehirleri,	tarih	boyunca	bir	
lojistik	merkez	oldu.	Konumu	itibarıyla	
21.	yüzyılda	da	görkemine	yakışır	
bir	şekilde	yine	bir	lojistik	merkez	
olmaya	adaydır.	Avrupa’nın	en	büyük	
limanlarından	biri	olacak	Çandarlı	
Limanı	ve	limana	bağlanan	otoyol	şu	
an	yapılıyor.	Bu,	Ege’nin	geleceğine	
hazırlıktır”	değerlendirmesinde	bulundu.

Ekonomi birleştirir
İstanbul	İzmir	Otoyolu	Belkahve-

Manisa	bölümünün	büyük	oranda	
tamamlandığını,	İzmir-Manisa	arasındaki	
Sabuncubeli	Tüneli’nde	artık	ince	

Ege yatırımlarla
daha da büyüyecek

Başbakan 
Binali Yıldırım, 
Ege Ekonomik 

Forum’da bölgedeki 
10 ilin üretim 

gücündeki artışla 
bir başarı hikayesi 

yazdığını belirtirken, 
potansiyelini 

değerlendirecek 
yatırımlarla daha 
da büyüyeceğini 

söyledi.
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işlerinin	yapıldığını,	Ankara-
İzmir	Hızlı	Tren	Projesi’nde	
Uşak	Eşme’ye	kadar	ihalesinin	
neticelendirildiğini	aktaran	Yıldırım,	
bu	projelerle	Türkiye’nin	3	büyük	
şehrinin	birbiriyle	hızlı	tren	ağı	ve	
otoyollarla	bağlanacağını	bildirdi.

Bölgede	birlikte	kalkınmaya	
istekli	olduklarını	ifade	eden	
Yıldırım,	şunları	söyledi:

“Komşu	Yunanistan	ile	
ekonomik	ticari	ve	turizm	ilişkilerini	
geliştirmeye	devam	ediyoruz.	
Ekonomi	birleştirir.	Evet	ekonomi	
birleştirdiğine	göre	daha	çok	
ekonomiyi	konuşacağız	daha	çok	
olumlu	gündeme	yoğunlaşacağız,	
ihtilafları	daha	az	konuşacağız,	
onlar	da	zamanı	geldikçe	mutlaka	
çözülecektir.	Böylece	2018	ve	
sonrasında	çok	daha	gelişmiş	
ve	huzurlu	bir	bölge	olacağız.	
Aynı	coğrafyadayız,	aynı	kaderi	
paylaşıyoruz,	gelecek	kuşakların	
daha	iyi	şartlarda	yaşaması	için	
bizim	sorumluluğumuz	var.	Bunu	
yerine	getirmemiz	lazım.	21.	
yüzyıldaki	ekonomik	yükselişimiz	
bölgede	birlikte	olmaktan	geçer.”

Sağlık turizmi, 
enerji ve yazılım
Ekonomi	Bakanı	Nihat	

Zeybekci,	Ege	denizinin,	iklimi	
ile	birlikte	bereket	getirdiğini	
aktardı.	Zeybekci	şöyle	konuştu:	
“Ege’nin	iki	yakasında	turizmde	
önemli	adımlar	atabiliriz.	Muğla,	
Selanik	ve	adalar	dünyanın	turizm	
merkezi	olabilir.	Balıkesir-Midilli	
veya	Rodos-Marmaris	arasını	niçin	
turizm	amaçlı	kullanmayalım?	
Selanik	ile	Menderes	Ovası’ndaki	
ürünler	neden	birlikte	
pazarlanmasın?	Ege’yi	yenilenebilir	
enerji,	sağlık	turizmi,	yazılım	
alanında	merkez	yapabiliriz.	Ayrıca	
organik	tarımda	da	bir	üs	olunabilir”	
diye	konuştu.	

Yunanistanlı	mevkidaşı	
ile	mevcut	olanakların	birlikte	
kullanılmasına	yönelik	öneride	
bulunduğunu	kaydeden	Ekonomi	
Bakanı	Nihat	Zeybekci,	“Ege’nin	

iki	yakasındaki	imkanları	bir	refaha	
dönüştürmeliyiz.	Ege’yibir	refah	
denizi	haline	getiremezsek	tarih	
bizden	hesap	sorar”	ifadelerini	
kullandı.

İnsanlarımız ve mallar 
serbest dolaşmalı
Yunanistan	Ekonomi	ve	

Kalkınma	Bakanı	Dimitri	
Papadimitriou	da,	iki	ülke	
arasında	istikrara	ihtiyaç	olduğunu	
söyledi.	‘Biraz	daha	ilerimizde	
ise	kıyametler	kopuyor’	diyen	
Papadimitriou,	“Maalesef	olması	
gerekenleri	her	iki	ülke	olarak	
gerçekleştirmiş	değiliz.	Malların	
ve	insanların	serbest	dolaşımın	
sağlayabiliriz.	Siyasetin	insanları	
ayırdığını	fakat	ekonominin	
insanları	birleştirdğiini	görüyoruz.	
Böylece	insanlar	akıllarını	ve	
zamanlarını	jeopoltik	sorunları	
aşmak	için	kullanır.	Eğer	bir	
ekonomi	için	ortak	akılla	hareket	
edersek	zaten	tüm	sorunlar	
ortadan	kalkar”	dedi.	

Ege’nin gücünü gösteriyor
TOBB	Başkanı	Rifat	

Hisarcıklıoğlu,	Türkiye’nin	her	
kesiminden	farklı	katılımcıların	
İzmir’de	olmasının	Ege’nin	gücünü	
gösterdiğini	kaydetti.	Ege’nin	
üretim	ve	girişimciliğe	yatkınlığıyla	
her	zaman	ülke	ekonomisine	katkı	
verdiğini	aktaran	Hisarcıklıoğlu	
şunları	söyledi:	“İzmir	her	alanda	
kendini	gösteren	ve	gurur	veren	
bir	seviyededir.	İşte	bu	salonu	
dolduran	müteşebbis	insanlarla	
bunu	başardık.	Ege	büyürse,	
Türkiye	de	büyür	ama	Ege’de	
sıkıntı	varsa	Türkiye’de	bu	sıkıntıyı	
yaşıyor.	O	nedenle	İzmir’e	özel	
ilgi	göstermek	zorundayız.	Ege,	
534	milyar	TL’lik	müthiş	bir	ticaret	
hacmine	sahip.”

Türkiye	İhracatçılar	Meclisi	
(TİM)	Başkanı	Mehmet	Büyükekşi,	
“Son	yıllarda	Yunanistan	ile	
olan	ihracatımızda	büyük	düşüş	
yaşadık.	10	milyar	dolarlık	hedefi	
yakalayamadık	ve	bu	ticaret	2.6	
milyar	dolara	yani	10	yıl	öncesine	
geriledi.	Bu	senenin	ise	atılım	
yılı	olacağına	inanıyor	ve	bu	
yıl	155	milyar	dolarlık	ihracatı	
yakalayacağımıza	inanıyorum.	
Bu	yıl	Türkiye	ile	Yunanistan	
arasındaki	ticaret	hacmi	ise	3	
milyar	dolara	yükselecek.	Amaç	
ise	sürdürülebilir	bir	ticaret	ortamı	
yaratmak”	diye	konuştu.							

Birlikte hareket etmeliyiz
Ege	Ekonomiyi	Geliştirme	

Vakfı	(EGEV)	Başkanı	Mehmet	Ali	
Susam	da,	“Bu	forumu	yaparken	
ülkemizin	çevresinde	gerginlik	ve	
savaşlar	sürerken	biz	ekonomiyi	
konuşmamız	gerektiğini	ele	aldık.	
Ege	sadece	İzmir	değil	aynı	
zamanda	Yunanistan	demektir.	
Ege’nin	birlikte	gelişimi	için	birlikte	
hareket	etmek	zorundayız.	Bu	
forumu	artık	karşılıklı	iki	ülke	başta	
olmak	üzere	Akdeniz	çanağındaki	
ülkelerin	katılımıyla	geleneksel	hale	
getirmeliyiz”	diye	konuştu.	Susam,	
Ege’nin	bilim,	sanayi,	turizm	ve	
teknolojinin	merkezi	olabileceğini,	
bunun	için	elini	taşın	altına	koması	
gerektiğini	de	sözlerine	ekledi.

Başbakan	 Yıldırım,	 gelecek	 yıl-
larda	 Türkiye’nin	 büyümede	 hız	
kesmeden	devam	edeceğini,	re-
formları	da	gerçekleştirmeyi	aynı	
şekilde	 sürdüreceğini	 belirterek,	
ekonomiye	 dair	 kararları	 alırken	
bunun	bir	 kenara	not	 edilmesini	
istedi.	 Ekonomik	 kararları	 alma-
nın	kolay	olmadığına	dikkati	çe-
ken	Yıldırım,	 “Türkiye’nin	 2018’i	
2017’den	daha	 iyi	 olacak.	Bunu	
kesinlikle	bir	yere	not	edin.	Hem	
enflasyon	tek	haneli	olmaya	de-
vam	edecek,	büyüme	hedefimiz	
en	az	yüzde	5,5.	Bakın	bu	yılın	3.	
çeyrek	büyümesi	çift	haneli	olur-
sa	şaşırmayın.	Yıl	sonu	büyüme	
yüzde	7	olursa	yine	şaşırmayın”	
diye	konuştu.	

2018 daha
iyi olacak

GÜNDEM
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Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 

Yorgancılar, bölgenin 
topyekun kalkınması 

için akıllı şehirler 
modelini önerdi. 

Yorgancılar, Sanayi 
4.0 sürecinde öne 
çıkan sektörlerin 
istenilen ivmeyi 

sağlayacak nitelikte 
olduğunu belirtirken, 
Eğitim 4.0’ın da buna 
paralel hale gelmesi 
gerektiğini savundu. 

Yorgancılar’dan Ege’ye
kalkınma reçetesi

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar,	
İzmir	ve	Ege’nin	kalkınmasında	

Çin’deki	Xiongen	akıllı	şehir	modelini	
örnek	gösterdi.	Ege’nin	lokomotifi	konu-
mundaki	İzmir’in	bölgedeki	diğer	illerle	
güçlü	yanlarını	birleştirmesi	gerektiğini	
savunan	Yorgancılar,	“Dünya	farklı	bir	
yöne	ilerlemekte	ve	kurulan	yeni	şehir-
lerle	yeni	dünya	düzeni	karşılanmaya	
çalışılmaktadır.	Bölgemizin	potansiyelini	
dikkate	alarak,	güçlü	sektörlerini	göze-
terek,	Çin	Xiongen	akıllı	şehir	modeli	
şeklinde	yeni	oluşumlara	gitmeliyiz.	Böl-
genin	merkezinde	limandan	çok	uzakla-
şılmadan	tüm	illerle	bağlantısı	olan	yeni	
nesil	şehir,	yeni	nesil	organize	sanayi	
bölgeleri	kurarak,	Sanayi	4.0’ın	gerek-
tirdiği	orta	ve	ileri	teknolojili	sektörlerde	
ağırlıklı	bir	yapılanma	temel	alınmalıdır.	
Bölgemizin	bu	doğrultuda	desteklene-
rek	ülke	ekonomisinin	itici	gücü	olması	
sağlanabilir.	Çünkü,	Bölgenin	ruhu	bu	
değişime,	iş	dünyası	da	bu	isteğe	ve	
güce	sahiptir”	dedi.

Ege	Ekonomik	Forum	kapsamında	
gerçekleştirilen	Ege	Bölgesi	Ekonomisi	
ve	Sanayisi	konulu	oturumda	“Değişen	

dünya	düzeninde	bölge	kalkınması”nı	
gündeme	taşıyan	EBSO	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Yorgancılar,	küresel	ekonominin	
bir	parçası	olarak,	dünyanın	gündemini	
doğru	okumadan	eksikliklerimizi	bilme-
den	kendimizi	geleceğe	hazırlayama-
yacağımızı	söyledi.	Geleceği	şekillen-
direcek	5	ana	gündem	maddesi	olarak;	
Sanayi	4.0	ile	akıllı	üretim,	akıllı	fabrika-
lar,	kıt	kaynakların	tükenecek	olmasıyla	
yenilenebilir	enerji	kaynakları,	küresel	
ısınma	ve	kullanım	kaynaklı	azalan	
tarım	alanları	ile	organik	tarım,	yaşla-
nan	nüfus-azalan	doğurganlık	ile	sağlık	
sektörü,	yerelde	kalkınma	doğrultusun-
da	yeni	nesil	şehirler	ve	bölgelerin	öne	
çıkmasını	sayan	Yorgancılar,	bunların	
aynı	zamanda	yerelde	kalkınma	modeli	
için	nereden	başlanacağının	da	rehberi	
olduğuna	işaret	etti.

Avantajlarımızı 
değerlendirelim
Ender	Yorgancılar,	Ege’nin	sos-

yo-ekonomik	gelişmişlikte	ilk	sırada	
olduğunu	belirtirken,	çok	sektörlü	yapı,	
cari	açığı	azaltan	ve	döviz	kazandıran	
sektörler,	yenilenebilir	enerjide	yüksek	

GÜNDEM
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potansiyel,	tarıma	dayalı	sanayi-
leşme,	organik	tarım	potansiyeli,	
Avrupa	pazarlarına	kolay	ulaşım	
imkanı,	turizmde	ise	deniz,	sağlık	
ve	kültürel	avantajlara	dikkat	çekti.	
Bilgi	ve	iletişim	teknolojileri,	sağlık	
biyoteknolojisi,	akıllı/teknik	teks-
til,	yenilenebilir	enerji	ile	makine	
sanayinin	öne	çıktığını	vurgulayan	
Yorgancılar,	bunların	ayrıca	Sana-
yi	4.0	sürecinde	istenilen	ivmeyi	
sağlayacak	nitelikte	olduğunu	
anlattı.	

EBSO	olarak	Sanayi	4.0’ı	
misyon	edindiklerini,	İzmirli	sa-
nayicilerin	farkındalığını	artırmak	
için	sürekli	gündemde	tuttuklarını	
belirten	Yorgancılar,	sözlerini	şöyle	
sürdürdü:

“Ana	üreticiden,	yan	sanayi-
ye,	tarımdan	sağlığa	kadar	tüm	
sektörlerde	belki	çok	keskin	olacak	
ama	yıkıcı	etkiye	sahip	bir	dö-
nüşüm	ile	karşı	karşıyayız.	Geç-
miş	sanayi	devrimlerinden	farkı;	
teknolojideki	ilerleme,	dijitalleşme-
deki	hız	doğru	kullanılırsa	aradaki	
açığın	kapanabileceğidir.	Çünkü	
potansiyelimiz	var	ama	altyapı-
mız	yok.	İşte	bu	noktada	Bölge	
kalkınmasında,	sanayileşmesinde	
Sanayi	4.0’ın	gereklerini	göz	ardı	
edemeyiz.	Başta	eğitim	ile	aradaki	
farkın	kapatılması,	dijitalleşme-
deki	hızın	artırılması	gerektiğini	
savunuyoruz.	Üyelerimize	yönelik	
yapmış	olduğumuz	“Sanayi	4.0	
Eğilim	Anketi”nde	Sanayi	4.0’ın	
yüzde	89.4	oranında	fırsat	olarak	
değerlendirilmesine	rağmen,	yük-
sek	maliyeti	nedeniyle	dijitalleş-
mede	yetersiz	kalındığını	gördük.	
Değişimi,	dönüşümü	zamanında	
gerçekleştiremediğimiz	için	de,	
şirket	ömürlerimiz	dünya	ortalama-
sının	altında	ve	daha	da	önemlisi	
marka	yaratamıyoruz.”

İnovatif olmalıyız
EBSO	Yönetim	Kurulu	Baş-

kanı	Yorgancılar,	Sanayi	4.0’ın	
‘olmazsa	olmazı’,	sürdürülebilir	
refahın	temelinin	yüksek	teknolojili	
üretim	olduğunu	da	anlatırken,	

88	Ar-Ge	merkezi,	10	Teknoloji	
Geliştirme	Bölgesi,	15	üniversite,	
İSO	500’de	83	firma,	İzmir’in	net	
beyin	göçünde	ilk	sırada	olmasına	
rağmen	patent	ve	marka	tescilinde	
Ege’nin	diğer	bölgelerin	gerisinde	
kaldığını	belirtti.	Yorgancılar,	“Ege	
patent	tescilinde	yüzde	7,	marka	
tescilinde	yüzde	12	pay	alırken	
Marmara’nın	yüzde	60’lar	seviyesi,	
daha	hızlı	yol	almamız	gerektiğini	
açıkça	ortaya	koyuyor.	Türkiye	
bir	patent	için	ABD,	Çin,	G.	Kore,	
Almanya	hatta	Polonya’dan	fazla	
harcama	yapıyor.	Üniversitelerimi-
zi	aktif	kullanarak	Bölgemiz	için	bu	
yanlıştan	dönelim”	dedi.

Ege’ye	beyin	göçü	devam	
ederken	nüfusun	üçte	birinin	de	
sanayide	çalışmasının	yüksek	
katma	değerli	üretim	yolunda	bir	
avantaj	olduğuna	dikkati	çeken	
Yorgancılar,	ithalat	bağımlılığının	
azaltılmasına	yönelik	yoğunlaşılan	
sektörlerde	güçlü	Bölgenin	dış	
ticaret	fazlası	vermesinin	de	2023	
hedefleri	açısından	iyi	değerlendi-
rilmesini	savundu.

Ender	Yorgancılar,	doğrudan	
yabancı	sermayeli	yatırımlardan	
Ege’nin	aldığı	payda	gerileme	
görülmesine	rağmen	İzmir’de	her	
5	yabancı	yatırımdan	birinin	imalat	

sanayine	yapıldığını	ve	kentin	
bu	anlamda	Türkiye’de	ilk	sırada	
yer	aldığını	vurgularken,	“Yatırım	
teşvik	sisteminde	dezavantajlı	
bölgelerimizin	dahi	5.	Bölge	teş-
viklerinden	faydalandığı	sektörle-
rin	potansiyeli	önemli	bir	fırsattır.	
Yabancı	yatırımları	bu	alanlara	
çekebilirsek	arzu	ettiğimiz	ivmeyi	
yakalayabiliriz”	diye	konuştu.

Ar-Ge ve yüksek teknoloji 
desteklenmeli
Ege	İhracatçı	Birlikleri	Koordi-

natör	Başkanı	Sabri	Ünlütürk’ün	
moderatörlüğünde	gerçekleştirilen	
oturumda;	Ege’nin	büyüme	strate-
jisi,	bölgedeki	verimlilik,	inovasyon	
ve	dış	rekabet,	serbest	bölgelerin	
kalkınmadaki	etkileri	tartışılırken,	
Ege	Serbest	Bölge	CEO’su	Dr.	
Faruk	Güler,	İnci	Holding	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	Perihan	İnci,	Denizli	
Sanayi	Odası	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Müjdat	Keçeci,	İzmir	Ata-
türk	OSB	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Hilmi	Uğurtaş,	Dokuz	Eylül	Üni-
versitesi	İİF	Öğretim	Üyesi	Prof.	
Dr.	Yaşar	Uysal	ile	Türk	Eximbank	
Genel	Müdürü	Adnan	Yıldırım	da,	
konuşmalarında	Ar-Ge	ile	yüksek	
teknoloji	yatırımlarının	desteklen-
mesi	gerektiğini	anlattı.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar,	
Ege’nin	topyekün	kalkınması	için	yapılması	gerekenleri	de	şu	başlıklar	
halinde	özetledi:
n İleri	teknolojiye	dayalı	sektörlerde	yoğunlaşması
n Yenilenebilir	 enerjide	 özellikle	 de	 rüzgar	 enerjisi	 ve	 ekipmanları	
üretiminde	üs	olması
n Organik	tarımda	markalaşması
n Yeni	nesil	OSB’lerin	ve	şehirlerin	kurulması	(Çin	örneği)
n Çandarlı	Limanı,	otoyol	ve	demiryolu	projeleri	gibi	altyapı	yatırımlarının	
hızla	tamamlanması
n Bölge	illerinin	limana	bağlantısının	yapılması
n Ar-Ge,	marka	ve	patent	yetersizliğine	öncelik	verilmesi
n Beyin	göçünün	verimli	kullanılması
n İlçe	bazlı	teşviklerin	temel	alınması
n Serbest	Şehir	statüsünün	değerlendirilmesi,	sağlık	serbest	bölgeleri	
ile	“sağlık	biyoteknolojisi”nde	güç	kazanılması
n Teknoloji	 Geliştirme	 Bölgeleri	 ile	 Türkiye’nin	 “Silikon	 Vadisi”	 olma	
fırsatını	yakalaması

Ege’nin kalkınma ajandası

GÜNDEM
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2018-2020 OVP’yi 
açıklayan Başbakan 
Yardımcısı Şimşek, 

uygulayacakları 
reformlar sayesinde 

bu dönemde yıllık 
yüzde 5.5 düzeyinde 

daha dengeli, 
sürdürülebilir ve 

kapsayıcı bir büyüme 
hedeflediklerini 

söyledi. 2020’de kişi 
başına gelirin 13 

bin doları aşacağını 
belirten Şimşek, “Bu 
program Türkiye’ye 

sınıf atlatacak” dedi.

Başbakan	Yardımcısı	Mehmet	
Şimşek,	2018-2020	yıllarını	
kapsayan	Orta	Vadeli	Program	

sonunda	kişi	başına	milli	gelirin	
13	bin	doları	aşacağını	belirterek,	
“Nihai	hedefimiz	tabi	ki	ülkemizin	
refah	seviyesini	daha	da	yükselterek	
ekonomimizi	üst	gelir	seviyesine	
taşımaktır.	Bu	program	Türkiye’ye	sınıf	
atlatacak,	yüksek	gelirli	ülkeler	sınıfına	
sokacak”	dedi.

Başbakan	Yardımcısı	Şimşek,	
2018-2020	Orta	Vadeli	
Programı’nı	Kalkınma	
Bakanı	Lütfi	Elvan	ve	
Maliye	Bakanı	Naci	
Ağbal	ile	birlikte	açıkladı.	
Şimşek,	OVP’nin	temel	
amaçlarının	büyümenin	
hızlandırılması,	istihdamın	
artırılması	ve	gelir	
dağılımının	iyileştirilmesi	
olduğunu	belirtti.	OVP’nin	
beş	ayağı	bulunduğunu	
kaydeden	Şimşek,	
bunları	makroekonomik	
istikrarın	sürdürülmesi,	
beşeri	sermaye	ve	
işgücünün	kalitesinin	
artırılması,	yüksek	
katma	değerli	üretimin	
yaygınlaştırılması,	iş	
ve	yatırım	ortamının	

iyileştirilmesi,	kamuda	kurumsal	
kalitenin	artırılması	olarak	sıraladı.

Şimşek,	“Kamu	yatırımlarının	
öncelikli	altyapı	alanlarına	
yönlendirilmesine	devam	edilecek.	
Bölünmüş	yol,	liman,	demiryolu,	sulama	
ve	arazi,	maden	arama,	Ar-Ge	öncelikli	
değerlendirilecek.	Vatandaşlarımızın	
yaşam	kalitesini	artıracak	nitelikte	
öncelikli	altyapı	alanlarına	
yönlendirilmesine	devam	edilecek”	dedi.

Her	yıl	5.5	büyüme
20
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Dört yıllık büyüme öngörüsü
Başbakan	Yardımcısı	Şimşek,	

Türkiye	ekonomisinde	bu	yıl	
yüzde	5.5	büyüme	öngördüklerini,	
OVP	döneminde	de	yıllık	5.5	
büyüme	hedeflediklerini	söyledi.	
Bu	oranın	yüksek	bulunabileceğini	
belirten	Şimşek,	son	14	yılda	
Türkiye’nin	küresel	krize,	iç	ve	
dış	şoklara	rağmen	ortalama	
yüzde	5.6	büyüdüğünü	kaydetti.	
Mehmet	Şimşek,	“Yeni	Orta	
Vadeli	Program	döneminde	
de	uygulayacağımız	reformlar	
sayesinde	yüzde	5.5	düzeyinde	
daha	dengeli,	sürdürülebilir	ve	
kapsayıcılığını	artırdığımız	bir	
büyüme	politikası	hedefliyoruz”	
dedi.

Sınıf atlatacak
Şimşek’in	yaptığı	açıklamaya	

göre,	bu	yıl	kişi	başına	milli	gelir	
10	bin	579	dolar	olacak.	Kişi	
başına	milli	gelirin	2018’de	11	
bin	409	dolara,	2019’da	12	bin	
100	dolara,	2020’de	ise	13	bin	
24	dolara	yükselmesi	hedeflendi.	
Şimşek,	2020	yılındaki	hedefe	
ulaşıldığında	Dünya	Bankası	
tanımına	göre	12	bin	235	dolarlık	
eşik	de	aşılarak	Türkiye’nin	
yüksek	gelirli	ülkeler	arasına	
gireceğini	belirtti.	Milli	gelir	dolar	
bazında	2020	sonunda	1.1	trilyon	
dolara	çıkacak.	2016	sonunda	
24	bin	636	dolar	olan	satın	alma	
gücü	paritesine	göre	kişi	başı	
milli	gelir	ise	2020’de	31	bin	774	
dolara	ulaşacak.

Yeni	Orta	Vadeli	Program’a	
göre,	bu	yıl	sonunda	ihracatın	
156.5	milyar	dolar,	2018’de	169	
milyar	dolar,	2019’da	182	milyar	
dolar,	2020’de	195	milyar	dolar;	
ithalatın	2017’de	222	milyar	dolar,	
2018’de	237	milyar	dolar,	2019’da	
253	milyar	dolar,	2020’de	272	
milyar	dolar	olarak	gerçekleşmesi	
bekleniyor.

İşsizlik ve enflasyon 
tek hane olacak
Şimşek,	işsizlik	oranının	

Başbakan	Yardımcısı	Mehmet	Şimşek	tarafından	sunulan	OVP’de	acele	
kamulaştırmanın	kaldırılmasından	lojman	satışına	kadar	bir	dizi	eyleme	
yer	verildi.	OVP	amacını	gerçekleştirmeye	yönelik	makroekonomik	istik-
rar,	beşeri	sermaye,	yüksek	katma	değerli	ürünlere	geçiş,	yatırım	ortamı	
ve	kamu	kalitesine	yönelik	eylemlerden	bazıları:
n Gıda	 fiyat	 oynaklığına	 karşı,	 lisanslı	 depoculuk	 geliştirilecek,	 soğuk	
zincir	zorunlu	olacak,	toptancı	hal	yasası	değişecek.
n Cari	harcamalar	kısılacak,	taşıt	kullanımı	azaltılacak.
n Zorunluluk	dışında	kamu	binası	yapımı	durduruldu.	
n Çok	zorunlu	olmadıkça	acele	kamulaştırma	yapılmayacak.
n Yatırımlarda;	yük	odaklı	bölünmüş	yol,	liman	ve	demiryolu,	demiryolu	
iltisak	hattı,	sulama	ve	arazi	toplulaştırma	öncelikli	olacak.
n Hazine’ye	ait	tarım	alanları	yine	tarımda	kullanılmak	şartıyla	satılacak.
n Şehir	içinde,	eski	ve	deprem	riskli	kamu	lojmanları	satılacak.
n Turistik	tesisler	dahil	Hazine	taşınmazlarının	lehtar	ve	kiracılarına	doğ-
rudan	satışı	kolaylaştırılacak.
n Emlak	Bankası	yeniden	yapılandırılacak.
n Emlak	vergilerinde	mevzuat	yenilenecek.
n e-İhracat	kolaylaştırılacak,	ihracatçıya	“Tek	Noktadan	İhracat”	kolaylığı	
ve	tek	pencere	uygulaması	sağlanacak.
n Doğu-batı	demiryolu	yatırımları	hızlanacak.	Limanların	ulaşım	altyapı-
sı	güçlendirilecek.
n Öğretmen	Akademisi	kurulacak.	Tematik	mesleki	ve	teknik	lise	uygula-
ması	genişletilecek.	Üniversiteler	ihtisaslaştırılacak.
n Sosyal	 yardım	alan	ve	çalışabilir	 durumdaki	bireylerin	üretkenliğinin	
artırılması	sağlanacak.
n Kamuda	taşeron	düzenlenecek.
n TÜBİTAK	ve	Enstitüleri	yeniden	yapılandırılacak.
n Özel	Ar-Ge	ve	tasarım	merkezlerinin	sayısı	1000’e	çıkarılacak.
n Açık	kaynak	kodlu	yazılımların	kullanımı	yoluyla	kamuda	bilgi	güvenliği	
ve	tasarruflar	artırılacak.
n İlaç	ve	tıbbi	cihaz	sanayii,	raylı	sistem	ve	havayolu	araçları,	savunma	
sistemleri,	enerji	ekipmanları,	bilişim	ve	haberleşme	sistemleri	alanlarına	
öncelik	verilecek.
n Kalkınma	Bankası’nın	sermayesi	artırılacak.
n Eximbank	ödenmiş	sermayesi	artırılacak.
n Faizsiz	finansal	sistem	geliştirilecek.
n BES’in	kapsamı	genişletilecek.
n Proje	Bazlı	Teşvik	Sisteminin	tanıtımına	ağırlık	verilecek,	başta	petro-
kimya	sektörü	olmak	üzere	büyük	ölçekli	stratejik	yatırımlar	desteklene-
cek.
n ÇED	raporu	2	ayda	alınacak.
n Yerli	marka	otomobil	destek	programı	hayata	geçirilecek.
n Su	Kanunu	çıkarılacak,	meralar	girişimcilere	tahsis	edilecek.
n Büyük	ölçekli	yatırımlara	uygun	yer	tahsisi	kolaylaştırılacak.
n KOBİ’lerin	finansmana	erişimini	kolaylaştırmak	üzere	banka	 teminat	
mektubu	yerine	Kefalet	Sigortası	kullanabilmesine	imkan	sağlayacak	dü-
zenleme	oluşturulacak.
n Toptancı	Hal	Yasası	çıkarılacak.
n TODAİE,	 pratik	 eğitimler	 veren,	 kamuya	 personel	 yetiştiren,	 kamu	
personeli	yetiştirme	merkezi	olarak	yeniden	yapılandırılacak.

Lojmanlar satılacak,
acele kamulaştırma yok
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bu	yıl	sonunda	yüzde	10.8	
öngörüldüğünü,	gelecek	yıl	yüzde	
10.5,	2019’da	yüzde	9.9,	2020	
yılında	da	yüzde	9.6	hedeflendiğini	
anlattı.

Bu	yıl	sonunda	enflasyonun	
yüzde	9.5	öngörüldüğünü	belirten	
Şimşek,	gelecek	yıl	yüzde	7,	
2019’da	yüzde	6,	2020’de	ise	
yüzde	5	hedefi	koyduklarını	
anlattı.	Enflasyonla	mücadelede	
katedilen	mesafeye	de	dikkati	
çeken	Şimşek,	enflasyonda	
belirgin	bir	düşüş	oluncaya	
kadar	fiyat	istikrarına	odaklı	para	
politikasına	devam	edilmesinin	
yanısıra	yapısal	alanlarda	atılacak	
eşgüdümlü	adımlarla	enflasyonda	
kalıcı	düşük	seviyelerin	
yakalanmasının	öncelikli	hedef	
olduğunun	altını	çizdi.

Mali	disiplinin	korunduğunu	
belirten	Şimşek,	yönetilebilir	
bir	bütçe	ve	cari	işlemler	açığı	
olduğunu,	bunu	sürdürülebilir	
bir	büyüme	ile	desteklediklerini	
bildirdi.

Cari açık bu yıl artacak, 
2020’de yüzde 3.9’a düşecek
2016’da	milli	gelire	oranla	

yüzde	3.8’e	kadar	gerileyen	
cari	işlemler	açığının	2017’de	
altın	ve	enerji	dengesindeki	
bozulma	nedeniyle	bir	miktar	
artmasını	beklediklerini	söyleyen	
Şimşek,	“Program	döneminde	
uygulayacağımız	politikalar	
sayesinde	cari	açığın	GSYH’ye	
oranının	kademeli	olarak	

gerileyerek	2020’de	yüzde	3.9’a	
düşeceğini	tahmin	ediyoruz.	Cari	
açığın	finansmanını	iyileştirmeye	
yönelik	çabalarımız	devam	
ediyor.	Özellikle	yatırım	ortamının	
iyileştirilmesi	bu	konuda	temel	
önceliğimizdir”	diye	konuştu.

Kefalet Sigortası geliyor
KOBİ’lerin	finansmana	

erişimini	kolaylaştırmak	için	banka	
teminat	mektubu	yerine	kefalet	
sigortası	kullanmasına	imkan	
sağlayacak	düzenleme	yapılacak.	
Kamuda	yeni	kurum	kurulması	
sınırlandırılacak,	mevcut	kurumlar	
da	yeniden	yapılandırılacak.	
Büyükşehir	Belediye	Kanunu	
yeniden	düzenlenecek.	Büyük	
OSB’lerde	tasarım	ve	dijital	
dönüşüm	merkezleri	kurulacak.

Büyümenin bileşenleri
Kalkınma	Bakanı	Lütfi	

Elvan’ın	verdiği	bilgiye	göre,	
2018	yılı	büyümesine	talep	
açısından	tüketim	3.2	puan,	sabit	
sermaye	yatırımları	1.5	puan,	net	
ihracat	ise	pozitif	0.8	puan	katkı	
yapacak.	Sektörler	açısından	
bakıldığında	ise;	hizmetler	3.4,	
sanayi	1.1,	tarım	0.3	puan	katkı	
verecek.	Elvan,	kapasite	kullanım	
oranının	yüzde	80’e	yaklaşması,	
stoklardaki	azalma	nedeniyle	
sanayi	yatırımları	yönünden	artış	
beklemeleri	yanında,	toplam	
faktör	verimliliğinde	de	yükseliş	
beklendiğini	söyledi.

OVP’nin	bütün	bileşenlerinin	
büyüme	ve	istihdama	odaklandı-

ğını	belirten	Lütfi	Elvan,	yatırımlar	
açısından	petrokimya,	ilaç,	yazı-
lım,	savunma	sanayi,	biyoteknoloji,	
nanoteknoloji	alanında	belirlenen	
8-10	alanın	araştırma	merkezleriy-
le	destekleneceğini	ve	bu	alanlara	
yönelik	ticarileşmeyi	destekleye-
cek	politikaların	uygulanacağını	
kaydetti.

Elvan,	yüksek	büyüme	döne-
minde	enflasyonun	düşürüleme-
yeceğine	ilişkin	görüşler	bulundu-
ğunu	vurgulayarak,	iktidarlarının	
ilk	yıllarında	Türkiye	ekonomisinin	
yüksek	büyümesine	karşın	enflas-
yonun	düşürüldüğüne	dikkat	çekti.

Mali disiplinden 
taviz verilmedi
Maliye	Bakanı	Naci	Ağbal	da,	

gerek	OVP	gerekse	bütçe	hazırla-
nırken	mali	disipline	önem	verdik-
lerini	belirterek	şunları	söyledi:

“2018	bütçesi	büyümeye	destek	
verecek.	Yatırıma,	üretime,	hiz-
mete	ve	sanayiye	destek	verecek.	
Türkiye	karşı	karşıya	olduğu	jeopo-
litik	riskleri	yönetecek	ve	getirdiği	
riskleri	karşılayabilecek	güce	sa-
hip.	KGF	bütçe	yansıması	devam	
edecek.	Özel	sektör	yatırımlarını	
desteklemeye	devam	edeceğiz.	
Eximbank	üzerinden	destek	devam	
edecek.	Esnaf	ve	sanatkara	destek	
sürecek.	Çiftçiye	mazot	deste-
ği	devam	edecek.	Yukarı	yönlü	
harcama	baskılarını	yönetebilmek	
ve	mali	disiplini	sürdürebilmek	için	
tedbirler	aldık,	almaya	devam	ede-
ceğiz.	2018	için	mali	disiplin	çıpası	
olarak	kullanacağız.”

GÜNDEM
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Önümüzdeki 
3 yıllık dönemde 

ekonomi politikasının 
temel amacı; 

makro ekonomik 
istikrarı korumak, 

mali disiplini 
sürdürmek, cari 

dengeyi iyileştirmek, 
enflasyonu 

düşürmek, büyümeyi 
hızlandırmak, 

istihdamı artırmak 
ve gelir dağılımını 

iyileştirmek olacak.

Orta	Vadeli	Mali	Plan	
yayımlandı

Yüksek	Planlama	Kurulu’nun	
(YPK)	2018-2020	dönemini	kap-
sayan	"Orta	Vadeli	Mali	Plan"a	

(OVMP)	ilişkin	kararı,	5	Ekim	tarihli	
Resmi	Gazete'de	yayımlandı.	Planda,	
büyüme	ve	istihdama	yönelik	politika	ve	
tedbirler	temel	öncelik	olarak	belirlendi.	
Aynı	dönemde	orta	vadede	nitelikli	istih-
dam	oluşturan,	enflasyon	ve	cari	açığa	
yol	açmayan,	ağırlıklı	olarak	yurt	içi	
tasarruflar	ve	doğrudan	yabancı	yatırım-
larla	finanse	edilen,	yatırım	ve	ihracata	
dayalı	bir	büyüme	yapısı	hedeflendi.	Bu	
dönemde	öncelikli	olarak,	büyümenin	ve	
istihdamın	niceliğiyle	kalitesinin	artma-
sına	hizmet	edecek	politika	ve	tedbirler	
uygulanacak.	

Maliye politikası, para politikası 
hedefleriyle uyumlu olacak
Bu	dönemde	maliye	politikası,	temel	

amaç	ve	önceliklerle	birlikte	para	politi-
kası	hedefleriyle	uyumlu	olacak,	eko-
nomik	istikrarın	korunmasına,	büyüme	
potansiyelinin	yukarı	çekilmesine,	cari	
açığın	sürdürülebilir	düzeyde	tutulma-
sına,	yurt	içi	tasarrufların	artırılması	
ve	yatırımların	teşvikine	katkı	verecek	
şekilde	uygulanacak.

Söz	konusu	3	yıllık	dönemde,	kamu	
harcama	ve	gelirlerinin	milli	gelir	içindeki	
payı	sınırlandırılacak	ve	etkinliği	artırı-
lacak.	

Kamu	gelirleri	içinde	vergi	gelirleri-
nin	payı	artırılarak,	sağlıklı	ve	sürekli	
kaynaklardan	kamu	geliri	elde	edilecek.	
Kamu	kesimi	borçlanma	gereği	kontrol	
altında	tutulacak,	maliye	politikasının	
sürdürülebilirliği	gözetilecek,	kamu	
maliyesi	alanında	elde	edilen	kazanım-
ların	gelecek	dönemde	de	korunması	
sağlanacak.

GÜNDEM
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Önceliğini yitirmiş projeler 
sonlandırılacak
Plan	döneminde,	yapısal	

reformların	mali	disiplini	
destekleyici	bir	araç	olarak	
kullanılmasına	devam	edilecek.	
Mevcut	harcama	programları	
gözden	geçirilecek,	önceliğini	
yitirmiş	faaliyet	ve	projeler	
sonlandırılacak.	Harcamalar,	
özellikle	büyümeyi	destekleyecek	
kamu	altyapı	yatırımlarında,	
teşviklerde,	bölgesel	kalkınmada,	
eğitim	alanında	ve	Ar-Ge	
desteklerinde	kullanılacak	şekilde	
önceliklendirilecek.

65.9 milyar TL bütçe açığı 
öngörüldü
Plana	göre,	gelecek	yıl	

merkezi	yönetim	bütçe	açığının	
65	milyar	924	milyon	lira	olması	
öngörülüyor.	Söz	konusu	bütçe	
açığının	2019'da	73	milyar	240	
milyon	lira,	2020'de	70	milyar	537	
milyon	lira	olacağı	tahmin	ediliyor.

Merkezi	yönetim	bütçe	
açığının	Gayri	Safi	Yurtiçi	
Hasıla'ya	(GSYH)	oranının	2018	
ve	2019	için	yüzde	1.9	olması	
planlanırken,	2020'de	de	yüzde	
1.6'ya	gerilemesi	öngörülüyor.

Gelecek	yıl	için	5	milyar	776	
milyon	lira	olarak	belirlenen	faiz	
dışı	fazlaya	ilişkin	tahminin,	2019	
yılında	11	milyar	760	milyon	
liraya,	2020	yılında	da	25	milyar	
463	milyon	liraya	yükselmesi	
bekleniyor.	Faiz	dışı	fazlanın	
GSYH'ye	oranı	ise	2018	yılı	için	
yüzde	0.2,	2019	için	yüzde	0.3,	
2020	yılı	için	de	yüzde	0.6	olarak	
hesaplandı.

