


Maalesef yapamıyoruz...
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5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

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

S/D KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCM BALBALC+MBALBALC+Y MYM S/D

S/D KCMY80%40%0KCMYKCMY80%40%0KCKCKCM BALBALC+MBALBALC+Y MYM S/D

1
2

3
4

5
6

 7
  8

 9
10

11
12

 1
3 

  1
4

  1
5

  1
6

  1
7

   
18

   
19

   
20

   
 2

1
   

 2
2

   
  2

3
   

  2
4

   
 2

5 
   

   
 3

0 
   

 3
5 

   
   

40
   

   
 4

5 
     
   

 5
0  

   
  5

5  
   

  6
0 

   
  6

5  
   

   
70

   
   

 7
5 

   
  8

0 
   

   
85

   
   

90
   

  9
5

96
97

98
99

10
0

Maalesef yapamıyoruz...

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

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.

5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

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

EBSO KAPAK REVALTA    ocak2017- 72-80  SAYFA  İÇLER



1MART 2017

1967’den
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EBSOHABER,	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası’nın	aylık	
kurumsal	yayın	organıdır.	
EBSOHABER’de	yayınlanan	
yazılar	kaynak	gösterilerek	
alıntı	yapılabilir.	Yazılar	aksi	
belirtilmedikçe	EBSO’nun	resmi	
görüşünü	yansıtmaz.	İmzalı	
yazılarda	ifade	edilen	görüşler	
sadece	yazarlarına	aittir.
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12 İşsizliğin çözümü yatırımda

Türkiye	ekonomisindeki	
makroekonomik	göstergelerde	
yaşanan	bozulmayı	tersine	
çevirmek	için	hükümet	tarafından	
yeni	destek	mekanizmaları	
hayata	geçiriliyor.	
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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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Küresel	ekonomi	yön	değiştirmeye	çalışırken,	
siyasi	eğilimlerde	de	ekonomiyi	etkileyecek	derecede	
değişimler	yaşanmaktadır.	Özellikle	terörle	tanışan	
Avrupa	ve	Trump	sonrası	Amerika,	Müslüman	karşıtı	
söylem	ve	eylemleri	ile	dünyayı	farklı	bir	çizgiye	
sürüklemektedir.		

Bu	karşıtlık	karşılıklı	iletişimi	zorlaştırmakla	birlikle,	
ticaret	yapmayı	da	güçleştirmektedir.		Son	olarak,	
Hollanda	ile	yaşadığımız	sıkıntı	Avrupa’nın	bundan	
sonraki	süreçte	Müslümanlara	karşı	takınacağı	tavrı	
göstermesi	açısından	oldukça	önemlidir.	İhracatının	
yarısını	Avrupa’ya	gerçekleştiren	ve	milyonlarca	
vatandaşı	yurtdışında	yaşayan	Türkiye	için	de	bu	
durum	büyük	hassasiyet	içermektedir.

Son	yıllarda,	içerde	ve	dışarda	bunun	gibi	
beklenmedik	öyle	olayların	içinde	kendimizi	buluyoruz	
ki,	öngörülebilir	bir	ülke	olmanın	her	geçen	gün	
çok	daha	uzağına	düşüyoruz.	Oysa	ki,	küresel	
ekonomiler	bu	holigan	tavırlarının	yanı	sıra	çok	hızlı	
değişen	teknoloji	karşısında	laf	değil,	iş	üretmeye	son	
hızla	devam	etmektedirler.	Birkaç	örnek	verelim;

l NASA,	uçabilen	otomobillerin	üretim	
çalışmalarında	son	aşamaya	gelirken,	dünyaya	
benzer	7	farklı	gezegen	daha	buldu.

l Hindistan	tek	seferde	yörüngeye	104	uydu	
yerleştirerek	Rusya’yı	geçti	ve	rekor	kırdı.

l Mercedes,	yakında	sürücüsüz	toplu	taşıma	
otobüslerini	piyasaya	sürecek.

l Birleşik	Arap	Emirlikleri,	Dubai’de	Çin	menşeli	
184	adet	sürücüsüz	uçan	taksinin	yakında	hizmete	
gireceğini	duyurdu.

l Apple’ın	bilançosu	246	milyar	dolara	erişerek,	
Türkiye’deki	halka	açık	şirketlerin	tümünü	satın	
alabilecek	güce	geldi.

l 3	boyutlu	yazıcılarla	kök	hücre	ve	DNA	üretimi	

ile	insan	klonlamanın	mümkün	olacağı	açıklandı.
l Japonya’nın	ihraç	ettiği	ürünün	1	kg	değeri	3.86	

dolar,	İtalya’nın	3.1	kg	iken	Türkiye’nin	1.44	kg’dır.
Yani,	dünya	bilime	koşarken,	yüksek	katma	

değerli	üretimle	yoluna	devam	ederken,	bizim	sadece	
konuşuyor	olmamız,	eyleme	geçmememiz	ne	yazık	ki	
ilerlememizin	önündeki	en	büyük	engeldir.	