2018'de bütçe gideri 
762.7 milyar lira olacak
Plandaki	tahminlere	göre,	

bütçe	giderleri	2018	yılında	762	
milyar	753	milyon	lira,	2019'da	
838	milyar	499	milyon	lira,	
2020'de	912	milyar	885	milyon	lira	
olacak.

Bütçe	gelirleri	ise	gelecek	
yıl	net	696	milyar	829	milyon	
lira,	2019'da	765	milyar	260	
milyon	lira,	2020'de	de	842	
milyar	348	milyon	lira	düzeyinde	
gerçekleşecek.	Aynı	yıllar	itibarıyla	
sırasıyla	net	599	milyar	425	
milyon	lira,	663	milyar	872	milyon	
lira	ve	730	milyar	542	milyon	lira	
vergi	geliri	elde	edilecek.	

Bu	arada,	AB	tanımlı	genel	
yönetim	borç	stokunun	GSYH'ye	
oranının	da	2018	yılında	

yüzde	28,5,	2019'da	yüzde	28,	
2020'de	de	yüzde	27.5	olması	
hedefleniyor.

Faiz dışı giderler
Orta	Vadeli	Mali	Plana	göre,	

faiz	dışı	giderler	2018	yılında	691	
milyar	53	milyon	lira,	2019	yılında	
753	milyar	499	milyon	lira	ve	2020	
yılında	da	816	milyar	885	milyon	
lira	olacak.	Faiz	dışı	giderlerin	
GSYH'ye	oranı	ise	2018	yılı	için	
yüzde	20,1,	2019	için	yüzde	19.5,	
2020	yılı	için	yüzde	18.9	olarak	
belirlendi.	

Gelecek	yıl	merkezi	yönetim	
bütçesi	gelirlerinin	GSYH'ye	
oranının	da	2018'de	yüzde	20.2,	
2019'da	yüzde	19.8,	2020'de	
de	yüzde	19.5	olacağı	tahmin	
ediliyor.

Türkiye	ekonomisinin	bu	yılın	ilk	iki	çeyreğinde	yüzde	5’in	üzerin-
de	büyümesi	ve	öncü	göstergeler,	bazı	uluslararası	kurum	ve	kuru-
luşların	Türkiye’ye	ilişkin	büyüme	tahminlerini	artırmalarına	yol	açtı.	

Türkiye	İstatistik	Kurumu	(TUİK)	verilerine	göre,	Ocak-Mart	
döneminde	yüzde	5.2	büyüyen	Türkiye	ekonomisi,	Nisan-Haziran	
döneminde	de	yüzde	
5.1’lik	büyüme	oranını	
yakaladı.

Bu	veriler	öncesinde	
Türkiye’ye	ilişkin	büyüme	
öngörülerini	düşük	tutan	
bazı	kurum	ve	kuruluşlar,	
sergilenen	performansın	
ardından	tahminlerini	
birer	birer	yukarı	yönlü	
revize	etti.	İşte	tahminle-
rini	revize	eden	kuruluş-
lar	ve	yeni	tahminleri:	

8 kuruluş büyümeyi revize etti

8 kuruluş büyümeyi revize etti

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 5'in üzerinde büyümesi ve öncü 
göstergeler, bazı uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini 
artırmalarına yol açtı. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Ocak-Mart döneminde yüzde 5.2 büyüyen 
Türkiye ekonomisi, Nisan-Haziran döneminde de yüzde 5.1'lik büyüme oranını yakaladı.
Bu veriler öncesinde Türkiye'ye ilişkin büyüme öngörülerini düşük tutan bazı kurum ve 
kuruluşlar, sergilenen performansın ardından tahminlerini birer birer yukarı yönlü revize etti. 
İşte tahminlerini revize eden kuruluşlar ve yeni tahminleri: 

Kuruluş
Önceki
değer

Sonraki
değer

Goldman Sachs 1.8 2.3

Moody’s 2.2 3.7

Fitch Ratngs 2.3 5.5

Dünya Bankası 3 3.5

Morgan Stanley 3.3 4.3

Nomura 4.2 5.5

IMF 2.5 5.1

GÜNDEM
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HABER

2018’de	reel	sektöre
37	milyar	TL

2018	yılı	bütçe	büyüklük-
leri	belli	oldu.	Gelecek	
yıl	691.1	liralık	bütçe	

gelirlerine	karşın	762.8	milyar	
liralık	gider	ve	65.9	milyar	lira	
düzeyinde	de	açık	öngörüldü.	
Gelirler	içinde	verginin	payı	
599.4	milyar	TL	olarak	belir-
lendi.	Maliye	Bakanı	Naci	Ağ-
bal,	2018	yılı	bütçe	tasarısının	
Bakanlar	Kurulu’na	sunulması	
nedeniyle	düzenlediği	basın	
toplantısında,	2018-2020	OVP	
döneminde	üç	yıl	boyunca	
genişlemeci	maliye	politikası-
nın	devamını	öngördüklerini	
ancak	bunun	sürdürülebilir	
sınırlar	içinde	olacağını	açık-
ladı.	Ağbal’ın	açıklamalarına	göre,	
bütçede	reel	sektör	destekleri	için	
37	milyar	liralık	ödenek	ayrıldı.	
Bu	rakamın	20	milyar	lirayı	aşan	
bölümü	sosyal	güvenlik	prim	des-
teklerinden,	3	milyar	liralık	bölümü	
KGF	programı	uygulamalarıyla	
oluşabilecek	risk	üstlenimlerinden,	
3.2	milyar	liralık	bölümü	de	ihracat	
desteklerinden	oluşacak.	Ağbal,	
bütçe	gelirleri	içinde	önceki	dönem	
özelleştirmelerden	ödemelerle	6	
milyar	TL	özelleştirme	geliri	elde	
edileceğini,	yeni	satışlarla	birlik-
te	2018	özelleştirme	gelirinin	10	
milyar	TL	olarak	öngörüldüğünü	
belirtti.

Yatırım ödenekleri
2018	bütçesinde	yatırım	öde-

nekleri	bir	önceki	yıla	göre	yüzde	
10	artırılarak	85.1	milyar	TL	olarak	
belirlendi.	Eğitime	ayrılan	ödenek	
134.2	milyar	TL,	sağlığa	ayrılan	
bütçe	126.8	milyar	TL	oldu.	Sağlık	
harcamaları	içinde	ilaç	bütçesi	29	
milyar	TL	olarak	belirlendi.

Toplam	85.1	milyar	TL	olan	
yatırım	ödenekleri	içinde,	ulaştır-
ma	25.5,	tarım	10.1,	eğitim	14.3,	
sağlık	8.5	diğer	yatırımlar	26.8	
olarak	belirlendi.	Naci	Ağbal,	mer-
kezi	yönetim	yanında,	düzenleyici	
kuruluşlar,	sosyal	güvenlik	ve	yerel	
yönetimlerin	dahil	olduğu	toplam	

kamu	yatırım	bütçesinin	ise	
141	milyar	TL’ye	ulaştığını	
belirtti.

Reel sektör destekleri
Bütçede,	reel	sektör	

destekleri	için	37	milyar	TL	
ödenek	ayrıldı.	Bunlar	içinde	
en	büyük	pay	20	milyar	TL’yi	
aşan	miktarda	sosyal	güvenlik	
prim	desteklerine	verildi.	Naci	
Ağbal,	2017	KGF	programı	
uygulamalarından	risk	üstle-
nimlerinden	gelecek	tutar	için	
de	3	milyar	TL	ayırdıklarını	
belirtti.	Bütçeden	Ar-Ge	harca-
maları	için	ayrılan	kaynak	da	
yaklaşık	5	milyar	TL	düze-

yinde	oldu.	Savunma	ve	güvenlik	
harcamaları	için	Savunma	Sanayii	
Destekleme	Fonuna	aktarılacak	
kaynak	da	18.7	milyar	TL	olarak	
belirlendi.	2018	bütçesinde	Tarıma	
30	milyar	TL	ödenek	ayrılırken,	
bunun	15	milyar	TL’si	destek	
programlarına,	10	milyar	TL’si	de	
tarımsal	yatırımlara	verildi.

Garantilere 3.6 milyar TL
Maliye	Bakanı	Naci	Ağbal,	ka-

mu-özel	ortaklığı	modeliyle	yapılan	
çeşitli	projelerden	gerek	garanti,	
gerekse	kira	ödemeleri	nedeniyle	
çeşitli	ödemeler	geldiğini	ve	bunun	
için	de	ödeneğin	ayrıldığını	söyle-
di.	Ağbal,	garantilerden	kaynaklı	
ödeneğin	3.6	milyar	TL	olduğunu	
belirtti.	Köprü	ve	tünellerden	bazı-
larında	verilen	garanti	kapsamında	
kamuya	ödeme	yükü	geldiğini	
belirten	Ağbal,	“Bunu	daha	önce	
gördük.	Gerek	Ankara	Esenboğa	
gerekse	Atatürk	Havalimanında..	
Burada	kritik	unsur	büyümedir.	
Büyümemizi	sürdürürsek,	gelecek	
yıllarda	bu	ödemeler	olmayacak,	
hatta	gelir	elde	edeceğiz”	dedi.

Bu	arada	Naci	Ağbal’dan	Kurumlar	Vergisi’ndeki	artışın	sürekli	
olmadığı	yönünde	mesaj	geldi.	Ağbal,	Kurumlar	Vergisi’nin	2	
puan	artırılmasına	yönelik	bir	soruyu	yanıtlarken,	“Sadece	geçici	
olarak	yaptığımız	bu	düzenlemeyi	imkan	bulursak	eski	haline	
getireceğiz.	Kalıcı	bir	düzenleme	değil.	Mali	alanımız	olduğu	anda	
o	vergi	artışından	vazgeçeceğiz”	dedi.	Bakan	Ağbal,	düzenlemenin	
geçici	maddeyle	yapılması	ve	Bakanlar	Kurulu’na	indirim	yetkisi	
verilmesinin	de	bu	amaca	yönelik	olduğunu	vurguladı.

Kurumlar Vergisi ilk  fırsatta inecek
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Türkiye’nin 
ihracatla 

büyüyeceğini, 
ekonomimizin 

ihracatla 
güçleneceğini 

biliyoruz.  
İhracatçılarımızın 

finansman 
ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek, 
yeni pazarlara 

açılmalarını 
sağlamak için 
dünyanın dört 

bir yanında 
yeni işbirlikleri 
geliştiriyoruz.

Bir	bankanın	ekonomi	içindeki	en	
temel	ve	en	önemli	işlevi	topladığı	
fonlarla	finansman	ihtiyacı	olanların	
taleplerini	karşılamaktır.	Bu	anlamda	
banka	ekonomide	aracılık	işlevi	görür.	
Piyasaları	finanse	etmek	üzere	toplanan	
söz	konusu	fonlar	ise	kaynakları	
itibarıyla	çeşitlilik	gösterir.	Örneğin,	ticari	
bankacılık	sistemi	içerisinde	toplanan	
mevduatlar,	kredi	talepleri	için	ihtiyaç	
duyulan	kaynağın	önemli	bir	kısmını	
teşkil	eder.	Fakat	Bankacılık	Kanunu’na	
göre	kalkınma	ve	yatırım	bankaları	
grubunda	yer	alan	ve	mevduat	
toplama	yetkisine	sahip	olmayan	
Bankamız,	kaynak	yapısı	itibarıyla	ticari	
bankalardan	farklı	bir	yapıya	sahiptir.	
İhracatçılarımızın	finansman	ihtiyaçlarını	
karşılamak	için	Merkez	Bankası’nın	
sağladığı	reeskont	kaynağını,	öz	
kaynaklarını,	yurt	içi	ve	yurt	dışı	para	
ve	sermaye	piyasalarını	kullanır.	Dünya	
Bankası,	İslam	Kalkınma	Bankası,	
Avrupa	Yatırım	Bankası	gibi	uluslararası	
finansal	kuruluşlardan	fon	temin	ederek	
ihracatçılarımıza	finansman	sağlar.	
Bu	sebeple	uluslararası	ilişkilerini	
geliştirmek	ve	işbirlikleri	tesis	etmek	
Bankamızın	ihracatçılara	sağladığı	
olanakları	artırması	ve	çeşitlendirmesi	
için	hayati	bir	önem	taşır.

Mevcut	durumda,	Türk	Lirası	kredi	
stoku	ağırlıklı	olarak	öz	kaynaklarımızla	
fonlanmaktadır.	Türk	Eximbank’ın	döviz	
kaynakları	ise	TCMB’nin	Bankamıza	
sağladığı	reeskont	kaynağı,	yurt	dışı	
bankalar,	uluslararası/uluslar	üstü	kredi	
ve	garanti	sağlayan	kuruluşlardan	temin	
edilen	fonlar	ve	yurt	dışı	tahvil	ihraçları	
yoluyla	oluşturulmaktadır.

Türk	Eximbank	2017	yılında	döviz	
kaynaklarında	devamlılık	ve	artış	
sağlamak,	ihracatın	ve	ihracata	yönelik	
yatırımların	finansmanı	için	mevcut	
kaynak	yapısını	çeşitlendirme	yönünde	
önemli	adımlar	atmıştır.	Bugüne	
kadar	geniş	bir	coğrafyadan,	tahvil	
ihraçları	dahil	olmak	üzere	uluslar	üstü	
kuruluşlardan	ve	dünyanın	önde	gelen	
bankalarından	sendikasyon	kredisi	
ve	ikili	ticari	krediler	yoluyla	toplam	
3,3	milyar	dolar	kaynak	sağlamıştır.		
Uluslararası	platformlarda	Türkiye’ye	
olan	güvenin	bir	göstergesi	olarak	
daha	düşük	maliyetlerle	yenilediğimiz	
sendikasyon	kredileri	ile	önceki	
dönemlere	göre	daha	düşük	maliyetli	
finansman	olanaklarına	erişim	
sağlanmıştır.	Bunun	bir	sonucu	olarak	
Bankamız	ihracatçılarımıza	sağladığı	
piyasadaki	en	uygun	maliyetli	kredi	olan	
reeskont	döviz	kredisi	faiz	oranlarında	

Türk	Eximbank	uluslararası	
işbirliğini	artırıyor

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

EGE’DEN
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Ağustos	ayında	10’ar	baz	puanlık	
yüzde	20’ye	varan	oranlarda	
indirim	kararı	almıştır.	Öte	yandan,	
Eylül	ayı	itibarıyla	5	yıl	vadeli	ve	
swap	oranı	üzerine	yüzde	2,625	
(Libor+yüzde	2,625)	maliyetli	500	
milyon	dolar	tutarında	Eurotahvil	
ihracı	gerçekleştirilmiştir.	Bu	
işlem,	Bankamızın	bugüne	kadar	
gerçekleştirdiği	en	uygun	maliyetli	
tahvil	ihracıdır.	Ayrıca,	ihracat	
kredi	portföyümüzdeki	gelişmelere	
bağlı	olarak,	Banka	tarihinde	ilk	
defa	sukuk	(İslami	tahvil)	ihraç	
etmeyi	de	değerlendirmektedir.

Finansman	kaynaklarımızı	
çeşitlendirme	yönünde	
attığımız	adımlarla	beraber	
ihracatçılarımızın	iş	olanaklarını	
geliştirmek	amacıyla	üçüncü	
ülkelerde	ortak	gerçekleştirilecek	
projeler	kapsamında	her	
kuruluşun	kendi	ülkesinden	
gerçekleşen	ihracata	doğrudan	
kredi,	garanti	ve	sigorta	desteği	
sağlaması	veya	kuruluşlar	
arası	bilgi	alışverişi	ve	eğitim	
olanaklarına	yönelik	işbirliği	
anlaşmaları	imzalanmaktadır.	
Daha	önce	US	Exim	(ABD),	
Katar	Kalkınma	Bankası,	ICIEC	
(The	Islamic	Corporation	for	
the	Insurance	of	Investment	
and	Export	Credit),	Dhaman	
gibi	birçok	ihracat	destek	
kuruluşuyla	imzaladığımız	işbirliği	
anlaşmalarına	2017	yılı	içerisinde	
UKEF	(İngiltere),	SACE	(İtalya),	
Credendo	(Belçika),	K-Sure	

(Güney	Kore),	NEXI	(Japonya)	
ihracat	destek	kuruluşları	ile	
yapılan	işbirliği	anlaşmaları	
eklenmiştir.	

İhracatçılarımız	için	her	
zaman	daha	fazlasını	istiyoruz	
ve	yapıyoruz.	Ekim	Ayı	içerisinde	
ABD’ye	yaptığımız	ziyarette	IMF	
ve	Dünya	Bankası	görüşmeleri	
kapsamında	işbirliklerimizi	
genişletme	yönünde	yeni	adımlar	
attık.	Bu	program	çerçevesinde	
ihracata	finansman	desteği	
sağlayan	uluslararası	kuruluşlarla	
ve	dünyanın	önde	gelen	ihracat	
destek	kuruluşlarıyla	ikili	
görüşmelerde	bulunduk.	İhracatın	
finansmanı,	eş	finansman,	
garantiler,	kalkınma	projeleri	ile	
ilgili	forumlara	katılım	sağladık.	
Kasım	Ayında	katılacağımız	Asya	
Eximbankları	Forumu’nun	yıllık	
toplantısında	Türk	Eximbank’ın	
daimi	üyelik	anlaşmasını	

imzalayacağız.	Üye	ülkelerin	
karşılıklı	ticaretinin	artırılması	
amacıyla	katılımcı	kuruluşlar	
arasında	ikili	kredi	hatlarının	
açılacağı	forumda	üye	ülke	
ihracat	destek	kuruluşlarıyla	
görüşmelerde	bulunacağız.

Türkiye’nin	ihracatla	
büyüyeceğini,	ekonomimizin	
ihracatla	güçleneceğini	biliyoruz.		
İhracatçılarımızın	finansman	
ihtiyaçlarını	karşılayabilmek,	yeni	
pazarlara	açılmalarını	sağlamak	
için	dünyanın	dört	bir	yanında	yeni	
işbirlikleri	geliştiriyoruz.	Türkiye’de	
ihracat	kredilerinin	neredeyse	
yarısını	(yüzde	45),	toplam	
ihracatın	ise	dörtte	birini	finanse	
eden	bir	banka	olarak	yılsonunda	
Türkiye	ihracatına	toplam	
desteğimizi	40	milyar	dolara	
çıkaracağız.	Türk	Eximbank’ı	
dünyanın	en	etkili	ihracat	destek	
kuruluşu	haline	getireceğiz.
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EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, Sanayi 
4.0 konusunda 

farkındalık yaratmayı 
hedeflediklerini 
ve önerilerinin 

dikkate alındığını 
görmekten mutluluk 

duyduklarını 
belirtirken, 

teknolojik yenilikleri 
topluma entegre 

ederek ülkenin 
geleceğindeki 

risklerin ortadan 
kaldırılabileceğini 

savundu.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancı-
lar,	‘Eko-verimlilik	için	Sanayi	4.0’	

toplantısında	Japonya’yı	örnek	verdi.	Ja-
ponya’nın	Sanayi	4.0’ı	toplumsal	açıdan	
ele	aldığını	belirten	Yorgancılar,	“Toplum	
5.0,	Sanayi	4.0’ın	getirdiği	teknolojik	
yenilikleri	topluma	en	verimli	şekilde	
entegre	ederek,	ülkenin	geleceğinde	risk	
teşkil	eden	konuları	ortadan	kaldırabile-
cek	süper	akıllı	bir	toplumu	ifade	ediyor”	
dedi.

İzmir	Kalkınma	Ajansı	(İZKA)	ta-
rafından	EURADA	(Avrupa	Kalkınma	
Ajansları	Birliği)	işbirliğinde,	Kalkınma	
Bakanlığı,	Türkiye	Teknoloji	Geliştirme	
Vakfı	(TTGV),	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
(EBSO),	Ege	Serbest	Bölge	A.Ş.	(ES-
BAŞ)	ve	VESTEL	ortaklığıyla	Eko-ve-
rimlilik	için	Endüstri	4.0	(Industry	4.0	
for	Eco-efficiency)	konulu	AGORADA+	
etkinliği	İzmir	Hilton	Otelinde	gerçekleş-
tirildi.	

EURADA’nın	her	yıl	yaptığı	AGO-
RADA+	etkinlikleri,	bölgesel	kalkınma	
alanında	bilgi	ve	deneyimlerin	uluslara-
rası	boyutta	paylaşılmasını	amaçlıyor.	
AGORADA+2017	İzmir	etkinliği,	günü-
müz	sanayisini	yakından	ilgilendiren	ve	
dünyada	tartışılmakta	olan	Endüstri	4.0	
kavramı	ile	bu	kavramın	bölgenin	sanayi	
üretiminin	dönüşümü	ve	sürdürülebilir	
kalkınması	için	üretimde	verimlilik	artışı,	
kaynak	tasarrufu	ve	eko-verimlilik	(temiz	
üretim)	anlamında	getirdiği	fırsatları	ön	

plana	çıkarıyor.

Önerilerimiz dikkate alınıyor
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	

Kurulu	Başkanı	ve	TOBB	Başkan	Yar-
dımcısı	Ender	Yorgancılar,	Sanayi	4.0	
kavramının	yeni	bir	üretim	modeli	olarak	
sanayicilerin	odağında	olması	gerektiğini	
ve	bu	yöndeki	gelişmelere	uyum	sağla-
manın	İzmir	sanayisi	açısından	büyük	
önem	taşıdığını	kaydetti.

EBSO	olarak	Sanayi	4.0’ı	çok	
önemsediklerini	ve	son	3	yıldır	kesin-
tisiz	konuyu	gündemde	tutarak	önemli	
bir	farkındalık	oluşturduklarını	söyleyen	
Yorgancılar,	“Bu	konudaki	önerilerimizin	
dikkate	alınıyor	olduğunu	görmekten	
büyük	mutluluk	duymaktayız.	Çünkü	
İzmir’de	ülke	sanayi	üretiminin	yüzde	
7’si	karşılanmakta	olup,	faal	nüfusun	
yüzde	32’si	sanayide	çalışmaktadır.	64	
farklı	sektörde	yaklaşık	5	bin	sanayi	ku-
ruluşu	faaliyetlerini	İzmir’de	sürdürmek-
tedir.	Bununla	birlikte,	imalat	sanayinde	
yabancı	sermayeli	firmaların	yüzde	18’i	
İzmir’de	olup,	bu	oran	ile	İzmir	yıllardır	
birinci	sıradadır”	dedi.	

Sanayi 4.0’da 
bir adım öteye geçtik
Yorgancılar,	İzmir’de	yükselen	sektör-

ler	arasında;	bilgi	ve	iletişim	teknolojileri,	
yenilenebilir	enerji,	havacılık	ve	savun-
ma	sanayi	ile	sağlık	biyoteknolojisinin	
olduğuna	dikkat	çekerek,	“Tüm	bunlar,	

Yorgancılar: 
Sanayi 4.0’dan 

süper akıllı topluma

HABER
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İzmir’de	Sanayi	4’ü	neden	ısrarla	
gündeme	taşıdığımızın	da	birer	
göstergesidir.	Ege	Bölgesi	Sanayi	
Odası	olarak;	kendimize	misyon	
edindiğimiz	Sanayi	4.0	sürecini	
anlatırken	her	zaman	Eğitim	4.0’ın	
altını	çizdik	ve	ayrı	düşünüleme-
yeceği	vurgusunu	yaptık.	Çünkü	
teknolojide	öne	çıkan,	katma	
değerli	üretim	ile	refah	seviyesi-
ni	artıran	toplumların	eğitimdeki	
başarılarına	bakıldığında	doğru	
orantılı	ilişki	çok	net	görülecektir.	
Bugün	Sanayi	4.0’ı	farklı	bir	boyu-
tu	ile	konuşuyor	olacağız.	Bir	adım	
daha	öteye	geçerek,	eko	verimlilik,	
temiz	üretim	kavramlarını	birlikte	
ele	alacağız.	Çevreci	politikalar	ve	
enerji	verimliliğine	katkısından	ötü-
rü	son	yıllarda	Dünya	genelinde	
elektrikli	araç	sayısı	geçen	yıl,	bir	
önceki	yıla	göre	yüzde	60	artarak	
2	milyona	ulaşmıştır.	Geçen	yıl	
dünyada	en	fazla	elektrikli	araç	
Çin’de	satılırken	onu	ABD	ve	Nor-
veç	izlemiştir.	Hindistan	ise	2030	
yılından	itibaren	sadece	elektrikli	
otomobil	satma	kararı	almıştır.	
Benzer	kararlar,	farklı	ülkelerde	
son	dönemde	sıklaşmaya	başla-
mıştır”	ifadelerini	kullandı.

Dünyanın 
odaklandığı sorunlar
Japonya’nın	dünyaya	yeni	

bir	kavram	olan	‘Toplum	5.0’	ile	
tanıştırarak	3	ana	soruna	dikkatleri	
çektiğini	ifade	eden	Ender	Yorgan-
cılar,	şöyle	konuştu:

“Japonya,	Sanayi	4.0’ı	top-
lumsal	açıdan	ele	alarak;	ülkenin	
yaşlanan	nüfusu,	doğal	afetler	

açısından	çok	riskli	bir	coğrafyaya	
sahip	olması	ve	çevre	kirliği	ile	
enerji	maliyetlerinin	getirdiği	sorun-
ları	gündeme	taşımıştır.	Aslında	
baktığımızda	bu	3	ana	başlık	tüm	
dünyanın	öncelikli	sorunlarıdır.	
Toplum	5.0,	Sanayi	4.0’ın	getirdiği	
teknolojik	yenilikleri	topluma	en	
verimli	şekilde	entegre	ederek,	ül-
kenin	geleceğinde	risk	teşkil	eden	
konuları	ortadan	kaldırabilecek	sü-
per	akıllı	bir	toplumu	ifade	ediyor.	
Yani	dünyanın	farklı	bölgelerinde,	
Sanayi	4.0’ın	kazanımları	ve	olası	
kayıpları	için	şimdiden	önlemler	
alınmakta,	bu	yönde	politikalar	
geliştirilmekte	ve	eyleme	geçil-
mektedir.”	

598 projeye 240 milyon TL
İzmir	Kalkınma	Ajansı	Genel	

Sekreter	Vekili	Sena	Gürsoy,	
İzmir’in	bünyesinde	barındırdığı	13	
organize	sanayi	bölgesi	4	teknoloji	
geliştirme	bölgesi	ve	iki	serbest	
bölge	ile	yatırımcılara	ideal	bir	
yatırım	olanağı	sunduğuna	dikkat	
çekerek,	“Yaklaşık	2	bin	400	ya-
bancı	sermayeye	ev	sahipliği	ya-
pan	İzmir’de	2008	yılından	bugüne	
kadar	bölgenin	farklı	konularında	
destek	verdik.		598	projeye	240	
milyon	TL	tahsis	ettik.	295	milyon	
avro	doğrudan	sermaye	girişi	ve	4	
bin	yeni	istihdam	sağlandı.	Sana-
yi	4.0	ile	sanayi	ve	tarımda	iklim	
değişikliği	ile	birlikte	sürdürülebilir	
üretimin	gittikçe	daha	çok	karşımı-
za	çıkıyor.	Özellikle	sanayinin;	eko	
verimlilik,	temiz	üretim,	yenile-
nebilir	enerji	ve	enerji	verimliliği	
alanında	dönüşümünün	önemli	

olduğunu	düşünüyoruz.	Bu	anlam-
da	düzenlediğimiz	bu	toplantının	
İzmir	sanayisi	açısından	yabancı	
konuklarla	kurulacak	etkileşim	ile	
önemli	iş	birliklerine	dönüşeceğini	
düşünüyorum”	diye	konuştu.

Sanayi 4.0 yeni 
yaklaşımlar sunuyor
Kalkınma	Bakanlığı	Müsteşar	

Yardımcısı	Fatih	Hasdemir	ise	
Türkiye’nin	Avrupa	politikaları	ve	
vizyonu	için	yakından	takip	ettikleri	
konuların	başında	Sanayi	4.0’ın	
geldiğini	belirterek,	“Endüstrinin	
önümüzdeki	dönemde	yaşaya-
cağı	değişimlerin	sadece	üretim	
organizasyonunda	değil	toplumsal	
organizasyonlarda,	kurumların	
işleyişinde,	uluslararası	ilişkilerde	
ve	insan	psikolojisinde	önemli	
değişimler	görülme	potansiyelini	
açıkça	göstermektedir.	

Sanayi	4.0	ekonomik	kalkınma	
ile	yeni	yaklaşım	ve	araçlar	sun-
maktadır.	Eko	verimlilik	perspektifi	
ile	geliştirilen	teknoloji	ve	üretim	
organizasyonlarının	insanlığın	
ve	doğanın	hizmetine	sunulması	
konusunda	yoğun	bir	gündem	
oluşmuş	durumdadır.	İzmir;	çevre	
teknolojileri,	eko	verimliliği,	temiz	
üretimi	ve	kalkınma	stratejilerinin	
önemli	ayaklarını	benimsemiş	ve	
bu	yolda	proaktif	yol	alma	kapa-
sitesi	olan	bölgelerimizden	bir	
tanesidir.

Bu	anlamda	eko	verimlilik	ve	
Sanayi	4.0’in	bölge	gündemi-
ne	alınmasını	tartışma	ve	bilgi	
paylaşımı	ortamının	yaratılmasını	
önemli	buluyorum”	diye	konuştu.

HABER
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar,	Sanayi	4.0’ın	

altyapısını	oluşturan	dijitalleşme	
konusunda	KOBİ’lerin	bilgi	ve	maddi	
açıdan	desteklenmesi	ihtiyacının	öne	
çıktığını	belirtirken,	“KOBİ’ler	tarafından	
dijitalleşmenin	tercih	değil	zorunluluk	
olduğu	doğru	anlaşılmalıdır”	dedi.

Anadolu	işletmelerine	ilham	olma	
hedefiyle	düzenlenen	“Anadolu	
Markaları”	projesinde	yeni	dönemin	ilk	
organizasyonu	Vodafone	Türkiye	ve	
Fibabanka	sponsorluğunda,	Capital	ve	
Ekonomist	dergilerinin	öncülüğünde	
İzmir’de	gerçekleştirildi.	İzmir’in	en	
büyük	markalarının	başarı	hikâyelerini	
anlatarak	KOBİ’lere	dijitalleşen	
dünyada	fark	yaratmanın	yollarının	
gösterildiği	etkinlikte,	KOBİ’lere	
Vodafone	Red	Academy	tarafından	
“İşinizi	Dijital	Dönüşümle	Büyütün”	
başlıklı	sertifika	eğitimi	de	verildi.

Gaziantep,	Adana	ve	Kayseri’de	
devam	edecek	olan	etkinlikler	serisiyle	
Anadolu	işletmelerine,	dijitalleşen	
dünyada	fark	yaratması	sürecinde	
rehberlik	edilmesi	hedefleniyor.

İzmir’in	önde	gelen	markaları	

ile	KOBİ’leri	bir	araya	getiren	açılış	
organizasyonu	Swissotel	İzmir’de	
yapıldı.	Vodafone	Türkiye	İcra	Kurulu	
Başkan	Yardımcısı	Meltem	Şahin,	
Fibabanka	Hazineden	Sorumlu	Genel	
Müdür	Yardımcısı	Ömer	Gencal	ve	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası	(EBSO)	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar	ve	
İzmir	Ticaret	Odası	(İZTO)	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ekrem	Demirtaş’ın	
açılış	konuşmalarıyla	başlayan	etkinlik,	
Vodafone	Red	Academy	adına	Dijital	
Dönüşüm	Derneği	Başkanı	İsmail	
Hakkı	Polat	tarafından	verilen	“İşinizi	
Dijital	Dönüşümle	Büyütün”	başlıklı	
eğitim	ile	devam	etti.	KOBİ’lerin	iş	
verimliliklerine	dijitalleşme	ile	nasıl	
katkı	sağlanabileceğinin	anlatıldığı	
eğitimde,	Vodafone’un	özellikle	
üretim	sektöründeki	örnek	başarı	
hikayelerinden	de	bahsedildi.	Eğitimin	
sonunda	katılımcılara	Vodafone	Red	
Academy	sertifikası	verildi.

Anadolu	Markaları	İzmir	toplantısı;	
Yaşar	Holding	İcra	Başkanı	Dr.	
Mehmet	Aktaş,	Sun	Grubu	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Sabri	Ünlütürk,	İnci	
Holding	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Perihan	
İnci	ve	Folkart	Yapı	Yönetim	Kurulu	

Yorgancılar’dan KOBİ’lere 
Sanayi 4.0 ve 

dijitalleşme vizyonu

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 
dijitalleşmenin 

KOBİ’ler 
tarafından tercih 
değil zorunluluk 

olduğunun doğru 
anlaşılması 

gerektiğini söyledi.
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Başkanı	Mesut	Sancak’ın	
konuşmacı	olarak	katılarak	
başarı	hikâyelerini	paylaştıkları	
“İzmir’e	Yön	Verenler”	paneliyle	
son	buldu.

Maliyet, altyapı, 
nitelikli işgücü
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	

(EBSO)	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Ender	Yorgancılar,	
Capital	ve	Ekonomist	
dergilerinin	Anadolu	Markaları	
projesinde	yeni	dönemin	
ilk	organizasyonunun	
İzmir’de	gerçekleştirilmesini	
önemsediklerini	söyledi.	
İzmir’in	mevcut	potansiyeli,	
sanayideki	yeri,	üniversiteleri,	
teknokentleri,	yükselen	
sektörleri	ile	Türkiye’yi	
geleceğe	taşıyacak	illerin	
başında	geldiğini	vurgulayan	
Yorgancılar,	“Son	yıllarda	beyin	
göçünde	ilk	sırada	yer	alması	
da	nitelikli	işgücü	ile	İzmir’in	
dijital	dönüşüme	en	kolay	
adapte	olabilecek	şehirlerden	
biri	olduğunu	ispatlamaktadır.	
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
olarak	çok	önemsediğimiz	
Sanayi	4.0	ve	onun	altyapısını	
oluşturan	dijitalleşme	
konusunda	Odamızın	
Sanayi	4.0	eğilim	anketinden	
önemli	sonuçlar	elde	ettik.	
KOBİ’lerin	pazarlamadan	
bilgi	işleme,	üretimden	lojistik	
ve	insan	kaynaklarına	kadar	
organizasyonlarında	dijital	
yatırım	açısından	yetersiz	
kaldığını	gördük.	Bunda	da	en	
önemli	3	etken,	dijitalleşmenin	
maliyetli	olması,	böyle	bir	
altyapıya	ihtiyaç	duymadıklarını	
düşünmeleri	ve	nitelikli	işgücü	
eksikliği	olarak	gelmektedir.	Bu	
noktada	KOBİ’ler	tarafından	
dijitalleşmenin	tercih	değil	
zorunluluk	olduğunun	doğru	
anlaşılması	ve	gerek	bilgi	
gerekse	maddi	açıdan	
desteğe	ihtiyaç	duyması	öne	
çıkmaktadır”	dedi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nda	(EBSO)	imalat	sanayinde	faaliyet	
gösteren	KOBİ’lere	KOSGEB	kapsamında	verilecek	1	milyon	liralık	
destek	hakkında	bilgi	verildi.	Bilgilendirme	toplantısında	konuşan	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Yardımcısı	İbrahim	Gökçüoğlu,	
desteklerin	Sanayi	4.0	sürecine	geçişte	önemli	olduğunu	söyledi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nda	yapılan	toplantıda	KOBİ	Gelişim	
Destek	Programı	kapsamında	işletmelere	destek	amacıyla	ayrılan	
kaynağın	toplam	büyüklüğü	500	milyon	lira	olarak	açıklandı.	Bu	
kaynaktan	yararlanacak	KOBİ	başına	ise	1	milyon	liraya	kadar	destek	
verilebileceği	belirtildi.

Gökçüoğlu: Sanayi 4.0 sürecinde önemli
Toplantının	açılış	konuşmasını	yapan	EBSO	Yönetim	Kurulu	

Başkan	Yardımcısı	İbrahim	Gökçüoğlu,	KOSGEB	desteklerinin	Sanayi	
4.0	sürecinde	önemli	olduğunu	belirterek,	“Sanayi	4.0’da	mesele	
fabrikayı	kurmak	değil,	orada	üretimde	kullanılacak	makinelerin,	
sensörlerin	üretimi…	Biz	destekler	konusunda	Oda	olarak	sürekli	
Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı	ile	görüşmelerimizi	sürdürüyorduk.	
Bu	çağrı	(KOBİGEL)	bu	görüşmelerin	sonucu	ortaya	çıktı.	Firmaların	
eksikliği	duyulan	boşluk	KOSGEB	öncülüğünde	doldurulacaktır.	Bu	
özellikle,	4.	Sanayi	Devrimi’ne	hazırlık,	nesnelerin	interneti,	yüksek	
katma	değerli	ürünlerin	ihracatında	payın	artırılmasında	ortaya	çıkıyor”	
dedi.

KOBİ başına 1 milyonluk destek
KOSGEB	İzmir	Kuzey	Müdürü	Levent	Arslan,	imalat	sanayine	

verilen	desteklerin	artacağını	bildirdi.	Önümüzdeki	yıllarda	50	
bin-100	bin	lira	bandında	değil	1	milyon	lirayı	bulan	yardımların	
olacağını	haber	veren	Arslan,	“Sahadan	da	aldığımız	geri	dönüşlerle	
sistemimizde	değişiklikler	yapıyoruz”	dedi.	

Katma değerli üretim yapılmalı
KOSGEB	İzmir	Güney	Müdürü	Mustafa	Çanakçı	da,	“Türkiye’nin	

en	büyük	sıkıntısı	imalat	sanayinde	katma	değeri	yüksek	ürün	
üretememesi	ve	marka	ürünlerin	olmamasıdır.	Marka	ürünleri	ve	
katma	değeri	yüksek	ürünleri	ithal	ediyoruz,	cari	açığımız	artıyor.	
KOSGEB	veri	tabanında	88	bin	işletme	bulunuyor,	15	bin	projenin	
desteklendi.	İmalat	sanayinden	KOSGEB’e	başvuru	geldiğinde	
destekler	artırılabilir”	diye	konuştu.

KOSGEB’den imalatçı KOBİ’ye 
500 milyon liralık destek
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İZSİAD’ın ulusal 
çapta düzenlediği 

4. İzmir İş Sağlığı ve 
Güvenliği Zirvesi’nde 

eğitim ile teknoloji 
vurgusu ön plana 

çıktı.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yöne-
tim	Kurulu	Başkanı	Ender	Yor-
gancılar,	iş	sağlığı	ve	güvenliği	

konusunun	Türkiye’nin	yumuşak	karnı	
haline	gelmeye	başladığına	dikkat	çekti.	
Yorgancılar,	“İnsani	boyutu	öncelikli	
olmak	üzere,	firmaların	rekabet	gücü	
açısından,	ülkemizin	sosyal	güvenliğin-
de	yarattığı	açık	açısından	da	aslında	
çok	boyutlu	etkileri	olan	bir	konu	ile	
karşı	karşıya	olsak	da,	hiçbir	şey	insan	
hayatından	daha	önemli	olamaz”	dedi.

İzmir	Sanayici	ve	İşadamları	Derne-
ği‘nin	(İZSİAD),	ulusal	çapta	düzenlediği	
4.	İzmir	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Zirvesi,	
Bayraklı	Tepekule	Kongre	ve	Sergi	Mer-
kezi’nde	gerçekleştirildi.	İş	kazaları	ve	
meslek	hastalıklarının	önüne	geçilmesi	
için	eğitim	vurgusunun	yapıldığı	toplan-
tının	açılışında	konuşan	EBSO	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Yorgancılar,	Tüpraş’ta	
yaşanan	iş	kazasında	hayatını	kay-
beden	4	işçi	için	başsağlığı	dileğinde	
bulunurken,	iş	sağlığı	ve	güvenliğinin	
sürekli	gündemde	olmasına,	önemli	
yasal	düzenlemeler	yapılmasına	rağ-
men	iş	kazalarında	ortalamanın	altına	

inilemediği	gibi	farkındalığın	da	yerleşti-
rilemediğini	dile	getirdi.