Silkinip	kendimize	gelmemiz	ve	rotamızı	
dünyadaki	gelişmeler	doğrultusunda	belirlememiz	
kaçınılmaz	bir	durumdur.	Biz	bunu	geciktirdikçe,	
gençlerimiz	için	gelecek	bir	o	kadar	zorlaşacaktır.	
Bugün	geleceğimiz	olan	her	4	gençten	biri	ve	her						
3	üniversite	mezunundan	biri	işsizdir.	Bir	tarafta	
yüzde	12.7’ye	yükselen	işsizlik	oranımız,	diğer	tarafta	
her	yıl	işgücüne	katılan	yaklaşık	1	milyon	gencimiz	
bulunmaktadır.	Bizler	ara	eleman	ararken,	meslek	
lisesi	mezunu	her	4	gençten	biri	de	iş	aramaktadır.

Dünya	bilimin,	yüksek	teknolojinin	peşinde	
iken,	eğitimli	gençlerimizin	iş	peşinde	koşması	
ülkemizin	en	büyük	kaybıdır.	Bu	kaybı	gidermek	
için	de	istihdam	seferberliği	önemli	olmakla	
birlikte,	tek	başına	yetmemektedir.	Yeni	istihdam	
yaratmanın	en	birinci	yolu	kuşkusuz	yeni	yatırım	
alanları	oluşturmaktır.	Ancak,	topyekün,	eğitimden	
hukuka	kadar	geniş	bir	perspektifte	olayları	ele	alıp,	
reformist	adımları	harekete	geçirmek	zorundayız.	
Kaybettiğimiz	zamanı	ancak	bu	şekilde	telafi	
edebiliriz.	Sıkça	yapılan	seçimleri,	politikayı,	siyasi	
söylemleri	bir	kenara	bırakıp,	dünyadaki	yaklaşımları	
dikkate	alarak	yol	almak	zorundayız.	

Bizi	ileriye	taşıyacak	olan	stratejik	adımlar	ve	
stratejik	dostluklarla	yola	devam	etmekten	başka	
da	bir	çaremiz	yoktur.	Aksi	takdirde,	ilk	10	büyük	
ekonomi	olma	potansiyeli	taşıyan	bir	ülkeye	ve	nezih	
bir	millete	yazık	etmiş	oluruz.

NEREYE	GİDİYORUZ?

Ender YORGANCILAR
Yönetim	Kurulu	Başkanı
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Türkiye’de	istihdam,	ihracat	ve	enf-
lasyon	başta	olmak	üzere	makro-
ekonomik	dengelerdeki	bozulmayı	

ortadan	kaldırmak	üzere	geçen	yıldan	
itibaren	hükümet	tarafından	uygulamaya	
konulan	destekler,	reel	sektör	ve	piya-
salar	üzerinde	olumlu	etkiler	yaratmaya	
başladı.	İstihdamda	açıkların	kapanıp	ar-
tışa	doğru	ilerlemenin	sinyalleri	alınırken,	
piyasayı	canlandırıcı	etkileri	gözlenen	
Özel	Tüketim	Vergisi	ile	Katma	Değer	
Vergisi	indirimlerinin	devam	edeceği	ifade	
edilmeye	başlandı.	Bu	arada	işletmelerin	
finansman	sorunlarının	çözümü	amacıyla	
uygulamaya	konulan	Nefes	Kredisi	ile	
KOSGEB	desteklerinde	de	artış	kaydedil-
di.	Ayrıca	KOBİ’lerin	finansmana	erişi-
mine	destek	sağlamak	amacıyla	hayata	
geçirilen	250	milyar	liralık	Kredi	Garanti	
Fonu	kefaletine	ilişkin	karar	da	yayımlan-
dı.	İş	dünyası,	büyümenin	sürdürülebilir	
bir	yapıya	kavuşması	amacıyla	yatırım,	
üretim,	istihdam	ve	ihracatın	desteklen-
mesini	savunuyor.

İstihdam seferberliği 
ilk meyvelerini verdi
Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği	

tarafından	düzenlenen	7.	Ekonomi	Şû-
rası’nda	Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	
Erdoğan’ın	talimatıyla	başlatılan	istihdam	
seferberliği,	ilk	meyvelerini	vermeye	baş-
ladı.	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanı	
Mehmet	Müezzinoğlu,	“7	Şubat’ta	Cum-
hurbaşkanımızın	başlattığı	seferberlikle	
büyük	bir	ivme	yakaladık.	Geçen	yıldan	
kalan	500	bin	istihdam	açığı	kapandı.	
Bakanlığımızca	uygulanan	işbaşı	eğitim-
de	de	hedef	500	bine	çıktı	ve	2.5	ayda	
80	bini	geçtik.	Yıl	sonu	itibariyle	işsizlik	
rakamlarını	mutlaka	ama	mutlaka	yüzde	
10’ların	altına	indireceğiz”	dedi.

Karne yıl sonunda
Müsteşar,	genel	müdürler,	bürokrat-

ların	katılımıyla	81	ilin	SGK	ve	İŞKUR	il	
müdürleri	ile	video	konferans	sistemiyle	
özel	bir	toplantı	yapan	Müezzinoğlu,	İŞ-
KUR’a	kayıtlı	iş	arayan	sayısının	yaklaşık	

Ekonomide	desteğe	devam

Çalışma ve  
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu, 
istihdam 

seferberliğinin 
meyvelerini vermeye 

başladığını, geçen 
yıldan kalan 500 bin 

istihdam açığının 
kapandığını bildirdi.

GÜNDEM
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1	milyon	800	bin	olduğunu	anımsatarak,	
istihdam	sayısını	günlük	takip	ettiğini	
söyledi.	Bakan	Müezzinoğlu,	iş	dünyası	
ve	sektörlere	ilişkin	istihdam	karnesi	çıka-
racaklarını	belirterek,	“Sektörel	bazda	da	
kaç	istihdam	oluşturulduğunu	izliyoruz.	
Yılın	sonunda	bir	karne	çıkaracağız”	dedi.

Bakan	Müezzinoğlu,	temel	hedefleri-
nin;	bir	taraftan	daha	güçlü	bir	istihdam	
yapısı	oluşturabilmek,	diğer	yandan	ise	
istihdamda	olanların	hak	ve	hukukunu	
daha	iyi	bir	noktaya		ulaştırabilmek,	çalı-
şan	ile	çalıştıran	arasındaki	hukuku	daha	
sağlıklı	bir	sürece		taşıyabilmek	olduğunu	
söyledi.

Erdoğan	istihdam	seferberliğini	şöyle	
başlatmıştı:	“Bizim	Mart	döneminde	
işsizliği	aşağı	çekmemiz	lazım.	Hep	
beraber	el	ele	vermek	suretiyle	gecikme-
den	süratle	adımı	atıp,	eleman	alımlarını	
başlatarak	mart	sonuna	
kadar	Türkiye	bu	konu-
da	ciddi	bir	dönüşümü	
yakalamış	olsun.	Bunu	
sizlerle	özellikle	paylaş-
mayı	milli	bir	seferberlik	
ilanı	olarak	telakki	edi-
yorum.	Bu	seferberliğin	
aktörleri	olarak	da	sizleri	
görüyorum.”

Vergi indirimlerine 
uzatma sinyali
Maliye	Bakanı	Naci	

Ağbal,	beyaz	eşya	ile	
mobilyadaki	ÖTV	ve	
KDV	indirimiyle	ilgili	
olarak,	“Bu	iki	sektör	
ekonomide	dinamo,	
birçok	sektörle	ilgili.	Bu	
yüzden	gerek	mobilyada	
gerekse	beyaz	eşyada	
nisanın	sonunda	bu	dü-
zenleme	süresi	dolacak	
ama	bakacağız,	durumu	
değerlendireceğiz”	dedi.

Vergi	indirimlerinin	
ardından	satışların	
yüzde	30	arttığını	ifade	
eden	Ağbal,	“Şim-
di	müthiş	olumlu	bir	
atmosfer	var.	En	son	
gelen	rakamlar,	beyaz	
eşyada	geçen	seneden	

bu	seneye,	Şubat-Şubat	dönemine	göre	
satışlar	yüzde	30’un	üzerinde	artmış.	Ben	
aynı	oranın	mobilya	sektöründe	de	oldu-
ğunu	görüyorum.	Dolayısıyla	bu,	piyasa-
da	bir	hareketlenme	getirdi,	alışverişe	bir	
canlılık	getirdi.	Bunu	da	dikkate	alacağız”	
diye	konuştu.

Beyaz	eşyada	KDV	indirimi	düşünme-
diklerini	de	belirten	Ağbal,	şöyle	konuştu:

“Biz	beyaz	eşyada	ÖTV’yi	geçici	
süreyle,	yani	30	Nisan’a	kadar	sıfırladık.	
Mobilya	sektöründe	ise	KDV	oranını	30	
Nisan’a	kadar	yüzde	18’den	8’e	indirdik.	
Dolayısıyla	30	Nisan	tarihine	kadar	beyaz	
eşyada	ÖTV	yok,	mobilyada	da	KDV	
yüzde	18’den	8’e	indirildi.	Bizim	beyaz	
eşyada	bir	KDV	indirimi	gibi	bir	planımız	
söz	konusu	değil.	İndirimlerle	ilgili	değer-
lendirme	yaparız.	Ama	beyaz	eşya	için	
konuşacaksak	sadece	ÖTV,	mobilya	için	

Maliye Bakanı 
Ağbal, beyaz eşya 

ve mobilyadaki vergi 
indirimlerinin 30 

Nisan’dan sonra sü-
rebileceğini söyledi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, 

‘Nefes kredisi’nden 
3 ay içerisinde 

27 bin KOBİ’nin 
yararlandığını, 
bu kapsamda 

2.6 milyar liralık 
kredi kullanıldığını 

açıkladı.
KGF’nin sağladığı 

kefalet tutarını 250 
milyar TL olarak 

belirleyen kararname 
yayımlandı.

GÜNDEM

İzmir’de	2	ayda	
120	bin	kişi	işe	girdi

Sosyal	Güvenlik	Kurumu	(SGK)	İzmir	İl	Müdürü	
Ekrem	Gülcemal	da,	Cumhurbaşkanı	Erdoğan’ın	se-
ferberlik	çağrısının	ardından	‘Çalışma	Hayatında	Milli	
Seferberlik’	Programı	kapsamında	İzmir	genelindeki	
istihdam	desteği	rakamlarını	paylaştı.	Ocak-Şubat	ayın-
da	İzmir’de	120	bin	kişinin	işe	yerleştirildiğini	aktaran	
Gülcemal,	96	bin	iş	yerine	istihdam	teşviki	verdiklerini	
söyledi.