Türkiye’deki	istatistiklerin	iş	sağlığı	
ve	güvenliğine	yönelik	yaklaşımlarda	
değişiklik	yapılmasını	zorunlu	kıldığına	
işaret	eden	Ender	Yorgancılar,	şu	bilgi-
leri	verdi:

“Her	15	saniyede	160	iş	kazasının	
yaşandığı	ve	1	işçinin	hayatını	kaybet-
tiği	dünya	genelinde;	ILO’nun	rakamla-
rına	göre	Dünya	ortalamasında	ölümlü	
kaza	sayısı	268	iken	Türkiye	ortalaması	
1730’dur.	Bununla	birlikte,	son	10	yılda	
dünya	ortalamasında	yüzde	30’luk	bir	
azalış	gerçekleşirken,	Türkiye	ortala-
masında	yüzde	8,	İzmir’de	ise	yüzde	
200’lerdeki	artış	çok	üzücüdür.	Ölümlü	
kazalar,	madencilik	ve	inşaat	sektör-
lerinde	ağırlıklı	olarak	görülmektedir.	
Biz	Doğu	toplumu	olarak,	ne	yazık	ki	
ne	kendi	canımızı	ne	de	bir	başkasının	
canını	bir	Batı	kadar	düşünmüyoruz.	
İşte	bu	nedenle,	AB	üyeliğinin	ve	AB	
çıpasının	birçok	başlıkta	olduğu	gibi	bu	
konuda	da,	bizi	çalışanların	sağlıklı	ve	
güvenli	bir	ortamda	çalışma	yönündeki	
standartlara	yönlendirmesi	açısından	

İş kazaları 
eğitim ve 

teknolojiyle 
önlenir
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çok	önemsiyoruz.	Bu	standartları	
sağlayamadığımız	için,	dünya	
ortalamasını	3’e,	4’e	katlıyoruz.	
Bu	eksikliğimizi	kabul	edip,	en	
azından	bizi	zorlayan	standartlara	
yönelmeliyiz.”

Teknolojiyi doğru kullanalım
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	

Yorgancılar,	Sanayi	4.0’ın	hayatın	
her	aşamasına	geçtiği	bir	süreçte,	
ilerleyen	teknoloji	ve	artan	robot	
kullanımı	ile	birlikte	iş	kazalarının	
da	minimum	seviyede	olması-
nın	beklendiğini	ifade	etti.	Ender	
Yorgancılar,	“Dünya	genelinde	
azalan	ortalamanın	ana	etkeni	
teknolojinin	doğru	kullanılmasıdır.	
Biz	var	olan	teknolojiyi	ve	hatta	
ne	yazık	ki	çalışanlarımız	var	olan	
teknik	malzemeleri	de	kullanmak-
tan	imtina	etmektedir.	Genelde	
kazalarda	işveren	direkt	suçlanır	
ama	çalışanın	ihmali	de	gözlerden	
kaçmamalıdır.	Firmalarımıza	da	
naçizane	birkaç	önerim	olacak:	
Teknolojiyi	bu	hususta	mümkün	
mertebe	kullanmaları,	acil	durum	
hazırlığı	ve	tatbikatlar	konusunda	
hassasiyet	göstermeleri,	iş	sağlığı	
ve	güvenliği	sistemini	eksiksiz	
kurmaları	çok	önemlidir.	Sonrası,	

emin	olun	ki	çok	daha	maliyetli	
olacaktır”	dedi.

İnsan değerli
Herhangi	bir	yasal	zorunluluk	

olmamasına	rağmen	Ege	Böl-
gesi	Sanayi	Odası	olarak	18001	
OHSAS	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	
Belgesi’ni	aldıklarını,	çalışan	
temsilcilerini	de	atayarak	standar-
dın	gereklerini	yerine	getirmeye	
çalıştıklarını	açıklayan	Ender	
Yorgancılar,	şöyle	konuştu:

“İnsani	boyutu	öncelikli	olmak	
üzere,	firmaların	rekabet	gücü	açı-
sından,	ülkemizin	sosyal	güvenli-
ğinde	yarattığı	açık	açısından	da	
aslında	çok	boyutlu	etkileri	olan	
bir	konu	ile	karşı	karşıya	olsak	da	
şunun	altını	çizmek	de	fayda	gör-
mekteyim	ki;	hiçbir	şey	insan	ha-
yatından	daha	önemli	olamaz.	Bu	
öyle	bir	konudur	ki,	3	kesimin	de	
eşzamanlı	üstüne	düşeni	yerine	
getirmesi	gerekmektedir.	Çalışan,	
işveren	veya	devlet	kaynaklı	tek	
taraflı	bir	ihtimal,	telafi	edilemeyen	
sonuçlar	doğurmaktadır.	Yüzlerce	
kez	örneğe	şahitlik	eden	bizler-
den	daha	iyi	kimse	bunu	bilemez.	
Diğer	yandan,	işe	bağlı	ölümlerin	
yaklaşık	yüzde	80’i	meslek	hasta-

lıklarından	kaynaklanmaktadır	ki,	
bu	da	meslek	hastalıklarına	ilişkin	
yeniden	bir	gözden	geçirmeyi	
gerekli	kılmaktadır.”

Hasan Küçükkurt: 
İSG temel eğitim olmalı
İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Zirve-

si’nin	ev	sahibi	İZSİAD	Başkanı	
Hasan	Küçükkurt	da,	Türkiye’de	
iş	kazaları	ve	meslek	hastalıkları	
hususunda	iç	karartan	bir	tablo	
olduğunu	vurguladı.	Sürekli	aynı	
konuların	konuşulduğunu;	ancak	
ölümlü,	yaralamalı	ve	kalıcı	sa-
katlıkla	sonuçlanan	iş	kazaları	ve	
meslek	hastalıkları	istatistiklerinde	
hep	kötüye	gidiş	gözlendiğini	ifade	
eden	Küçükkurt,	“9	ayda	meyda-
na	gelen	iş	kazası,	son	4	yılın	en	
yüksek	rakamı.	1485	işçimiz	iş	
kazasında	hayatını	kaybetti.	Tüp-
raş’ta	4	insanımızı	kazada	kaybet-
tik.	Maalesef	kral	çıplak.	Demek	
ki	artık	başka	türlü	düşünmemiz,	
başka	şeyler	yapmamız	gerekiyor”	
dedi.

Hasan	Küçükkurt,	işverenler	
olarak	Türkiye’de	kimsenin	iş	
kazalarından	dolayı	ölmemesi,	
yaralanmaması,	meslek	hastalık-
larından	rahatsız	olmaması	için	
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büyük	bir	çalışma	içinde	oldukla-
rını	dile	getirirken,	“Hayatın	her	
alanında	olmazsa	olmaz	kural	
akılcılıktır.	Bu	noktada	çözüm	
olarak	temel	eğitim	çok	önemli.	
Yarının	büyüklerine	daha	ilkokul	
çağlarından	itibaren	iş	sağlığı	
ve	güvenliği	eğitimlerini	vermek	
gerekiyor.	Müfredata	ders	olarak	
koymak	gerekiyor.	Çünkü	ağaç	
yaşken	eğilir”	diye	konuştu.		

Zirve ve fuar bir arada
Tiyatro	ve	dizi	oyuncusu	Vol-

kan	Severcan’ın	sunduğu	İş	Sağ-
lığı	ve	Güvenliği	Zirvesi’nin	açılış	
törenine;	İzmir	Vali	Yardımcısı	
Fatih	Damatlar,	CHP	Genel	Sek-
reteri	ve	İzmir	Milletvekili	Kamil	
Okyay	Sındır,	CHP	İzmir	Millet-
vekili	Özcan	Purçu,	İzmir	Büyük-
şehir	Belediye	Başkan	Vekili	Sırrı	
Aydoğan,	İZTO	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Ekrem	Demirtaş,	Ege	
Genç	İşadamları	Derneği	Başkanı	
Aydın	Buğra	İlter,	DİSK	Ege	Bölge	
Temsilcisi	Memiş	Sarı,	Çalışma	
ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	İş	
Sağlığı	ve	Güvenliği	Genel	Mü-
dürü	Orhan	Koç	ve	İŞKUR	Genel	
Müdür	Yardımcısı	Kadri	Kabak	da	
katıldı.

Türkiye’de	iş	sağlığı	ve	güven-
liği	alanında	toplumsal	farkındalık	
yaratmayı	hedefleyen	4.	İzmir	İş	
Sağlığı	ve	Güvenliği	Zirvesi	ve	
Fuarı’nın	oturumlarında,	yerli	ve	
yabancı	pek	çok	tanınmış	firmanın	
yöneticileri,	Cumhurbaşkanlığı’n-
dan,	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik,	
Sağlık	ve	Milli	Eğitim	Bakan-
lıklarından	temsilciler	ve	çeşitli	
üniversitelerden	akademisyenler	
bir	araya	gelerek	iyi	ve	örnek	İSG	
uygulamalarını	paylaştı.	“Mandıra	
Filozofu”	lakabıyla	tanınan	oyuncu	
Müfit	Can	Saçıntı	özel	gösteri-
siyle;	Ege	türkülerinin	usta	ismi	
Tolga	Çandar	da	sazıyla,	sözüyle	
organizasyona	renk	kattı.	Zirveye	
paralel	olarak	gerçekleştirilen	İSG	
Fuarı’nda	ise	sektörün	farklı	alan-
larından	firmalar,	son	gelişmeleri,	
ürün	ve	hizmetleri	tanıttı.	

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	Kurulu	Başkan	Yardımcısı	
Erdoğan	Çiçekçi,	iş	kazaları	ve	meslek	hastalıklarından	korunmak	
için	işin	en	başında	risk	değerlendirmesinin	doğru	yapılması	
gerektiğini	söyledi.

İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Zirvesi	kapsamında	İSG	
Uygulamalarında	Mükemmellik	konulu	oturumu	yöneten	Çiçekçi,	
Türkiye’de	son	10	yıldır	gerçekleştirilen	yasal	düzenlemelere	
ve	uzmanların	katkılarına	dikkat	çekti.	İş	sağlığı	ve	güvenliği	
hakkında	başlangıçta	sadece	bir	yönetmelik	olduğunu	ve	şirketlere	
gelen	denetim	elemanlarının	buyurgan	bir	tavır	izlediklerini,	hatta	
Uluslararası	Çalışma	Örgütü’nün	(ILO)	bile	Türkiye’yi	kara	listeye	
aldığını	hatırlatan	Erdoğan	Çiçekçi,	“Bugün	yasal	düzenleme	
ile	hukuk	alanındaki	boşluk	giderildi.	Yüzlerce	uzman	ve	doktor	
bizlere	katkı	koyuyor.	İşveren	üzerindeki	inandırıcılıkta	bile	
mesafe	alıyoruz.	Önceki	yıllarda	bu	konudaki	etkinliklerde	çok	az	
katılımcı	ile	neredeyse	boş	salonlara	konuşurken	bugün	toplantı	
mekanlarında	yer	kalmıyor.	Çünkü	insanlar	sorumluluk	alıyor”	dedi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Yardımcısı	Çiçekçi,	sadece	
iş	kazaları	değil	meslek	hastalıklarıyla	ilgili	konularla	da	
yüzleşilmesi	gerektiğini	ifade	ederken,	İSG	uzmanlarının	rapor	
hazırlarken	sanayiyi	tam	olarak	tanımaları	gerektiğini,	aksi	halde	
uygulamalarda	yol	alınamayacağını	söyledi.	Çiçekçi,	“Uzmanlar	
risk	analizini	baştan	doğru	yapmalı.	Fabrikalardaki	ışık,	gürültü,	
havalandırma	konuları	doğru	değerlendirilmeli.	İşveren	kaza	
sonrasında	yol	aramaya	çalışıyor.	Bu	nedenle	önceki	yıllarda	
hazırlanmış	risk	analiz	raporları	da	tekrar	gözden	geçirilip	uygunluk	
durumu	kontrol	edilmeli”	diye	konuştu.

Yönetimin taahhüdü
Hayat	Kimya	HSG	Müdürü	Cihan	Yılmaz,	iş	sağlığı	ve	güvenliği	

sürecinin	temelini	yönetimin	taahhüdü	ve	katılımı	oluşturduğunu	
vurgularken,	yönetimin	tavrını	gören	çalışanların	iş	sağlığı	ve	
güvenliği	uygulamalarını	sahiplenmeleriyle	iş	kazalarının	azaldığını	
anlattı.	Yılmaz,	“Sistemi	masa	başında	tasarlamak	yetmez,	son	
kullanıcıya	ulaşılmalı.	En	önemli	şey	insana	yatırımdır”	dedi.

Optimum	Genel	Müdürü	Can	Alataş	ise,	sağlık	ve	güvenliğin	
sadece	iş	yerinde	değil	hayatın	her	alanında	olması	gerektiğini	
savundu	ve	“Yöneticiler	de	doğru	uyguladığında	sistem	başarıya	
ulaşır”	diye	konuştu.

Çiçekçi: Riskler baştan 
iyi değerlendirilmeli

HABER
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4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	63.	
Maddesinde	işçilerin	çalışma	süreleri	
düzenlenmiştir.	İşbu	kanun	maddesine	
göre	işçinin	haftalık	çalışma	süresi	45	
saattir.	45	saatti	aşan	çalışmalar	fazla	
çalışma	sayılmaktadır.	Ancak	fazla	
çalışmanın	da	belirli	sınırları	vardır.	İşçi	
lehine	yapılan	bu	düzenleme	işçinin	
sağlığını	korumak	ve	normal	bir	insanın	
gün	içinde	yapabileceği	bedensel	ve	
zihinsel	çalışmanın	işveren	tarafından	
suistimal	edilmesini	önlemek	amacını	
taşımaktadır.	İşçi	günde	11	saatten	ve	
yılda	toplam	270	saatten	fazla	çalışma	
yapamamaktadır.	İş	Kanununa	göre	
45	saati	aşan	çalışmalarda	işveren	
tarafından	işçiye	fazla	çalışma	ücreti	
ödenmektedir.

İş	Kanununa	İlişkin	Fazla	Çalışma	ve	
Fazla	Sürelerle	Çalışma	Yönetmeliği’nde	
de	ayrıca	düzenlenen	fazla	çalışma	
işçinin	yazılı	onayına	tabidir.	Fazla	
çalışma	ihtiyacı	olan	işverence	bu	
onay	her	yılbaşında	işçilerden	yazılı	
olarak	alınmak	ve	işçi	özlük	dosyasında	
saklanmak	zorundaydı.	25.08.2017	
tarih	ve	30165	sayılı	Resmi	Gazete’de	
yayımlanan	yönetmelikle	4857	sayılı	
İş	Kanununa	ilişkin	Fazla	Çalışma	ve	
Fazla	Sürelerle	Çalışma	Yönetmeliği’nin	
9.	maddesinde	yapılan	değişiklikle	bu	
durum	değişti.

9.	madde;	“Fazla	çalışma	ihtiyacı	
olan	işverence	bu	onay	iş	sözleşmesinin	
yapılması	esnasında	ya	da	bu	ihtiyaç	
ortaya	çıktığında	alınır	ve	işçi	özlük	
dosyasında	saklanır.	Fazla	çalışma	
veya	fazla	sürelerle	çalışma	yapmak	
istemeyen	işçi	verdiği	onayı	otuz	gün	
önceden	işverene	yazılı	olarak	bildirimde	
bulunmak	kaydıyla	geri	alabilir.”	Şeklinde	
yeniden	düzenlendi.

Yapılan	düzenleme,	fazla	çalışmaya	
ihtiyaç	duyan	işverenin	her	yılbaşında	
işçiden	bu	çalışmaya	yönelik	yazılı	onay	
olma	zorunluluğunu	ortadan	kaldırdı.	
Bu	durumda	işçiden	iş	sözleşmesinin	
başında	alınan	onay	iş	akdi	devam	ettiği	
takdirde	geçerliliğini	koruyacak	ve	her	
yıl	için	ayrıca	onay	verilmesine	gerek	
kalmayacaktır.

Aynı	zamanda	iş	sözleşmesiyle	fazla	
çalışmaya	ilişkin	onay	alınmamışsa,	
işverenin	fazla	çalışma	ihtiyacı	ortaya	
çıktığı	andan	itibaren	işçiden	onay	
alması	mümkün	hale	gelmiştir.	

Yeni	düzenlemeyle	işçinin	fazla	
çalışmaya	ilişkin	yazılı	onayının	işçi	
özlük	dosyasında	saklanması	hali	
korunmuştur.	Ancak	bu	düzenleme	
işçiye	verdiği	onayı	geri	alma	imkanı	
sağlamıştır.	Yönetmelik	hükmü	gereği	
fazla	çalışmak	için	onay	veren	işçi	bu	
çalışmada	bulunmak	istemediği	takdirde	

İşçilere	ilişkin	
önemli	değişiklikler

Av. Murat ULUSU
Hukuk	Danışmanı
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işverene	otuz	gün	önceden	
vereceği	yazılı	bildirimle	onayını	
geri	alabilmektedir.

Genel	olarak	bakıldığında	
işçi	aleyhine	gibi	gözüken	bu	
düzenleme	işçinin	onayını	süreye	
uyduğu	takdirde	istediği	zaman	
geri	almasına	imkânı	tanıması	
açısından	oldukça	önemli	ve	işçi	
lehinedir.

18.08.2017	tarih	ve	30158	
sayılı	Resmi	Gazete’de	yayımlanan	
yönetmelikle	Yıllık	Ücretli	İzin	
Yönetmeliği’nde	de	değişiklik	
yapılmıştır.	Şöyle	ki;

Yönetmeliğin	6.	Maddesi’nin	
3.	Fıkrasında	yer	alan	izin	
sürelerinin	tarafların	anlaşması	
ile	bir	bölümünün	on	günden	
aşağı	olmamak	üzere	en	çok	
üçe	bölünebileceğine	ilişkin	ibare	
bölümler	halinde	kullanılabilir	
şeklinde	düzeltilmiştir.	İşbu	
düzenlemeyle	işçilere	yıllık	ücretli	
izinlerini	işveren	de	kabul	ettiği	
takdirde	bölerek	kullanma	imkanı	
tanımaktadır.

Aynı	maddeye	alt	işveren	
asıl	işverenle	ilgili	olarak	da	alt	
işverenle	çalışan	ve	aynı	işyerinde	
çalışıp	alt	işvereni	değişen	işçilerin	
yıllık	ücretli	izin	sürelerinin	aynı	
işyerinde	çalıştığı	süreler	dikkate	
alınarak	hesaplanacağı	hükmü	
eklenmiştir.	İşbu	hükümle	de	alt	
işverenle	çalışan	işçilerin	hakları	
korunarak	aynı	alt	işverenle	
çalıştığı	değil	aynı	işyerinde	
çalıştığı	sürelerin	tamamı	üzerinden	
hesaplama	yapılması	ve	yıllık	
ücretli	izin	sürelerinin	belirlenmesi	
yoluna	gidilmiştir.

Yönetmeliğin	9.	Maddesinin	3.	
Fıkrasına	yapılan	“Yer	altı	işlerinde	
çalışan	işçilerin	yıllık	ücretli	izin	
süreleri	dörder	gün	arttırılarak	
uygulanır.”	şeklindeki	eklemeyle	yer	
altı	işlerinde	çalışan	işçilerin	yıllık	
ücretli	izin	süreleri	arttırılmıştır.

İşçinin	haklarını	korumaya	
yönelik	yapılan	bu	düzenlemeler	
aynı	zamanda	kanun	ve	
yönetmelikteki	boşlukların	da	
yine	işçiler	lehine	doldurulmasını	
amaçlamıştır.

HUKUK

Türkiye	İş	Kurumu	(İŞKUR)	81	ilde	90	bin	749	işyerini	ziyaret	
ederek	eleman	ihtiyaçlarını	tespit	etti.	İzmir	ilinde	ise	6	bin	18	
işyeri	çalışmaya	katılırken,	piyasanın	önde	gelen	faaliyetleri	imalat,	
toptan	ve	perakende	ticaret	ile	inşaat	sektörlerinde	yer	aldı.

İzmir	ilinde	araştırma	kapsamına	giren	20+	istihdamlı	işyerlerinin	
yüzde	16.4’ünde	4	bin	731	kişilik	açık	iş	olduğu	tespit	edildi.	İzmir	
genelinde	açık	iş	oranı	yüzde	1.5	olarak	hesaplandı	ve	en	yüksek	
açık	iş	oranına	sahip	sektör	yüzde	3.5	ile	konaklama	ve	yiyecek	
hizmeti	faaliyetleri	oldu.	Açık	işi	en	çok	olan	işyerlerinde	ilk	iki	sırayı	
yüzde	25.2	oranı	ile	konaklama	ve	yiyecek	hizmeti	faaliyetleri	ve	
yüzde	22.4	ile	diğer	hizmet	faaliyetleri	aldı.	İşverenlerin	en	çok	
talepte	bulundukları	meslekler	makineci	(dikiş),	garson	(servis	
elemanı),	şoför-yük	taşıma	olarak	belirlendi.	Açık	işlerde	en	çok	
aranılan	ilk	üç	beceri;	yeterli	mesleki/teknik	bilgi	ve	tecrübe,	fiziki	
ve	bedensel	yeterlilik	ile	takım	çalışması	oluyor.	İşverenler	talep	
ettikleri	açık	işleri	en	çok	İŞKUR	ve	gazete-ilan	aracılığı	ile	arıyor.

Araştırma	kapsamındaki	20+	istihdamlı	işyerlerinin	yüzde	
24.6’sında	6	bin	431	kişinin	temininde	güçlük	çekilmektedir.	Eleman	
temininde	en	çok;	makineci	(dikiş),	CNC	torna	tezgâhı	operatörü,	
garson	(servis	elemanı),	gaz	altı	kaynakçısı,	kaynakçı	(oksijen	ve	
elektrik),		satış	danışmanı,	kat	hizmetleri	elemanı/kat	görevlisi,	
şoför-yük	taşıma,	çağrı	merkezi	müşteri	temsilcisi	ve	makine	
bakımcı	mesleklerinde	güçlük	çekildiği	ortaya	çıktı.

İzmir’de	20+	istihdamlı	işyerlerinde	7	bin	176	kişilik	net	
istihdam	artışı	bekleniyor.	İşverenler,	2018	yılı	Nisan	ayı	sonuna	
kadar	istihdamlarının	yüzde	2.4	oranında	artmasını	öngörüyor.	
Çalışmaya	göre	en	fazla	istihdam	artışı;	imalat,	idari	ve	destek	
hizmet	faaliyetleri,	konaklama	ve	yiyecek	hizmeti	faaliyetlerinde	
yaşanacak.	Salça	ve	iştah	açıcı	maddeler	hazırlama	işçisi,	temizlik	
görevlisi	ve	inşaat	işçisi	mesleklerinde	istihdam	artışı,	beden	işçisi	
(inşaat),	konfeksiyon	işçisi	ve	makine	ve	montaj	işçisi	mesleklerinde	
ise	istihdam	azalışı	bekleniyor.

İzmir İŞKUR işgücü 
piyasasının fotoğrafını çekiyor
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KOBİ 
destekleri
EBSO’da
konuşuldu
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Yardımcısı	İbrahim	
Gökçüoğlu,	üretim	ve	ihracatta	

söz	sahibi	olmanın	yetmediğini,	üretimle	
birlikte	katma	değeri	yüksek	ve	inovatif	
değerler	ortaya	konulması	gerektiğini	
söyledi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası,	Türkiye	
Küçük	ve	Orta	Ölçekli	İşletmeler,	Ser-
best	Meslek	Mensupları	ve	Yöneticiler	
Vakfı	(TOSYÖV)	ile	birlikte	düzenlediği	
seminerde,	Türk	ekonomisinin	can	
damarı	olan	KOBİ’lere	ve	girişimcilere	
sağlanan	desteklerle	finans	olanaklarını	
masaya	yatırdı.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Yar-
dımcısı	İbrahim	Gökçüoğlu,	son	yıllarda	
küresel	ve	ulusal	ölçekte	gerek	politik,	
gerekse	ekonomik	açıdan	oldukça	zorlu	
bir	değişim	döneminden	geçildiğini	ifade	
ederek,	“İş	dünyası	olarak,	böylesi	bir	
değişim	sürecini	yönetmeye	çalışırken,	
sürdürülebilir	ekonomik	büyüme	için	de	
kesintisiz	üretime	devam	ediyoruz.	An-
cak,	işletmelerin	yüzde	99’unun	KOBİ	
olduğunu	dikkate	aldığımızda	bu	süreci	
yönetmenin	çok	da	kolay	olmadığını	
yaşayarak	görüyoruz.	Başta	çatı	örgü-
tümüz	TOBB	olmak	üzere,	TOSYÖV,	
Kredi	Garanti	Fonu,	KOSGEB,	Banka-
larımız,	Bakanlıklarımız,	Sivil	Toplum	
Kuruluşlarımız	bu	dönemlerde	KOBİ’le-
rin	en	önemli	yol	arkadaşlarıdır”	dedi.	

Paydaşlık ve işbirliği
KOBİ’lerin	öncelikli	sorununun,	

finansmana	erişim	olduğunu	belirten	
Gökçüoğlu,	sözlerini	şöyle	sürdürdü:

“KOBİ’ler	için	faaliyet	gösteren	tüm	
kurum	ve	kuruluşların	paydaşlık	ve	işbir-
liği	anlayışı	içerisinde	faaliyet	gösterme-
lerini	çok	önemsiyoruz.	Değişen	dünya	
düzeni	içinde	üretim	şekilleri	de	tekno-
loji	ile	birlikte	değişerek	dünyayı	Sanayi	
4.0	kavramı	ile	tanıştırmıştır.	Bugün	
başta	Almanya	olmak	üzere,	gelecekte	
söz	sahibi	olmak	isteyen	ülkeler	üretim	
şekillerini	Sanayi	4.0’a	göre	yeniden	
dönüştürmektedirler.	Zira	artık,	üretim	
ve	ihracatta	söz	sahibi	olmak	yeterli	
olmuyor.	Üretimle	birlikte	aynı	zaman-
da,	katma	değeri	yüksek	ve	inovatif	
değerler	ortaya	koymanız	gerekiyor.	Bu	
bilince	erişmiş	ülkeler,	girişimcilerin	ve	
KOBİ’lerin	bu	anlayış	çerçevesinde	des-
teklenmelerini,	temel	kalkınma	politika-
ları	haline	getirmiş	durumdalar.”

İbrahim	Gökçüoğlu,	Ege	Bölgesi	Sa-
nayi	Odası’nın	üyelerinin	Sanayi	4.0	far-
kındalığında	ve	dijitalleşme	seviyesinde	
nerede	olduklarını	tespit	etmek	amacıy-
la	gerçekleştirdiği	anket	sonuçlarını	da	
katılımcılarla	paylaşırken,	“Ankete	katı-
lanlar	tarafından	Sanayi	4.0	yüzde	89.4	
oranında	fırsat	olarak	görülmüştür.	Bu	
pozitif	eğilimin	kuşkusuz	önemli	olmakla	
birlikte	yeterli	olmadığını	gördük.	Çünkü,	
dijital	dönüşümde	geride	kaldıklarını	ve	
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bunda	da	ana	etkeninin	yüksek	
maliyet	olduğunu	tespit	ettik.	İşte	
bu	nedenle	de	bu	organizasyon	
oldukça	önemlidir”	diye	konuştu.

Sanayi	4.0	kapsamında	nitelikli	
insan	ihtiyacı	ve	proje	kültürüne	
de	dikkat	çeken	Gökçüoğlu,	“Ma-
kine	kolay	alınır,	bina	kolay	yapılır	
ama	o	yatırımı	çalıştıracak	nitelikli	
eleman,	teknisyen,	mühendis	ye-
tiştiremezsek	her	şey	lafta	kalır.	
Krediler	de	borçları	ödemek	için	
değil	bilançoda	kar	yazdıracak	
yatırımlara,	sağlıksız	birimlerin	re-
habilitasyonuna	harcanmalı.	Proje	
bazında	verilecek	krediler	ihracata	
destek	olmalı.	Her	küçük	KOBİ	
Almanya,	İtalya	ve	İspanya’daki	
gibi	ihracatçı	olmalı”	dedi.

KOBİ’lerin dönüşümünü 
sağlıyoruz
TOSYÖV	Başkanı	Nezih	Ku-

leyin	ise,	Türkiye’de	var	olan	en	
eski	destekleme	kuruluşlardan	biri	
olduklarına	dikkat	çekerek	şunları	
söyledi:

“Türkiye’de	girişimci	kavramını	
oturtmak	için	kurulduk.	Girişim	
kelimesinin	patentini	biz	aldık.	
TOSYÖV,	KOSGEB’den	önce	

kuruldu.	KGF’nin	kuruluş	fikri	de	
bizim.	KOBİ’lerin	iki	tane	temel	
sorunu	vardı;	Kamuda	bir	karşı-
lığı	yoktu	ve	finans	kaynaklarına	
erişimde	zorluk	yaşıyorlardı.	Bu	
yüzden	KOSGEB’in	kurucu	pay-
daşlarından	biri	olarak	kamuda	
karşılığının	ve	kredi	mekanizması-
nın	oluşmasını	sağladık.	Ülkedeki	
işletmelerin	yüzde	98’i	KOBİ	ve	
desteklerinin	artırılıp	destek	meka-
nizmalarının	çeşitlendirilmesi	ge-
rekiyor.	KOBİ’ler	bankaya	gidiyor	
ancak	bankalar	ipotek	istiyorlar.	
Kredi	Garanti	Fonu’nun	kurulma-
sına	da	TOSYÖV	öncülük	etti.	Viz-
yonumuzu	değiştirdik;	KOBİ’lerin	

bilimsel	ve	teknolojik	dönüşümünü	
sağlamaya	çalışıyoruz.”

219.6 milyarlık kredinin 
15.3 milyarı İzmir’e
Kredi	Garanti	Fonu	(KGF)	

Genel	Müdür	Yardımcısı	Caner	
Teberoğlu,	350	binin	üzerinde	
müşteriye	ulaştıklarını	ve	219	
milyar	kredi	hacmine	ulaştıklarını	
belirterek	şu	bilgileri	paylaştı:

“Türkiye’de	3	milyon	11	bin	160	
işletme	var.	Bunların	3	milyon	34’ü	
KOBİ’lerden	oluşuyor.		Bugüne	
kadar	verdiğimiz	kredilerde	yüzde	
15.25	ortalama	faiz	ve	39	ay	or-
talama	vade	ile	kredi	kullandırdık.	

Murat
Kulaksız

Nezih
Kuleyin

Caner
Teberoğlu
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Bu	kredilerin	yüzde	44’ü	ticarette,	
yüzde	34’ü	ise	imalat	sektöründe	
kullandırıldı.	Toplamda	350	bin	
914	işletme	219	milyar	600	milyon	
kredi	kullandı,	bu	kredilerin	196	
milyar	900	milyonuna	kefalet	ver-
dik.	İzmir’de	ise	26	bin	103	KOBİ	
15.3	milyar	TL	kredi	kullandı.	
Yarattığımız	bu	sistem	ile	dünya	
üzerinde	çok	büyük	bir	ilgi	gördü.	
Bize	bu	sistemi	kendi	ülkelerinde	
kurmak	için	teklif	geliyor.”

KOBİ’ler krediye 
kolay ulaşmalı
Denizbank	KOBİ	Bankacılığı	

Genel	Müdür	Yardımcısı	Murat	
Kulaksız	da,	Türkiye’de	işlet-
melerin	yüzde	99’unu	oluşturan	
KOBİ’lerin	finansman	imkanlarına	
kolay	ulaşması	gerektiğini	savun-
du.	Türkiye’deki	tüm	kredilerden	
KOBİ’lerin	aldığı	payın	yüzde	
32	olduğunu	bildiren	Kulaksız,	
“KOBİ’ler	teminatları	olmadığı	
için	krediye	ulaşamıyordu.	Elin-
deki	sermayeyi	teminat	olsun	
diye	gayrimenkul	mü	alsın?	İşine	
odaklanacak.	Finansmana	hızlı	ve	
kolay	ulaşacak.	Bugünün	holding-
leri	dünün	KOBİ’leriydi,	gelecek-

teki	büyük	firmalar	da	bugünün	
KOBİ’lerinden	çıkacak.	KOBİ’ler	
kendilerine	desteklerden	haberdar	
edecek	mali	müşavirlerle	çalış-
malı,	KOSGEB	veri	tabanındaki	
verilerini	sürekli	güncellemeli”	diye	
konuştu.	

Aynı	zamanda	KGF	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	de	olan	Murat	Ku-
laksız,	KGF’nin	firmaların	teminat	
vermekte	yetersiz	kaldığı,	banka-
ların	da	kredi	vermekte	çekindiği	
dönemde	ortaya	çıktığını	hatırla-
tırken,	kendilerinin	de	TOBB’un	
öncülüğünde	gerçekleştirilen	
Nefes	Kredisi	uygulamasında	yer	
alan	iki	bankadan	biri	olduklarını	
vurguladı.

Desteklerden yararlanın
ODTÜ	Bilgisayar	ve	Öğre-

tim	Teknolojileri	Eğitimi	Bölümü	
Öğretim	Üyesi	Prof.	Dr.	Kürşat	
Çağıltay,	sanal	gerçekliğin	bugün	
hayatın	bir	parçası	olduğunu	söy-
ledi.	KOBİ’ler	için	hayata	geçirilen	
İşçi	ve	İşveren	Kapasitelerinin	
Bilgi	ve	İletişim	Teknolojileri	Yoluy-
la	Geliştirilmesi	Projesi	ile	bilgeis.
net	portalının	tanıtımını	yapan	
Prof.	Dr.	Çağıltay,	10	yıl	önceki	

işlerin	bugün	olmadığını,	yeni	
işlerin	ortaya	çıktığını	hatırlatır-
ken,	bu	nedenle	her	yaştan	ve	her	
konumdaki	insanın	eğitim	alması	
gerektiğine	dikkat	çekti.	Prof.	Dr.	
Çağıltay,	“Osmanlı,	1.	Sanayi	
Devrimi’ne	ayak	uyduramadığı	için	
çöktü.	Eğitimde	KOBİ’lerin	kaldı-
raç	olmasını	istiyoruz.	KOBİ’lerin	
insan	kaynağını	geliştirerek	eko-
nomiye	katkı	sağlanır”	dedi.

TOSYÖV	eski	Başkanı	Hilmi	
Develi’nin	yönettiği	panelde	ise;	
Denizbank	Ege	Bölge	Müdürü	
Semih	Şenbakar	banka	olarak	
işletmelere	sağladıkları	kolaylık-
lar,	KOSGEB	İzmir	Güney	Mü-
dürü	Mustafa	Çanakçı	KOSGEB	
destekleri,	TÜBİTAK	TEYDEB	
Başuzmanı	Hakan	Gönenç	Ar-Ge	
ve	Yenilik	Destek	Programı,	Logo	
Yazılım	İcra	Kurulu	Üyesi	Akın	
Sertcan	KOBİ’lerde	dijital	dönü-
şüm,	KGF	Ürün	Yönetimi	Bölüm	
Müdürü	Şeyda	Yavuz	KOBİ’ler	
için	kefalet	uygulamaları,	Ekonomi	
Bakanlığı	İhracat	Genel	Müdür-
lüğü	İhracatı	Geliştirme	Uzmanı	
Ümit	Ateşağaoğlu	da	yatırımlarda	
devlet	yardımları	hakkında	katılım-
cılara	ayrıntılı	bilgiler	verdi.

HABER
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Yiyecek & İçecek
Otomatları
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EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi, yenilenebilir 

enerji yatırımlarına 
İzmir’in ev sahipliği 

yapabileceğine 
işaret ederken, 

YEKA kapsamında 
kurulmak istenilen 

Ar-Ge merkezine 
de talip olduklarını 

açıkladı.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Yardımcısı	Erdo-
ğan	Çiçekçi,	İzmir’de	yükselen	4	

sektör	arasında	yenilenebilir	enerjinin	
de	yer	aldığını	vurgulayarak,	EBSO	
öncülüğünde	kurulan	organize	sanayi	
bölgelerinin	bu	alandaki	yatırımlara	
en	uygun	imkanı	sunduğunu	söyledi.	
Çiçekçi,	yenilenebilir	enerji	kaynakları	
projesi	kapsamında	planlanan	Ar-Ge	
merkezinin	de	İzmir’de	kurulmasını	
istedi.

Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanlığı	
tarafından	düzenlenen	1000	MW’lık	
Rüzgar	Enerjisi	YEKA	(Yenilenebilir	
Enerji	Kaynak	Alanları)	ihalesini	kaza-
nan	Siemens-Gamesa	firması,	yerel	
üretim	şartını	karşılamaya	yönelik	
olarak	İzmir’deki	potansiyel	tedarikçileri	
ile	İzmir	Kalkınma	Ajansı	Yatırım	Destek	
Ofisi	ev	sahipliğinde	bir	araya	geldi.

Toplantının	açılışında	konuşan	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Yardım-
cısı	Çiçekçi,	İzmir’in	pekçok	konuda	
Türkiye’yi	geleceğe	taşıyacak	potan-
siyeli	barındırdığını	ifade	etti.	Çiçekçi,	
dünya	bilgi	toplumu	ile	birlikte	yenile-
nebilir	enerji	kaynaklarına	daha	hızlı	
yönelirken	kentin	bu	konudaki	avantaj-
larını	gündeme	getirdi	ve	yenilenebilir	
enerji	alanında	yapılan	yatırımların	5.	

Bölge	teşviklerinden	yararlandırıldığına	
dikkat	çekti.

Uluslararası	raporlarda	petrol	için	
ortalama	50	yıl,	doğalgaz	rezervlerine	
63-119	yıl,	kömür	için	de	150	yıllık	ömür	
biçildiğini	hatırlatan	Erdoğan	Çiçekçi,	
ülkelerin	alternatif	enerji	kaynaklarına	
ve	bu	alandaki	yatırımlara	yöneldiğini	
anlattı.	Enerji	yatırımlarının	hem	uzun	
soluklu	hem	de	yüksek	maliyetli	olması	
nedeniyle	yatırımcının	performansının	
önemine	işaret	eden	Çiçekçi,	Enerji	ve	
Tabii	Kaynaklar	Bakanlığı’nın	Rüzgar	
Enerjisi	Yenilenebilir	Enerji	Kaynak	
Alanları	(YEKA)	ihalesini	kazanan	Sie-
mens	konsorsiyumunun	liderliğini	övdü.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	
Yardımcısı	Çiçekçi,	“Bu	ihaleyi	çok	
önemsiyoruz.	Çünkü	en	az	yüzde	65	
yerli	girdi	şartı	getiren	YEKA	projesi	5	
bölgede	toplam	1000	MW’lık	rüzgar	
santrali	kurulmasını	kapsıyor.	Yerli	
firmalarımızın	tecrübesi	ve	Siemens’in	
rüzgar	türbini	üretimindeki	liderliği	ile	
karşılıklı	bir	kazan-kazan	ilkesi	hayata	
geçirilecektir.	Dünyadaki	rüzgar	enerjisi	
sektöründe	Türkiye’nin	marka	değerini	
artıracak	projenin	başarılı	olması	ve	bir	
adımının	da	İzmir’de	gerçekleştirilmesini	
arzu	ediyorum.	Kurucu	ortağı	olduğu-
muz	OSB’ler	yatırımcılarımız	için	en	

Rüzgar, İzmirli 
sanayiciye de 

KENT

kazandıracak
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uygun	imkanı	sunmaya	hazırdır.	
Bu	konuda	kümelenmek	isteyen	
OSB’lerimiz	de	mevcuttur.	Ayrıca	
YEKA	projesi	kapsamında	kurul-
mak	istenen	Ar-Ge	merkezine	de	
talibiz.	8	üniversitesi	ve	4	tekno-
loji	geliştirme	bölgesi	ile	İzmir’in	
ev	sahipliğinden	yüksek	verim	
alınacaktır.	Özellikle	son	yıllarda	
İzmir’in	beyin	göçünde	ilk	sırada	
gelmesi,	yetişmiş	işgücü	teminin-
de	de	kolaylık	sağlayacaktır.	Biz	
de	Oda	olarak	elimizden	gelen	
desteği	göstermeye	hazırız”	dedi.	

Kapasite ve 
potansiyel yüksek
İZKA	Genel	Sekreter	Vekili	

Sena	Gürsoy,	İzmir’in	yenilenebilir	
enerjinin,	tüm	alt	sektörlerinde,	
hem	makine	ve	ekipman	üretimi	
hem	de	yenilenebilir	enerji	sis-
temleriyle	enerji	üretimi	alanında,	
yüksek	kapasiteye	ve	potansiyele	
sahip	olduğunu,	özellikle	rüzgar	
türbini	ekipmanları	üretiminde	
dünyanın	en	büyük	firmalarının	
İzmir’de	üretim	tesisleri	bulundu-
ğunu	ve	bu	firmaların	sayısının	
her	geçen	gün	arttığını	belirtti.

Ege’de	faaliyet	gösteren	
firmaların,	uluslararası	firmalar-
la	işbirliği	yapmasının,	katma	
değerli	üretim	ve	rekabet	güçlerini	
artırmalarının	kurum	olarak	temel	
öncelikleri	arasında	olduğunu	
belirten	Gürsoy,	“Yenilenebilir	
Enerji’nin	başkenti	İzmir	olarak	
sektördeki	gücümüzü	artıracağına	
inandığımız	Siemens-Gamesa	
firmasının	muhtemel	yatırımını	bu	
açıdan	çok	önemsiyoruz”	dedi.

Dünyaya üretim hedefi
Siemens-Gamesa	Türki-

ye	CEO’su	Hakan	Yıldırım	da,	
“Siemens	Gamesa	olarak	Türk	
iş	ortaklarımızla	birlikte	böyle	
önemli	bir	projeyi	hayata	geçire-
cek	olmak	bize	büyük	bir	gurur	
veriyor.		YEKA,	Türkiye’de	birçok	
gelişmenin	önünü	açıyor.	Bu	
gelişmelerin	en	önemlilerinden	biri	
de	rüzgâr	enerjisinde	ilk	defa	tek	

seferde	bu	kadar	yüksek	miktarda	
kurulu	güç	için	hamle	yapılması.	
Bu	denli	büyük	bir	projenin	yıllara	
sari	olarak	uygulanması,	imalatın	
yerlileşmesini	teşvik	edecek	ve	
teknoloji	transferi	sağlayacak.	
Türbin	imalatçılarının	tedarik	zin-
cirleri	zamanla	Türkiye’ye	gelecek	
ve	sadece	ana	komponentleri	
değil	tedarik	edilebilecek	tüm	yan	
sanayi	parçaları	da	Türkiye’den	
satın	alınmaya	başlanacak.	Bu	
şekilde	nihai	hedef,	Türkiye’deki	
imalat	merkezlerinin	sadece	bura-
daki	projeler	değil	aynı	zamanda	
yurtdışı	projeler	için	de	imalat	
yapabilen	bir	ihracat	merkezi	
olabilmesidir.	Bu,	yenilenebilir	
enerjiye	yönelik	pek	çok	yeni	
sektörün	gelişmesinin	de	temelini	
atıyor”	dedi.		

Yenilenebilir	Enerji	Genel	Mü-
dürlüğü	Genel	Müdür	Yardımcısı	
Vekili	Sebahattin	Öz	ise,	ihale-
nin	ardından	yerel	üretim	şartını	

yerine	getirmeye	yönelik	olarak,	
tedarikçi	toplantıları	yaparak	fir-
malarla	tanışmanın	çok	doğru	bir	
adım	olduğunu	dile	getirdi.	Yerel	
firmaların	da	sadece	bu	YEKA	
ihalesi	ile	sınırlı	düşünmeyip	hem	
ileride	yapılacak	ihaleleri	hem	de	
global	pazarı	hedefleyerek	gele-
cek	projeksiyonu	yapmalarının	
önemini	vurguladı.	

Öz,	Yenilenebilir	Enerji	Genel	
Müdürlüğü	olarak	her	ihale	de	he-
defleri	büyüterek	yeni	çalışmalar	
gerçekleştirileceğinin	de	müjdesini	
verdi.

Tedarikçi	buluşması	etkinliği	
konuşmaların	ardından,	Sie-
mens-Gamesa	yöneticileri	ve	
İzmir’de	yenilenebilir	enerji	alanın-
da	faaliyet	gösteren	50’den	fazla	
firma	arasında	gerçekleştirilen	
ikili	görüşmelerle	devam	etti.	Üst	
düzey	yöneticiler	seviyesindeki	bu	
görüşmelerde	gelecekteki	olası	
işbirliklerinin	temelleri	atıldı.

KENT

Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanı	Berat	Albayrak,	Türkiye’de	bu	
yılın	ilk	8	ayında	devreye	alınan	enerji	tesislerinin	yüzde	64’ünün	
yenilenebilir	enerji	kaynaklarına	dayanan	sistemler	olduğunu	
söyledi.	Albayrak,	“Gelecek	10	yılda	10	bin	megavat	güneş	ve	
10	bin	megavat	rüzgâr	enerjisi	başta	olmak	üzere	yenilenebilir	
kaynakların	enerji	sepetine	girişini	sağlayacağız”	dedi.

Sabancı	Üniversitesi	İstanbul	Uluslararası	İklim	ve	Enerji	
Merkezi	(IICEC)	tarafından	düzenlenen	8.	Uluslararası	Enerji	
ve	İklim	Forumu’nun	açılışında	konuşan	Albayrak,	Milli	Enerji	
ve	Maden	Politikası	kapsamında	gerek	arz	güvenliği	gerekse	
yerlileşme	hedeflerine	ulaşmak	için	oluşturdukları	yol	haritasında	
en	önem	verdikleri	konunun	sürdürülebilirlik	olduğunu	ifade	etti.	

Yüzde 64’ü buldu
Albayrak,	bu	kapsamda	2016’da	kurulu	güce	eklenen	

kapasitenin	yüzde	55’ini	yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	
oluşturduğunu	belirterek,	“Bu	yılın	da	8	ayında	devreye	aldığımız	
enerji	üretim	tesislerimizin	yüzde	64’ü	yine	yenilenebilir	enerji	
kaynaklarına	dayalı	elektrik	tesisleri	oldu.	Türkiye	olarak	devreye	
alınan	rüzgar	enerjisi	kapasitesi	büyüklüğüne	göre	2016’da	
dünyada	7’nci,	2017’de	ise	Avrupa’da	üçüncü	ülke	olduk.	
Türkiye’nin	2017	Ağustos	sonu	itibarıyla	81	bin	355	megavatlık	
kurulu	gücünün	35	bin	874	megavatını,	yani,	kapasitesinin	yüzde	
44.8’ini	yenilenebilir	enerji	kaynakları	oluşturuyor.	Bu	oranın	Avrupa	
Birliği	(AB)	ülkeleri	ortalaması	ise	yüzde	42	civarında”	diye	konuştu.

Yenilenebilir enerji atağı
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Türkerler’in İzmir 
ile özel bir bağı 

var. Bugüne kadar 
cumhuriyet tarihinin 

en büyük özel 
sektör yatırımlarını 
yapıyoruz. Bundan 
sonra da İzmir hep 

gündemimizde 
olacak.  

Yenilenebilir	Enerji	Kaynak	Alanları	
(YEKA)	ihalesiyle,	Türkiye’yi	enerjide	
yukarılara	taşıyacak,	yeni	bir	dönemin	
kapısını	açacak,	daha	güçlü	hale	
getirecek	bir	projenin	uygulanması	
fırsatını	yakalamanın	mutluluğunu	
yaşıyoruz.	

Türkerler	Holding	olarak	Türkiye’nin	
en	büyük	yenilenebilir	enerji	yatırımcısı	
olmak	istiyoruz.	Bu	hedefe	emin	
adımlarla	ilerliyoruz.	

Türkerler’in	İzmir	ile	özel	bir	bağı	
var.	Bugüne	kadar	cumhuriyet	tarihinin	
en	büyük	özel	sektör	yatırımlarını	
yapıyoruz.	Bundan	sonra	da	İzmir	hep	
gündemimizde	olacak.		

Biz	YEKA	Rüzgar	ihalesi	için	
dersimizi	çok	iyi	çalıştık.	Ortaklarımız	
da	elini	taşın	altına	koyduğu	için	fiyat	
olarak	çok	iyi	bir	sonuç	çıktı.	Türkiye’nin	
büyük	bir	yabancı	sermayeyi	çekmesi	
açısından	da	çok	memnuniyet	verici.	
Biz	21	ay	içinde	türbin	fabrikasını	
kurup,	ardından	bu	fabrikada	üretilecek	
türbinlerin	proje	sahalarına	kurulmasını	
gerçekleştireceğiz.		

Türkiye’nin	5	ilinde	toplamda	1000	
megavatlık	rüzgar	enerjisi	santralleri	
kuracağız.	Önce	fabrika	kuracağız	
ki,	santraller	için	gerekli	ekipmanlar	

üretilsin.	Türbinlerin	yüzde	65’i	tamamen	
yerli	üretim	ve	yerli	teknoloji	olacak.	
Toplam	yatırım	tutarının	1	milyar	dolar	
olacağını	söyleyebilirim.	Ayrıca	3	bin	500	
kişilik	yeni	istihdam	yaratacağız.	YEKA	
ihalesinin	en	önemli	sonuçlarından	
biri	de	Ar-Ge	konusunda	atacağımız	
adımlar	olacak.	Toplam	5	alanda	10	
yıl	boyunca	Ar-Ge	çalışması	yapacak.	
Ar-Ge	çalışmaları	için	her	yıl	5	milyon	
dolarlık	bütçe	ayrılırken,	yüzde	80’i	
yerli	mühendislerden	oluşan	asgari	50	
teknik	personel	ile	Ar-Ge	faaliyetleri	
yürütülecek.	Proje	sonunda	kendi	
teknolojimizi	dünyaya	satabilecek	
noktaya	geleceğiz.	Bu	sayede,	
Ülkemizde	üretilecek	rüzgar	türbinleri	
tüm	dünyaya	ihraç	edilecek.

Biz	Türkerler	Holding	olarak,	İzmir’e	
Cumhuriyet	tarihinin	en	büyük	özel	
sektör	yatırımını	yapıyoruz.	Toplamda	
5	milyar	TL’lik	projeye	imza	atıyoruz.	
Bunun	900	milyon	doları	şehir	hastanesi,	
350	milyon	doları	Mahall	Bomonti	
İzmir,	100	milyon	doları	ise	rüzgar	
enerjisi	santrali	projesi.	İstanbul-İzmir	
Otoyolu’nun	devreye	girmesi	ile	İzmir’in	
çok	hızlı	bir	şekilde	göç	alacağını	
ve	kent	ekonomisinin	güçleneceğini	
öngörüyorum.	Mahall	Bomonti	ile	

İzmir,	Türkerler’in	yeni	yatırımları	için
her	zaman	gündemde	olacak

Prof. Dr. 
Attila SEZGİN 
Türkerler	Holding	
Genel	Koordinatörü

GÖRÜŞ



37EKİM 2017

Alsancak’ta	45	bin	metrekare	arazi	
üzerinde,	İtalyan	Bomonti	ailesinin	
tarihi	bira	ve	şarap	fabrikasının	
olduğu	bu	alanda	dev	bir	konut	ve	
yaşam	alanı	inşa	ediyoruz.	

YEKA	ihalesiyle	ilgili	İzmir’de	
kesinleşmiş	bir	projemiz	
yok.	Türkerler	olarak	elbette	
yeni	yatırımlarımız	için	ilk	
düşündüğümüz	bölgelerden	
biri	İzmir	oluyor.		İzmir	hep	
gündemimizde	olacak.

Devlet bu ihaleyle yılda
270 milyon tasarruf edecek
YEKA	ihalesi	Türkiye	için	çok	

önemli.	Devlet	şu	anda	teşvikle	
beraber	rüzgar	enerjisine	10.4	
Dolar	ödüyor.	Bu	ihalede	3.48’e	
düştü.	Bu	ülke	ekonomisine	
inanılmaz	bir	katkı	sağlayacaktır.	
Devlete	yılda	yaklaşık	130	
milyon	dolar	elektrik	üretip,	
devlete	satacağız.	Devlet	
normalde	10.4’ten	400	milyon	
Dolar	ödeyeceği	elektriğe,	
şimdi	3.48’den	130	milyon	dolar	
ödeyecek.	Devlet	her	yıl	270	
milyon	dolar	tasarruf	etmiş	olacak.	
4	ihale	daha	olacak.	Bu	ne	demek	
4	bin	megavat	daha…	Bizim	
bu	ihaledeki	ısrarlı	çabamızın	
nedeni	diğerlerine	de	talip	
olmaktı.	Kazanmak	ve	avantajlı	
duruma	geçmek	istedik.	Onun	
için	elimizden	gelen	son	noktaya	
kadar	fiyatı	kırdık.”

Sayın	Cumhurbaşkanı	ihale-
den	sonra	Yönetim	
Kurulu	Başkanımız	
Sayın	Kazım	Tür-
ker’i	arayıp	tebrik	
etti.	Verdiği	des-
tekle	bizi	motive	
etti.	Tabi	Sayın	
Cumhurbaşka-
nımıza,	bize	bu	
fırsatı	sağlayan	
Sayın	Bakanımız	
Berat	Albayrak’a	
da	çok	teşekkür	
ediyoruz.	Bu	model	
olmasaydı,	bu	fiyat	
da	olmazdı.	

1	
milyar	
dolar

Toplam	yatırım	
tutarı

5	
Şehir
5	şehirde	
santraller	
kuracağız	

21	Ay
21	ay	içinde	türbin	
fabrikasını	kurup,	

ardından	bu	fabrikada	
üretilecek	türbinlerin	proje	
sahalarına	kurulmasını	
gerçekleştireceğiz.

1000	
MW

Bu	ihale	kapsamında	
1000	megavattlık	
RES	kuracağız	

Yüzde	
65	yerli	
teknoloji
Türbinlerin	yüzde	
65’i	tamamen	yerli	
teknoloji	olacak

3	bin	
500

Yeni	istihdam

GÖRÜŞ
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EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Ateş 
İlyas Demirkalkan, 

‘Ar-Ge, Tasarım 
Destekleri ve Proje 

Teklifi Verme’ 
seminerinde 

teknoloji ile birlikte 
Ar-Ge ve tasarım 

yaparak farklı olanın 
yakalanabileceğini 

belirtti.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası,	Türkiye	
Odalar	ve	Borsalar	Birliği	işbirliğiy-
le	tekstil,	hazırgiyim	ve	deri	sektör-

lerine	yönelik	Ar-Ge,	Tasarım	Destekleri	
ve	Proje	Teklifi	Verme’	semineri	düzen-
ledi.	EBSO	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Ateş	
İlyas	Demirkalkan’ın	yönettiği	ve	Resmi	
Gazete’de	yayımlanan	Türkiye	Tekstil,	
Hazır	Giyim	ve	Deri	Sektörleri	Strateji	
Belgesi	ve	Eylem	Planı	çerçevesinde	
gerçekleştirilen	seminerde;	Bilim,	Sanayi	
ve	Teknoloji	Bakanlığı,	KOSGEB	ve	İZKA	
temsilcileri,	Ar-Ge	tasarım	destekleri,	
İzmir	Kalkınma	Ajansı	uzmanları	da	proje	
teklifi	sunumu	yaptı.	

Seminerin	açılış	konuşmasını	yapan	
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	Ku-
rulu	Üyesi	Ateş	İlyas	Demirkalkan,	son	
yıllarda	gerek	küresel	ölçekte,	gerekse	
ülkemizde	ekonomik	ve	politik	gelişmele-
rin	yanında	teknolojik	ilerlemelerin	de	hız	
kazandığını	belirterek,	“Ülke	ekonomisin-
de	önemli	bir	yeri	olan	tekstil,	hazır	giyim	
ve	deri	ürünleri	sektörleri	bu	gelişmeler-
den	büyük	ölçüde	etkilenmektedir.	Sek-
törlerin	istihdam,	ihracat	ve	yatırımlarda	
sağladığı	katkının	göz	ardı	edilmemesi	

ve	çağı	yakalayarak	bir	üst	seviyeye	
taşımak	adına	hepimizin	elinden	geleni	
yapması	gerektiği	inancındayım”	dedi.

Fark yaratmalıyız
Demirkalkan,	ihracatın	öncü	sektör-

lerinden	olan	tekstil,	hazır	giyim	ve	deri	
ürünleri	sektörlerinin	ciddi	anlamda	yük-
sek	rekabet	ortamı	içinde	bulunduğuna	
dikkat	çekerek,	“Bu	bağlamda	sürdürüle-
bilir	rekabetin	sağlanabilmesi	için,	katma	
değeri	yüksek	ve	teknolojinin	entegre	
edildiği	ürünlere	ağırlık	verilerek	fark	ya-
ratmak	gerekmektedir.	Dünya	artık	farklı	
olanın	peşindedir.	Yıllar	itibariyle,	emek	
yoğun	olan	sektörler	gelişen	teknolojiyle	
birlikte	teknoloji	yoğun	olma	yolunda	iler-
lemiştir.	Ancak	teknoloji	ile	birlikte	Ar-Ge	
ve	tasarım	yaparak	farklı	olanı	yakalama	
şansımız	vardır”	diye	konuştu.

Devlet desteği önemli
Teknolojinin	her	alanda	önemli	rol	

oynadığı	bir	dönemde	teknik	tekstilin	
de	daha	fazla	ön	plana	çıktığını	belirten	
Demirkalkan,	şunları	söyledi:

“Ayrıca	nanoteknolojik	ürünler	sektöre	

Teknoloji	ve	Ar-Ge	ile	
FARK YARATIN

SEKTÖR
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ayrı	bir	boyut	kazandırmıştır.	Ar-
Ge	faaliyetlerini	yaygınlaştırarak	
tasarım	ürünlere	yöneldiğimizde	
tekstil,	hazır	giyim	ve	deri	ürünleri	
sektörleri	global	ölçekte	de	olduğu	
gibi,	ülkemizde	de	giderek	güçle-
necektir.	Özellikle	de	bu	süreçte	
firmalarımıza	devlet	desteğinin	
önemi	büyük	rol	oynamaktadır.	
Bugün	olduğu	gibi	gelecekte	de	
önemini	sürdürecek	olan	bu	sek-
törleri	Ar-Ge,	tasarım	ve	teknoloji	
şekillendirecektir.	Buna	kayıtsız	
kalmamız	mümkün	değildir.	Bu	
bağlamda	gerek	Bilim,	Sanayi	ve	
Teknoloji	Bakanlığımızın	gerekse	
KOSGEB	gibi	diğer	kurumlarımı-
zın	birçok	desteği	bulunmaktadır.	
İzmir,	ülkemizde	köklü	bir	yapıya	
sahip	olan	sektörler	için,	geç-
mişten	beri	Avrupa’ya	açılan	bir	
kapı	niteliğinde	olup,	dinamik	bir	
konuma	sahiptir.	Bu	bağlamda	
İzmir,	uzun	yıllardır	düzenlenen	IF	
Wedding	gibi	uluslararası	fuarlarla	
da	modanın	kalbi	olup	sektörde	bir	
marka	olarak	öne	çıkmıştır.	EBSO	
olarak;	kalkınmanın	üretimden	
geçtiğini	ve	yola	katma	değeri	yük-
sek	ürünler	üretmek	olarak	devam	
edilmesi	gerektiğinin	önemini	her	
platformda	vurguluyoruz.	Tekstil,	
hazır	giyim,	deri	sektörleri	de,	bu	
açıdan	gelişime	dönüşüme	en	açık	
sektörlerimizdendir.”

TOBB’un desteği
Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	

Birliği	KOBİ	Araştırma	ve	Danış-
manlık	Merkezi	temsilcisi	Perviz	
Özdündar,	Yüksek	Planlama	Ku-
rulu’nun	18	Haziran	2015	tarih	ve	
2015/25	numaralı	kararıyla;	Bilim,	
Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı’nın	
koordinatörlüğünde	ilgili	kamu	
kurum/kuruluşları	ve	özel	sektörün	
katkıları	ile	hazırlanan	‘Türkiye	
Tekstil,	Hazır	Giyim	ve	Deri	Ürün-
leri	Sektörleri	Strateji	Belgesi	ve	
Eylem	Planı’nın	25	Haziran	2015	
tarihinde	Resmi	Gazete’de	yayım-
landığını	hatırlattı.

Özdündar,	bu	kapsamda,	
‘Tekstil,	Hazır	Giyim	ve	Deri	

Ürünleri	Sektörleri	Strateji	Belgesi	
gereği	sektörde	faaliyet	gösteren	
firmalara	mevcut	Ar-Ge,	Tasarım	
destekleri	ve	proje	verme	konusun-
da	seminerler	verilmesi	görevinin	
Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birli-
ği’nin	sorumluluğunda	olduğunu	ve	
seminerin	bu	çerçevede	gerçekleş-
tirildiğini	bildirdi.

Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	
Bakanlığı,	TÜBİTAK,	KOSGEB,	
YÖK,	Bursa	Tekstil	ve	Konfeksiyon	
Ar-Ge	Merkezi	(BUTEKOM)	ile	
işbirliği	yaparak	seminer	takvimi	
ve	içeriğinin	belirlendiğini	söyleyen	
Özdündar,	“Ar-Ge	desteği	verecek	
kurumlarla,	tekstilin	yoğun	olduğu	
bölgelerde	ticaret	ve	sanayi	odala-
rımız	ile	koordineli	çalışma	yapıl-
masına	karar	verildi.	Daha	sonra	
tekstilin	ve	ilginin	yoğun	olacağı	
iller	tespit	edildi.	Kahramanmaraş,	
Çorlu,	Tekirdağ,	Gaziantep,	Adana,	
Bursa,	İstanbul,	Denizli	ve	İzmir’de	
seminerler	düzenliyoruz”	bilgisini	
verdi.

Vergi indirimi yüzde 100
Bilim	Sanayi	ve	Teknoloji	Ba-

kanlığı	Sanayi	ve	Teknoloji	Uzman	
Yardımcısı	Gözde	Ulu	Metin	ise,	
Türkiye	genelinde	664	Ar-Ge	
Merkezi	ile	100	Tasarım	Merkezi	
bulunduğunu	bildirirken,	“İzmir’de	
59	Ar-Ge,	17	Tasarım	Merkezi	
bulunuyor.	Tasarım	merkezlerinden	
ikisi	tekstil,	biri	de	hazırgiyim	üzeri-
ne	çalışmalar	yapıyor”	dedi.

Sunumunda;	Bilim,	Sanayi	ve	
Teknoloji	Bakanlığı	Bilim	Tekno-
loji	Müdürlüğü	Ar-Ge	Merkezi	ve	
Tasarım	merkezindeki	destek	ve	

teşvik	unsurları	hakkında	ayrıntılı	
bilgiler	veren	Metin,	“Ar-Ge	tasarım	
merkezi	olunca	vergi	indirimi	yüzde	
100	oluyor.	Sigorta	prim	desteği,	
sigorta	primi	işveren	hissesinin	ya-
rısı	kadar	oluyor.		Ayrıca,	Gelir	Ver-
gisi	stopajı	desteği,	Damga	Vergisi	
istisnası,	Gümrük	Vergisi	istisnası,	
ilk	madde	ve	malzeme	giderleri,	
amortismanlar,	genel	giderler,	kira,	
su,	haberleşme,	enerji,	bakım-ona-
rım,	nakliye,	kitap	dergi	ve	benzeri	
konularda	da	teşvik	ve	destek	
alabiliyorsunuz”	diye	konuştu.

Yılda	bir	kez	denetim
Başvuru	süreçleri	hakkında	da	

bilgi	veren	Metin,	“Artık	başvuru	el-
den	yapılmıyor.	Online	sistem	kul-
lanılıyor.	e-imza	kullanılıyoruz.	5	iş	
günü	içinde	uzmanlar	atanıyor	ve	
ön	inceleme	yapılıyor.	15	iş	günün-
den	sonra	geri	dönüş	oluyor	ve	en	
az	iki	tane	izleyici	hakem	atanıyor.	
Daha	sonra	bakanlıkta	komisyon	
kuruluyor.	Buradan	Ar-Ge	ve	Tasa-
rım	Merkezi	kararı	çıktıktan	sonra	
teşviklerden	yararlanabiliyorsunuz.	
Projeleri	denetlemek	için	yılda	bir	
kez	denetim	yapılıyor.	Böylece	ka-
rar	yenilendikçe	aynı	teşviklerden	
yararlanmaya	da	devam	ediyorsu-
nuz”	ifadelerini	kullandı.

KOSGEB	İzmir	Güney	Müdürü	
Mustafa	Çanakçı,	KOSGEB	bağla-
mında	KOBİ	ve	girişimcileri	geliş-
tirme	ve	destekleme	uygulamaları,	
İzmir	Kalkınma	Ajansı	Uzmanı	
Ekrem	Ayalp	de	proje	ve	bütçe	
teknikleri	hakkında	bilgi	verdi.		Ko-
nuşmacılar,	sektör	temsilcilerinin	
sorularını	da	cevaplandırdı.

SEKTÖR
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Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın 

Milano Ticaret 
ve Sanayi Odası, 

İzmir Pastacılar ve 
Fırıncılar Derneği 

ortaklağında ve 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin de 

iştirakçi olarak yer 
aldığı “Güçlü Kadın 

Güçlü Ekonomi” 
projesi hedefine 

ulaştı. Gecekonduda 
yaşan kadınlar pasta 

ustası ve girişimci 
oldu.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	
Milano	Ticaret	ve	Sanayi	Odası-
Formaper	ile	İzmir	Pastacılar	ve	

Fırıncılar	Derneği	ortaklığında,	İzmir	
Büyükşehir	Belediyesi’nin	de	iştirakçi	
olarak	yer	aldığı	“Güçlü	Kadın	Güçlü	
Ekonomi”	(Kadınların	Güçlendirilmesi	
-	İzmir’de	Gecekondu	Bölgelerinde	
Yaşayan	Korunmasız	Kadınların	Sosyal	
Marjinalliğinin	Azaltılması	ve	Gelir	
Etme	Fırsatlarının	Arttırılması)	projesi,	
sertifika	töreni	ile	final	yaptı.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	
özel	politika	gerektiren	dezavantajlı	
bölgelerde	yaşayan	kadınların	ilgi	ve	
yeteneklerini	değerlendirerek	meslek	
edindirmek,	çalışanların	becerilerini	üst	
seviyelere	çıkararak	mesleki	yeterlilik	
kazandırmak,	girişimciliği	özendirmek	
ve	firmaların	ihtiyaç	duyduğu	nitelikli	
personel	açığını	karşılamak	amacıyla	
başlattığı	projede,	pastacılık	kursu	

gören	kursiyerlerden	30’u	şimdiden	
istihdam	edilirken,	50’si	de	kendi	işini	
kurmak	üzere	girişimcilik	eğitimiyle	ilk	
adımı	attı.

En anlamlı destek
Türkiye	Cumhuriyeti	ve	Avrupa	

Birliği	tarafından	finanse	edilen,	Küçük	
ve	Orta	Ölçekli	İşletmeleri	Geliştirme	
ve	Destekleme	İdaresi	Başkanlığı	
(KOSGEB)	ile	Türkiye	İş	Kurumu	
(İŞKUR)	tarafından	desteklenen		
“Güçlü	Kadın	Güçlü	Ekonomi”	projesi	
sertifika	töreni,	EBSO	Meclis	salonunda	
yapıldı.	EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar,	kadınların	meslek	
sahibi	olmaları	için	önemli	bir	projeye	
imza	attıklarını	vurgularken,	“Güçlü	
Kadın	Güçlü	Ekonomi	projemiz	ile	
korunmasız	durumdaki	kadınların	geçim	
kaynaklarını	ve	sosyal	entegrasyonunu	
desteklemeyi,	dolayısıyla	toplum	

HABER

Kadınlar	usta	oldu
iş	hayatına	girdi
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seviyesinde	olumlu	ekonomik	
etki	yaratmayı	amaçladık.	
‘Dezavantajlı	kişilerin	sosyal	
entegrasyonu	ve	istihdam	
edilebilirliklerinin	geliştirilmesi’ni	
öngören	hibe	çağrısına	kadınlara	
yönelik	bir	proje	hazırlayarak	
başvurduk”	dedi.	

Dünya	genelinde	kadınların	
işgücüne	katılımının	yüzde	50’nin	
üstünde,	Türkiye’de	ise	yüzde	
30	ile	35	arasında	olduğunu	
belirten	Yorgancılar,	“Kadınlar	
toplumların	kalkınmasında	önemli	
bir	itici	güçtür.	Küresel	ekonomide	
kadın	evinde	çocuğuna	bakarken	
de	ürettiği	ürünü	bir	bilgisayar	
ve	internet	aracılığıyla	Çin’den	
Afrika’ya	kadar	satabilir.	İşte	
bu	nedenlerle,	ne	kadar	çok	
kadına	ulaşabilirsek,	o	kadar	ülke	
ekonomisine	katılımlarını	artırırız	
diye	böyle	bir	projeye	imza	attık.	
AB’nin	kadının	ekenomiye,	
işgücüne	kazandırılmasıyla	
ilgili	fonları	var.	Bizim	projemiz	
de	kabul	edildi.	Yaklaşık	292	
bin	Euro	değerindeki	projemizi,	
Milano,	Monza	Brianza	ve	Lodi	
Ticaret	Odası’nın	Formaper	Ajansı	
liderliğinde	İzmir	Pastacılar	ve	
Fırıncılar	Derneği	ortaklığında	
yürüttük.	İzmir	Büyükşehir	
Belediyemiz	de	iştirakçi	sıfatıyla	
Meslek	Fabrikası’nın	kapılarını	
ücretsiz	olarak	açarak	projemize	
çok	kıymetli	destek	verdi.	Proje	
vesilesiyle	kurulan	Fırıncılık	
Laboratuvarı	da	bundan	
sonra	yeni	kursiyerlere	hizmet	
veremeye	devam	edecek.	Şu	
anda	da	40	yeni	kursiyer	Meslek	
Fabrikası’nda	eğitim	almakta”	diye	
konuştu.	

Usta ve girişimci
Projenin	önemli	bir	paydaşının	

da	İŞKUR	olduğunu	belirten	
Yorgancılar,	tüm	kurs	süresince	
günlük	kursiyer	harçlığının	
verildiğini	ve	sigorta	giderlerinin	
karşılandığını	belirtti.	Ender	
Yorgancılar,	şunları	söyledi:

“İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	

Meslek	Fabrikası’nda	kurduğumuz	
Pastacılık	Laboratuvarı’nda	
100	kadına	mesleki	eğitim	
verdik.	400	saatlik	mesleki	
eğitimi	tamamlayan	95	kadının	
75’ini	işbaşı	eğitime	gönderdik.	
400	saatlik	işbaşı	eğitimlerini	
tamamladılar.	Daha	işbaşı	
eğitimleri	tamamlanmadan	
30	kadın	istihdam	edildi.	Yani	
evinde	oturan	kadınlar	işgücüne	
katıldı.	Bizim	için	bu	gururdur.	
İnşallah	bu	sayı	300	olur,	3	bin	
olur.	Buradaki	hedefimiz	50.	
Ekim	sonundan	önce	hedefin	
de	üzerinde	bir	istihdam	
sağlayacağımızı	düşünüyoruz.	
100	kadın	arasından	seçilmiş	olan	
50	kadına	KOSGEB	Uygulamalı	
Girişimcilik	Eğitimi	verdik.	48	kişi	
iş	planlarını	hazırladı.	Bu	süreçte	
“Kadın	Yardım	Masası”	kurduk.	
100	kursiyeri	psikolojik,	hukuki,	
sağlık	ve	iş	edinme	konularında	
destekleyecek	uzmanlarla	
çalışarak	hem	eğitimler	hem	
de	birebir	danışmanlık	hizmeti	
verdik.”

Ekonomiye kadın eli
İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	

Sosyal	Projeler	Daire	Başkanı	
Aytuğ	Balcıoğlu,	işsizlerin	meslek	
sahibi	olması	için	hizmete	
soktukları	Meslek	Fabrikası	
sayesinde	başta	uzun	süreli	

işsizler	olmak	üzere	kadın	ve	
engelli	işsizleri	de	verdikleri	
kurslarla	meslek	sahibi	yaptıklarını	
ifade	etti.

KOSGEB	İzmir	Güney	Müdürü	
Mustafa	Çanakçı,	Türkiye’de	her	
100	kadından	sadece	30’nun	
ekonomiye	dahil	olduğunu	
belirterek,	“Ekonomide	Türkiye’nin	
hedeflerine	ulaşabilmesi	için	
kadınların	işgücüne	mutlaka	dahil	
etmeliyiz.	Türkiye’de	ilk	kez	2015	
yılında	kadın	girişimci	sayısı	110	
bin	kadına	ulaştı	ve	artamaya	
devam	ediyor.	Bizim	destek	
programlarımızda	kadınlarımıza	
hep	pozitif	ayrımcılık	var”	dedi.	

Kadınların	son	yıllarda	
girişimcilik	ve	kendi	işlerini	
kurmak	için	KOSGEB’e	daha	çok	
başvurduğunu	ifade	eden	Mustafa	
Çanakçı,	şunları	kaydetti:

“Son	5	yıl	içinde	İzmir’de	
toplamda	33	bin	653	kişiye	
girişimcilik	sertifikası	verdik.	
Bunların	içinde	kadın	sayısı	
18	bin	260,	yani	yüzde	50’den	
fazlasını	kadınlar	oluşturuyor.	
Türkiye’de	toplam	755	bin	124	
kişiye	girişimcilik	eğitimi	verdik.	
Bu	rakamın	da	içinde	347	bin	
643	kadın	var.	2017	yılı	Eylül	
ayı	itibarıyla	İzmir’de	toplam	
girişimcilik	eğitimi	kapsamında	7	
bin	762	kişiye	sertifika	verdik,	4	
bin	331	kadın	girişimcilik	eğitimine	
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katıldı.	Yine	son	5	yıl	içinde	
KOSGEB	desteğiyle	kendi	işini	
kuran	girişimci	sayısı	37	bin	839	
kişi.	Kurumumuz	bu	girişimcilere	
862	milyon	lira	destek	sağlamış,	
bunların	içinde	17	bin	810	kadın	
var.	Kadınlarımıza	422	milyon	
liralık	destek	vermişiz.”

Girişimcilik	eğitimi	alan	
tüm	kadınların	KOSGEB’e	
başvurabileceğini	dile	getiren	
Çanakçı,	iş	planlarını	hazırlayıp	
kendilerine	sunduktan	sonra	
kurumlarının	50	bin	lirası	hibe	
olmak	üzere	toplamda	150	bin	
liraya	kadar	destek	verdiğini	
hatırlattı.

Başarılı oldu
Milano	Ticaret	Odası	Proje	

Yöneticisi	Olga	Nogaeva	da,	
projenin	sonuçlarını	görünce	
çok	mutlu	olduklarını,	kursa	
katılan	kadınların	meslek	sahibi	
olduğunu	aktardı.	Projenin	
gerçekleşmesinin	zaman	aldığını	
hatırlatan	Nogaeva,	“3	yıl	önce	AB	
Katılım	Öncesi	Mali	Yardım	Aracı	
kapsamında	proje	önerisinde	
bulunduk.	Bu	hibe	programının	

toplam	tutarı	30	milyon	Euro.	150	
proje	için	23	milyon	Euro	tutarında	
hibe	sözleşmeleri	yapıldı.	Güçlü	
Kadın	Güçlü	Ekonomi	projesi	de	
başarıyla	tamamlanan	projelerden	
biri	oldu.	Yerel	unsurlar	projeyi	
hep	desteklediler.	Kursiyeler	de	
başarıyla	süreci	tamamladı.	Kimi	
istihdam	edildi,	kimi	ise	girişimci	
olarak	kendi	işlerini	kuracaklar”	
diye	konuştu.	

Kursu	başarıyla	tamamlayan	
kadın	kursiyerler	adına	kürsüye	
çıkan	Asuman	Özdemir	ile	
Didem	Aras,	işsizken	proje	
sayesinde	artık	bir	meslek	ve	

iş	sahibi	olmanın	mutluluğun	
yaşadıklarını	söyledi.	İleride	
kendi	işlerini	kurmak	istediklerini	
belirten	kadınlar,	kendi	ayakları	
üzerinde	durabileceklerini	
gördüklerini,	kendileri	güçlü	
olduğu	için	ülke	ekonomisini	de	
güçlendireceklerine	inandıklarını	
belirtti.

Avrupa	Birliği	Uzmanları	Rita	
Bonucchi	ve	Maria	Ludovica	
Bottarelli	Tranquilli-Leali’nin	
proje	sunumlarını	gerçekleştirdiği	
toplantının	sonunda	kursu	
tamamlayan	kadınlara	sertifikaları	
verildi.	

Mustafa
Çanakçı

Aytuğ
Balcıoğlu

Olga
Nogaeva
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İzmir’in	en	büyük	ticari	
partneri	Almanya

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar,	
İzmir’in	en	büyük	ticari	partnerinin	

Almanya	olduğunu	söyledi.	Türkiye	ve	
İzmir’in	Almanya	ile	çok	eskiden	ge-
len	köklü	bir	ticaret	geçmişinin	gözardı	
edilemeyeceğini	belirten	Yorgancılar,	
Almanya’dan	İzmir’e	daha	çok	işadamı	
heyetinin	gelmesiyle	bugün	kentin	toplam	
2.2	milyar	dolarlık	dış	ticaret	hacminin	
daha	yüksek	rakamlara	çıkarılabileceğini	
ifade	etti.

Almanya’nın	yeni	İzmir	Başkonso-
losu	Dr.	Rainer	Lassig,	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar’ı	ziyaret	etti.	İzmir’de	görev	
yapmış	başkonsoloslarla	yakın	işbirliği	
içinde	bulunduklarını	ve	hem	İzmir	hem	
de	Almanya’ya	yönelik	önemli	organi-
zasyonlar	gerçekleştirdiklerini	hatırla-
tan	Yorgancılar,	Baden	Württemberg,	
Bavyera,	Niederrhein,	Niedersachsen	
eyaletleri	ile	heyet	ziyaretlerini,	Münih’teki	
Ludwig	Maximilian	Üniversitesi	ziyare-
tinde	heyette	bulunan	İYTE	ve	TOBB	
ETÜ	yetkililerinin	karşılıklı	işbirliğini,	
Bremen	Invest	ile	‘Almanya’da	İş	Kurma	
ve	Almanya	Pazarına	Girme’	seminerini,	
Almanya	Ankara	Büyükelçiliği	Ekonomi	
Bölümü	temsilcilerinin	EBSO	ziyaretini,	

geçtiğimiz	ay	sonunda	İzmirli	sanayicile-
rin	Hannover’deki	EMO	Metal	İşleme	ve	
Makine	Teknolojileri	Fuarı’na	katılımını	
örnek	gösterdi.

Doğrudan bağlantı
Ender	Yorgancılar,	Almanya	ile	Tür-

kiye	arasındaki	ticari	işbirliğinin	önemini	
de	gündeme	getirirken,	2016	yılındaki	
35	milyar	dolarlık	dış	ticaret	hacmine	
ulaşıldığını,	Türkiye’nin	14	milyar	dolar-
lık	ihracatına	karşılık	21	milyar	dolarlık	
ithalat	yapıldığını	anlattı.	Yorgancılar,	
“Türkiye’deki	yaklaşık	7	bin	Alman	ser-
mayeli	firmanın	585’i	İzmir’de	bulunuyor.	
İzmir	ile	Almanya	arasındaki	2.2	milyar	
dolarlık	ticaret	hacminde	ihracat	ve	ithalat	
rakamları	1.1	milyar	dolar	ile	eşit	seviye-
de	gerçekleşiyor.	İzmir’in	en	önemli	tica-
ret	partneri	Almanya.	Bunun	başta	gelen	
nedeni,	İzmir’den	Almanya’nın	12	kentine	
doğrudan	uçak	seferlerinin	düzenlenme-
sidir”	dedi.

Almanya’da	bugün	yaklaşık	4	milyon	
Türk	bulunduğunu,	zamanında	işçi	olarak	
giden	Türklerin	bugün	işveren	konu-
muna	geldiğini	ve	Alman	ekonomisinde	
söz	sahibi	olmaya	başladığını	hatırlatan	
Yorgancılar,	iki	ülke	arasında	şu	günlerde	
yaşanan	politik	durumun	geçici	olduğunu	

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, Almanya 
İzmir Başkonsolosu 
Dr. Rainer Lassig’in 

ziyaretinde, iki 
ülke arasındaki 
köklü ilişkilere 

dikkat çekerken, 
Almanya’dan 

İzmir’e daha çok 
işadamı heyetinin 

gelmesiyle dış ticaret 
rakamlarının daha 
yukarı seviyelere 

çıkacağını söyledi.
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düşündüğünü,	siyasetçilerin	önü-
müzdeki	süreçte	mutlaka	konuları	
çözüme	kavuşturup	ilişkilerin	arzu	
edilen	noktaya	geleceğini	ifade	etti.

Ekonomik	ilişkilerin	sekteye	
uğramaması	için	işadamlarına	ve	
konsoloslara	önemli	görevler	düş-
tüğünü	belirten	Ender	Yorgancılar,	
sözlerini	şöyle	sürdürdü:

“Almanya	ile	köklü	bir	ticaret	
geçmişine	sahibiz.	Siyasi	delegas-
yonlar	doğal	olarak	Ankara’yı,	ticari	
delegasyonlar	da	bazı	kurum	kuru-
luşların	yönlendirmesiyle	İstanbul’u	
tercih	ediyor.	Sizlerin	de	desteğiyle	
bundan	sonra	Almanya’dan	İzmir’e	
daha	çok	ticari	heyet	bekliyoruz.	
İzmir’e	gelecek	heyetlerle	ilgilendik-
leri	sektörlerdeki	kişileri	buluştura-
biliriz,	bizler	de	Almanya’ya	ticareti	
ziyaretler	yapabiliriz.	Bu	sayede	
İzmir	ile	Almanya	arasındaki	2.2	
milyar	dolarlık	ticaret	hacmini	daha	
da	yukarı	çekebiliriz.	Oda	olarak	
elimizden	gelen	tüm	desteği	ver-
meye	hazırız.”