İşverenlere aylık 150 milyon TL
İzmir	genelinde	istihdamın	artması	için	iş	dünyası	

temsilcileriyle	görüşmeler	yaptıklarını	ifade	eden	ve	
“İzmirli	işverenlerimizin	iş	gücü	maliyetlerini	aylık	150	
milyon	TL	destekle	azaltıyoruz”	diyen	Ekrem	Gülcemal,	
şu	bilgileri	verdi:

“Biz	İzmir’de	Sosyal	Güvenlik	Kurumu	(SGK)	olarak	
96	bin	iş	yerine	istihdam	teşviki,	istihdam	desteği	ve-
riyoruz.	110	bin	iş	yeri	de	asgari	ücret	desteği	almaya	
başladı.	İzmirlinin	istihdamına	aylık	olarak	yaklaşık	150	
milyon	TL	destek	sağlıyoruz.	Bu	da	bir	yıl	içerisinde	
1.8	milyar	TL’ye	varan	bir	rakam;	yani	bu	şu	demek:	İz-
mir’in	iş	gücü	maliyetlerini	aylık	150	milyon	TL	destekle	
azaltıyoruz.	Ocak-Şubat	ayında	İzmir’de	120	bin	kişi	
işe	girdi.	Toplamda	İzmir’de	1	milyon	200	bin	sigortalı	
var.	İşverenlerin	2016	yılı	Aralık	ayı	itibarıyla	almış	
oldukları	her	bir	işçinin	sigorta	ve	vergisi	İŞKUR	tarafın-
dan	karşılanıyor.	Dolayısıyla	işverenlerimiz	aldıkları	her	
bir	işçi	için	773	liralık	teşvikten	yararlanmış	olacak.”
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konuşacaksak	da	sadece	KDV.”

KOBİ’lerin beklediği 
kararname çıktı
KOBİ’lerin	finansmana	erişimi-

ne	destek	sağlamak	amacıyla	ha-
yata	geçirilen	kredi	garanti	kurum-
larına	sağlanan	Hazine	desteğine	
ilişkin	karar	yayımlandı.

Resmi	Gazete’nin	13	Mart	
2017	tarihli	sayısında	yayımlanan	
konuya	ilişkin	Bakanlar	Kuru-
lu	kararına	göre,	Kredi	Garanti	
Fonu’nun	(KGF)	sağladığı	kefalet-
lerin	bakiye	tutarı	250	milyar	TL’yi	
aşamayacak.	Hazine	Müsteşarlığı	
tarafından	KGF’ye	aktarılabilecek	
kaynağın	tutarı	25	milyar	TL	ile	
sınırlı	olacak.

KGF,	verdiği	kefaletler	karşılığı	
yararlanıcılardan	her	bir	kefalet	
kullandırımı	için	bir	defaya	mahsus	
peşin	olarak	azami	yüzde	0.03	
oranında	komisyon	tahsil	edecek.

İşletme	kredilerinin	vadesi	
asgari	altı	ay,	anapara	ödemesiz	
dönemi	en	fazla	bir	yıl	olmak	üzere	
azami	5	yıl	olacak.

Yatırım	kredilerinin	ise	vadesi	
asgari	altı	ay,	anapara	ödemesiz	
dönemi	en	fazla	üç	yıl	olmak	üzere	
azami	10	yıl	olarak	belirlendi.

Sağlanan	kefalet	tutarı,	KO-
Bİ’lerde	kredinin	tazmin	tarihindeki	
ana	para	bakiyesi	ve	temerrüt	faizi	
hariç	olmak	üzere	faiz/kar	payı/kira	
tutarı	ödemelerinin	toplamının	yüz-
de	90’ını	geçemeyecek.	Bu	oran,	
KOBİ	tanımı	dışında	kalan	yararla-
nıcılarda	yüzde	85	ile	sınırlandı.

Her	bir	yararlanıcı	için	kefalet	
limiti	KOBİ	tanımını	haiz	yararla-
nıcılar	için	azami	12	milyon	TL,	
KOBİ	tanımı	dışında	kalan	ya-
rarlanıcılar	için	ise	200	milyon	TL	
olmak	üzere	Hazine	Müsteşarlı-
ğı’nca	belirlenecek.

KGF,	kredi	verenler	tarafından	
alınmış	olan	veya	alınacak	temi-
natlardan	başka	teminat	arama-
yacak.

Karara	eklenen	geçici	maddey-
le,	denizcilik	sektörü	işletme	ve	
yatırım	kredilerine	ilişkin	süre	ve	

vadeler	birer	yıl	uzatıldı.

Nefes kredisinden 
27 bin KOBİ faydalandı
Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Bir-

liği	(TOBB)	Başkanı	Rifat	Hisarcık-
lıoğlu,	12	Aralık	2016’da	başlayan	
‘Nefes	kredisi’	projesinden	bugüne	
kadar	27	bin	şirketin	faydalandığı-
nı	bu	kapsamda	2.6	milyar	liralık	
kredi	kullandığını	bildirdi.

Hisarcıklıoğlu,	“Birliğimizin,	
Oda	ve	Borsalarımızın	sağladığı	
ucuz	kaynak	ve	yüzde	85	KGF	
teminatı	ile	TOBB	üyesi	KOBİ’ler	
piyasa	şartlarının	çok	altında	
olan	yüzde	9.90	oranından	150	
bin	TL’ye	kadar	kredi	kullanıyor.	
Üyelerimize	hem	kredi	veriyor,	
hem	kefil	oluyoruz.	Bugün	banka-
lar	piyasada	yüzde	12’li	rakamlara	
mevduat	topluyor.	Biz	ise	yüzde	
10’un	altında	faizle	kredi	kullandı-
rıyoruz”	dedi.