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başka-
nı	Yorgancılar,	sanayicilere	vize	
konusundaki	yardım	ve	işbirliği	için	
de	teşekkür	etti.

Yakın işbirliğine devam
Almanya	İzmir	Başkonsolosu	

Dr.	Rainer	Lassig,	kurumlar	arasın-
daki	yakın	işbirliğine	kendi	görev	
süresince	de	devam	edileceğini	
söyledi.	Alman	halkının	dünyada	
hiçbir	halkla	Türkler	kadar	yakın	ve	
sıcak	ilişki	içinde	olmadığını	hatırla-
tan	Lassig,	bu	nedenle	Türkiye’nin	
Almanya	açısından	çok	önemli	ve	
değerli	olduğunu	vurguladı.	Dr.	
Rainer	Lassig,	“İzmir’de	Başkonso-
los	olmaktan	mutluluk	duyuyorum.	
Ben	de	Almanya	ile	İzmir	arasın-
daki	ticari	gelişmelere	odaklanmak	
istiyorum.	Her	konuda	işbirliğine	
açığım	ve	iki	ülke	yararına	çalışma-
ya	devam	edeceğim”	dedi.

AB’ye özel önem
Almanya	İzmir	Başkonsolosu	

Dr.	Rainer	Lassig’in	EBSO	ziyare-
tinde,	Avrupa	Birliği	ile	ilişkiler	de	

gündeme	geldi.
Türkiye’nin	AB	ile	yaptığı	müza-

kerelere	değinen	EBSO	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar,	
“Türkiye’nin	AB’ye	tam	üye	olma	
konusu	sürekli	çeşitli	bahanelerle	
erteleniyor	ve	süreç	uzuyor.	AB’ye	
tam	üye	olan	diğer	ülkelere	kıyasla	
Türkiye	daha	güçlü	bir	ekonomiye	
sahip.	Yaptığımız	düzenlemeler	
görünür	durumda.	Ancak	müzake-
relerde	ya	dosyalar	açılmıyor	ya	da	
görüş	ayrılıkları	yüzünden	sonuca	

ulaşamadan	askıda	bekletiliyor”	
dedi.	Almanya	İzmir	Başkonsolosu	
Lassig	de,	AB	süreci	değerlendir-
mesiyle	ilgili	olarak	Yorgancılar’a	
katıldığını	belirtirken,	“AB	olarak	
geçmişte	bazı	ülkeleri	Birliğe	tam	
üye	yapmakla	hata	yaptık.	AB	ile	
Türkiye	arasında	yol	alınması	gere-
ken	konular	var	ancak	ben	bu	sü-
reçten	umutluyum.	Avrupa’nın	belli	
başlı	ülkelerinde	seçimler	bitti,	artık	
tam	üyelik	için	yol	alma	konusunda	
bir	engel	kalmadı”	diye	konuştu.

Almanya’nın	birleşmesinin	27.	Yıldönümü,	İzmir’de	de	
resepsiyonla	kutlandı.	Almanya	İzmir	Başkonsolosu	Dr.	Rainer	
Lassig	ile	eşi	Martina	Lassig’in	ev	sahipliğindeki	resepsiyonda,	
siyaset,	protokol,	kültür	ve	ekonomi	alanlarından	300’ü	aşkın	davetli	
arasında	İzmir	Vali	Yardımcısı	Uğur	Kolsuz,	İzmir	Büyükşehir	
Belediye	Başkan	Vekili	Sırrı	Aydoğan	da	hazır	bulundu.	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar	
da,	Başkonsolos	Lassig’i	kutladı.

Almanya	İzmir	Başkonsolosu	Dr.	Lassig,	Türkiye	Cumhuriyeti	ve	
Almanya	Federal	Cumhuriyeti	arasındaki	sıkı	ilişkiyi	vurgulayarak,	
Almanların	başka	hiçbir	halkla	bu	denli	yakın	olmadığını,	iki	ülke	
arasındaki	dostluğun	harcanmaması,	aksine	sürdürülmesi	ve	
büyütülmesi	gerektiğini	dile	getirdi.	

Dr.	Rainer	Lassig,	iki	ülke	arasındaki	özel	ilişkinin	altını	çizmek	
adına	Mozart’ın	“Türk	Marşı’nı”,	içinde	barındırdığı	Osmanlı	Askeri	
müziği	ile	Klasik	Batı	müziği	sentezi	nedeniyle	Türk-Alman	Milli	
Marşı	olarak	adlandırarak	piyanoda	icra	etti.

Almanya’nın Birliği 
İzmir’de de kutlandı
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Türk	Eğitim	Vakfı	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Rona	Yırcalı,	
“Başarılı	ve	öğrenmeye	ken-

dini	adayan	gençlerimizin	eğitimine	
destek	olarak	onlara	yeni	ufukların	
kapılarını	aralayabilmek	için	elbir-
liği	ile	daha	çalışmamız	gerekiyor”	
dedi.	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Meclis	Başkanı	Salih	Esen	de,	
Türkiye’nin	kalkınması	için	sade-
ce	fabrika	yapmanın	yetmediğini,	
insan	kalitesinin	de	yükseltilmesi	
gerektiğini	vurguladı.

Vizyoner	işadamı	merhum	Veh-
bi	Koç	önderliğinde	205	hayırsever	
tarafından	kurulan	ve	1967’den	bu	
yana	başarılı	ve	maddi	olanakları	
kısıtlı	gençleri	destekleyen	Türk	
Eğitim	Vakfı,	50.yılı	kapsamında	
eğitime	desteği	yaygınlaştırma	
hedefiyle	saha	ziyaretlerine	devam	
ediyor.	‘50.	Yıl	Şube	Umut	Ziya-
retleri’	başlığı	altında	düzenlenen	
saha	ziyaretlerinin	altıncı	adresi	
İzmir	oldu.	TEV	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Rona	Yırcalı,	Yöne-
tim	Kurulu	Başkan	Vekili	Adnan	
İğnebekçili,	Yönetim	Kurulu	Üyesi	
Bengü	Mısırlıoğlu,	Genel	Müdür	
Yıldız	Günay	ve	İzmir	Şube	Müdü-
rü	Gülnur	Soybayraktar	ile	birlikte	
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Meclis	
Başkanı	Salih	Esen’i	makamında	
ziyaret	etti.	Eğitime	destek	için	
daha	çok	insanın	seferber	olmasını	

sağlamayı	hedeflediklerini	belirten	
Rona	Yırcalı,	İzmir’de	yakalanan	
başarıya	dikkat	çekti.

İzmir’de 19 bin 143 gencimize 
eğitim bursu
TEV’in	eğitim	faaliyetlerine	

destek	çağrısında	bulunan	Yırcalı,	
Türkiye’nin	eğitime	ihtiyacı	olduğu-
nu	belirterek,	“Bugüne	kadar	250	
bin	öğrenciye	burs	imkanı	sağ-
landı,	2	bin	yurtdışı	bursu	verildi.	
İzmir	ve	çevre	illerde	32	bin	751,	
sadece	İzmir’de	19	bin	143	genci-
miz	eğitim	bursundan	yararlandı.	
İzmir’de	halen	eğitimine	devam	
eden	404	öğrencimiz	bulunmakta.	
2011	yılında	İzmir	Balçova’da	Türk	
Eğitim	Vakfı	Cumhuriyet	Yükse-
köğrenim	Kız	Öğrenci	Yurdu’nu	
hizmete	açtık.	Türkiye’nin	51	farklı	
ilinden	65	kız	öğrencimiz	burslu,	
307	öğrencimize	ise	ücretli	olarak	
burada	kalıyor.	İzmir	Şubemiz	
faaliyete	başladığından	bu	yana	
toplamda	214	hibe	ve	vasiyet	ba-
ğışçımız	aydınlık	yarınlara	destek	
verdi.	Hayırsever	bağışçılarımıza	
bir	kez	daha	minnetlerimi	sunuyo-
rum”	dedi.

Potansiyeli yüksek bir şehir
Saha	ziyaretleriyle	eğitim	için	

daha	çok	insanın	seferber	olmasını	
sağlamayı	hedeflediklerini	söyle-

yen	Yırcalı,	sözlerine	şöyle	devam	
etti:

“İzmir	bizim	için	son	derece	
önemli,	potansiyeli	yüksek	bir	şe-
hir.	Şubemizin	geçmişine	baktığı-
mız	zaman	46	yıldır	bu	dinamiğin	
içinde	büyük	başarılara	imza	atmış	
olduğunu	görüyoruz.	İzmir’de	
yakaladığımız	başarının	büyüyerek	
devam	etmesini	arzu	ediyoruz.	
Hayırseverlerden	sadece	maddi	
destek	değil	enerjileriyle	de	katkı	
vermelerini	istiyoruz.”

Esen: Aynı gayeyle 
çalışıyoruz
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	

Meclis	Başkanı	Salih	Esen	de,	
TEV’in	üstlendiği	görevin	bilincinde	
olduklarını	ifade	ederken,	merhum	
Vehbi	Koç’tan	sonra	Koç	ailesi	
fertlerinin	ve	TEV	yöneticilerinin	
çabalarını	takdirle	karşıladıklarını	
söyledi.	Eğitime	desteğin	bir	vatan	
görevi	olduğuna	işaret	eden	Esen,	
“Amacımız	ülkemizin	kalkınmasına	
bir	tuğla	koymak.	Sadece	fabrika	
yapmak	yetmiyor,	insan	kalitesini	
de	yükseltmek	gerekiyor.	EBSO	
olarak	bizim	de	katkılarımız	var,	
Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Ender	
Yorgancılar’ın	düşüncesi	de	açık.	
Karşılıklı	işbirliği	ve	güçbirliği	ile	
eğitime	destek		olmaya	devam	
etmeliyiz”	dedi.	

HABER

Eğitim,	geleceğe	yatırım
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İnsanlar	genellikle	gerçekleri	
söyleyenlere	kulak	asmaz,	hatta	
onları	dokuz	köyden	kovmuşlukla-
rı	vardır.	Zira	gerçekleri	duymayı	
pek	sevmezler.	Ya	da	onları	dinler	
gibi	yapar,	işitir	ama	duymazdan	
gelirler.	Oysa	duymak	istediklerini	
söyleyenleri	can	kulağıyla	dinler,	
onları	yere	göğe	koyamazlar.

Günümüz	tüketim	çılgını	
toplumlar	bunu	o	kadar	aşırıya	gö-
türmüşlerdir	ki	onların	bu	zaafından	
istifade	eden	“uyanıkların”	sayısı	
olağanüstü	artmış,	kullandıkları	
yöntemlere	de	akıl	sır	ermez	hale	
gelmiştir.	Bu	çılgınlık,	kullandıkları	
ve	insan	sağlığını	tehdit	eder	hale	
gelmiş,	bitkisel	gıda	takviyelerine	
kadar	ulaşmıştır.	Herkes	avuç	avuç	
gıda	takviyesi	ile	kendini	takviyele-
meye	girmişken,	uzmanların	uyarı-
ları	kulak	arkası	edilmiş,	medyada	
hayatını	kaybeden	takviyelenmiş	
insanların	acı	haberleri	dolmuştur.	

Aslında	“gıda	tamamlayıcısı”	
olarak	isimlendirmek,	bu	tür	ilaç	
formundaki	şüpheli	(!)	ürünleri	
masumlaştırma	amacı	güdüyor.	
Ülkemizde	bu	tür	“	ilaçlara	yardım-
cı	doğal	desteklerin”	üretiminden	
denetimine,	satışından	kullanımına,	
çok	büyük	bir	kavram	kargaşası	
yaşanıyor.	Bu	ürünlerin	izin,	ruhsat	
vs	gibi	yasal	prosedürleri	iki	bakan-
lık	(Sağlık	Bakanlığı	-	Gıda	Tarım	
ve	Hayvancılık	Bakanlığı)	arasında	
ciddi	yetki	krizlerinin	yaşanmasına	
neden	oluyor.	Hatta	iki	bakanlık	
arasında	kurulan	komisyonda,	şu	
kadar	miligram	hammadde	ihtiva	
eden	gıdadır,	şu	kadarı	geçerse	
ilaçtır,	gibi	tartışmalar	sürüp	gidiyor.

Sağlık	Bakanlığı	2010	yılında	
geleneksel	bitkisel	tıbbi	ürünler	
yönetmeliği	yayımladı.	Aslında	ilaç	
formunda	(tablet,	kapsül,	pomat	
gibi)	tüm	bu	tür	destek	ürünlerini	bu	
yönetmelik	doğrultusunda	değer-
lendirmek	en	doğrusu.	Sağlık	dün-
yası	(doktorlar,	eczacılar)	bunun	

böyle	olmasını	savu-
nuyor,	ama	gel	gör	ki	
Tarım	ve	Hayvancılık	
Bakanlığı,	bu	konuya	
da	el	atma	adına,	ken-
di	ismini	bile	değiştirdi;	
adını	Gıda	Tarım	ve	
Hayvancılık	Bakan-
lığı	yaptı	ve	bu	yetki	
bende	diyor.	Gıdala-
rın	dünyası,	üretimi,	
tüketimi,	denetimi	ayrı,	
ilaçların	ayrı.	Yasaları,	
yaptırımları	çok	farklı.	
Gıdaların	üzerine	‘şu	hastalığı	
iyileştirir’	yazamazsın,	ilaçlara	ise	
aksine	hangi	hastalığa	iyi	geldiğini,	
fazla	alımında	tehlikelerini,	başka	
ilaç	ve	yiyeceklerle	alındığında	
çıkabilecek	sorunları,	hamile	iken	
alınıp	alınamayacağını,	hatta	araç	
kullanmaya	olumsuz	etkisi	varsa	
onu,	kısaca	tüm	yan	etkilerini	yaz-
mak	zorundasın.	Yanlış	veya	fazla	
alındığında	zehirlenme	sorunların-
da	başvurulacak	kurum	bile	apayrı:	
Türkiye	Farmakovijilans	Merkezi	
(TÜFAM).	İşte	tam	burada	sıkıntı	
başlıyor.	Gıda	görüntüsünde,	ama	
ilaçlara	yardımcı	doğal	destek	ürü-
nünde,	uyarıcı	herhangi	hiçbir	bilgi	
yer	alamayınca,	kişi	bunları	rahat-
lıkla	kullanabileceğini	düşünüyor.	
Dillere	pelesenk	olmuş	BİTKİSEL-
DİR,	DOĞALDIR,	ZARARSIZDIR…	
mı	acaba?	Ama	hiç	te	öyle	
olmadığını,	sıklıkla	medyaya	
yansıyan	acı	haberlerle	öğreni-
veriyoruz.	Zayıflamaya	çalışan,	
cinsel	gücünü	arttırma	peşinde	
olan	ya	da	yaşlılığın	olumsuz	
etkilerini	gidereceğini	düşünen	
insanlarımız	ya	sakat	kalıyor	ya	
da	ölüyor.	Bu	tür	destek	ürünle-
rine	kişinin	ulaşması	çok	kolay,	
internetten	bile	hiç	sorgusuz	
sualsiz,	hatta	yanlış	yönlendir-
me	ile	rahatlıkla	edinebiliyor.	
AVM’lerden,	aktarlardan	ya	da	
“body	shop”	denen	dükkanlar-

dan	uzman	uyarısı	
olmaksızın	alınabiliyor.

Bitkisele,	doğala	
ilgi,	toplumumuzda	
son	yıllarda	çok	arttı.	
Bunun	sonucunda	
kişi	öncelikle	çözümü	
doğal	ürünlerle	arıyor,	
sonuç	alamazsa	ilaç	
kullanmayı	düşünü-
yor,	hele	hele	sıradan	
sağlık	sorunları	için	
kesinlikle	bu	yola	baş-
vuruyor.	Tabi	sağlık	

sorununun	“sıradan”	olduğunun	
kararını	nasıl	veriyor,	doğru	mu	
değerlendiriyor	o	başka.		Doğru	
olan	ise,	sağlık	sorunu	olduğunda	
bir	uzmana	(doktor,	eczacı)	başvur-
mak	onun	yönlendirmesi	ile	

karar	verilmesidir.	İnternetten	
satılan	hiçbir	bitkisel	ürün	kullanıl-
mamalı,	güvenilir	firmaların	ürün-
leri,		mutlaka	eczaneden	alınmalı	
ve	kullanımı	konusunda	eczacıdan	
mutlaka	bilgi	alınmalıdır.

Tabii	en	önemlisi	resmi	otorite-
nin	bu	tür	ürünleri	“mış”	gibi	yap-
madan	denetlemesi	(üretimi,	satışı,	
kullanımını)	ve	halkımızın	sağlıklı	
ürün	ve	doğru	bilgiye	ulaşmasını	
sağlamasıdır.

Aman	dikkat,	bitkiseldir,	doğal-
dır,	zararsızdır	diyerek,	ebediyen	
doğaya	karışmayalım...

Bitkisel	destekler	zararsız	mı?

Enver OLGUNSOY
EBSO	Meclis	Üyesi
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Meclis	
Başkanı	Salih	Esen,	açılış	ve	
başkanlık	sunuşlarında;	mec-

lis	toplantısını	Tire	Organize	Sanayi	
Bölgesi’nin	ev	sahipliğinde	yapmaları	
münasebetiyle	kendilerini	misafir	eden	
Tire	Organize	Sanayi	Bölgesi	Müteşeb-
bis	Heyet	Başkanı	Metin	Akdaş’a	ve	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Kosat	Gürler’e	
teşekkür	etti.	Tire	OSB’nin	EBSO’da	çok	
farklı	bir	yeri	bulunduğunu	zira	gerçek-
ten	zorlu	günler	geçirdiklerini,	ancak	
böyle	güzel	günleri	görünce	zorlukların	
ve	yaşanan	sıkıntıların	unutulduğunu	
ifade	eden	Esen,	zorlu	sürecin	aşılma-
sında	emeği	geçen	herkese	teşekkür	
ederek,	Tire	OSB’nin	yeni	hizmet	binası-
nın	hayırlı	olmasını	diledi.	

Esen,	Odamız	organ	seçimlerinin	
Ekim	ayında	yapılacak	olması	nedeniyle	
Eylül	ayı	Meclis	toplantısının	dönemin	

son	toplantısı	olacağını	düşünürken	
hafta	sonu	yayınlanan	Bakanlar	Kurulu	
Kararı	ile	tüm	Oda	ve	Borsaların	organ	
seçimlerinin	2018	Nisan	ayına	ertelendi-
ğini	söyledi.	Her	şeyi	hazırlamışken	bu	
kararın	kendileri	için	de	sürpriz	olduğu-
nu,	son	meclis	toplantısı	düşüncesi	ile	
planladıkları	konuşmaları	değiştirdikleri-
ni,	hazırladıkları	bazı	sürprizleri	ertele-
mek	durumunda	kaldıklarını	belirtti.	

Eğitimde sonuçlar 5-6 yılda alınır
2017-2018	eğitim	öğretim	yılının	

resmi	olarak	başladığını	söyleyen	Esen,	
yeni	dönemin	tüm	öğrenci	ve	öğret-
menlerimize	başarı	getirmesini	diledi.	
Bilindiği	üzere	TEOG	sınavının	kaldı-
rılmasıyla	eğitim	hayatında	çok	önemli	
bir	değişiklik	yapıldığını,	hemen	hemen	
her	toplantıda	bu	sınavların	eğitim	
sistemine	bir	artısı	olmadığı	için	kaldırıl-

Esen’den
meclis temennileri

EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen, 

bir sanayici ve 
vatandaş olarak en 

büyük temennisinin 
ekonomik ve politik 

açıdan ülkemizin 
geleceği adına doğru 

adımların atılması 
olduğunu dile getirdi. 
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ması	gerektiğini	dile	getirdiklerini,	
kaldırılması	dolayısıyla	memnun	
olduklarını	ancak	şimdi	daha	iyi	bir	
sistemin	getirilmesini	ümit	ettik-
lerini	söyledi.	Bir	kolejin	sorumlu-
luğunu	10	yıl	üstlenen	biri	olarak	
eğitim	hayatında	nelerin	yapılıp	
yapılmayacağını,	ne	kadar	dikkatli	
veya	sorumlu	davranılması	gerek-
tiğini	iyi	bildiğini	bu	nedenle	eğitim	
sisteminde	yapılacak	bir	değişik-
liğin	sonuçlarının	en	erken	5-6	
yıl	sonra	alınabildiğinden	sistem	
değişikliğinin	önem	arz	ettiğini,	
uzun	yıllardır	süregelen	sistem	
arayışlarının,	eğitimde	ilerleme-
miz	bir	yana	daha	çok	tutarsızlığa	
sürüklenmemize	sebep	olduğunu	
vurguladı.	

OECD	tarafından	yayımlanan	
bir	raporun,	eğitime	ayrılan	yüksek	
bütçeye	karşın,	eğitim	çıktıları	
açısından	çok	da	başarılı	olma-
dığımızı	ortaya	koyduğunu,	her	
4	üniversite	mezunundan	birinin	
işsiz	olduğunu	belirten	raporun,	
bizler	için	alarm	çanlarının	çaldı-
ğını	gösterdiğini	söyledi.	Esen,	15	
ile	29	yaş	arası	15	milyon	genci-
mizin	olduğunu,	Avrupa	ile	karşı-
laştırdığımız	vakit	bunun	büyük	bir	
zenginlik	olduğunu,	ancak	15	ile	
29	yaş	arası	5	milyon	gencimizin	
ne	okuduğunu,	ne	de	çalıştığını,	
25	ile	29	yaş	arası	yani	ülkemi-
zin	temel	direği	olması	gereken	
kesiminin	ise	2	milyonunun	ne	
okuyup	ne	çalıştığını	kadınlarımı-
zın	iş	gücüne	katılımının	da	son	
derece	aşağıda	olduğunu	söyledi.	
Bu	verilerin	ülkemizdeki	eğitimin	
iş	hayatında	tam	olarak	karşılık	
bulamadığını	gösterdiğini,	diğer	
yandan	iyi	eğitim	almış	pek	çok	
gencimizin	çalışmak	için	yurtdı-
şını	tercih	ederken,	sanayicilerin	
kalifiye	eleman	bulmakta	sıkıntı	
yaşadığını,	bu	şartlar	altında	
endüstri	4.0’a	ulaşmanın	mümkün	
görünmediğini,	dolayısıyla	eğitim-
deki	sıkıntıların	en	kısa	sürede	
aşılarak,	gerçek	insan	gücünün	
ve	kalitesinin	ortaya	konulması	
gerektiğini	vurguladı.

Esen,	eğitimde	ciddi	bir	bütçe	
bulunduğunu	ama	yol	alınama-
dığını,	aynı	durumun	sporda	da	
yaşandığını,	80	milyon	nüfuslu	ül-
kemizin	maalesef	sporcu	yetiştire-
mediğini,	eğitim	sistemi	nedeniyle	
sınıf	geçme	ve	sınavlarda	başarılı	
olma	gayesindeki	çocukların	spo-
ru	ihmal	ettiklerini	belirtti.	

Küresel ve bölgesel 
belirsizlik
Yılın	son	çeyreğine	girerken,	

ekonomik	ve	politik	alanda	yoğun	
bir	dönemin	kendilerini	beklediğini,	
küresel	ve	bölgesel	ölçekte	gerili-
min	tırmanmaya	ve	daha	kaotik	bir	
hal	almaya	devam	ettiğini,	Kuzey	
Kore’den,	sınır	coğrafyamızdaki	
belirsizliklere,	AB	ile	olan	ilişkileri-
mizden	mültecilere	kadar	oldukça	
hassas	dengelerin	gündemde	
olacağı	bir	dönemin	içinde	bulun-
duklarını	belirtti.	Esen,	Almanya	
seçimleri	ile	yaşanan	gerginli-
ğin,	Merkel’in	son	açıklaması	ile	
azalmayacak	bir	görüntü	verdiğini,	
diğer	yandan	olağanüstü	gündem-
le	toplanan	TBMM	Genel	Kuru-
lu’nda	Irak	ve	Suriye’ye	sınır	ötesi	
operasyon	için	hükümete	verilen	
yetkinin	bir	yıl	daha	uzatılmasına	
ilişkin	Başbakanlık	tezkeresinin	
kabul	edildiğini	vurguladı.	

Bir	sanayici	ve	bir	vatandaş	
olarak	en	büyük	temennisinin	eko-
nomik	ve	politik	açıdan	ülkemizin	
geleceği	adına	doğru	adımların	
atılması	olduğunu,	bunu	yaparken	
birlik	ve	beraberlik	anlayışımızı	
kaybetmememiz,	ulusal	bütünlü-
ğümüzü	bozmaya	çalışan	pro-
vokasyonlara	izin	vermememizin	
büyük	önem	taşıdığını	söyledi.

Körfez renklendi
Esen,	İzmir	Büyükşehir	Beledi-

yesi	öncülüğünde	Arkas	Holding,	
Türkiye	Yelken	Federasyonu,	Ege	
Açıkdeniz	Yat	Kulübü	ve	Konak	
Pier	işbirliği	ile	bu	yıl	ilk	kez	dü-
zenlenen	“İzmir	Körfez	Festivali”	
kapsamında	toplam	75	sporcunun	
kano	ve	yelken	kategorisinde	

yarışarak	Körfezi	bayram	yeri-
ne	çevirdiklerini	söyledi.	Marina	
sorunu	yaşayan	ve	henüz	birincisi	
yapılan	bir	festival	için	katılımın	
iyi	olduğunu,	bir	deniz	şehri	olan	
ve	denizden	sınırlı	sayıda	fayda-
lanan	İzmir	için	bir	yıl	sonrasına	
dair	umutlu	olmak	istediğini	ifade	
etti.	İzmir	Körfezi’nin	temizlenmesi	
konusunda	dev	adımlar	atılmasına	
rağmen,	hala	körfezin	kirli	olduğu-
nu	görmenin	kendisini	üzdüğünü,	
bu	konuda	daha	fazla	yol	almamız	
gerektiğini,	ayrıca	kongreler	ve	
fuarlar	kenti	olma	yolunda	ciddi	
yatırımlar	yapan	İzmir’in	festival-
ler	kenti	kapsamında	da	benzer	
yatırımları	ve	hamleleri	yapmasını	
bir	İzmirli	olarak	canı	gönülden	
istediğini	söyledi.	

EBSO Ailesi
Meclis	Üyesi	Arif	Kuran’ın	

devamsızlığı	nedeniyle	meclis	
üyeliğinin	sona	erdiğini,	yedeği	
olmadığı	için	yerine	yeni	meclis	
üyesi	gelmediğini,	seçimler	erte-
lendiği	için	ara	seçim	yapılıp,	ye-
dek	üye	belirlendikten	sonra	yeni	
üyenin	meclise	dahil	olacağını	
söyledi.	Meclis	Üyesi	Hüseyin	
Cahit	Çetin’in	firmasının	temsilci	
değişikliği	talebi	nedeniyle	üyeli-
ğinin	sona	erdiğini,	yerine	Zöhre	
Uğur’un	meclis	üyesi	olduğunu	
belirterek,	Uğur’a	yeni	görevinde	
başarılar	diledi.

Meclis	Üyeleri	Hasan	Girenes,	
Aytekin	Öztaş	ve	Enver	Olgun-
soy’un	babalarının,	Hakem	Gül-
şen’in	ise	annesinin	vefat	ettiğini	
dile	getiren	Esen,	merhumlara	
ve	merhumeye	Allah’tan	rahmet	
ailelerine	baş	sağlığı	ve	sabırlar	
diledi.	

Meclis	Üyesi	Ömer	Kaplan’ın	
oğlunun	evlendiğini	söyleyen	
Esen,	genç	çiftlere	mutluluk	
dileyerek,	ailelerini	tebrik	etti.	
Meclis	Üyesi	Hüsamettin	Ekmek-
çioğlu’nun	da	kızının	evlendiğini	
söyleyen	Esen,	genç	çiftlere	
mutluluk	dileyerek,	ailelerini	
tebrik	etti.

MECLİS
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar,	
Tire’de	bulunmaktan	büyük	mem-

nuniyet	duyduğunu	ifade	etti.	Esen’in	
de	dile	getirdiği	üzere	TOSBİ	ile	ilgili	
geçmişte	ciddi	sıkıntılar	yaşandığını	ama	
elbirliği	ile	bu	güzel	günlere	erişildiğini,	
hatta	genişleme	sahasında	250	dönü-
me	yakın	bir	arsanın	tahsis	edildiğini	de	
memnuniyetle	öğrenmiş	olduğunu	söy-
leyen	Yorgancılar,	Tire	OSB’nin	bugün-
lere	gelmesinde	emeği	geçen	herkese	
teşekkür	etti.	

Eylül	ayı	meclis	toplantısının	son	
meclis	toplantısı	olacağı	düşüncesi	ile	
4.5	yıllık	hizmet	süresince	yaptıkları	
çalışmaları	15	dakikaya	sığdırmaya	
çalıştıkları	bir	film	hazırladıklarını	ama	
hafta	sonu	alınan	Bakanlar	Kurulu	kararı	
ile	Oda	ve	Borsa	Organ	Seçimlerinin	
2018	Nisan	ayına	ertelendiğini	öğrendik-
lerini	haber	verdi.

Yorgancılar,	9	Eylül	Cumartesi	günü	
Orman	ve	Su	İşleri	Bakanı	Veysel	Eroğ-
lu’nun	Odamızı	ziyaret	ettiğini,	berabe-
rinde	Bakanlığa	bağlı	tüm	bölge	müdür-
lerinin	katılımıyla	bir	toplantı	yapıldığını	
söyledi.	Tire	OSB’nin	su	sorunu	olması	
nedeniyle	toplantıya	Metin	Akdaş’ı	da	
davet	ettiğini,	yapılan	görüşme	sonrasın-
da	Eroğlu’nun	gölet	veya	baraj	şeklinde	
bir	çözümün	acilen	gündeme	getirilerek	
konunun	çözülmesi	yönünde	talimat	
verdiğini	belirtti.	Yaklaşık	bir	saatlik	
toplantının	sonunda	Salih	Başkan	ile	
birlikte	Bakanı	uğurlarken	Eroğlu’nun	
kendilerine;	“Benim	istediğim	toplantılar	
bu	şekilde.	Ne	istediklerini	bilenlerin,	
çözüm	önerileri	ile	sıkıntıları	aktarmaları”	
diyerek	son	derece	memnun	ayrıldığını	
söyledi.	

İlgili	kanun	gereği	meslek	komiteleri	
ortak	toplantısının	yılda	iki	defa	yapıl-
ması	gereğince	Eylül	ayı	içinde	meslek	

Yorgancılar:	Sanayi	ve	
üretimle	büyüyelim

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 

Yorgancılar, 
ikinci çeyrek 

büyüme verilerini 
değerlendirirken 
sanayi üretimi ve 

sanayi ürünleri 
ihracatının önemine 

vurgu yaptı ve 
“İstihdam dostu 

büyüme için imalat 
sanayi yatırımlarının 

devam etmesi 
gelecek açısından 

son derece önemli” 
dedi.
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komiteleri	ortak	toplantısının	güzel	
bir	katılımla	gerçekleştirildiğini,	zira	
birçok	meclis	üyesinin	de	toplan-
tıda	yer	aldığını	söyleyen	Yor-
gancılar,	hizmet	süreleri	boyunca	
yapılan	çalışmaların	dile	getirildiği	
toplantının	veda	toplantısı	şeklinde	
gerçekleştirildiğini	söyledi.	

Girişim sermayesi 
imkanlarından yararlanın
Yorgancılar,	daha	önce	Gazi-

antep	ve	Konya’da	gerçekleşti-
rilen	Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	
Birliği’nin	organize	ettiği,	Girişim	
Sermayesinin	Anadolu	Buluşma-
ları	toplantısının	üçüncüsünün	İz-
mir’de	yapıldığını	hatırlattı.	Girişim	
sermayesinin;	fonlarla,	şirketlerin	
tanışmasını	sağlayarak,	olası	bir	
yatırım	ilişkisini	ortaya	çıkartan	bu-
luşma	olduğunu,	Fonun	amacının;	
şirketi	büyütmek,	kurumsallaştır-
mak,	sermaye	koymak	olduğunu,	
hedefinin;	şirkette	en	fazla	5-6	
sene	kalarak,	süre	sonunda	his-
selerini	ilk	ortakla	birlikte	üçüncü	
şahsa	satarak	ayrılmak	olduğunu	
belirtti.	Bu	sistemi	Anadolu’da	çok	
iyi	kullanan	firmalar	bulunduğunu,	
özellikle	kurumsallaşma	açısından	
fondaki	tecrübeli	yönetimin	en	geri	
kalmış	marka	ve	kurumsallaşma	
ile	ilgili	sağladığı	yatırımların	pa-
radan	çok	daha	önemli	olduğunu,	
bu	açıdan	Girişim	Sermayesiyle	
ilgili	çalışmaların	her	geçen	gün	
artarak	devam	ettiğini	vurguladı.	
Dünyadaki	ilk	100	şirket	içinde	bir	
Türk	firması	bulunduğunu	ama	
bir	tane	Türk	markası	olmadığını,	
dolayısıyla	bu	sayıların	artması	
için	girişim	sermayelerinin	mutlaka	
kullanılmasında	yarar	gördüğünü	
belirtti.	

Girişim	Sermayesinin	Anadolu	
Buluşmaları	toplantısının	akabin-
de,	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanı	
Mehmet	Özhaseki’nin	İzmir’i	
ziyaret	ettiğini,	yapılan	toplantı-
da;	kamu	kurumlarının	ellerinde	
bulunan	sosyal	tesislerin	kentsel	
dönüşüme	aktarılacağını	belirten	
bir	konuşma	yaptığını	söyledi.	

Yorgancılar,	deprem	bölgesi	olma-
sı	münasebetiyle	İzmir’in	kentsel	
dönüşümde	öncelikle	ele	alınması	
gereken	iller	arasında	bulunduğu-
nu	söyledi.	

	Eylül	ayı	içinde	TOBB	Başkanı	
Hisarcıklıoğlu	ile	birlikte	Torbalı	
Ticaret	Odası’nın	yeni	hizmet	bi-
nasının	açılışına	katıldıklarını	ifade	
eden	Yorgancılar,	TOBB	görevi	
dolayısıyla	bütün	Türkiye’yi	gezme	
imkanı	bulduğunu	ve	odaların	
hizmet	binalarının	yenilendiğini,	
hizmet	kalitelerinin	arttığını	gördü-
ğünü,	bundan	mutluluk	duyduğunu	
söyledi.	

Küresel siyaset ısınıyor
Yorgancılar,	çok	hızlı	bir	Eylül	

yaşadıklarını,	Kuzey	Kore’nin	füze	
gerginliğinin,	Amerikan	uçaklarının	
Kuzey	Kore	sınırında	uçmasının,	
o	uçuşun	arkasından	Kore	Devlet	
Başkanı	Kim	Jong	Un’un	“Bizim	
füzelerin	Amerikan	topraklarını	
ziyaret	etme	zamanı	geldi”	şeklin-
de	talihsiz	açıklama	yapmasının,	
Kuzey	Irak	referandumunun	bunlar	
arasında	yer	aldığını	dile	getirdi.	
Her	ne	kadar	referandum	bizler	
için	geçerli	olmasa	da	yapıldığını,	
ancak	hükümetin	bu	konuyla	ilgili,	
Türkiye’nin	haklarını	en	iyi	şekilde	
koruyacağı	ve	takip	edeceğinden	
şüphe	duymadığını,	bu	konunun	
en	kısa	sürede,	en	az	zayiatla	ve	
müzakere	ile	çözülmesi	taraftarı	
olduğunu	belirtti.	

FED’in	parasal	sıkılaştırmayla	
ilgili	kararını	açıklamasıyla	dola-
rın	3.42’lerden	3.53’lere	çıktığını,	
FED’in	bu	kararı	devam	ettiği	süre-
ce	yılsonuna	doğru	doların	yuka-
rıya	doğru	bir	artış	seyredeceğini,	
bununda	kendilerinin	maliyetlerini	
artıracağını	söyledi.	Yorgancılar,	
önümüzdeki	süreçte	Almanya	
ile	siyasi	otoritenin	masa	başı	
diyalogla	ilişkilerimizi	eski	haline	
getirme	mecburiyeti	bulunduğunu,	
çünkü	Almanya’nın,	Türkiye	için	
Türkiye’nin	de	Almanya	için	önemli	
olduğunu	dile	getirdi.	

Büyümede sanayi 
öne çıkmalı
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başka-

nı	Yorgancılar,	2.	çeyrekte	yüzde	
5.1	büyüme	sergilediğimizi,	3.	
çeyrekte	yine	5’in	üzerinde	bir	
büyüme	beklentisi	olduğunu,	söz	
konusu	büyümede	yatırımlardaki	
yüzde	9.5	artışın	son	derece	önem	
taşıdığını,	ki	bunun	yüzde	25’inin	
inşaat	sektöründen	geldiğini,	oysa	
sanayi	yatırımının,	sanayi	üreti-
minin,	sanayi	ihracatının,	üretim	
ihracatının	önemini	her	ortamda	
vurguladıklarını,	bu	açıdan	istih-
dam	dostu	büyüme	için	imalat	
sanayii	yatırımlarının	devam	
etmesinin	gelecek	açısından	son	
derece	önemli	olduğunu	söyledi.	
Bilindiği	üzere	vergi	indirimleri-
nin	ay	sonunda	bittiğini,	indirimin	
7	aylık	ortalamada	yüzde	11’lik	
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artış	yaşanmasını	sağladığını	ki	bunun	
tamamen	yurtiçine	yapılan	satışlardan	
kaynaklandığını	belirtti.

Yorgancılar,	meslek	komiteleri	ortak	
toplantısında,	meslek	komite	üyeleri	ile	
yapılan	Liderlik	Anketi	sonuçlarını	pay-
laştığını,	katılan	herkese	teşekkür	etmek	
istediğini	belirterek,	yapılan	anketin	
sonucunu	meclis	üyeleri	ile	de	paylaştı.

Eylül	ayı	içerisinde	Capital	ve	Eco-
nomist	dergisi	tarafından	hazırlanan	
Anadolu	Markaları	Yarışıyor	konulu	İzmir	
toplantısı	ve	Avrupa	Kalkınma	Ajansları	
Birliği’nde	eko-verimlilik	çerçevesinde	
düzenlenen	Sanayi	4.0	toplantısı	yapıla-
cağını,	ikisinde	de	konuşmacı	olduğunu	
dile	getiren	Yorgancılar,	her	platformda	
Sanayi	4.0’ı	anlatmaya	devam	edeceğini	
söyledi.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	

Yorgancılar,	meclis	üyesi	sanayicilerin	
gündeme	getirdiği	konuları	değerlendirir-
ken,	Mermer	Fuarı’nın	İzmir’in	gözbebe-
ği	haline	gelen	bir	fuar	olduğunu,	ihracat	
bağlantısı	dışında	taksi,	otel,	restoran	
ve	diğer	alışverişler	düşünüldüğünde	
İzmir’e	ciddi	katkı	sağladığını,	yeni	fuar	
alanıyla	100	bin	m2	üzerinde	bir	alana	
sahip	olunduğunu,	yıl	içinde	Marble	gibi	
30	fuar	yapıldığı	takdirde	şehrimize	çok	
büyük	katkı	sağlayacağını	belirterek,	
mermer	fuarını	İzmir’de	devam	ettirme-
ye	gayret	edeceklerini	söyledi.

Hayrullah	Sorkun’un	yerelde	kalkın-
ma	modeli	ile	ilgili	ifadelerini	kendisinin	
de	sürekli	dile	getirdiğini,	ülke	olarak	
kalkınmanın	yerelden	geçtiğini,	sadece	
Tire’de	değil	diğer	ilçelerde	de	bu	çalış-
maların	yapılması	gerektiğini	söyledi.

Ender	Yorgancılar,	eski	firmalara	
verilecek	destek	konusuna	sadece	
finansman	desteği	olarak	değil,	kurum-
sallaşma	desteği	olarak	da	bakmak	
gerektiğini,	zira	bir	firmaya	finansman	
desteğinin	sağlanmasının	akabinde	
yine	aynı	sıkıntılara	girecek	ise	o	zaman	
finansman	desteği	yerine	kurumsal-
laşma	desteğinin	sağlanmasını	daha	
doru	olacağını	belirtti.	Girişim	sermaye	
fonlarının,	banka	borcundan	dolayı	para	
kazanamayan	firmaların	kaynak	artırıp,	
firmayı	kârlı	hale	getirdikten	sonra	satma	
yönteminin	üzerinde	çalıştığını	söyledi.	
Yorgancılar,	eğer	bir	ülke	marka	ürete-
miyorsa	o	zaman	markayı	satın	alabi-
leceğini,	dünya	da	bu	tip	uygulamaların	
çok	örneği	olduğunu,	bizim	geleceğimiz	
açısından	da	bu	yöntemin	önemli	bir	
çıkış	olacağını	dile	getirdi.

Gürcan	Ekler’in	bahsettiği	Hanno-
ver’deki	EMO	fuarına	katılımla	ilgili	
memnuniyet	duyulmasından	son	derece	
mutlu	olduğunu,	fuarlar	konusunda	ken-
dilerine	gelen	her	türlü	talepte	ellerinden	
gelen	desteği	verdiklerini	söyledi.	Mert	
Aydoğdu’nun	dile	getirdiği	gümrük	ver-
gisi	ile	ilgili	konuyu	daha	önce	kendisine	
mail	attığını,	konuyu	not	aldıklarını,	
gerekli	çalışmayı	yapacaklarını	söyledi.

Dünyadaki ilk 100 
şirket içinde bir Türk 
firması bulunduğunu 

ama bir tane Türk 
markası olmadığını 

hatırlatan Yorgancılar, 
dolayısıyla bu 

sayıların artması için 
girişim sermayesi 

imkanlarının mutlaka 
kullanılmasında yarar 

gördüğünü belirtti.
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Mevlüt Kaya
MARBLE	İzmir’den	gidebilir
EBSO	Meclis	Üyesi	Mevlüt	Kaya,	

İzmir	Mermer	Fuarı	ile	ilgili	ciddi	sıkıntılar	
yaşadıkları	dönemde	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Yorgancılar’ın	sıkıntılarının	
aşılması	adına	göstermiş	olduğu	çaba	
ve	çalışmalara	teşekkür	etti.	

Kaya,	Ekonomi	Bakanlığı’nın	almış	
olduğu	ancak	uygulama	tarihi	belli	
olmayan	kararda;	Ege	Maden	İhracatçı	
Birlikleri’ni	maden	ve	mermer	olarak	
ikiye	ayırarak,	Türkiye	Mermer	ve	
Doğal	Taş	İhracatçıları	Birlikleri’nin	
tümünün	İstanbul’a	götürülmesinin	

planlandığını	söyledi.	Her	ne	kadar	
ilk	bakışta	mermer	ve	maden	farklı	
olmaları	dolayısıyla	alınan	karar	
doğru	gibi	görünse	de	bunun	İzmir’i	
etkileyeceğini,	çünkü	MARBLE	Fuarı’nın	
İzmir	ve	çevresine	her	yıl	minimum	
100-110	milyon	dolarlık	katkısı	olan	en	
önemli	fuarlardan	biri	olduğunu	söyledi.	
Özellikle	doğal	taşta	ciddi	anlamda	üye	
sayısı	ve	kümelenmenin	Akdeniz	ve	Ege	
Havzası’nda	yoğun	olması	dolayısıyla	
konunun	bu	bölgedeki	tüm	işadamlarını	
ilgilendirdiğini	dile	getirerek,	alınan	
kararın	düzeltilmesi	için	yönetim	kurulu	
ve	tüm	sanayicilerden	destek	talep	etti.	

Sanayicinin	gündemi	
sektörler	ve	ekonomi

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Meclis	Üyesi	sanayi-
ciler,	Türkiye’nin	gündeminde	iç	politik	gelişmelerin	
yanısıra	yakın	coğrafyamızdaki	olayların	ağırlık	
kazandığı	dönemde,	dikkatleri	sektörel	gelişmeler	
üzerinden	ekonomiye	çevirdi.	İhracatçı	birliklerin-
de	yapılması	planlanan	değişikliklerin	dünyada	
mermer	konusunda	ilk	üç	fuardan	biri	niteliğindeki	
Marble’yi	de	yakından	ilgilendirdiğini	ve	İzmir’in	
Marble’yi	kaybedebileceğini	haber	veren	sanayi-

ciler,	Türkiye’nin	dünya	ekonomisinde	söz	sahibi	
olması	hedefinin	bir	parçası	olarak	marka	yatarıl-
masına	da	destek	verilmesi	gerektiğini	savundu.	
Serbest	bölgelerde	yapılan	üretimde	yerli	sanayiyi	
korumak	adına	yapılan	vergi	düzenlemelerindeki	
çelişkileri	ortaya	koyan	sanayiciler,	sektörlere	göre	
azalan	oranlar	belirlenmesini	istedi.	Sanayiciler,	
EBSO	Meclis	Toplantısı’nın	yapıldığı	Tire’yi	yerelde	
kalkınmaya	örnek	gösterdi.	
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Hayrullah Sorkun
Tire,	yerelde	
kalkınmanın	örneği
EBSO	Meclis	Üyesi	

Hayrullah	Sorkun,	Tire’nin	
yerel	kalkınmayla	başlayan	
sanayileşmenin	bir	örneği	
olduğunu,	TOSBİ’de	
Gürsüt’ün,	Pınar	Süt’ün	
üretim	tesislerinin	yer	
almasında	en	temel	gücün	
Tire	köylüsünün	süt	üretmesi,	
hammaddenin	en	çok	burada	
bulunması	olduğunu	söyledi.	
Sorkun,	yerelde	kalkınmanın	
ülke	geneline	yayılması	gerektiğini	
düşündüğünü	bu	anlamda	
çalışmalar	gerçekleştiren	
İzmir	Büyükşehir	Belediye	
Başkanlığı’na	teşekkür	ettiğini,	
çünkü	Tire	Süt	Kooperatifi’nin	
kuruluşunda	ilk	defa	süt	alımını	
okullarda	dağıtılmak	üzere	İzmir	
Büyükşehir	Belediye	Başkanı	Aziz	
Kocaoğlu’nun	gerçekleştirdiğini,	
bu	çalışmanın	hükümete	örnek	
olduğunu	ve	Türkiye’deki	
bütün	okullara	hükümetin	süt	
verdiğini	söyledi.	Yine	İzmir	
Büyükşehir	Belediyesi’nin	“Süt	
Kuzusu”	projesi	ile	şu	anda	0-5	
yaş	arası	150	bin	çocuğa	Tire	
Süt	Kooperatifi	aracılığıyla	süt	

dağıttığını	belirterek,	bu	tip	proje	
örneklerini	tüm	Türkiye’de	görmeyi	
beklediklerini	söyledi.	

Kürşad Yuvgun
Marka	yaratmaya	
destek	verilmiyor
EBSO	Meclis	Üyesi	Kürşad	

Yuvgun,	dünyada	tanınmış	bir	
markamız	olmadığı	gibi	marka	
yaratılması	konusunda	destek	
de	verilmediğini	ve	aksine	
köstek	olunduğunu	söyledi.	
Mevcut	iki	yasanın	birleştirilerek	
Perakende	Yasası	olarak	
yürürlüğe	konulduğunu,	bu	iki	
yasadan	birinin	üreticilerin	marka	
yaratmasını	da	destekleyecek	
hükümler	içerdiğini	ama	

kaldırılmasıyla	marketing	sektörü	
karşısında	üreticilerin	mücadeleyi	
kaybettiklerini	söyledi.	

Kürşad	Yuvgun,	basında	
yer	alan	bazı	haberlerde;	
Perakende	Yasası’na	göre	
yöresel	ürünlerin	market	
raflarında	yüzde	1’lik	oranda	
yer	alması	gerektiği,	uyulmadığı	
takdirde	cezai	yaptırımların	
bulunacağı	haberleri	yer	alsa	da	
bu	konuda	yapılması	gereken	
ciddi	denetimler	ve	düzenlemeler	
olduğunu	düşündüğünü,	zira	
mevcut	yasadan	cesaret	alarak	
bazı	market	zincirlerinin,	“kendi	
ürünlerimizi,	kendi	markamızla	
satacağız”	şeklinde	çok	net	
ifadelerde	bulunduklarını	

Hayrullah 
Sorkun

Mevlüt 
Kaya

Kürşad 
Yuvgun

MECLİS



56 EKİM 2017

söyledi.	Oysa	ki	Perakende	
Yasası’ndan	önce	kaldırılan	yasal	
düzenlemede	private	label	(market	
markası)	satışların	cirolarının	
sınırlandırıldığını	ama	maalesef	
artık	marka	yaratmanın	önünde	
duvarlar	bulunduğunu	belirtti.

Girişim	sermayesiyle	ilgili	
düzenlenen	toplantıya	katıldığını,	
son	derece	ilginç	açıklamaların	
yapıldığını,	yararlı	bir	toplantı	
olduğunu	söyleyen	Yuvgun,	
toplantı	bittikten	sonra	genç	ve	
orta	yaşlı	firmalara	yönelik	çok	
güzel	bilgiler	aktarıldığını	ama	
eski	firmalara	yönelik	her	hangi	bir	
şey	söylenmediğini	dile	getirerek,	
eski	firmaların	faaliyet	alanlarına	
girip	girmediğini	sorduğunu,	eksi	
firmalarla	da	ilgilendiklerini	ama	
dünyanın	seçkin	firmalarıyla	
eşleştirme	yapılması	konusunda	
bir	çalışmaları	bulunmadığının	dile	
getirildiğini	belirtti.	

Kürşat	Tüzmen’in	Dış	Ticaret	
Müsteşarı	olduğu	dönemde	bir	
toplantı	esnasında,	”bugüne	
kadar	birçok	konuda	destek	
verildiğini	ama	firmaların	
yaşlanmalarının	teşvik	
edilmediğini”	dile	getirdiğinde	
müsteşarın;	“Adaş	sen	çok	
enteresan	bir	şey	söylüyorsun,	bu	
konunun	üstüne	gidelim”	dediğini,	
Tüzmen’in	bakan	olduktan	sonra	
konuyu	kendisine	bir	kez	daha	
hatırlattığını	ama	maalesef	bir	
çalışma	yapılmadığını	söyledi.	
Yuvgun,		konuyla	ilgili	olarak	bir	
bankanın	genel	müdürünün;	devlet	
şirketlerin	yaşlanması	konusunda	
destekleme	yaparsa,	biz	de	bu	
desteğe	omuz	koyarız”	dediğini	
belirterek,	Yönetim	Kurulu’ndan	bu	
konuya	yeniden	dikkat	çekilmesini	
talep	etti.	

Yuvgun,	genç	jenerasyonun	
Sanayi	4.0	ile	ilgili	farkındalığı	
bulunmadığını,	eskiden	
öğrencilerin	dikkatini	çekmek	için	
tiyatro	yarışmaları	düzenlendiğini,	
belki	buna	benzer	bir	faaliyet	
ile	öğrencilerimizde	farkındalık	
yaratılabileceğini	dile	getirdi.	

Gürcan 
Ekler
EMO	
Fuarı’ndan	
memnun	
kaldık
EBSO	Meclis	

Üyesi	Gürcan	
Ekler,	Genel	
Amaçlı	Makine	ve	
Teçhizatı	Sanayi	
Meslek	Komitesi	
olarak,	EMO	Han-
nover	Fuarının	
sektörlerine	çok	
büyük	katkı	sağladığını	düşün-
dükleri	için,	22	üye	ile	katılım	
gerçekleştirdiklerini,	seyahatin	bu	
dönem	yapılan	en	fazla	katılımlı	
organizasyonu	olduğunu	ifadeyle	
Yönetim	Kurulu’na	ve	görevli	per-
sonele	teşekkür	etti.	

Mert Aydoğdu
Serbest	bölgelerdeki	
üretimde	vergiler	sektörel	
bazda	düzenlensin
EBSO	Meclis	Üyesi	Mert	

Aydoğdu,	ihracatçılar	olarak	orta	
seviyedeki	gelişmiş	ürünlerin	çoğu	
Irak’a	ihraç	edildiği	için	referandu-
mun	ihracatımızın	etkilenmeyeceği	
şekilde	güzel	sonuçlanmasını	
beklediklerini	söyledi.	

Aydoğdu,	dökme	parfüm	ihra-
catı	gerçekleştirdiklerini,	dökme	
parfümün	içeriğindeki	maddeler-

den	birinin	de	etil	alkol	olduğunu,	
etil	alkolü	üretme	konusunda	bir	
fizibilite	yaptıklarını,	bir	takım	
görüşmeler	gerçekleştirdiklerini	ve	
ilginç	bir	sonuçla	karşılaştıklarını	
söyledi.	

Etil	alkolü	serbest	bölgede	Türk	
Malı	olarak	üretirlerse	yabancı	
menşeili	ürünün	girişinde	yerli	
üretimi	destek	amacıyla	yüzde	50	
oranında	Gümrük	Vergisi	ödenme-
si	gerektiğini,	diğer	taraftan	ürünü	
serbest	bölgede	üretip	Türkiye’ye	
sokarlarsa	Türk	Malı	olmasına	
rağmen	yine	yüzde	50	Gümrük	
Vergisi	istendiğini	söyledi.	Birçok	
serbest	bölgede	bu	tip	sorunların	
yaşandığını,	dolayısıyla	ilgili	kanun	
maddelerinde	değişiklik	yapılması	
gerektiğini	ifade	eden	Aydoğdu,	ya	
verginin	kaldırılması	ya	da	sektör-
lere	göre	azaltılması	gerektiğini	
belirtti.

MECLİS
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T: 0232 458 58 09
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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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Tire	Organize	Sanayi	Bölgesi’nin	
yeni	bölge	müdürlüğü	binası,	
törenle	kullanıma	açıldı.

Minimalist	izler	taşıyan	bina,	
modern	teknoloji	ve	mimari	örneklerini	
bünyesinde	barındırırken,	binanın	açılış	
kurdelesini	Tire	Kaymakamı	Hasan	
Tanrıseven,	EBSO	Meclis	Başkanı	
Salih	Esen,	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar,	TOSBİ	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Kosat	Gürler,	TOSBİ	
Müteşebbis	Heyet	Başkanı	Metin	
Akdaş	ve	Tire	Ticaret	Odası	Başkanı	
Hüseyin	Çapkınoğlu	beraber	kestiler.	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar	ve	EBSO	Meclis	üyeleri,	
bölge	imkanlarıyla	inşa	edilen	binayı	çok	
beğendiklerini	ifade	ettiler.	

TOSBİ’nin	idari	binasının	açılışı	
vesilesiyle	EBSO’nun	Eylül	ayı	
Meclis	Toplantısı’nın	da	bölgede	
gerçekleştirilmesine	teşekkür	eden	
TOSBİ	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Gürler,	
kuruluştan	bu	yana	ülke	ekonomisine,	
İzmir’e	ve	Tire’ye	büyük	katkı	
sağladıklarını	söyledi.	Kosat	Gürler,	
çalışmalarında	Müteşebbis	Heyetin	
de	desteğini	her	zaman	hissettiklerini	
belirterek,	“Katılımcılarımız	için	her	
şeyin	en	iyisini	yapmayı	hedefledik.	Yeni	
binamızda	sanayicimize	daha	konforlu	
bir	ortamda	hizmet	üretebileceğiz.	
Binamızı	inşa	ederken	desteklerini	
esirgemeyenlere	ayrıca	teşekkür	

ediyoruz”	dedi.
TOSBİ	Müteşebbis	Heyet	Başkanı	

Metin	Akdaş	da,	EBSO	Meclisi	ve	
Yönetiminin	her	zaman	bölgenin	
arkasında	durduğunu,	zorlukları	
aşmasına	destek	olduğunu	vurguladı.	
Toplam	4	milyon	100	metrekarelik	
alana	kurulu	TOSBİ’nin	2	milyon	790	
bin	metrekaresinin	sanayi	üretimine	
ayrıldığını	söyleyen	Akdaş,	“Halen	64	
parselde	üretim	yapılıyor.	17	parsel	
faaliyete	geçmek	üzere	yapı	kullanım	
belgesi	aldı,	19	parselde	de	inşaat	
sürüyor.	516	bin	metrekarelik	vakıf	
arazisi	ise	genişleme	alanı	olarak	
belirlendi.	Biyolojik	ve	kimyasal	arıtma	
yapan	arıtma	tesisimiz,	yollar,	su,	
elektrik,	doğalgaz,	fiber	iletişim	hatları	
ve	mobese	olmak	üzere	tüm	altyapımız	
tamamlandı.	Türkiye’de	ilk	güneş	enerjisi	
santralini	biz	kurup	devreye	aldık”	dedi.

TOSBİ’de	bölgenin	üretim	desenine	
uygun	olarak	süt	ve	süt	ürünleri	
konusunda	bir	ihtisaslaşma	başladığına	
dikkat	çeken	Akdaş,	“Pınar	Süt’ün	250	
bin	metrekarelik	arazi	talebi	oldu.	Şirket	
şu	anda	bölgemize	yapacağı	yatırım	için	
inceleme	yapıyor”	haberini	verdi.	

Kurdele	kesimi	sonrası	hizmet	
binasının	yapımına	katkı	veren	kişi	
ve	kurumlara	plaket	verilirken,	EBSO	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar	ve	EBSO	Meclis	Başkanı	
Salih	Esen	de,	TOSBİ	idari	binası	

TOSBİ’ye	yeni	hizmet	üssü

Tire Organize 
Sanayi Bölgesi’nin 

yeni idari binası, 
EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 

Meclis Başkanı 
Salih Esen, Tire 

Kaymakamı Hasan 
Tanrıseven ile 

Tire Ticaret Odası 
Başkanı Hüseyin 
Çapkınoğlu’nun 
katıldığı törenle 

açıldı. EBSO Eylül ayı 
Meclis Toplantısı’da 

Tire OSB’de 
gerçekleştirildi.

MECLİS
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için	armağan	olarak	Atatürk	
portresini	TOSBİ	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Kosat	Gürler	ve	TOSBİ	
Müteşebbis	Heyet	Başkanı	Metin	
Akdaş’a	teslim	ettiler.	EBSO	Eylül	
ayı	Meclis	Toplantısı	da	TOSBİ	
Kongre	Salonu’nda	yapıldı.

Engelsiz ve çevreci
1414	metrekare	kapalı	alana	

sahip	olan	Tire	OSB	yeni	hizmet	
binası	iki	kattan	oluşurken,	engelli	
vatandaşların	da	erişimi	amacıyla	
binanın	girişi,	birinci	ve	ikinci	katı	
ile	balkonları	dahil,	hiçbir	yerinde	
eşik	bulunmuyor.	Kurulan	drenaj	
sistemi	ile	yağmur	suyu	bina	

içine	girmediği	gibi	bu	sistemle	
toplanan	su,	bahçe	

sulama	sistemine	
aktarılıyor.

Eylül	

2016’da	yapımına	başlanan	
hizmet	binasında	modern	ofislerin	
yanısıra,	TOSBİ	üyesi	firma	
yetkilileri	veya	dışardan	gelen	
konukların	TOSBİ	çalışanları	ile	
rahat	bir	ortamda	görüşebilmeleri	
için	ayrı	bir	görüşme	odası	da	
bulunuyor.	Engelli	tuvaleti,	modern	
mutfağı	ve	yemekhanesi,	bir	çok	
etkinlik	yapılabilecek	modern	
terası,	toplantı	odaları	ve	geniş	
bahçesi	ile	yeni	TOSBİ	hizmet	
binası	mimari	açıdan	önemli	bir	
yapı	konumunda	bulunuyor.

Tanrıseven: Yatırımcıya 
desteğe hazırız
Tire	Kaymakamı	Hasan	

Tanrıseven,	ilçeye	yapılacak	
yatırımlar	için	sanayicilerle	
işbirliğine	hazır	olduklarını	ve	her	
türlü	desteği	vereceklerini	bildirdi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Meclis	Toplantısı’na	ve	TOSBİ	

Bölge	Müdürlüğü	binasının	
açılış	törenine	konuk	olan	

Tanrıseven,	Evliya	Çelebi	
Seyahatnamesi’nde	“Şehr-i	
Muazzam,	Taht-ı	Kadim”	olarak	
nitelendirilen	Tire’nin	yıldızının	
parladığını	ifade	etti.	Tire	OSB	
ile	birlikte	ilçenin	ticaret	ve	
sanayi	kenti	kimliğinin	pekiştiğini	
belirten	Tanrıseven,	“Şu	anda	
64	sanayi	kuruluşumuz	faaliyet	
gösteriyor.	Önümüzdeki	süreçte	
üretime	geçecek	olanlarla	
birlikte	sayı	100’ün	üzerine	
çıkacak.	Cumhurbaşkanımızın	
ve	Başbakanımızın	geçtiğimiz	
günlerde	önemli	bir	tesisi	
üretime	açması,	bölgemizin	ve	
sanayinin	geliştiğinin	güçlü	bir	
göstergesidir.	Tire’de	halen	600’ü	
kurumsal	olmak	üzere	5	bin	600	
vergi	mükellefi	bulunuyor,	300	
milyon	liralık	vergi	tahakkuku	
yapılıyor.	Bu	yıl	84	milyon	liralık	
ihracat	gerçekleştirildi.	Yatırım	
yaparak	ülke	ekonomisine	katkıda	
bulunmak	isteyenlere	kapımız	
açık.	Sanayicilerle	işbirliğine	ve	
her	türlü	desteği	vermeye	hazırız.	
Organize	sanayi	bölgemizin	bütün	
konularıyla	yakından	ilgilenip	
çözülmesi	için	de	en	üst	düzeyde	
çalışıyoruz”	dedi.

Hasan	Tanrıseven,	Tire’nin	
sadece	tarım	ve	hayvancılıkla	
değil	yenilenebilir	enerji	alanında	
rüzgar	santralleri	yatırımlarıyla	da	
gündeme	geldiğini	söyledi.

MECLİS
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Türk makina 
sanayinin önde gelen 

markası Dirinler, 
arızasını önceden 

bildiren ve öğrenme 
yeteneğine sahip 
Sanayi 4.0 ürünü 

makine yaptı.

SEKTÖR

Dirinler,	Türk	makina	sana-
yinde	devrime	imza	attı.	
Arızasını	önceden	bildiren,	

kendi	kendine	öğrenen	pres	ma-
kinası	DirinSmart	4.0,	kamuoyuna	
tanıtıldı.	

Dirinler	Makina	ve	Pilz	işbir-
liğinde	Sanayi	4.0	kapsamında	
geçtiğimiz	Ocak	ayında	başlatılan	
çalışma	sonucunda	Türkiye’nin	
akıllı	makinası	DirinSmart	4.0,	altı	
ayda	üretildi.	Dirinler	Makina	Sa-
nayi	ve	Ticaret	A.Ş	Genel	Müdürü	
Halil	Akgül,	“smart”	kelimesinin	
İngilizce	“Akıllı”	anlamına	geldiği-
ne	dikkat	çekerek,	“Adı	üzerinde	
bu	makina,	‘akıllı’	bir	makinadır	ve	
Sanayi	4.0	uyumludur”	dedi.

Türk	sanayi	sektörünün	bu	
yeni	nesil	makinalarla	üretimdeki	
tüm	kayıpları	geride	bırakacağına	
dikkat	çeken	Akgül,	şu	bilgileri	
verdi:

“DirinSmart	4.0,	sıcaklık	
artmadan	ya	da	yağı	azalmadan	
oluşabilecek	arızaları	ekranında	
göstermekle	kalmıyor,	aynı	zama-
nında	amirine	haber	de	veriyor.	
E-Posta	atarak	uyarı	görevini	
yerine	getiriyor,	üstelik	arızanın	
nedenini	ve	nasıl	düzeltileceğini	
anlatıyor.	Gerektiğinde	yedek	par-
çasını	kendisi	sipariş	eder.	Bakımı	
yapıldıktan	sonra	da	kendisinden	
emin	olmadıkça	çalışmaya	başla-
maz.	Eğer	operatör	makinayı	boş-
ta	bırakır	ve	üretim	yavaşlarsa	bu	
durumu	hemen	bildirir.	Öğrenme	
yeteneği	zaten	onu	farklı	kılıyor.	
Geçmişteki	çalışma	alışkanlık-
ları	ve	oluşan	arızalardan	ders	
çıkarıyor.	Bulut	sistemiyle	makina-
nın	her	parçasından	gelen	veriyi	
aylarca	hafızasında	tutabilir.”

Öğrenen makina
Pilz	Türkiye	Genel	Müdürü	

Yavuz	Çopur	da,	Dirinler	ile	işbir-
likleri	sayesinde	zeka	ile	donatıl-
mış	bir	yapıyı	başarıyla	sanayinin	
hizmetine	sunduklarını	söyledi.	

DirinSmart	4.0’ın	sanayinin	ihtiyaç	
duyduğu	Sanayi	4.0	yaklaşımı	ile	
kendi	işlevlerini	konuşan	ve	arıza-
larını	önceden	bildiren	makineler	
üretmek	için	geliştirilmiş	teknolo-
jik	bir	çözüm	ve	Ar-Ge	programı	
olduğunu	belirten	Çopur,	“Bakım,	
üretim,	kalite,	iş	sağlığı	güvenliği	
süreçlerini	anlık	olarak	takip	et-
mek,	kayıt	altına	almak	ve	rapor-
lamakla	kalmayıp	olası	arızaların,	
beklenmedik	durumların	önceden	
tespitini	yapan	ve	öğrenen	bir	
makinamız	artık	var”	dedi.

Sanayici kazanacak
Otonom	Toplam	Üretken	

Bakım	yazılımı	olan	MOP	App	ile	
dünyanın	dört	bir	yanına	satılan	
DirinSmart	4.0	makinelerinin	anlık	
olarak	takip	edildiğini	belirten	Ço-
pur	bu	özelliklerle	Türk	sanayisi-
nin	işgücündeki	olası	kayıplarının	
önüne	geçileceğini	söyledi.	Yavuz	
Çopur,	“Türkiye’nin	kaybedecek	
zamanı	yok.	Bu	yüzden	biz	de	
sanayiciye	zaman,	iş	ve	maliyette	
kazandıracak,	sonuçta	verimliliği	
artıracak	teknolojiyle	hizmet	veri-
yoruz”	diye	konuştu.

Dirinler’den	“akıllı”	makine
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Sızdırmazlık	elemanları	üreti-
cisi	Kastaş,	Menemen	Plas-
tik	İhtisas	Organize	Sanayi	

Bölgesi’ndeki	40	bin	metrekarelik	
alanda	60	milyon	liralık	yatırımla	
kurulan	yeni	üretim	tesisinin	resmi	
açılışını	gerçekleştirdi.

İzmir’de	son	yıllarda	yapılan	en	
büyük	ölçekli	sanayi	yatımlarının	
başında	gelen	ve	60	milyon	TL’ye	
mal	olan	üretim	tesisinin	açılış	
töreninde	konuşan	Kastaş	Sızdır-
mazlık	Teknolojileri	A.Ş	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Haydar	Atılgan,	
1981	yılında	İzmir	1’inci	Sanayi	
Sitesi’nde	başladıkları	üretim	
sevdasının	1996	yılından	bugü-
ne	İzmir	Atatürk	OSB’de	5	ayrı	
noktada	devam	ettiğini	hatırlata-
rak,		“Yeni	yatırımlar	gerçekleş-
tirmek,	dünya	pazarlarında	daha	
fazla	söz	sahibi	olmak	için	üretim	
tesislerimizi	Menemen’de	tek	çatı	
altında	topladık”	dedi.	

80 ülkeye ihracat
Kastaş’ın	Türk	Malı	güvencesi	

ile	ürettiği	17	binden	fazla	ürünün	
80	ülkede	alıcı	bulduğunu	hatır-
latan	Atılgan,	2018	yılının	ilk	ya-
rısında	Ar-Ge	Merkezi	kabulünün	
yapılması	ile	yeni	ürün	tasarımı	ve	
üretiminde	ivme	kazanacaklarına	
dikkat	çekti.

Kastaş’ın	İzmir’den	çıkan	bir	
marka	olarak	sızdırmazlık	ele-
manları	sektöründe	dünyanın	ilk	5	
üreticisinden	biri	olduğunu	vurgu-
layan	Atılgan,	Ar-Ge	ve	teknoloji	

altyapısını	sürekli	geliştirerek	ülke	
ortalamalarının	40-50	katı	seviye-
sinde	katma	değerli	ürünün	üretim	
ve	ihracatını	yaptıklarını	anlattı.	
Haydar	Atılgan,	“Bu	katma	değer	
düzeyi	gurur	kaynağımızdır.	Önü-
müzdeki	dönemde	yeni	yatırım	
ve	üretim	kalemlerimiz,	gıda	ile	
havacılık	ve	savunma	sanayisinin	
ihtiyacı	olan	kauçuk	ve	plastik	
ürünlerin	tasarımı	ve	üretimi	ola-
caktır”	diye	konuştu.

Esen: Bu yatırım 
yorgunluğumuzu aldı
EBSO	Meclis	Başkanı	ve	

Menemen	Plastik	İhtisas	OSB	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Salih	
Esen	de,	2001	yılında	çalışmaları	
başlayan	OSB’de	ilk	fabrikanın	
açılışında	bulunmaktan	duyduğu	
mutluluğu	ifade	etti.	Toplamda	855	
dönüm	alanda	faaliyet	gösterdik-
lerini,	501	dönümlük	alanın	41	
parsel	olarak	sanayicilere	tahsisi-
nin	yapıldığı	bilgisini	veren	Esen,	
“Çok	zor	bir	coğrafyada,	deyim	
yerindeyse	iğne	ile	kuyu	kazarak	
OSB’mizi	kurduk.	500	dönüm	
sanayi	alanını	tam	1113	kişinin	
tapularını	tek	tek	alarak	oluştur-
duk.	Tüm	bu	çalışmaları	bir	lira	
kredi	almadan,	sanayicilerimizin	
aidatları	ile	başardık.	2010	yılında	
ilk	kazmayı	vurduk,	2015	yılından	
itibaren	sanayicilerimize	tahsis-
lerimize	başladık.	Bu	çalışmaları	
yaparken,	evet,	çok	yorulduk.	
Ancak	Kastaş’ın	bu	muhteşem	

fabrikasını	gördükten	sonra	tüm	
yorgunluğumuzun	geçtiğini	söyle-
mem	gerekiyor”	dedi.

Gökçüoğlu: İzmir, 
serbest şehir olmalı 
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	

Yardımcısı	İbrahim	Gökçüoğlu	ise,	
kendisinin	de	makine	imalatı	ya-
pan	bir	şirketi	olduğunu	ve	Kastaş	
ürünlerini	uzun	yıllardır	güvenle	
kullandığını	belirterek,	EBSO	Yö-
netiminin	bu	yatırıma	tam	destek	
verdiğini	söyledi.	

İzmir’in	Kastaş	gibi	yüksek	
teknolojili	ürün	üreten	markalarını	
çoğaltması	gerektiğine	dikkat	çe-
ken	Gökçüoğlu,	İzmir’in	“serbest	
şehir”	vizyonuna	sahip	olması	
gerektiğinin	altını	çizdi.

İbrahim	Gökçüoğlu,	“Ülkemiz	
için	büyük	önem	taşıyan	yüksek	
teknolojili	yatırımları	‘serbest	
şehir’	vizyonu	ile	pilot	olarak	
İzmir’e	kazandıralım.	İzmir’de	bu	
başarı	yakalandığında,	bu	projeyi	
tüm	Türkiye’ye	yaygınlaştıralım.	
Üniversitelerimiz,	teknik	okulla-
rımız,	altyapımız	bu	vizyon	için	
hazır.	Yine	bu	vizyonla	sanayide,	
üretimde,	eğitimde	Sanayi	4.0’a	
ayak	uydurabiliriz.	Türk	sanayi-
cisinin	motivasyonunda	azalma	
gördüğümüzü,	inşaatçılığın,	
‘yap-sat’çılığın	öne	çıktığını	söyle-
memiz	gerekiyor.	Bu	motivasyonu	
artırmak	için	vizyoner	hedeflere	
ve	projelere	ihtiyacımız	var”	diye	
konuştu.

HABER
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	25.	
Grup	Boya	Vernik	ve	Kapla-
yıcı	Maddeler	Sanayi	Meslek	

Komitesi,	genişletilmiş	grup	toplan-
tısında	geride	kalan	4	yılın	değer-
lendirmesini	yaptı.	EBSO	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar’ın	
katılımıyla	gerçekleştirilen	toplantı-
da,	Özel	Tüketim	Vergisi	uygulama-
ları,	teminat	mektuplarının	çözümü,	
kapasite	raporları,	sigorta	ve	güm-
rüklerde	ithalat	sırasında	yaşanan	
sorunların	aşılması	yolunda	gösteri-
len	çabalar	ortaya	konuldu.

EBSO	Boya	Vernik	ve	Kaplayıcı	
Maddeler	Sanayi	Meslek	Komitesi	
Başkanı	İhsan	Bilgiç,	görev	süreleri	
boyunca	gerçekleştirdikleri	faali-
yetlere	ve	sektör	sorunlarına	ilişkin	
sunumunda	önem	sırasına	göre	
en	önemli	konularını;	Özel	Tüketim	
Vergisi	ve	teminat	mektubu	çözümü	
ile	gümrüklerde	ithalat	sırasında	
yaşanan	sorunlar,	akredite	labo-
ratuvarların	sayılarının	artırılması,	
yapılan	testlerin	envanterinin	çıka-
rılması,	hedef	pazarlarla	ilgili	bilgi	
eksikliklerinin	giderilmesi,	güncel	
bilgilerin	kullanılması,	oluşturulma-
sı,	hammaddede	dışa	bağımlılığın	
azaltılması,	zaman	ve	maliyeti	
düşürecek	çözümlerin	geliştirilmesi,	
ürünlerin	hedef	pazarlarda	daha	
etkili	olarak	pazarlanması,	sektörde	
kullanılan	solventlerin	kullanımı	ve	
denetlenmesine	yönelik	düzenleme-

lerin	yapılması,	eximbank	destek-
lerinin,	ürünlerinin	çeşitlendirilmesi,	
katma	değeri	yüksek	ürün	üretilmesi	
ve	desteklenmesi,	gözetim	kurumla-
rının	işlevine	sahip	yerli	alternatifler	
üretilmesi,	boya	sektöründe	yetkin	
ve	eğitimli	elemanların	yetiştirilmesi	
ile	üretilen	ürünlerin	düşük	maliyetle	
hedef	pazarlara	ulaştırılması	başlık-
ları	altında	topladı.

Öncü olduk
Kapasite	raporu	sorununun	

çözümü	için	TOBB,	İstanbul	Sanayi	
Odası,	Ankara	Sanayi	Odası	ve	
Kocaeli	Sanayi	Odası’nın	ile	birlikte	
yaptıkları	çalışmalar	sonucu	yeni	
kriterlerin	kabul	edildiğini	bildiren	
Bilgiç,	ÖTV	konusunda	da	Vergi	
Konseyi	Başkanlığı,	Gelir	İdaresi	
Başkanlığı	ve	İzmir	Vergi	Dairesi	
Başkanlığı	nezdindeki	görüşmele-
rin	yanısıra	TOBB’da	da	üst	düzey	
katılımlı	toplantılarla	Erken	Teminat	
Çözüm	Sistemi’nde	mesafe	alındığı-
nı	kaydetti.

İhsan	Bilgiç,	“Görev	yapmış	
olduğumuz	4.5	yıl	süresince,	sektö-
rümüz	ile	ilgili,	kamunun	bakışı	ve	
kötü	imajımız	ile	ilgili	yoğun	çalış-
malarımız	neticesinde	iyi	bir	noktaya	
getirdiğimizi	düşünüyorum.	Sorunla-
rımızın	çözümü	ile	ilgili	başta	EBSO	
Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Ender	
Yorgancılar	olmak	üzere	tüm	yöne-
timden	tam	destek	aldık.	BOSAD	ve	

diğer	sektör	temsilcilerinin,	ÖTV	ko-
nusundaki	eksikliklerini,	kapatarak,	
ÖTV	ve	teminat	mektuplarının	çözü-
mü	konusunda,	Türkiye’de	öncülük	
yaptık.	Önemli	sorunların	çözümü	
konusunda,	Türkiye’de	tüm	sektörün	
birlikte	hareket	edebilmesi	noktasın-
da	etkili	organizasyonlar	yapmaya	
çalıştık.	Gümrüklerde	Gebze’de	çok	
büyük	sorunlar	yaşandığı	dönem-
lerde,	İzmir	gümrüklerinde	sorun	
yaşanmamasını	başardık.	Devlet	
ile	aynı	dili	konuşmayı	başardık,	
sorunlarda	çözüm	önerileri	ortaya	
koyduk”	dedi.

Doğru kararla olumlu sonuç
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yöne-

tim	Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancı-
lar	da,	Yönetim	Kurulu’nun	komite-
lerin	çalışmalarına	olan	yaklaşımını	
ortaya	koyarken,	sektör	sorunlarının	
alınacak	kararlarla	eksiksiz	ve	doğru	
bir	şekilde	kendilerine	aktarılması	
durumunda	ilgili	makamlar	nezdinde	
takibinin	yapılarak	olumlu	sonuçlar	
alındığını	ifade	etti.

EBSO	Boya,	Vernik	ve	Kaplayıcı	
Maddeler	Sanayi	Meslek	Komi-
tesi’nden	gelen	kararlar	doğrultu-
sunda	yapılan	girişimler	hakkında	
bilgiler	veren	Yorgancılar,	örnekler	
arasında	sigorta	sorununun	çözümü	
ve	kapasite	kriterlerinde	değişik-
lik	yapılmasının	sağlanmasını	da	
gösterdi.	

Boya	sanayicileri	
konularını	değerlendirdi

SEKTÖR
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Dünyanın	en	büyük	otel	grup-
larından	Marriott	Grubu’nun	
sahip	olduğu	Four	Points	by	

Sheraton	markasının	Türkiye’deki	
stratejik	partner	yatırımcısı	olan	Er	
Yatırım,	turizm	sektöründe	yatırım	
atağı	başlattı.	Bu	kapsamda	“Mar-
kalı	şehir	içi	otel	yatırımcısı”	olma	
vizyonu	ile	20	milyon	dolarlık	bir	
yatırımla,	ilk	olarak	İzmir’in	ticaret	
merkezi	Bayraklı’da	“Dört	Dörtlük	
İş	Oteli”	konseptiyle	yükselen	Four	
Points	by	Sheraton	İzmir,	kapıları-
nı	açtı.

Four	Points	by	Sheraton’un	
tanıtımı,	Er	Yatırım	Gene	müdürü	
Ferzan	Çelikkanat,	Marriott	Otel	
Gurubu	Direktörü	Matt	Hughes,	İl	
Kültür	ve	Turizm	Müdür	Vekili	Mu-
rat	Karaçanta,	Four	Point	by	She-
raton	Otel	Müdürü	Bülent	Süzer’in	
katıldığı	toplantıyla	gerçekleştirildi.

İzmir’in	ticaret	merkezi	konu-
mundaki	Bayraklı’da	üst	düzet	
teknoloji	ve	konforu	buluşturan	
otelin,	bir	iş	seyahati	sırasında	
ortaya	çıkan	tüm	ihtiyaçların	
düşünülerek	tasarlandığını	ifade	
eden	Er	Yatırım	Genel	Müdürü	
Ferzan	Çelikkanat,	Four	Points	by	
Sheraton	İzmir’in	şirketin	turizm	
yatırımlarında	önemli	bir	yeri	oldu-
ğunu	vurgularken,	sunulan	hizmet	
ayrıcalıklarıyla	sektöre	yeni	bir	
soluk	getirme	hedeflerini,	bu	sene	
içerisinde	22	bin	misafir	ağırlaya-
rak	gerçekleştireceklerini	söyledi.	

300 milyon dolarlık 
yatırım hedefi
Er	Yatırım’ın	turizmde	başlattığı	

yeni	yatırım	atağı	hakkında	açıkla-
malarda	bulunan	Çelikkanat,	şirket	
olarak	turizm	yatırımları	kapsamın-
da;	önümüzdeki	10	yıl	içerisinde	
20	otel	projesi	geliştirme	kararı	al-
dıklarını	belirtti.	Ferzan	Çelikkanat,	
“Toplam	300	milyon	dolara	mal	
olacak	yatırımlarla	yaklaşık	1000	
kişilik	istihdam	yaratacağız.	Bu	

otel	yatırımlarının,	yarattığı	istih-
damın	yanı	sıra	inşaattan	tekstile,	
porselenden	cam	eşyaya,	gıdadan	
temizliğe	kadar	ellinin	üzerinde	
farklı	sektöre	iş	fırsatı	yaratacak.	
Tüm	yatırım	planlarımızı	ekono-
miye	sağladığımız	katma	değer	
artışıyla	desteklemeyi	sürdürece-
ğiz”	dedi.

Türkiye bizim için önemli
125	ülkede	6	bin	200	otel,	

30	marka	ile	hizmet	veren	Mar-
riott	Otel	Gurubu	Direktörü	Matt	
Hughes	da,	şirket	açısından	
Türkiye’nin	Avrupa’da	5’nci	büyük	
yatırım	alanı	olduğunu	anlattı.	
Hughes,	“Türkiye’de	13	markamız	
temsil	ediliyor.	11	markayı	daha	
Türkiye’ye	getireceğiz.	İzmir’de	3	
markamız	var	ve	burada	çok	şans-
lıyız.	100	milyon	dataya	sahibiz.	
Bu,	otelcilik	sektöründe	en	büyük	
rakam.	100	milyon	dataya	bakan	
insanlar	Four	Point	İzmir’i	görecek	
ve	bu	veri	daha	çok	kişinin	bu-
raya	gelmesini	sağlayacak”	diye	
konuştu.