Nefes	Kredisi	uygulamasının	
KOBİ	kredi	faizlerini	aşağı	çektiğini	
ifade	eden	Hisarcıklıoğlu	şunları	
söyledi:

“KGF’nin	Portföy	Garanti	Siste-
mi	sayesinde	Nefes	Kredisi	başvu-
ruları	saatler	içerisinde	onaylanı-
yor.	Eskiden	olduğu	gibi	haftalarca	
beklenmiyor.	Nefes	Kredisi’nden	
sonra	bankalar	da	devreye	girdi.	

Hemen	hemen	hepsi	KOBİ	veya	
esnaf	kredisi	kampanyalarına	
başladılar.	Yüzde	15-18	bandında	
seyreden	KOBİ	kredi	faizlerini	yüz-
de	12’lere	kadar	düşürdüler.	Nefes	
Kredisi	projesi,	ortaklarımızdan	
Denizbank	ve	Ziraat	Bankasına	da	
özellikle	teşekkür	ediyorum.”	

Toptan ve perakende 
ticaret lider
Nefes	Kredisi	kullanım	ista-

tistikleri	incelendiğinde	toptan	ve	
perakende	ticaret,	imalat,	inşaat	
ile	ulaştırma	ve	depolama	sektör-
leri	sırasıyla	en	çok	kredi	kullanan	
sektörler	olarak	öne	çıktı.

Toptan	ve	perakende	ticaret	
sektörü	kredinin	yarıya	yakınını	
kullanmış	durumda.	İmalat	sektö-
rünün	alt	kırılımlarına	bakıldığında	
da	gıda	ürünlerinin	imalatı,	metal	
ürünleri	imalatı	ve	makine	ve	ekip-
man	imalatı	sektörleri	başı	çekiyor.

İstanbul’da kredi hacmi 
400 milyon lira
Öte	yandan	Türkiye’nin	bütün	

illerinde	kredi	kullandırıldı.	En	çok	
kullanım	da	sırasıyla	İstanbul,	
Ankara,	İzmir,	Bursa	ve	Kocaeli’de	
gerçekleşti.	İstanbul’da	400,	Anka-
ra’da	350,	İzmir’de	200	milyon	lira	
kredi	hacmine	ulaşıldı.

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi 
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Kurulu Başkanı 
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ederken, “Yeni 
yatırımlarla yeni 

istihdam yaratacak 
projeleri hayata 

geçirmemiz 
kaçınılmazdır” dedi.

GÜNDEM

Yorgancılar:	Çare	
sürdürülebilir	üretimde
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	

Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancı-
lar,	Türkiye’nin	ürettiği	sürece	so-

runların	üstesinden	daha	kolay	gelebile-
ceğini	bildirdi.	Yorgancılar,	“Yarınlarımızı	
ancak	ve	ancak	sürdürülebilir	üretim	ile	
güvenceye	alabiliriz”	dedi.

İl	İstihdam	Kurulu	tarafından	işsizli-
ğin	azaltılması	ve	istihdamın	artırılması	
hedefiyle	SGK,	İŞKUR	ve	Çalışma	ve	
Sosyal	Güvenlik	İl	Müdürlüklerinin	katkı-
larıyla	düzenlenen	“Çalışma	Hayatında	
Milli	Seferberlik”	toplantısı,	İzmir	Valisi	
Erol	Ayyıldız	başkanlığında	gerçekleş-
tirildi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Yor-
gancılar,	toplantıdaki	konuşmasında	7	
Şubat’ta	gerçekleştirilen	Türkiye	Ekono-
mi	Şûrası’nda	Cumhurbaşkanı	Erdoğan	
tarafından	gündeme	taşınan	İstihdam	
Seferberliği’nin	kamuoyunda	büyük	yan-
kı	bulduğunu,	EBSO	olarak	ilk	andan	
itibaren	gerek	basın	açıklaması	gerekse	
sanayicilere	duyuru	yaparak	gerekli	
bilgilendirmeyi	yaptıklarını	hatırlattı.

İŞKUR	ile	Hizmet	Noktası	protokolü	
de	imzaladıklarını	belirten	Yorgancılar,	
sanayicilerle	iş	arayanı	buluşturacakları	
sistemin	organize	sanayi	bölgeleri	ile	
ilçelerdeki	Odalarda	da	uygulanacağını	
bildirdi.	Yorgancılar,	“İstihdam	piya-
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sasına	oldukça	önemli	bir	katkı	
sunacağına	inandığım	bu	proje	
ile	bizlere	de	ülkemiz	ekonomisi-
ne	katkı	koyma	fırsatı	yaratılıyor”	
dedi.

Ender	Yorgancılar,	EBSO	ola-
rak	sanayicilere	yönelik	istihdam	
seferberliği,	SGK	teşvikleri,	İşbaşı	
Eğitim	Programı,	Büyükanne	Pro-
jesi	ve	mesleki	eğitimler	konusun-
da	bilgilendirici	etkinlikler	düzen-
lediklerini	vurgularken,	“Devletin	
hem	mesleki	eğitim	ve	işbaşı	eği-
tim	ile	birlikte	buna	çözüm	arama-
sı	hem	de	bunun	üstüne	istihdam	
maliyetlerinde	sağladığı	kolaylık	
oldukça	önemlidir.	Artı	istihdam	
desteği	ile,	bir	işçinin	işverene	
maliyetinin,	yılsonuna	kadar	2	bin	
88	liradan	1314	liraya	gerileyecek	
olması	cazip	bir	teşviktir.	İstih-
dam	seferberliğinin	bu	kadar	öne	
çıkması,	benimsenmesinin	altında	
yatan	en	önemli	husus,	kuşkusuz	
arz-talep	dengesindeki	bozukluk-
tur.	Zira,	İŞKUR’un	Ocak	ayı	veri-
lerine	göre	kayıtlı	işsiz	sayısında	
yüzde	44	oranında	artışla	patlama	
yaşanması	bu	ilgiyi	açıkça	ortaya	
koymaktadır”	diye	konuştu.

TOBB	Başkan	Yardımcısı	
olarak	Çalışma	ve	Sosyal	Güven-
lik	Bakanı	Mehmet	Müezzinoğlu,	
Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanı	
Fatma	Betül	Sayan	Kaya	ile	imza	
koyduğu	Büyükanne	Projesi’nin	
de	geliştirilerek	kadınların	iş	haya-
tında	daha	çok	olmasının	sağla-
nabileceğini	anlatan	Yorgancılar,	
“Çünkü	kadınlarımızın	ekonomiye	
ve	topluma	katkısı	olmadan	kal-
kınmadan	söz	etmemiz	mümkün	
değildir”	dedi.

İstihdam dostu 
projeler olmalı
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	

Yorgancılar,	özellikle	geçen	yıldan	
bu	yana	gerek	yurt	içindeki	zor-
luklar,	gerekse	küresel	ekonomide	
yaşanan	belirsizliklere	rağmen	
hükümetin	önemli	teşvik	adımla-
rını	gördüklerini	ifade	ederken,	
sözlerini	şöyle	sürdürdü:

“Piyasalardaki	belirsizlik	
istihdamı	da	olumsuz	etkilemiş	
ve	bugün	işsizlik	son	7	yılın	en	
yüksek	oranı	olan	yüzde	12’ler	se-
viyesine	kadar	çıkmıştır.	Biz	şuna	
inanıyoruz.	Ne	yaşarsak	yaşa-
yalım,	üretmeye	devam	ettiğimiz	
sürece	öyle	ya	da	böyle	sorunların	
üstesinden	daha	kolay	gelebiliriz.	
Geçici	teşvikler,	geçici	indirimler…	
Adı	üstünde,	geçici.	Belki	günü	
kurtarabilir	peki	ya	yarınlarımız?	
Yarınlarımızı	ancak	ve	ancak	
sürdürülebilir	üretim	ile	güvenceye	
alabiliriz.	Bir	önceki	yıla	göre	980	
bin	yeni	işgücü	piyasaya	dahil	ol-
muştur.	Bu	potansiyeli	talep	daral-
ması	da	varken,	mevcut	yatırım-
larla	karşılamak	çok	da	mümkün	
değildir.	Neredeyse	her	4	gençten	
birinin	işsiz	kalması,	üniversite	
mezunlarının	ortalamanın	üstünde	
bir	işsizlik	oranına	sahip	olması	
sadece	ekonomik	değil,	toplumsal	
açıdan	da	önemli	bir	sorundur.	O	

nedenle,	yeni	yatırımlarla	yeni	is-
tihdam	yaratacak	projeleri	hayata	
geçirmemiz	kaçınılmazdır.”

İzmir’de	işsizlik	oranının	son	
yıllarda	hep	Türkiye	ortalamasının	
üstünde	olduğuna	ve	yüzde	15	
gibi	oldukça	ciddi	seviyede	ilerle-
diğine	dikkat	çeken	Ender	Yor-
gancılar,	“Sanayi	var,	ticaret	var,	
turizm	var,	tarım	var	ama	oran	çok	
yüksek.	Bunda	tabi	ki	kentin	göç	
alması,	teşvik	sisteminin	yarattığı	
adaletsizlik,	birkaç	yıldır	toparlasa	
da	kamu	yatırımlarından	daha	az	
pay	almış	olması	etkendir.	Ancak,	
bugün	hep	birlikte	el	ele	vererek,	
bu	oranı	aşağıya	çekebiliriz.	Reel	
sektör	olarak	da,	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası	olarak	da	bizler	
üstümüze	düşen	görevi	yapıyoruz,	
yapmaya	da	devam	edeceğiz”	
dedi.	Toplantıda,	İzmir	Sosyal	Gü-
venlik	İl	Müdürü	Ekrem	Gülcemal	
ile	diğer	kurumların	yöneticileri	de	
kurumlarının	görüşlerini	paylaştı.

İşçi	alana	10	destek
İstihdam	seferberliği	çerçe-

vesinde	2017	yılında	yeni	ele-
man	alan	işverenlere	Hükümet	
primden	vergiye	10	ayrı	teşvik	
uyguluyor.

l	Ödemelerini	düzenli	ve	za-
manında	yapan	işverene	5	puan	
prim	desteği.

l	Yurt	dışına	Türkiye’den	
işçi	götüren	işverenlerin	GSS	
primlerine	5	puan	indirim.

l	Teşvik	bölgelerinde	ele-
man	alanlara	ayrıca	6	puanlık	
indirim.

l	İşçi	başına	106	liralık	gelir	
vergisini	Hazine	karşılıyor.

l	Yeni	elemanların	primle-
rinin	666	liralık	kısmını	devlet	
ödeyecek.