20 turizm merkezi
İzmir’in	turizmin	parlayan	yıldızı	

olduğunu	belirten	İl	Kültür	ve	Tu-

rizm	Müdür	Vekili	Murat	Karaçanta	
da,	son	25	yılda	Türkiye’nin	turizm	
önemi	kavrayarak	dünyanın	sayılı	
destinasyonların	arasında	girdiğini	
anlattı.	Karaçanta,	İzmir’in	52	bin	
yatak	kapasitesiyle	ülke	turizmi	
için	önemli	bir	bölge	olduğunu	20	
tane	turizm	merkezi	ile	çalışmala-
rın	devam	ettiğini	bildirdi.

Four	Point	By	Sheraton	Otel	
Müdürü	Bülent	Süzer	ise,	Mistral	
Tower	kompleks	içerisinde	yer	
alan	otelde	toplamda	110	odanın	
bulunduğunu,	otelin	iklimlendirme-
sinde	en	son	teknoloji	kullanıldığı-
nı	ve	otel	içersinde	Gri	su	sistemi-
nin	kullanıldığını	ifade	etti.

Four	Points	by	Sheraton	İz-
mir’de	üst	düzey	teknoloji	ve	kon-
for	donatılarıyla	4	adet	dubleks	loft	
olmak	üzere	toplam	110	balkonlu	
oda,	5	toplantı	salonu,	1	restoran	
ve	1	bardan	oluşan	otelde,	stan-
dart	odaların	yanı	sıra	engelliler	
için	özel	odalar	yer	alıyor.	Gurme	
bir	alışveriş	merkezi,	rezidans-
lar	ve	ofisler	ile	ihtiyaç	duyulan	
her	şeyin	yer	aldığı	bir	kompleks	
sunan	otel,	İzmir	Limanı,	iş	mer-
kezleri,	sanayi	bölgeleri,	liman	ve	
Adnan	Menderes	Havalimanı’na	
çok	yakın	konumda	yer	alıyor.

İzmir	turizmine	yatırım	atağı

SEKTÖR
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Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	
Birliği	ile	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası,	2017-2018	

Eğitim	ve	Öğretim	Yılı’nda	da	gelir	
durumu	düşük	ailelerin	ilkokul	ve	
ortaokulda	okuyan	çocuklarını	
yalnız	bırakmadı.	TOBB	ile	
EBSO’nun	nakdi	yardımıyla	
alınan	kırtasiye	setleri,	İzmir’deki	
17	okulda	toplam	1179	ihtiyaç	
sahibi	öğrenciye	dağıtıldı.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
tarafından	eğitime	destek	

amacıyla	yaptırılan	Kiraz’ın	
Cevizli	Köyü	ile	Bergama	
Dereköy’deki	EBSO	İlkokul	ve	
Ortaokulları	başta	olmak	üzere;	
Kınık’ta	80.	Yıl	İlkokulu,	Tire’de	
Akkoyunlu	İlkokulu	ve	Karateke	
Bayır	İlkokulu,	Kemalpaşa’da	
Ansızca	İlkokulu,	Damlacık	
İlkokulu,	Ergenekon	İlkokulu,	
Kızılüzüm	İlkokulu,	Kuyucak	
İlkokulu,	Zehra	Hocahanım	
İlkokulu,	Aliağa’da	Çoraklar	
İlkokulu	ve	Karaköy	İlkokulu,	

Menemen’de	Maltepe	İlkokulu,	
Seyrek	İlkokulu	ve	9	Eylül	
İlkokulu,	İzmir	kent	merkezinde	de	
Hüseyin	Akdağ	İlköğretim	Okulu,	
Sarıkamış	İlköğretim	Okulu,	
Batıçim	İlkokulu	ve	Üzümcü	
İlkokulu’nda	öğrenim	gören	
ihtiyaç	sahibi	öğrencilere	kırtasiye	
yardımlarının	ulaştırılmasında	
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
personeli	ile	organize	sanayi	
bölgelerinin	yanısıra	Kızılay	Urla	
Şubesi	de	aktif	görev	aldı.

TOBB	ve	EBSO’dan	
öğrencilere	kırtasiye	yardımı

HABER
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’na	üye	
sanayicilerin	eşlerinden	oluşan,	
gerçekleştirdikleri	sosyal	ve	

kültürel	etkinliklerle	özellikle	ihtiyaç	
sahibi	başarılı	öğrenciler	için	burs	
havuzu	başta	olmak	üzere	eğitime	
büyük	destek	veren	Ege	Bölgesi	Sanayi	
Odası	Vakfı	Kadınlar	Birliği,	yeni	faaliyet	
dönemine	başladı.

2017-2018	çalışma	dönemine	start	
veren	EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği,	
kurumsal	ve	proje	bazlı	hareket	ederek	
daha	büyük	başarılara	imza	atmayı	
hedefliyor.	Bilim,	sanat	ve	edebiyatta	
söz	sahibi	kişileri	konferans	için	davet	
etmeye	hazırlanan	EBSO	Vakfı	Kadınlar	
Birliği,	ilerleyen	süreçte	bursiyer	
öğrenciler	için	artık	geleneksel	hale	
getirdiği	kişisel	gelişim	seminerlerine	
devam	edecek.	İhtiyaçların	
karşılanmasına	yönelik	Gardrop	Projesi	
de	hız	kesmedi.

EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği’nin	
komite	çalışmaları	komite	başkanları	
ve	üyeleriyle	koordineli	olarak,	kültürel	
gezi	organizasyonları	Sosyal	Komite	
Başkanı	Reyhan	Olgunsoy,	konser	ve	
tiyatro	çalışmaları	Kültür	Sanat	Komite	
Başkanı	İpek	Özçelik	liderliğinde	devam	
ediyor.	Proje	Komitesi	Başkanı	Duha	
Baran	ile	Sponsorluk	Komitesi	Başkanı	

Aysel	Baysak	da,	EBSO	Vakfı	Kadınlar	
Birliği’nin	çalışmalarını	geçen	yılki	
performansın	üzerine	çıkarma	gayreti	
gösteriyor.

Gelecek umudu
EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği	Başkanı	

İhsan	Özduran,	bizi	biz	yapan	değerler,	
sorumluluk	ve	birlikte	hareket	etme	
bilinciyle	toplumun	en	küçük	birimi	
aileden	başlayarak	görev	yapılan	
kurum	ve	yaşanılan	şehre	kadar	
yaratılacak	katma	değerlerle	ülkenin	
geleceğine	umutla	bakılabileceğini	
söyledi.	Özduran,	“EBSO	Vakfı	
Kadınlar	Birliği’nin	19’ncu	yılında;	
terazinin	bir	kefesinde	her	zaman	
olduğu	gibi,	Vakfımızın,	gönüllü	
dostlarımızın,	sponsorlarımızın	
destekleri	ve	tüm	Kadınlar	Birliği	
üyesi	arkadaşlarımızın	özverili	
çalışmaları	yer	alırken,	diğer	kefesinde	
ise	etkinliklerimizden	elde	ettiğimiz	
katma	değer	ile	öğrencilerimizin	
hayatlarına	sağlayacağımız	olumlu	
katkılar	olacaktır.	5	Kasım	1999’da	
kuruluşumuzdan	bu	yana	birliğimize	
ve	vakfımıza	emeği	geçmiş	tüm	
arkadaşlarımı	sevgi	ile	anıyor,	Kadınlar	
Birliğine	daha	nice	başarılarla	dolu	yıllar	
diliyorum”	dedi.

EBSOV	Kadınlar	Birliği
yeni	faaliyet	dönemine	başladı

EBSO Vakfı Kadınlar 
Birliği, 2017-2018 
çalışma döneminde 
eğitime katkı 
amacıyla kültür 
ve sanat alanında 
birbirinden farklı 
aktivitelere imza 
atmaya hazırlanıyor. 
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Ekonomik Yapı 
Uzun	yıllar	boyunca	yaşadığı	savaşla	

ve	kayıplarla	gündeme	gelen	Vietnam,	
savaş	sonrası	toparlanma	sürecinde	
attığı	adımlarla	dünyadaki	en	yüksek	
büyüme	oranına	sahip	ülkelerden	biri	
haline	gelmiştir.	Özellikle,	1986	yılında	
kabul	edilen,	doi	moi	(yenileme)	başlıklı	
ekonomik	değişim	politikaları	ile	özel	
sektörün	desteklenmesi	ve	uluslararası	
sisteme	entegrasyon	kararı	alınmış;	
sanayi	üretimi	büyük	ölçüde	artmış	ve	
istikrarlı	bir	büyüme	oranı	yakalanmıştır.

Günümüzde	Vietnam	ekonomisinde	
sanayi,	yüzde	40’a	yakın	payıyla	dikkat	
çekmektedir.	Sanayinin	alt	kalemleri	
bazında	petrol,	madencilik,	inşaat	ve	
tekstil	sektörleri	ilk	sıralardadır.	Sanayi	
ile	birlikte	hizmetler	sektörü	de	ağırlıklı	
bir	paya	sahiptir.	Tarım	sektöründe	
ise	pirinç,	kahve	ve	biber	üretimi	ön	
plandadır.

Ekonomik	liberalleşme	ve	
toparlanma	sürecinde,	özel	sektörün	

geliştirilmesi	kadar	kamu	sektörünün	
de	kamu	iktisadi	teşekkülleriyle	
desteklenmesi	amaçlanmıştır.	Enerji,	
telekomünikasyon,	havacılık	ve	
bankacılık	gibi	ülke	için	önemli	olan	
sektörler,	kamu	ağırlıklı	paya	sahiptir.

Vietnam’ın	2001’de	ASEAN	Serbest	
Ticaret	Anlaşması’na	katılımı	ve	2007’de	
Dünya	Ticaret	Örgütü	üyesi	olması,	
ticaret	politikalarında	liberalleşmenin	
hızlanmasını	ve	küresel	ticaretle	
bütünleşmesini	sağlamıştır.	Ancak,	döviz	
rezervlerinin	düşük	düzeyde	olması,	
ülke	ekonomisinin	finansal	kırılganlığını	
ve	şoklardan	etkilenme	düzeyini	
artırmıştır.	2008	global	krizinden	kısmi	
düzeyde	etkilenen	Vietnam	ekonomisi,	
hızlı	bir	toparlanma	sürecine	girmiş	ve	
Bölgede	en	yüksek	büyüme	oranına	
sahip	ülkelerden	biri	haline	gelmiştir.

Ekonomiyi	canlandırma	politikaları	
içinde	doğrudan	yabancı	yatırımların	
desteklenmesi	de	ön	plandaki	bir	politika	
olmuştur.	Politik	istikrar	ile	genç	ve	

Vietnam’ın 
2001’de ASEAN 
Serbest Ticaret 

Anlaşması’na 
katılımı ve 2007’de 

Dünya Ticaret 
Örgütü üyesi olması, 
ticaret politikalarında 

liberalleşmenin 
hızlanmasını ve 
küresel ticaretle 
bütünleşmesini 

sağlamıştır.
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dinamik	nüfus,	yatırımları	cazip	
kılmaktadır.

İş	yapma	kolaylığı	endeksinde	
82/190	sırada	yer	alan	Vietnam’da	
yatırımlar	açısından;	imalat,	
gayrimenkul,	inşaat,	madencilik	
ve	tekstil	sektörleri	dikkat	
çekmektedir.	Hükümet,	yüksek	
katma	değer	yaratan	ve	üretim	için	
ileri	teknoloji	gerektiren	sektörleri,	
yatırım	teşvikleri	için	stratejik	
sektörler	olarak	belirlemiştir.	
Uygulanan	çeşitli	teşvikler;	
kurumlar	vergisinden	tamamen	
muafiyet	veya	indirim,	ithalat	
vergisi	muafiyeti,	telif	ücret	vergisi	
muafiyeti,	arazi	kullanımı	veya	
kiralama	ücretlerinden	muafiyet	ya	
da	indirim,	vb.	şeklindedir.

Türkiye – Vietnam İlişkileri
İki	ülke	arasında	1978	yılında	

kurulan	diplomatik	ilişkiler,	dostane	
ve	yakın	bir	seyir	izlemiştir.	Başta,	
ekonomi	ve	ticaret	alanında	olmak	
üzere	işbirliği	ve	paydaşlık	anlayışı	
günümüzde	de	yoğun	biçimde	
sürmektedir.	Ticari	ilişkilerin,	yasal	
bir	statüye	kavuşturulmasına	
yönelik	olarak	2014’de	
“Yatırımların	Karşılıklı	Teşviki	ve	
Korunması	Anlaşması	ile	Çifte	
Vergilendirmenin	Önlenmesi	
Anlaşması”,	“2015’de	Hava	
Ulaştırma	Anlaşması	ve	Denizcilik	
Anlaşması”		imzalanmıştır.	
Bunun	yanında	gümrük	alanında	
kolaylaştırıcı	bazı	diğer	anlaşmalar	
geliştirilmesi	yönünde	görüşmeler	
de	sonuçlandırılmış	ve	2017	
Ağustos	ayında	iki	ülke	arasında	
gümrük	işlemlerini,	serbest	

bölgeleri	ve	özel	ekonomik	
bölgeleri	geliştirici	anlaşmalar	
hayata	geçirilmiştir.

İki	ülke	arasındaki	başlıca	
ihracat	kalemleri;	kabuklu	
meyveler,	baharatlar,	süt	ve	
süt	ürünleri,	pamuk	ve	pamuk	
ürünleri,	ilaçlar	şeklinde	iken;	
ithalat	kalemleri	ise	telsiz	telefon	
cihazları,	otomatik	bilgi	işlem	

makineleri,	iplik	ve	iplik	ürünleri,	
pamuk	ve	pamuk	ürünleridir.

Türkiye’den	gerçekleştirilen	
yatırımların	oldukça	
önemsendiği	ve	pek	çok	çağrının	
gerçekleştirildiği	Vietnam’da	
yatırım	vaat	eden	başlıca	
sektörler;	imalat,	inşaat,	turizm,	
telekomünikasyon,	elektrik,	enerji,	
maden,	ulaşım,	vb.	şeklindedir.		

ÜLKE
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Küresel	ekonomi,	belirsizliklerin	
varlığına	rağmen	son	üç	çeyrektir	
toparlanma	eğilimine	girmiştir.	Ticaret	
hacimlerinin	yeniden	yükselmiş	durumda	
olması	ve	işsizliğin	düşmesi,	toparlanma	
sürecinin	temel	destekleyicileri	olmuştur.		

Ancak,	Uluslararası	Para	Fonu	(IMF)	
söz	konusu	toparlanmanın	önümüzdeki	
yakın	zamanda	sürmeye	devam	edecek	
olmakla	birlikte,	uzun	vadede	düşük	
enflasyon	ve	artan	jeopolitik	risklerin	
etkisiyle	küresel	büyümenin	gelecek	
yıllarda	yavaşlama	riskiyle	karşı	karşıya	
olduğu	uyarısında	bulunmuştur.	

Uluslararası	kredi	derecelendirme	
kuruluşu	Fitch	Ratings,	kredi	notu	
birden	fazla	kez	düşürülen	ülkeler	
olarak	nitelendirilen	kriz	ülkelerinin	
notunun	en	aşağı	düzeyi	görmesi	için	
ortalama	2	yıllık	bir	süre	olduğunu	
ve	bu	süreçte	daha	fazla	not	indirimi	
ile	karşılaşabileceklerini	belirtmiştir.	
Ancak,	söz	konusu	ülkelerin	toparlanma	
eğilimini	yakalamaları	halinde	kredi	
notlarında	güçlü	bir	canlanma	
gerçekleşebilecektir.		

Küresel	imalat	PMI	değeri,	
son	75	ayın	en	yüksek	düzeyinde	
gerçekleşerek,	Eylül	ayında	53.2	

düzeyinde	gerçekleşmiştir.	

ABD
Uluslararası	kredi	derecelendirme	

kuruluşu	Moody’s,	Trump’ın	vergi	
planının,	ABD	hükümeti	için	olumsuz	
olacağını,	planlanan	vergi	indirimlerinin	
hükümet	harcamalarından	aynı	ölçüde	
telafi	edilmemesi,	bütçe	açığı	ve	devlet	
borcuna	yukarı	yönlü	baskı	yapacağını	
açıklamıştır.	Aynı	zamanda,	planlanan	
vergi	reformunun	ekonomik	büyüme	
ve	dolayısıyla	devlet	gelirlerine	olan	
etkisi,	ABD’nin	kredi	gücünü	de	olumsuz	
etkileyecektir.	

ABD	Senatosu,	2018	mali	yılına	
ilişkin	4	trilyon	Dolar’lık	bütçe	tasarısını	
kabul	etmiştir.	Tasarının	onaylanması,	
Cumhuriyetçilerin	vergi	reformu	için	
büyük	ilerleme	sağladığı	yönünde	
değerlendirilmiştir.

Jeopolitik	risklerin	etkisiyle	ham	
petrol	fiyatları	yükselişe	geçtiğinden,	
Ekim	ayı	içerisinde	ABD’nin	ham	
petrol	üretiminde	ve	ticari	ham	petrol	
stoklarında	azalma	görülmüştür.

ABD	imalat	PMI	değeri,	Eylül	ayında	
bir	önceki	aya	göre	yükseliş	kaydederek	
53.1	düzeyinde	gerçekleşmiştir.	
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EURO BÖLGESİ – AB
Euro	Bölgesi’nde	Sentix	

Yatırımcı	Güven	Endeksi	Ekim	
ayında	29.7	puana	yükselerek	
son	10	yılın	en	yüksek	düzeyini	
görmüştür.	Bununla	birlikte,	
mevcut	ekonomik	durumu	ölçen	
Cari	Durum	Endeksi	Ekim	ayında	
2	puanlık	artışla	41.8	düzeyine,	
yatırımcıların	gelecek	6	aya	ilişkin	
beklentilerini	ölçen	Beklentiler	
Endeksi	ise	1	puanlık	artışla	
18.3	puana	yükselmiştir.	Bölge	
ekonomisinin	olumlu	seyrinin	
devam	ettiğini	işaret	eden	bu	
göstergeler,	geleceğe	ilişkin	
beklentilerin	de	olumlu	olduğunu	
göstermektedir.	

Bölge’nin	yıllık	enflasyonu	
Eylül’de	yüzde	1.5	olarak	
ölçülmüştür.	Bu	açıdan,	Bölge’de	
fiyat	istikrarını	sağlamak	için	yüzde	
2’nin	hemen	altında	ancak,	yüzde	
2’ye	yakın	düzeyde	olması	ile	
hedeflenen	enflasyonda	istenen	
seviyenin	henüz	yakalanamadığı	
anlaşılmaktadır.		

Euro	Bölgesi	imalat	PMI	
değeri,	Eylül	ayında	son	79	ayın	
en	yüksek	değerini	alarak	58.1	
düzeyinde	gerçekleşmiştir.	

ALMANYA
Avrupa	ekonomisinin	lokomotifi	

konumundaki	Almanya’da	yatırımcı	
güven	endeksi	Ekim	ayında	da	
yükseliş	eğilimini	sürdürmüştür.	
Diğer	taraftan	sanayi	üretimi	
Ağustos	ayında	yıllık	bazda	
yüzde	4.7	artarak	son	altı	yılın	en	
güçlü	artışını	kaydetmiştir.	İşsizlik	

ise,	Eylül	ayında	yüzde	5.6’ya	
gerileyerek	rekor	düşük	düzeye	
inmiştir.		

Hisse	senetlerinin	yükselen	
değerleri	ve	diğer	çeşitli	veriler	de	
dikkate	alındığında,	belirsizliklerin	
varlığına	rağmen	Almanya’da	yılın	
ikinci	yarısında	da	güçlü	büyüme	
eğiliminin	sürdüğü	anlaşılmaktadır.

Almanya	imalat	PMI	değeri,	
Eylül	ayında	son	77	ayın	en	
yüksek	değerini	alarak	60.6	
düzeyinde	gerçekleşmiştir.	

JAPONYA
Moody’s,	Japonya’da	dış	

talepteki	güçlü	büyümenin	devam	
ettiğini,	ekonomik	büyümenin	
2017	ve	2018’de	sırasıyla	yüzde	
1.5	ve	yüzde	1.1	düzeyinde	
gerçekleşmesinin	beklendiğini	
belirtmiştir.	Kurumun	açıklamasına	
göre,	devam	eden	teşvik	
politikaları	ve	2020	olimpiyat	
oyunları	Japonya’da	GSYH	
artışında	etkili	olacaktır.	

Ülkede	mali	konsolidasyon	
için	sınırlı	faaliyet	alanı	olmasına	
rağmen,	nispeten	güçlü	nominal	
GSYH	artışı,	kamu	borç	yükünün	
dengelenmesine	de	katkı	
sağlayacaktır.

Japonya	imalat	PMI	değeri,	
Eylül	ayında	son	4	ayın	en	yüksek	
değerini	alarak	52.9	düzeyinde	
gerçekleşmiştir.	

ÇİN
Çin	ekonomisi,	üçüncü	

çeyrekte	yıllık	bazda	beklentilere	
uygun	olarak	yüzde	6,8’lik	bir	

büyüme	kaydetmiştir.	Diğer	
taraftan	sanayi	üretimi	ve	
perakende	satışlar	ise,	Eylül	
ayında	beklentileri	aşarak	sırasıyla	
yıllık	yüzde	6.6	ve	yüzde	10.3	
artmıştır.	Ülkenin	döviz	rezervi	
de,	sermaye	kontrolüyle	birlikte	
nakit	çıkış	baskısının	azalmasının	
etkisiyle	Eylül	ayında	sekiz	ayın	
zirvesinde	gerçekleşmiştir.

Söz	konusu	veriler,	geçtiğimiz	
yıl	etkisini	açık	biçimde	gösteren	
ekonomik	çalkantılardan	sonra	
ülke	ekonomisinin	toparlandığını	
göstermektedir.	Olumlu	gidişatın	
etkisiyle,	Goldman	Sachs,	Çin’in	
2018	büyüme	tahminini	yüzde	
6.3’ten	yüzde	6.5’e	yükseltmiştir.	

Çin	imalat	PMI	değeri,	
Eylül	ayında	51.0	düzeyinde	
gerçekleşmiştir.

HİNDİSTAN
Hindistan	Merkez	Bankası,	

gösterge	repo	faizlerinde	
değişikliğe	gitmeyerek,	yüzde	
6	düzeyinde	tutmuştur.	Banka	
bununla	birlikte,	2018	mali	yılı	için	
büyüme	tahminini	yüzde	7.3’ten	
yüzde	6.7’ye	revize	etmiştir.	

Hindistan’ın	yabancı	döviz	
rezervleri,	Eylül’de	402.5	milyar	
dolarla	rekor	yüksek	düzeye	
ulaşmıştır.	Söz	konusu	rezervin,	
Hindistan’ın	küresel	ekonomik	
risklere	ve	belirsizliklere	karşı	
korunmasını	sağlamaktadır.

Hindistan	imalat	PMI	değeri,	
Eylül	ayında	bir	önceki	aya	göre	
değişim	göstermeyerek	51.2	
düzeyinde	gerçekleşmiştir.

GÖSTERGE
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G. KORE
Güney	Kore	Merkez	Bankası,	

2017	büyüme	tahminini	yüzde	
2.8’den	yüzde	3	düzeyine	
yükseltmiştir.	Banka	yaptığı	
açıklamada	geniş	para	
politikasının	süreceğini	belirtmiştir.		
2017	ve	2018	TÜFE	tahmini	ise	
sırasıyla	yüzde	2	ve	yüzde	1.8	
olarak	öngörülmüştür.

Güney	Kore,	ekonomik	
büyümeyi	desteklemek	için	
asgari	ücretlerde	artışa	gitmeyi	
ve	girişimciliği	desteklemeyi	
planlamaktadır.	Bu	açıdan,	2018	
yılında	ekonomik	büyümeyi,	
KOBİ’leri	ve	girişimciliği	
teşvik	edici	yeni	politikaların	
uygulanmaya	başlanacağı	
beklenmektedir.		

Güney	Kore	imalat	PMI	değeri,	
Eylül	ayında	bir	önceki	aya	
göre	yükseliş	kaydederek	50.6	
düzeyinde	gerçekleşmiştir.	

BREZİLYA
Brezilya’da	son	yıllardaki	

ekonomik	krizin	dönemsel	
olarak	aşılmaya	başlandığını	
gösteren	gelişmelerin	varlığına	
rağmen,	ekonomi	uzmanlarınca	
yoksulluğun	ciddi	bir	problem	
olarak	devam	ettiği	belirtilmektedir.	
Evsiz	kişi	sayısında	dahi	binlerce	
kişilik	artışın	gözlemlendiği	ülkede	
yoksulluğun	aşılabilmesi,	uzun	
vadeli	ve	yapısal	politikaların	
varlığını	gerektirmektedir.

Brezilya	imalat	PMI	değeri,	

Eylül	ayında	bir	önceki	aya	göre	
değişim	göstermeyerek	50.9	
düzeyinde	gerçekleşmiştir.

RUSYA
Rusya	üçüncü	çeyrekte	yüzde	

2.2	büyüme	kaydetmiştir.	Bir	
önceki	çeyreğe	göre	daha	düşük	
bir	büyüme	gerçekleşmiş	olsa	
da;	tüketimin,	borçlanmanın	ve	
yatırımların	artması	büyümeyi	
desteklemeye	devam	etmektedir.	

Rusya’nın	sanayi	üretimi	
Eylül	ayında	yıllık	bazda	yüzde	
0.9	oranında	yükselmiştir.	Söz	
konusu	artış,	Mart	ayından	bu	
yana	yaşanan	en	zayıf	büyüme	
olmuştur.	

Çeyreksel	değerlendirmeye	
göre	ise,	2017’nin	ikinci	
çeyreğinde	yüzde	3.8	artan	sanayi	

üretimindeki	büyüme,	üçüncü	
çeyrekte	yavaşlayarak	yüzde	1.4	
düzeyinde	gerçekleşmiştir.	

Rusya	imalat	PMI	değeri,	Eylül	
ayında	bir	önceki	aya	göre	hafif	
bir	yükselişle	51.9	düzeyinde	
gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE
Uluslararası	Para	Fonu	(IMF),	

Türkiye’nin	büyüme	beklentisini	
2017	için	yüzde	2.5’ten	yüzde	
5.1’e,	2018	için	yüzde	3.3’ten	
yüzde	3.5’e	revize	etmiştir.	Söz	
konusu	yukarı	yönlü	revizyona	
gerekçe	olarak,	Türkiye	
ekonomisinin	güçlü	iç	ve	dış	talep	
sayesinde	beklenenden	hızlı	
toparlanması	gösterilmiştir.

Türkiye	ile	ABD	arasındaki	
vize	krizi,	ekonomik	ve	ticari	
ilişkilerin	geleceğine	ilişkin	de	
endişe	yaratmaktadır.	Krizin	baş	
göstermesiyle	Dolar	karşısında	
değer	kaybeden	Türk	Lirası,	kısa	
bir	süre	sonra	daha	ılımlı	bir	seyre	
kavuşmuştur.	Ekonomi	ve	politika	
uzmanları,	krizin	sürdürülebilir	
olmadığını	ve	ilişkilerin	uzun	
vadede	zarar	görmemesi	
için	aşılması	gerektiğini	
belirtmektedirler.

Türkiye	imalat	PMI	değeri,	
Eylül	ayında	bir	önceki	aya	göre	
hafif	bir	düşüşle	53.5	düzeyinde	
gerçekleşmiştir.
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Ağustos’ta	mevsim	ve	takvim	
etkilerinden	arındırılmış	sanayi	
üretimi	Temmuz	ayına	göre	yüzde	

0.1	gerilerken,	takvim	etkisinden	arındı-
rılmış	yıllık	üretim	yüzde	5.2,	arındırılma-
mış	sanayi	üretim	endeksinde	ise	geçen	
yılın	aynı	ayına	göre	yüzde	3.8	artış	
kaydedildi.	Bu	artışta	geçen	yıl	yaşanan	
15	Temmuz	darbe	girişiminin	etkisiyle	
düşen	üretim	nedeniyle	baz	etkisinin	
yüksekliği	etkili	oldu.

Genele	yayılan	sanayi	üretimi	artışın-
da	en	büyük	payı	yüzde	19.5	yükselen	
başka	yerde	sınıflandırılmayan	makine	
ve	ekipman	(BYS)	imalatı	yaptı.	Birçok	
makine	üretimini	kapsayan	bu	üretim	
önceki	ayda	da	yüzde	23.5	artış	kaydet-
mişti.	

Genel	anlamda	imalat	sanayi	4.4	
puan	katkıyla	en	büyük	desteği	verirken	
bunu	1.1	puanla	enerji	üretimi	takip	etti.	
Madencilik	sektörü	sanayi	üretimini	0.3	
puan	aşağı	çekti.	Pozitif	katkıda	makine	
ekipman	üretimi,	fabrikasyon	metal	ürün-
leri	imalatı	ve	tekstil	öne	çıktı.	Özellikle	
ilk	6	ayda	endeksi	aşağı	çeken	tekstil	
ve	giyim	ürünleri	imalatının	canlanması	
dikkat	çekti.	Ek	olarak	vergi	teşvikle-
rinin	etkisiyle	beyaz	eşya	grubunun	
dahil	olduğu	elektrikli	teçhizat	üretimi	
ve	mobilya	sanayi	üretimini	destekledi.	
Vergi	teşviklerinin	sona	erdiği	Eylül	ra-
kamlarına	da	bu	cepheden	olumlu	katkı	
yansıyacak.	Otomotiv	üretiminde	ise	tatil	
nedeniyle	Ağustos’ta	zayıflama	oldu.

Azalanlar ve artanlar
Türkiye	İstatistik	Kurumu’nun	(TÜİK)	

açıkladığı	Ağustos	ayı	sanayi	
üretim	rakamlarında	mevsim	ve	
takvim	etkisinden	arındırılmış	sa-
nayinin	alt	sektörleri	(2010=100	
temel	yıllı)	incelendiğinde,	2017	
yılı	Ağustos	ayında	madencilik	ve	
taşocakçılığı	sektörü	endeksi	bir	
önceki	aya	göre	yüzde	1.5	azal-
dı,	imalat	sanayi	sektörü	endeksi	

yüzde	0.2	arttı	ve	elektrik,	gaz,	buhar	ve	
iklimlendirme	üretimi	ve	dağıtımı	sektörü	
endeksi	yüzde	1.1	azaldı.

Takvim	etkisinden	arındırılmış	sa-
nayinin	alt	sektörleri	(2010=100	temel	
yıllı)	incelendiğinde,	2017	yılı	Ağustos	
ayında	madencilik	ve	taşocakçılığı	sek-
törü	endeksi	bir	önceki	yılın	aynı	ayına	
göre	yüzde	4.7	azalırken,	imalat	sanayi	
sektörü	endeksi	yüzde	5.6	ve	elektrik,	
gaz,	buhar	ve	iklimlendirme	üretimi	ve	
dağıtımı	sektörü	endeksi	yüzde	7.3	arttı.

Mevsim	ve	takvim	etkisinden	arın-
dırılmış	ana	sanayi	grupları	(MIGs)	
incelendiğinde,	2017	yılı	Ağustos	ayında	
bir	önceki	aya	göre	en	fazla	azalış	yüzde	
3.7	ile	sermaye	malında	gerçekleşti.

Mevsim	ve	takvim	etkisinden	arındı-
rılmış	imalat	sanayi	alt	sektörleri	ince-
lendiğinde,	2017	yılı	Ağustos	ayında	bir	
önceki	aya	göre	en	fazla	azalış	yüzde	
16.8	ile	bilgisayarların,	elektronik	ve	
optik	ürünlerin	imalatında	gerçekleşti.	Bu	
azalışı,	yüzde	13.3	ile	motorlu	kara	ta-
şıtı,	treyler	(römork)	ve	yarı	treyler	(yarı	
römork)	imalatı	ve	yüzde	10.6	ile	makine	
ve	ekipmanların	kurulumu	ve	onarımı	
takip	etti.

Mevsim	ve	takvim	etkisinden	arındı-
rılmış	imalat	sanayi	alt	sektörleri	ince-
lendiğinde,	2017	yılı	Ağustos	ayında	bir	
önceki	aya	göre	en	yüksek	artış	yüzde	
11.8	ile	temel	eczacılık	ürünlerinin	ve	
eczacılığa	ilişkin	malzemelerin	imalatın-
da	gerçekleşti.	Bu	artışı,	yüzde	8	ile	deri	
ve	ilgili	ürünlerin	imalatı	ve	yüzde	7.7	ile	
kok	kömürü	ve	rafine	edilmiş	petrol	ürün-
leri	imalatı	takip	etti.

Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi Ağustos’ta 
yıllık 5.2 arttı. 
Geçen yıl yaşanan 
darbe girişiminin 
ardından düşen 
üretim nedeniyle 
baz etkisiyle yıllık 
artış tüm alanlara 
yayılırken, özellikle 
yüzde 19.5 artan 
makine ekipman 
imalatındaki tırmanış 
dikkat çekti.

Sanayi	üretimini	makine
imalatı	ayakta	tuttu

AĞUSTOS 2017 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 132.9 3.8 131.6 5.2 134.5 -0.1
Madencilik ve 
Taşocakçılığı

115.3 -5.4 114.9 -4.7 104.8 -1.5

İmalat Sanayi 130.3 4.1 128.7 5.6 135.5 0.2
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. 
Ürt. ve Dağıtım

159.1 6.6 158.7 7.3 142.4 -1.1
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İstihdam	seferberliğinin	başlatılması-nın	ardından	işsizlikte	yılbaşından	beri	
görülen	sınırlı	iyileşme	Temmuz’da	

durdu.	Türkiye	genelinde	15	ve	daha	
yukarı	yaştakilerde	işsiz	sayısı	2017	
yılı	Temmuz	döneminde	geçen	yılın	
aynı	dönemine	göre	119	bin	kişi	arta-
rak	3	milyon	443	bin	kişi	oldu.	İşsizlik,	
Temmuzda	yüzde	10.7	olarak	kayıtlara	
geçti.	İşsizlik	oranı,	geçen	yılın	aynı	
dönemine	değişmezken,	bir	önceki	aya	
göre	0.5	puan	artış	gösterdi.	Büyümenin	
desteğiyle	bu	yıl	Temmuz	ayında	geçen	
yılın	Temmuz	ayına	göre	1	milyon	122	
bin	yeni	iş	yaratılmasına	rağmen	işsizlik	
oranında	istenilen	düşüşün	yaşanama-
masının	nedeni	ise	iş	gücündeki	tarihi	
rekor.	Türkiye’de	toplam	işgücü	32	
milyon	200	kişiye	ulaştı.

Genç işsizlikte rekor: 21.1
Temmuz	döneminde,	tarım	dışı	işsiz-

lik	oranı	değişim	göstermeyerek	yüzde	
13	olarak	tahmin	edildi.	Genç	nüfusta	
(15-24	yaş)	işsizlik	oranı	1.3	puanlık	
artış	ile	yüzde	21.1	olurken,15-64	yaş	
grubunda	bu	oran	0.1	puanlık	azalış	ile	
yüzde	10.9	olarak	gerçekleşti.	

İstihdam oranı yüzde 48 oldu
İstihdam	edilenlerin	sayısı	2017	yılı	

Temmuz	döneminde,	bir	önceki	yılın	
aynı	dönemine	göre	1	milyon	122	bin	
kişi	artarak	28	milyon	758	bin	kişi,	istih-
dam	oranı	ise	1	puanlık	artış	ile	yüzde	
48	oldu.

Bu	dönemde,	tarım	sektörün-
de	çalışan	sayısı	294	bin,	tarım	dışı	
sektörlerde	çalışan	sayısı	827	bin	kişi	
arttı.	İstihdam	edilenlerin	yüzde	20.9’u	
tarım,	yüzde	18.6’sı	sanayi,	yüzde	7.6’sı	
inşaat,	yüzde	52.8’i	ise	hizmetler	sektö-
ründe	yer	aldı.	Önceki	yılın	aynı	dönemi	
ile	karşılaştırıldığında	tarım	sektörünün	
istihdam	edilenler	içindeki	payı	0.2	
puan,	inşaat	sektörünün	payı	0.2	puan	
artarken,	sanayi	sektörünün	payı	0.4	
puan,	hizmet	sektörünün	payı	0.1	puan	
azaldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53.7 
İşgücü	2017	yılı	Temmuz	döneminde	

bir	önceki	yılın	aynı	dönemine	göre	1	
milyon	239	bin	kişi	artarak	32	milyon	
200	bin	kişi,	işgücüne	katılma	oranı	
ise	1	puan	artarak	yüzde	53.7	olarak	
gerçekleşti.	Aynı	dönemler	için	yapılan	

Temmuz’da	işsizlik	10.7

Seferberliğin 
etkisi Temmuz’a 

yetmedi. İstihdam 
55 bin işsiz sayısı 

192 bin arttı. İşsizlik 
oranı geçen yıla 

göre değişmezken, 
Haziran ayına göre 

0.5 puan arttı. Genç 
işsizlik yüzde 21.1 
ile son 4 dönemin 

zirvesini gördü.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

Temmuz 2016-2017 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2016 2017

Nüfus (Bin kişi) 58.756 59.927

İşgücü (Bin kişi) 30.961 32.200

İstihdam (Bin kişi) 27.636 28.758

        Tarım 5.727 6.021

        Tarım dışı 21.909 22.736

İşsiz (Bin kişi) 3.324 3.443

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.795 27.727

İşgücüne katılma oranı (%) 52.7 53.7

İstihdam oranı (%) 47.0 48.0

İşsizlik oranı (%) 10.7 10.7

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13.0 13.0

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 57.8 59.0

İstihdam oranı (%) 51.5 52.5

İşsizlik oranı (%) 11.0 10.9

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13.1 13.0

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 19.8 21.1

Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 26.3 26.7

   İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)

Temmuz 2017 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 1.222 3.227 2.096 10.455 19.898

Kadın 4.120 2.794 88 4.734 8.860

Toplam 5.363 6.021 2.184 15.189 28.758

GÖSTERGE
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kıyaslamalara	göre;	erkeklerde	
işgücüne	katılma	oranı	0.7	puanlık	
artışla	yüzde	73.5,	kadınlarda	
ise	1.3	puanlık	artışla	yüzde	34.3	
olarak	gerçekleşti.

Temmuz	2017	döneminde	
herhangi	bir	sosyal	güvenlik	kuru-
luşuna	bağlı	olmadan	çalışanların	
oranı,	bir	önceki	yılın	aynı	döne-
mine	göre	0.9	puan	artarak	yüzde	
35.2	olarak	gerçekleşti.	Tarım	
dışı	sektörde	kayıt	dışı	çalışanla-
rın	oranı	ise	bir	önceki	yılın	aynı	
dönemine	göre	0.4	puanlık	artışla	
yüzde	22.2	oldu.

Arındırılmış rakamlarda 
artış var
Mevsim	etkilerinden	arındırıl-

mış	istihdam	bir	önceki	döneme	
göre	87	bin	kişi	artarak	28	milyon	
119	bin	kişi	olarak	tahmin	edildi.	
İstihdam	oranı	0.1	puanlık	artış	ile	
yüzde	46.9	oldu.

Mevsim	etkilerinden	arındırıl-
mış	işsiz	sayısı	bir	önceki	döneme	
göre	50	bin	kişi	artarak	3	milyon	
558	bin	kişi	olarak	gerçekleşti.	
İşsizlik	oranı	0.1	puanlık	artış	ile	
yüzde	11.2	oldu.

Türkiye,	5	yılda	2	milyon	384	bin	kişiye	iş	imka-
nı	oluşturarak	Avrupa’da	en	fazla	istihdam	yaratan	
ülke	oldu.	Türkiye	İstatistik	Kurumu	ile	Eurostat	ta-
rafından	kayda	alınan	bilgiler,	Türkiye’nin	2012	ile	
2016	yılları	aralığında	Almanya,	İngiltere,	Polonya	
ve	İspanya’nın	dışındaki	AB	üyesi	24	ülkeden	fazla	
istihdam	yarattığını	gözler	önüne	serdi.

Türkiye’nin	istihdamdaki	yükselişi	2012	yılından	
bu	yana	hiç	gerilemedi,	2012	yılında	24.8	milyon	
kişiyi	aşan	toplam	istihdam	artarak	devam	etti.	Ge-
çen	yıl	istihdama	katılan	kişi	sayısı	27	milyon	205	
olarak	kayda	geçmişti.	Son	5	yılın	kayıtları	ise	ek	
istihdamlar	dahil	2	milyon	384	bin	kişiye	ulaştı.