l	Kadın	ve	genç	istih-
dam	eden	48	ay	prim	ödemeye-
cek.

l	Engelli	istihdam	edenin	
primleri	hazinece	ödenecek.

l	Asgari	ücret	desteği	
sürecek.
l	İşbaşı	eğitiminden	işçi	ala-

nın	42	aya	kadar	primini	İŞKUR	
ödeyecek.

l	İşverenlerin	Aralık,	Ocak	
ve	Şubat	prim	ödemeleri	9	ay	
faizsiz	ertelendi.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancı-
lar,	dünya	ticaret	hacmi	ve	küresel	

büyüme	rakamlarının	düşüşte	olduğunu	
belirterek,	bu	gelişmenin	Türkiye’nin	
ihracat	verilerini	de	olumsuz	etkilediğine	
dikkat	çekti.	Yorgancılar,	katma	değeri	
yüksek	üretim	çağrısında	bulunurken,	
işsizlik	sorunun	çözümünün	ise	yatırım-
dan	geçtiğini	vurguladı.	

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	(EBSO)	
meslek	komiteleri	2017	yılı	ilk	ortak	top-
lantısı	gerçekleştirildi.	EBSO	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar,	mes-
lek	komitesi	üyelerine	dünya	ve	ülkemiz	
ekonomisi	ile	ilgili	bir	sunum	yaptı.	ABD	
Merkez	Bankası	FED’in	2017’de	faiz	
artımına	karar	verdiğini	ve	bunu	uygula-
maya	koyduğunu	hatırlatan	Yorgancılar,	
“Güncel	veriler,	dünya	ticaret	hacminin	
ve	dolayısıyla	küresel	büyüme	rakam-
larının	düşüşte	olduğunu	gösteriyor.	
Geçmişte,	Çin	ve	Hindistan	ekonomisi	
yüzde	10,	yüzde	11	gibi	büyüdüğünde	
dünya	ticareti	ve	büyümesi	de	artıyordu.	
Şu	an	dünya	ticaret	hacmindeki	daral-
ma	ile	birlikte	küresel	büyüme	rakam-

ları	yüzde	1.2’lere	gerilemiş	durumda.	
Küresel	büyüme	küçüldüğünde	pazarda	
yer	almak	zorlaşıyor.	Dolayısıyla	bu	
durum	ihracat	verilerimize	de	yansıdı”	
diye	konuştu.

Türkiye’nin	dünya	ticaretinden	aldığı	
payı	artırmasının	yolunun	katma	değeri	
yüksek	ürün	üretiminden	geçtiğini	vur-
gulayan	Yorgancılar,	“İhracatın	düşme-
sinden	daha	önemlisi	dünya	ölçeğinde	
bir	kilogram	ihracatın	parasal	değeri.	
Japonya’nın	bir	kilogram	ihracatının	
değeri	3.86,	Almanya’nın	3.68,	Güney	
Kore’nin	2.7,	bizim	ise	1.44	dolar.	Yani	
5	lira.	Bu	tabloyu	değiştirmek	için	katma	
değeri	yüksek	üretim	şart”	dedi.	

Bu fırsattan yararlanın 
Ender	Yorgancılar,	Aralık	2016	

işsizlik	rakamlarının	yüzde	12.7	olarak	
açıklandığını	hatırlatırken,	“Geçtiği-
miz	ay	açıklanan	işsizlik	oranı	yüzde	
12.1’idi.	Bu	ay	yüzde	12.7	oldu.	Biz	
eğer	1	milyon	işsizi	iş	sahibi	yaparsak,	
bu	açıklanan	yüzde	12.7	sabit	kalı-
yor.	Rakamı	aşağı	düşürebilmek	için																									
1	milyonun	üzerinde	istihdam	sağlama-

İşsizliğin	çözümü	yatırımda

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 

Yorgancılar, 
“İşsizliği aşağı 

düşürebilmek için    
1 milyonun üzerinde 

istihdam sağlamamız 
lazım. Ayrıca genç 

nüfusta işsizlik oranı 
yüzde 24. İşsizliği 

düşürecek, sorunu 
çözecek konu ise 

yatırımdır” dedi. 
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mız	lazım.	Ayrıca	genç	nüfusta	
işsizlik	oranı	yüzde	24.	İşsizliği	
düşürecek,	sorunu	çözecek	konu	
ise	yatırımdır”	dedi.	

Hükümetin	bu	süreçte	özellik-
le	KOBİ’leri	destekleyen	önemli	
adımları	olduğunu	dile	getiren	
Yorgancılar	sanayicilere,	“İstihdam	
seferberliği	de	bunlardan	biridir.	
Bu	fırsattan	yararlanın”	çağrısında	
bulundu.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar,	ayrıca	son	dönemde	
dile	getirdikleri	konuların	Hükümet	
nezdinde	çözüm	bulmasından	
dolayı	mutlu	olduklarını,	yatırım	
ortamından,	finansman	teminine,	
vergiden,	Ar-Ge	merkezlerine,	
sektörel	taleplerden	mesleki	eği-
tim	ve	çevreye	yönelik	talep	edilen	
ve	çözüm	bulunan	konuları	üyeleri	
ile	paylaştı.

Toplantıda	ayrıca	Avukat	Uğur	
Aktekin,	Sınai	Mülkiyet	Kanunu	
hakkında	sanayicilere	bir	sunum	
gerçekleştirdi.