Avrupa	Birliği	üyesi	28	ülke	baz	alındığında	söz	
konusu	dönemde	Türkiye,	bu	ülkelerin	24	tane-
sinin	oluşturduğu	istihdamı	tek	başına	yapmayı	
başardı.	İstihdamda	Avrupa’nın	en	fazla	istihdamı-
nı	Türkiye	yaparken,	ikinci	sıranın	sahibi	İngiltere	
oldu.	Ülke	söz	konusu	dönemde	2	milyon	31	kişilik	

istihdam	gerçekleştirdi.
AB	üyesi	ülkeler	arasında	birçok	ülkede	istih-

dam	rakamları	geriledi.	Bu	ülkeler	arasında	Yuna-
nistan	başı	çekti.	Bunun	yanında	istihdamı	azalan	
ülkeler	arasında	Finlandiya,	Güney	Kıbrıs’ın	ve	
Romanya’nın	olduğu	da	gözlemlendi.

Seferberliğin etkisi
Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	Erdoğan	tarafın-

dan	başlatılan	İstihdam	Seferberliği,	tüm	sektörleri	
harekete	geçirdi.	Seferberliğin	başladığı	günden	
yana	sektörler	yeni	iş	imkanları	oluşturmak	için	
olağan	üstü	bir	çaba	harcayarak,	üretim	kapasitele-
rini	artırdı	ve	yeni	yatırımlara	imza	attı.	Bu	girişim-
ler	istihdam	verilerine	olumlu	yansıyarak,	Temmuz	
ayında	rekora	doğru	koştu.	TÜİK	tarafından	açık-
lanan	Temmuz	ayı	istihdam	verileri,	artışı	kanıtlar	
nitelikte	oldu.	Temmuz’daki	istihdam,	2016	yılının	
aynı	ayına	kıyasla	1	milyon	122	bin	kişi	yükseldi.

Avrupa’nın istihdam lideri Türkiye

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleriMevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

Temmuz 2016-2017 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2016 2017

Nüfus (Bin kişi) 58.756 59.927

İşgücü (Bin kişi) 30.961 32.200

İstihdam (Bin kişi) 27.636 28.758

        Tarım 5.727 6.021

        Tarım dışı 21.909 22.736

İşsiz (Bin kişi) 3.324 3.443

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.795 27.727

İşgücüne katılma oranı (%) 52.7 53.7

İstihdam oranı (%) 47.0 48.0

İşsizlik oranı (%) 10.7 10.7

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13.0 13.0

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 57.8 59.0

İstihdam oranı (%) 51.5 52.5

İşsizlik oranı (%) 11.0 10.9

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13.1 13.0

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 19.8 21.1

Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 26.3 26.7

   İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)

Temmuz 2017 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 1.222 3.227 2.096 10.455 19.898

Kadın 4.120 2.794 88 4.734 8.860

Toplam 5.363 6.021 2.184 15.189 28.758
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Eylül’de yıllık 
enflasyon yüzde 
11.20 ile yüksek 

seyrini sürdürürken 
çekirdek 

enflasyondan 
rekor geldi. 

Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 

(TÜİK), enerji, gıda 
ve içecek, içki ile 

sigara ve altın fiyat 
artışlarını göz ardı 

ederek hesapladığı C 
çekirdek enflasyonu 
yüzde 10.98 ile 2004 

sonrası en yüksek 
seviyesini gördü.

Enflasyonda	artış	Eylül’de	
de	sürdü.	Tüketici	Fiyatları	
Endeksi’nde	(2003=100)	2017	

yılı	Eylül	ayında	bir	önceki	aya	göre	
yüzde	0.65,	bir	önceki	yılın	Aralık	ayına	

göre	yüzde	7.29,	bir	önceki	yılın	aynı	
ayına	göre	yüzde	11.20	ve	12	aylık	
ortalamalara	göre	yüzde	9.98	artış	
gerçekleşti.	Yurt	içi	üretici	fiyatlarında	
artış	yüzde	16.28	oldu.	Enflasyonun	

Enflasyon	Eylül’de	de	yüksek

% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE
Eylül 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Yıllık 7.28 11.20 1.78 16.28 -2.10 24.05
Yıllık Ort. 7.92 9.98 4.07 13.26 6.76 20.74
Aylık 0.18 0.65 0.29 0.24 0.06 0.12

% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE
Eylül 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Yıllık 7.28 11.20 1.78 16.28 -2.10 24.05
Yıllık Ort. 7.92 9.98 4.07 13.26 6.76 20.74
Aylık 0.18 0.65 0.29 0.24 0.06 0.12
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tüm	zamanlarda	hep	sorumlusu	
olarak	gösterilen	gıda	grubundaki	
gerilemeye	rağmen	yaşanan	bu	
artış	giyim,	ulaştırma,	haberleşme,	
kira	ve	diğer	hizmetlerden	
kaynaklandı.	

Eylül	2017’de	endekste	
kapsanan	414	maddeden;	61	
maddenin	ortalama	fiyatlarında	
değişim	olmazken,	281	maddenin	
ortalama	fiyatlarında	artış,	72	
maddenin	ortalama	fiyatlarında	
ise	düşüş	gerçekleşti.

Ağustosta	TÜFE,	piyasa	
beklentilerinin	üzerinde	yüzde	
0.52	artış	göstermiş,	yıllık	
enflasyon	bir	aylık	molanın	
ardından	yüzde	10.68	ile	yeniden	
çift	haneye	çıkmıştı.	Orta	Vadeli	
Program’a	(OVP)	göre	TÜFE’nin	
yıl	sonunda	yüzde	9.5	olacağı	
öngörülüyor.

En	kötü	haber	ise	
çekirdek	enflasyondan	geldi.	
Tüm	bu	mevsim	etkileri	ile	
dalgalanmalardan	uzak	
olarak	hesaplanan	ve	Merkez	
Bankası’nın	da	para	politikası	için	
takip	ettiği	C	çekirdek	enflasyonu,	
aylık	yüzde	0.88,	yıllık	yüzde	
10.98’e	yükseldi.	Yıllık	çekirdek	
enflasyon	2004	yılından	bu	
yana	görülen	en	yüksek	veri	ve	
rekor	kırıldı.	TÜİK,	C	çekirdek	
enflasyonunu	hesaplarken,	enerji,	
gıda	ve	içecek,	içki	ile	sigara	ve	
altın	fiyatlarındaki	değişiklikleri	
gözardı	ediyor.	C	çekirdek	
enflasyonu	Ağustos’ta	yüzde	
10.16	seviyesindeydi.

Kurlar ve zamlar etkili
Ana	harcama	grupları	itibariyle	

2017	yılı	Eylül	ayında	en	yüksek	
artış	yüzde	2.08	ile	eğitimde	oldu.	
Ulaştırmada	yüzde	1.58,	çeşitli	
mal	ve	hizmetlerde	yüzde	1.34,	
lokanta	ve	otellerde	yüzde	1.02	ve	
giyim	ve	ayakkabıda	yüzde	0.80	
artış	gerçekleşti.

Ana	harcama	grupları	itibariyle	
2017	yılı	Eylül	ayında	endekste	
yer	alan	gruplardan	sadece	gıda	
ve	alkolsüz	içecekler	grubunda	

yüzde	0.23	oranında	düşüş	
gerçekleşti.

Yıllık	en	fazla	artış	yüzde	
16.10	ile	ulaştırma	grubunda	
gerçekleşti.	TÜFE’de,	bir	önceki	
yılın	aynı	ayına	göre	gıda	ve	
alkolsüz	içecekler	yüzde	12.50,	
çeşitli	mal	ve	hizmetler	yüzde	

12.06,	sağlık	yüzde	11.90	ve	
eğlence	ve	kültür	yüzde	11.85	ile	
artışın	yüksek	olduğu	diğer	ana	
harcama	grupları	oldu.	İstatistiki	
Bölge	Birimleri	Sınıflaması	(İBBS)	
2.	Düzey’de	bulunan	26	bölge	
içinde,	aylık	en	yüksek	artış	yüzde	
1.08	ile	TR31	(İzmir)’de	oldu.

Eylül	ayında	tarım-ÜFE	Eylül’de	bir	önceki	aya	göre	yüzde	1.88,	
bir	önceki	yılın	aralık	ayına	göre	yüzde	10.43,	bir	önceki	yılın	aynı	
ayına	göre	yüzde	11.48	ve	12	aylık	ortalamalara	göre	yüzde	9.09	
artış	gösterdi.

TÜİK,	Eylül	ayına	ilişkin	tarım	ürünleri	üretici	fiyat	endeksi	(ta-
rım-ÜFE)	verilerini	yayınladı.	Bir	önceki	aya	göre	değişim;	tarım	ve	
avcılık	ürünlerinde	yüzde	2.17	artış,	ormancılık	ürünleri	yüzde	0.97	
ve	balıkçılıkta	ise	yüzde	6.23	azalış	şeklinde	oldu.

Ana	gruplarda	bir	önceki	aya	göre	değişime	bakıldığında;	tek	
yıllık	bitkisel	ürünlerde	yüzde	3.24,	canlı	hayvanlar	ve	hayvansal	
ürünlerde	yüzde	1.65	ve	çok	yıllık	bitkisel	ürünlerde	yüzde	0.86	
artış	kaydedildi.

Bir	önceki	aya	kıyasla	alt	tarım	gruplarından;	lifli	bitkiler	yüzde	
15.76,	tropikal	ve	subtropikal	meyveler	yüzde	5.28,	sebzeler	yüzde	
4.31,	çeltik	yüzde	4.01	ve	canlı	kümes	hayvanları	ve	yumurtalar	
yüzde	3.25	artış	gösterirken,	yumuşak	çekirdekli	meyveler	ve	sert	
çekirdekli	meyveler	yüzde	7.21,	yağlı	meyveler	yüzde	1.63	azalış	
gösterdi.

Tarım-ÜFE yüzde 11 arttı

Yurt	içi	üretici	fiyat	endeksi	(Yİ-ÜFE),	2017	yılı	Eylül	ayında	
bir	önceki	aya	göre	yüzde	0.24,	bir	önceki	yılın	Aralık	ayına	göre	
yüzde	9.78,	bir	önceki	yılın	aynı	ayına	göre	yüzde	16.28	ve	12	aylık	
ortalamalara	göre	yüzde	13.26	artış	gösterdi.	

Sanayinin	dört	sektörünün	bir	önceki	aya	göre	değişimleri;	
madencilik	ve	taşocakçılığı	sektöründe	yüzde	0.72	artış,	imalat	
sanayi	sektöründe	yüzde	0.35	artış,	elektrik	ve	gaz	sektöründe	
yüzde	1.57	düşüş	ve	su	sektöründe	yüzde	0.34	artış	olarak	
gerçekleşti.

Bir	önceki	aya	göre	en	fazla	artış;	yüzde	4.31	ile	ham	petrol	
ve	doğal	gaz,	yüzde	3.90	ile	kok	ve	rafine	petrol	ürünleri,	yüzde	
3.08	ile	ana	metallerde	gerçekleşti.	Buna	karşılık	basım	ve	
kayıt	hizmetleri	yüzde	4.61,	gıda	ürünleri	yüzde	1.80	ve	elektrik,	
gaz,	buhar	ve	iklimlendirme	yüzde	1.57	ile	bir	ay	önceye	göre	
endekslerin	en	fazla	düştüğü	alt	sektörler	oldu.

Ana	sanayi	grupları	sınıflamasına	göre	2017	yılı	Eylül	ayında	
aylık	ve	yıllık	en	fazla	artış	ara	mallarında	gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında 
yüzde 16.3 artış

GÖSTERGE



76 EKİM 2017

Ege	İhracatçı	Birlikleri	(EİB)	
Eylül	ayında	978	milyon	238	
bin	dolar	ihracat	gerçek-

leştirdi.	2016	yılı	Eylül	ayında	
893	milyon	418	bin	dolar	dövizi	
Türkiye’ye	kazandıran	Egeli	İhra-
catçılar,	2016	yılı	Eylül	ayına	göre	
ihracatlarını	yüzde	9	geliştirdi.	
Egeli	ihracatçılar,	Eylül	ayındaki	
yüzde	9	ihracat	artış	hızıyla	Tür-
kiye	ihracat	artış	hızını	da	yakala-
mış	oldu.

Ege	İhracatçı	Birlikleri’nin	2017	
yılı	Ocak	–	Eylül	döneminde	kay-
da	aldığı	ihracat	geçen	yılın	aynı	
dönemine	göre	yüzde	5’lik	artışla	
8	milyar	106	milyon	dolardan,	8	
milyar	494	milyon	dolara	yükseldi.	
Son	1	yıllık	dönemde	Egeli	ihra-
catçıların	ihracatı	ise;	yüzde	4’lük	
artışla	11	milyar	289	milyon	dolara	
ulaştı.

Sanayi	ürünleri	ihracatı	yüzde	
8’lik	artışla	463	milyon	dolardan,	
501	milyon	dolara	tırmanırken,	
Tarım	ürünleri	ihracatı	yüzde	9’luk	
artışla	367	milyon	dolardan	401	
milyon	dolara	yükseldi.	Madenci-
lik	sektörünün	ihracatı	ise	yüzde	
20’lik	artışla	62	milyon	dolardan	
75	milyon	dolara	çıktı.

Eylül	ayında;	Ege	İhracatçı	
Birlikleri	çatısı	altındaki	12	ihra-
catçı	birliğinden	9	tanesi,	2016	
yılı	Ağustos	ayına	göre	ihracatını	
arttırırken,	3	tanesi	geçen	yılkı	
ihracat	rakamlarını	yakalayamadı.

	
Zeytinyağı hız kesti, 
yeni rekortmen tütün
Tütün	ve	tütün	mamulleri	

sektörü,	yüzde	77’lik	ihracat	artış	
hızıyla	ihracatını	66	milyon	dolar-
dan,	117	milyon	dolara	çıkardı	ve	
Eylül	ayında	ihracat	rekortmeni	
oldu.	11	aydır	ihracat	rekorları	
kıran	Zeytin	ve	zeytinyağı	sektö-
rünün	ihracat	rakamı	Eylül	ayında	
yatay	bir	seyir	izledi	ve	12	milyon	
584	bin	dolar	olarak	kayıtlara	geç-
ti.	Bu	rakamla,	zeytinyağı	sektörü-
nün	11	aylık	rekor	serisi	sona	erdi.

	
Hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatı 107 milyon dolar
Ege	Hazırgiyim	ve	Konfeksiyon	

İhracatçıları	Birliği	Eylül	ayında	
107	milyon	749	bin	dolarlık	ihracat	
ile	ikinci	sırada	yer	almasına	
karşın,	yıllık	1	milyar	231	milyon	
dolarlık	ihracat	tutarıyla	açık	ara	
zirvedeki	yerini	korudu.

Ege	Demir	ve	Demirdışı	Me-
taller	İhracatçıları	Birliği	76	milyon	
773	bin	dolarlık	ihracat	ile	zirvenin	
üçüncü	basamağında	yer	alırken,	
Ege	Su	Ürünleri	ve	Hayvansal	
Mamuller	İhracatçıları	Birliği	ise;	
ihracatını	yüzde	18’lik	artışla	64	
milyon	dolardan	76	milyon	dolara	
çıkardı.	Birliğin,	yıllık	ihracatı	ise	
900	milyon	dolara	dayandı.

	
Madencilik sektöründen 
75 milyon dolarlık ihracat
2017	yılında	Çin	ve	Hindistan	

pazarında	sağladığı	ihracat	artış-
larıyla	başarılı	bir	grafik	ortaya	ko-
yan	Ege	Maden	İhracatçıları	Birliği	
Eylül	ayında	ihracatını	yüzde	20	
arttırdı	ve	75	milyon	235	bin	dolar-
lık	dövizi	ülkemize	kazandırdı.

Rusya’dan	gelen	olumlu	haber-
lerle	geleceğe	daha	umutlu	bakan	
Ege	Yaş	Meyve	Sebze	İhracatçı-
ları	Birliği	Eylül	ayında	ihracatını	
geçen	yılın	aynı	ayına	göre	yüzde	
8	arttırarak	66	milyon	885	bin	
dolara	çıkardı.

	
Kuru meyvede umut Ekim’de
Ege	Bölgesi’nin	geleneksel	

ihraç	ürünlerinden	kuru	incirin	ilk	
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ihraç	tarihi	bu	yıl	11	Ekim	2017	
tarihi	olarak	belirlenince	Ege	Kuru	
Meyve	ve	Mamulleri	İhracatçıları	
Birliği’nin	Eylül	ayı	ihracat	rakamı	
yüzde	36’lık	düşüş	yaşadı	ve	92	
milyon	dolardan	59	milyon	dolara	
düştü.	Çekirdeksiz	kuru	üzüm	ve	
kuru	kayısı	ortalama	ihraç	fiyatla-
rındaki	gerileme	de	kuru	meyve	
ihracatındaki	düşüşü	tetikledi.

Ege	Mobilya	Kağıt	ve	Orman	
Ürünleri	İhracatçıları	Birliği	ise;	
Eylül	ayında	ihracatta	yüzde	3’lük	
gerileme	yaşadı	ve	ihracatı	45	
milyon	dolardan	43	milyon	dolara	
indi.	İhracatta	düşüş	yaşayan	bir	
diğer	birlikte	Ege	Hububat	Bakli-
yat	Yağlı	Tohumlar	ve	Mamulleri	
İhracatçıları	Birliği	Eylül	ayında	
yüzde	7’lik	düşüşle	21	milyon	115	
bin	dolarlık	ihracat	yaptı.

Ege	Tekstil	ve	Hammaddeleri	
İhracatçıları	Birliği	Eylül	ayında	
ihracatını	bir	önceki	Eylül	ayına	
göre	yüzde	5	arttırdı	ve	19	milyon	
125	bin	dolar	döviz	girdisi	sağladı.	
Ege	Deri	ve	Deri	Mamulleri	İhra-
catçıları	Birliği	ise;	Eylül	ayında	
ülkemize	11	milyon	357	bin	dolar-
lık	döviz	kazandırırken	ihracatını	
2016	yılı	Eylül	ayına	göre	yüzde	
22	geliştirdi.

	
İspanya, Yunanistan ve Çin
Ege	İhracatçı	Birlikleri,	2017	

yılı	Eylül	ayında	174	ülkeye	ihra-
cat	yaparken	Almanya	108	milyon	
376	bin	dolarlık	tutarla	ilk	sırada-
ki	yerini	korudu.	Almanya’yı	91	
milyon	dolarlık	ihracatla	Amerika	
Birleşik	Devletleri	ve	64	milyon	
dolarlık	tutarla	İspanya	takip	etti.

Egeli	ihracatçılar,	İspanya’ya	
ihracatlarını	2016	yılı	Eylül	ayına	
göre	yüzde	52	oranında	arttırır-
ken,	Çin’e	Ege	İhracatçı	Birlikleri	
üyelerinin	ihracatı	yüzde	51’lik	
artışla	16	milyon	dolardan	25	mil-
yon	dolara,	Yunanistan’a	yaptıkları	
ihracat	ise;	yüzde	58’lik	artışla	11	
milyon	dolardan	18	milyon	dolara	
çıktı.

Ege	İhracatçı	Birlikleri	üye-
lerinin	Eylül	ayında	Belçika’ya	

yaptığı	ihracat	2016	yılı	Eylül	
ayına	göre	yüzde	98’lik	artışla	
20.4	milyon	dolardan,	40.4	milyon	
dolara	çıkarken,	Rusya’ya	ihracat	
ise	yüzde	107’lik	artışla	8	milyon	
dolardan	16	milyon	dolara	çıktı.	
Egeli	ihracatçılar,	Bulgaristan’a	
yüzde	148’lik	ihracat	artışı	yaka-
ladı	ve	17	milyon	doları	ülkemize	
kazandırdı.

	
Ünlütürk: Tarım ürünleri 
ihracatındaki artış sevindirici
Ege	İhracatçı	Birlikleri	Koordi-

natör	Başkanı	Sabri	Ünlütürk,	Ege	
Bölgesi’nde	sanayi	ve	madencilik	
sektörlerinin	ihracatının	2017	yı-
lında	istikrarlı	bir	şekilde	arttığını,	
tarım	ürünleri	ihracatının	ise	aynı	
başarıyı	yakalayamadığını,	Eylül	
ayında	tarım	ürünleri	ihracatının	

da	yüzde	9	artış	göstermesinin	
sevindirici	olduğunu	söyledi.

Tarım	ürünleri	ihracatının	da	ar-
tışının	istikrarlı	olması	halinde	Ege	
İhracatçı	Birlikleri’nin	2017	yılını	
11.5-12	milyar	dolar	aralığında	ta-
mamlayabileceği	bilgisini	paylaşan	
Ünlütürk,	“İhracat	rakamlarındaki	
bu	artış,	ihracatın	2017	yılının	ilk	
yarısında	büyüme	rakamlarına	sağ-
ladığı	olumlu	katkının	2017	yılının	
ikinci	yarısında	da	devam	edece-
ğinin	göstergesi.	İhracattaki	bu	ba-
şarılı	grafik	sonrasında	Orta	Vadeli	
Programda	153.3	milyar	dolardan	
156.5	milyar	dolara	yukarı	yönlü	
revize	edilmesi	de	biz	ihracatçılar	
açısından	gurur	kaynağı.	Bu	hedefi	
tutturmak	için	yılın	geride	kalan						
3	ayında	yoğun	bir	çalışma	tempo-
su	içinde	olacağız”	diye	konuştu.

Eylül	ihracatı	11.3	milyar	dolar
İhracatçılar	Kasım	ayından	bu	yana	bir	önceki	yılın	aynı	ayına	

göre	yaptıkları	ihracatı	arttırmayı	başarıyor.	Bu	başarı	karşılıksız	kal-
madı	ve	Orta	Vadeli	Program’da	(OVP)	2017	yılı	için	ihracat	hedefi	
153.3	milyar	dolardan	156.5	milyar	dolara	revize	edildi.	

Türkiye	İhracatçılar	Meclisi	verilerine	göre,	Eylül	ayı	ihracatı	ge-
çen	yılın	aynı	dönemine	göre	yüzde	8.9	artışla	11	milyar	337	milyon	
dolar	oldu

TİM,	2017’nin	Eylül	ayına	ilişkin	ihracat	verilerini	açıkladı.	Buna	
göre,	ihracat	Eylül	ayında	bir	önceki	yılın	aynı	ayına	göre	yüzde	8.9	
arttı.	Yılbaşından	bu	yana	ihracat	yüzde	10.6	artışla	114	milyar	661	
milyon	dolara	ulaşırken,	son	12	aylık	ihracat	yüzde	9	artışla	153	
milyar	24	milyon	dolar	olarak	gerçekleşti.

İhracatın yıldızları
Eylül	ayında	2	milyar	152	milyon	110	bin	dolarlık	ihracata	imza	

atan	otomotiv	endüstrisi,	bu	sonuçla	en	fazla	ihracatın	gerçekleştiril-
diği	sektör	oldu.

Bunu	1	milyar	294	milyon	611	bin	dolarla	hazırgiyim	ve	konfek-
siyon,	1	milyar	280	milyon	260	bin	dolarla	kimyevi	maddeler	ve	ma-
mulleri	sektörleri	takip	etti.	Eylül	ayında	en	fazla	ihracat	artışı,	yıllık	
bazda	yüzde	420.9	ile	gemi	ve	yat	sektöründe	kaydedildi.

Geçen	ay	Türkiye’nin	toplam	ihracatının	yüzde	82’sini	gerçekleş-
tiren	sanayi	grubunda	2016’nın	aynı	ayına	göre	yüzde	8.9’luk	artışla	
9	milyar	304	milyon	620	bin	dolarlık	ihracat	yapıldı.

Aynı	dönemde	toplam	ihracatın	yüzde	14.6’sını	oluşturan	tarım	
grubunda	yüzde	6.9’luk	artışla	1	milyar	653	milyon	416	bin	dolarlık,	
toplam	ihracattan	yüzde	3.3	pay	alan	madencilik	grubunda	ise	yüz-
de	17.8’lik	yükselişle	379	milyon	271	bin	dolarlık	ihracat	kaydedildi.
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Türkiye’nin	cari	işlemler	
dengesi	Ağustos’ta	aylık	
bazda	bir	önceki	yılın	aynı	

ayına	göre	171	milyon	dolar	
azalarak	1	milyar	237	milyon	dolar	
açık	verirken,	yaklaşık	2	yılın	en	
düşük	seviyesine	geriledi.

Türkiye	Cumhuriyet	Merkez	
Bankası	(TCMB),	2017	yılı	
Ağustos	ayı	ödemeler	dengesi	
istatistiklerini	açıkladı.	Buna	göre	
cari	işlemler	açığı	1	milyar	237	
milyon	dolar	olarak	gerçekleşti.	
Böylece	cari	açık	aylık	bazda	
Kasım	2015’ten	bu	yana	en	düşük	
seviyesini	gördü.	Ocak-Ağustos	
döneminde	ise	açık	27	milyar	225	
milyon	dolar	olarak	gerçekleşti.	
12	aylık	cari	işlemler	açığı	ise	36	
milyar	972	milyon	dolar	oldu.

Söz	konusu	gelişmede,	
ödemeler	dengesi	tablosundaki	
dış	ticaret	açığının	bir	önceki	yılın	
aynı	ayına	göre	689	milyon	dolar	
artarak	4	milyar	279	milyon	dolara	
yükselmesine	rağmen,	hizmetler	
dengesinden	kaynaklanan	net	
gelirlerin	637	milyon	dolar	artarak	
3	milyar	511	milyon	dolar	giriş	
kaydetmesi	etkili	oldu.

Hizmetler	dengesi	altında	
seyahat	kaleminden	kaynaklanan	
net	gelirler,	bir	önceki	yılın	aynı	

ayına	göre	658	milyon	dolar	
tutarında	artarak	2	milyar	997	
milyon	dolara	yükseldi.	Birincil	
gelir	dengesi	kalemi	altında	yatırım	
geliri	kaleminden	kaynaklanan	net	
çıkışlar,	bir	önceki	yılın	aynı	ayına	
göre	112	milyon	dolar	azalarak	
591	milyon	dolar	oldu.	İkincil	gelir	
dengesi	kalemi	kaynaklı	girişler,	
bir	önceki	yılın	aynı	ayına	göre	
136	milyon	dolar	artarak	206	
milyon	dolara	yükseldi.	Doğrudan	
yatırımlardan	kaynaklanan	net	
girişler	bir	önceki	yılın	aynı	
ayına	göre	505	milyon	dolar	
azalarak	657	milyon	dolar	olarak	
gerçekleşti.

Portföy	yatırımları	2	milyar	
237	milyon	dolar	tutarında	
net	giriş	kaydetti.	Alt	kalemler	
itibarıyla	incelendiğinde,	yurtdışı	
yerleşiklerin	hisse	senedi	
piyasasında	520	milyon	dolar	
ve	devlet	iç	borçlanma	senetleri	

piyasasında	1	milyar	16	milyon	
dolar	net	alım	yaptığı	görüldü.	
Yurtdışında	ihraç	edilen	tahvil	ve	
bonolarla	ilgili	olarak	bankalar,	
354	milyon	dolar	net	kullanım	
gerçekleştirdi.	Diğer	yatırımlarda	
133	milyon	dolar	tutarında	net	giriş	
gerçekleşti.

Diğer	yatırımlar	altında,	
yurtiçi	bankaların	yurtdışı	
muhabirlerindeki	efektif	ve	
mevduat	varlıkları	68	milyon	dolar,	
yurtdışı	bankaların	yurtiçindeki	
mevduatları	da	376	milyon	dolar	
net	azalış	kaydetti.

Yurtdışından	sağlanan	
kredilerle	ilgili	olarak,	Genel	
Hükümet	ve	bankalar	sırasıyla	117	
milyon	dolar	ve	192	milyon	dolar	
net	geri	ödeme,	diğer	sektörler	
ise	1	milyar	80	milyon	dolar	net	
kullanım	gerçekleştirdi.	Resmi	
rezervlerde	3	milyar	401	milyon	
dolar	artış	gözlendi.

Cari	açık	2	yılın	en	düşüğünde
Cari açık 2 yılın en düşüğünde

Türkiye'nin cari işlemler dengesi Ağustos’ta aylık bazda bir önceki yılın aynı ayına göre 171 
milyon dolar azalarak 1 milyar 237 milyon dolar açık verirken, yaklaşık 2 yılın en düşük 
seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ağustos ayı ödemeler dengesi 
istatistiklerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı 1 milyar 237 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Böylece cari açık aylık bazda Kasım 2015'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. 
Ocak-Ağustos döneminde ise açık 27 milyar 225 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari
işlemler açığı ise 36 milyar 972 milyon dolar oldu.
Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı
ayına göre 689 milyon dolar artarak 4 milyar 279 milyon dolara yükselmesine rağmen, 
hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 637 milyon dolar artarak 3 milyar 511 
milyon dolar giriş kaydetmesi etkili oldu.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı 
ayına göre 658 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 997 milyon dolara yükseldi. Birincil 
gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar azalarak 591 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi 
kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 136 milyon dolar artarak 206 milyon 
dolara yükseldi. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına 
göre 505 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Portföy yatırımları 2 milyar 237 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler 
itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 520 milyon dolar ve 
devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 16 milyon dolar net alım yaptığı görüldü. 
Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar, 354 milyon dolar net 
kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 133 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.
Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat 
varlıkları 68 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 376 milyon dolar 
net azalış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar 
sırasıyla 117 milyon dolar ve 192 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 1 milyar 80 
milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde 3 milyar 401 milyon dolar artış 
gözlendi.

(Milyon Dolar)
Ağustos 12 Aylık Kümülatif

20172016 2017
CARİ İŞLEMLER HESABI -1.408 -1.237 -36.972
SERMAYE HESABI -3 5 17

FİNANS HESABI -660 374 -31.730

       Doğrudan Yatırımlar (net) -1.162 -657 -8.454

       Portföy Yatırımlar (net) -438 -2.237 -16.110

       Diğer Yatırımlar (net) -2.749 -133 3.881

       Rezerv Varlıklar (net) 3.689 3.401 -11.047

Net Hata ve Noksan 751 1.606 5.225
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Eylül’de bütçe 
gelirleri yüzde 32.9 
artış kaydederken 
bütçe açığı 6.4 
milyar lira oldu. 
2017 yılı Ocak-
Eylül döneminde 
bütçe açığı ise 31.6 
milyar lira olarak 
gerçekleşti.

Merkezi	yönetim	bütçesi	Eylül	
ayında	6.4	milyar	lira,	Ocak-
Eylül	döneminde	ise	31.6	milyar	

lira	açık	verdi.
Maliye	Bakanı	Naci	Ağbal,	“Ocak-

Eylül	2017	Dönemi	Merkezi	Yönetim	
Bütçe	Uygulama	Sonuçları,	2017	
Yılsonu	Bütçe	Gerçekleşme	Tahmini	ve	
2018	Yılı	Merkezi	Yönetim	Bütçe	Kanun	
Tasarısı”	konulu	basın	toplantısında,	
bütçe	gerçekleşmelerine	ilişkin	rakamları	
açıkladı.	Buna	göre	Eylül	ayındaki	
bütçe	açığı	geçen	yılın	aynı	ayıyla	
kıyaslandığında	16.9	milyar	liradan	6.4	
milyar	liraya	geriledi.

Bütçe	giderleri	geçen	yılın	aynı	
ayına	göre	yüzde	2.6	artışla	54.4	milyar	
lira,	faiz	hariç	bütçe	giderleri	yüzde	1.6	
azalışla	46	milyar	lira,	faiz	giderleri	8.4	
milyar	lira	oldu.	Bütçe	gelirleri	ise	yüzde	
32.9	artışla	48	milyar	lira,	vergi	gelirleri	
ise	yüzde	35.5	artışla	41.8	lira	olarak	
gerçekleşti.

2017	yılı	Ocak-Eylül	döneminde	
bütçe	açığı	ise	31.6	milyar	lira	oldu.	

Bütçe	giderleri	488.2	milyar	lira,	faiz	
hariç	giderler	441.6	milyar	lira,	faiz	
giderleri	46.6	milyar	lira	olurken,	bütçe	
gelirleri	456.6	milyar	lira,	vergi	gelirleri	
ise	385.3	milyar	lira	olarak	kaydedildi.

Harcamalar kontrol altında 
tutulacak
Maliye	Bakanı	Naci	Ağbal,	yılın	kalan	

döneminde	de	harcamaları	kontrol	
altında	tutacaklarını	ifade	etti.	Başlangıç	
bütçesinde	47	milyar	TL	olan	bütçe	açık	
tahmininin,	61.7	milyar	TL’ye	revize	
edildiğini	hatırlatan	Ağbal,	“İnanıyorum	
ki	önümüzdeki	aylarda	bütçenin	
gider	tarafında	daha	ılımlı	bir	gelişme	
kaydedeceğiz,	gelir	tarafında	daha	
olumlu	gelişme	olacak.	Bu	anlamda	
bütçe	gelir	performansımız	artacak.	
Harcamalarla	ilgili	gerekli	çabaları	
göstermek	suretiyle	harcamalarımızı	
kontrol	altında	tutacağız.	Umut	ediyorum	
ki	yıl	sonunda	bütçe	açığı	bu	yılki	
hedefimizden	daha	düşük	şekilde	
gerçekleşecek”	dedi.

Eylül	bütçesi	6.4	milyar	açık

GÖSTERGE

Eylül bütçesi 6.4 milyar açık

Eylülde bütçe gelirleri yüzde 32.9 artış kaydederken bütçe açığı 6.4 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 6.4 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde ise 31.6 milyar 
lira açık verdi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama 
Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanun Tasarısı" konulu basın toplantısında, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin rakamları 
açıkladı. Buna göre Eylül ayındaki bütçe açığı geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında 16.9 
milyar liradan 6.4 milyar liraya geriledi.
Bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 artışla 54.4 milyar lira, faiz hariç bütçe 
giderleri yüzde 1.6 azalışla 46 milyar lira, faiz giderleri 8.4 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri ise
yüzde 32.9 artışla 48 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 35.5 artışla 41.8 lira olarak 
gerçekleşti.
2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe açığı ise 31.6 milyar lira oldu. Bütçe giderleri 488.2 
milyar lira, faiz hariç giderler 441.6 milyar lira, faiz giderleri 46.6 milyar lira olurken, bütçe 
gelirleri 456.6 milyar lira, vergi gelirleri ise 385.3 milyar lira olarak kaydedildi.

Harcamalar kontrol altında tutulacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılın kalan döneminde de harcamaları kontrol altında tutacaklarını
ifade etti. Başlangıç bütçesinde 47 milyar TL olan bütçe açık tahmininin, 61.7 milyar TL’ye 
revize edildiğini hatırlatan Ağbal, “İnanıyorum ki önümüzdeki aylarda bütçenin gider 
tarafında daha ılımlı bir gelişme kaydedeceğiz, gelir tarafında daha olumlu gelişme olacak. Bu
anlamda bütçe gelir performansımız artacak. Harcamalarla ilgili gerekli çabaları göstermek 
suretiyle harcamalarımızı kontrol altında tutacağız. Umut ediyorum ki yıl sonunda bütçe açığı 
bu yılki hedefimizden daha düşük şekilde gerçekleşecek” dedi.

Milyon TL
OCAK-EYLÜL

Değişim Oranı (%)
2016 2017

Bütçe Giderleri 416.521 488.221 17,2

 Faiz Hariç Giderler 374.843 441.643 17,8

  Faiz Giderleri 41.678 46.577 11,8

Bütçe Gelirleri 404.485 456.608 12,9

  Vergi Gelirleri 328.974 385.349 17,1

Bütçe Dengesi -12.036 -31.613 -162,7
Faiz Dışı Denge 29.642 14.964 -49,5
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
BÜYÜME 2012 2013 2014 2015 2016 2017/II

GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon TL) 1.569.672 1.809.713 2.044.466 2.338.647 2.608.526 734.211

Büyüme Oranı (Zincirlenmiş Hacim End. göre) (%) 4.8 8.5 5.2 6.1 3.2 5.1

İmalat Sanayi (Zincirlenmiş Hacim End.) (%) 2.3 9.3 6.1 5.9 3.8 6.0

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2012 2013 2014 2015 2016 Tem.17

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 24.821 25.524 25.933 26.621 27.205 28.758

İstihdam Oranı (%) 45.4 45.9 45.5 46.0 46.3 48.0

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.518 2.747 2.853 3.057 3.330 3.443

İşsizlik Oranı (%) 9.2  9.7 9.9 10.3 10.9 10.7

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 11.5 12 12 12.4 13 13.0

ENFLASYON (%) 2012 2013 2014 2015 2016 Eyl.17

Yİ-ÜFE (yıllık) 2.45 6.97 6.36 5.71 9.94 16.28

YD-ÜFE (yıllık) -1.13 16.15 2.63 10.9 17.73 23.98 (Ağus)

TÜFE (yıllık) 6.16 7.4 8.17 8.81 8.53 11.20

DIŞ TİCARET (Milyon $) 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.-Ağu.17

İhracat 152.462 151.803 157.610 143.889 142.544 103.323

İthalat 236.545 251.661 242.177 207.234 198.617 148.979

Dış Ticaret Dengesi -84.083 -99.859 -84.567 -63.395 -56.073 -45.656

Cari İşlemler Dengesi -47.962 -63.621 -43.597 -32.118 -32.615 -27.225

TEŞVİKLİ YATIRMLAR 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.-Ağu. 17

Teşvikli Yatırımlar (Milyon TL) 62.528 96.350 64.976 99.385 97.846 67.801

Teşvikli Yatırımlar (Belge Adedi) 3.993 4.631 3.929 4.533 97.846 5.048

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER (Adet) 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.-Ağu.17

Kurulan Şirket Sayıları 107.219 108.930 126.635 114.691 106.452 80.499

Kapanan Şirket Sayıları 47.978 37.273 39.051 32.762 31.938 21.700

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.-Tem.17

Şirket Sayısı (Adet) 4.251 3.776 4.693 5.591 5.588 2.885

Yatırım Tutarı (Milyon $) 13.628 12.896 12.828 17.550 12.307 5.710

DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar $) 2012 2013 2014 2015 2016 Tem.17

Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -136.3 -171.2 -179.2 -180.4 -205.3 -211.3

BORÇLANMA (Milyar $) 2012 2013 2014 2015 2016 2017/II

Dış Borç Stoku 339.5 389.7 401.7 395.9 404.9 432.4

Kamu 104.0 115.9 117.7 113.1 119.7 129.3

Özel 228.4 268.6 281.6 281.4 284.4 302.2

KREDİLER (Milyar $) 2012 2013 2014 2015 2016 Agu.17

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 170.7 197.9 212.3 214.6 216.9 233.5
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
(Yıllık Ortalama % Değ.) Takv. Etk. Arındırılmış

2012 2013 2014 2015 2016 Ağu.17

Toplam Sanayi 2.4 3.5 3.5 2.9 1.8 5.2

İmalat Sanayi 2.3 4.4 3.1 3.3 1.4 5.6

KAPASİTE KULLANIMI (%) 2012 2013 2014 2015 2016 Eyl.17

Kapasite Kullanım Oranı 76.5 76.7 75.0 76.8 77.4 79.0

GÜVEN ENDEKSLERİ 2012 2013 2014 2015 2016 Eyl.17

Reel Kesim Güven Endeksi 106.6 106.6 104.6 103.5 105.2 111.6

Tüketici Güven Endeksi 75.8 76 72.5 66.3 69.5 68.7

Ekonomi Güven Endeksi 104.1 103.9 99.0 96.6 93.9 102.8

SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2012 2013 2014 2015 2016 Ağu.17

Sanayi Ciro Endeksi (Arındırılmamış) 140.1 153.1 172.7 187.2 200.4 249.4

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Milyon TL) 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.-Eyl. 17

Bütçe Dengesi -29.412 -18.543 -23.370 -23.525 -29.258 -31.613

PROTESTOLU SENET 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.-Ağu.17

Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 1.075 1.092 1.004 1.000 1.017 621

Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 6.949 7.494 8.221 10.081 12.288 8.099

KARŞILIKSIZ ÇEK 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.-Ağu.17

Karşılıksız işlemi yapılan Çek Adedi (Bin Adet) 943 748 674 776 778 304
Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen Çek 
Adedi (Bin Adet)

407 299 236 225 217 66

BORSA VE DÖVİZ 2012 2013 2014 2015 2016 Eki. 17

BIST 100 Endeksi 64.982 77.315 76.306 79.901 77.587 106.991

Euro/$ 1.29 1.33 1.33 1.11 1.11 1.18

GÖSTERGE

Ekonomik gösterge sayfaları EBSO Araştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.