Yatırım	ortamına	ilişkin	taleplerimiz
l İzmir’in	teşviklerdeki	

haksızlığını	giderebilecek	4.	ve	
5.	bölge	teşvik	imkanlarından	
yararlandırılması	(19.06.2012,	
09.05.2014	ve	5.10.2016	RG)

l Sektör	ve	proje	bazlı	
teşviklerin	kısmen	de	olsa	ger-
çekleştirilmesi	(19.06.2012	ve	
22.11.2016	RG)

l Alternatif	enerji	kaynak-
larına	yönelik	yeni	yatırımların	
desteklenmesi	(5.	Bölge	teş-
vikleri	kapsamına	alınması,	
09.05.2014,	06.08.2014	RG)

l Enerji	verimliliğine	yöne-
lik	yatırımların	desteklenmesi	
(5.10.2016	RG)

l Yatırımlara	yönelik	tüm	bü-
rokratik	işlemlerin	hızlandırılması	
(izin,	onay,	şirket	açma-kapama,	
lisans,	ruhsat	gibi)	(04.07.2016	
Bak.	Krl.)

l Orta	ve	yüksek	teknolojili	
üretimin	desteklenmesi	(Belirle-

nen	sektörlerde	4.	bölge	teşvik	
imkanlarından	yararlandırılması	
05.10.2016)

l İmalata	yönelik	desteklerin	
artırılması	(2017’den	geçerli	ol-
mak	üzere	Yatırım	harcamaların-
da	yatırıma	katkı	oranı	15	puan	
arttırıldı.	Kurumlar	Vergisi’nin	
tamamı	indirime	tabi.	02.12.2016	
EKK	kararları)

l Hem	yeni	yatırımlara,	hem	
de	mevcut	işleyen	fabrikalara	
yatırım	desteği	verilmesi,	(Yatırı-
ma	yönelik	inşaat	işlerinde	KDV	
iadesi	02.12.2016	EKK)

l Girişimciliğin	desteklen-
mesi	(1.07.2015	RG:	Girişimcilik	
Stratejisi	ve	Eylem	Planı	2015-
2018)		

l TOKİ	modeli	anahtar	
teslim	fabrika	yapılması	(Sanayi	
gayrimenkul	yatırım	ortaklığı	
modeli	şeklinde	Üretim	Reform	
Paketi’nde	Nisan’da	çıkacak)
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Finansman	teminine	
yönelik	taleplerimiz

l Eximbank’ın	sermayesinin	artırılması	ve	daha	
uygun	vade,	faiz	ve	teminat	koşulları	ile	finansman	
sağlaması	(08.12.2016	EKK	kararı)
l KGF’nun	ihracat	kredileri	kefalet	oranının	
%85’ten	%100’e	artırılması	(8.12	2016	EKK	karar-
ları)
l Kalkınma	Bankası’nın	daha	etkin	işletilmesi	
(11.01.2017	RG	Cazibe	Merkezleri	Programı	
finansman	kaynağı)
l Bankaların	uygun	şatlarda	kredi	vermesi	
(02.12.2016;	TOBB	Nefes	Kredisi	ile	TOBB,	Ziraat	
Bankası,	Denizbank	ve	Kredi	Garanti	Fonu	ortaklı-
ğında	finansman	temini)	
l KOSGEB	destekleri	ve	ihracata	yönelik	teş-
viklerin	artırılması	(05.01.2017/KOSGEB	Destek	
Programı	Uygulama	Esasları)
l KOSGEB	destek	programlarına	firmalarca	yapı-
lacak	başvuru	sayısında	3	olan	sınırın	kaldırılması	
(28.12.2016	RG)
l Kırsal	Kalkınma	Yatırımlarının	Desteklenmesi	
Programı	kapsamında	kaldırılan	tarım	makinaları	
ve	ekipman	desteğinin	yeniden	uygulamaya	konul-
ması	(21.10.2016	RG)

Mesleki	eğitim	taleplerimiz

Çevre	ile	ilgili	taleplerimiz

l Üniversite	öğretim	görevlilerinin	döner	
sermayeden	aldıkları	payın	%85’e	çıkarılması	
(8.10.2016	RG)

l Mesleki	Eğitime	yönelik	teşviklerin	artırılması	
ve	kapsamının	genişletilmesi	(27.08.2016	RG	ile	
OSB	dışındaki	meslek	liselerine	de	teşvik	veriliyor)

l OSB’lerde	meslek	liselerinin	zorunlu	hale	
getirilmesi	talebimizin,	sadece	teşvik	edilerek	uygu-
lamada	kabul	görmesi	(13.02.2013	RG)

l İstihdamın	artırılmasına	yönelik	işbaşı	eğitim	
programlarının	artırılması	(8.12	2016	EKK	kararla-
rı)

l Üniversite	öğrencileri	staj	yaptıkları	esnada	
sigorta	ücretleri	firmalar	tarafından	karşılanmakta	
ve	firmaların	stajyer	öğrenci	almak	istememelerine	
neden	olmakta	idi.	Firmaların	söz	konusu	yükümlü-
lüğünün	kaldırılması	(11.04.2012)

l Mesleki	Eğitim	Merkezlerinde	eğitim	gören	
çırakların	12	yıllık	zorunlu	eğitim	kapsamında	de-
ğerlendirilmesi	(09.12.2016	RG)

l KOSGEB	tarafından	verilen	nitelikli	ele-
man	desteğinde;	2	yıllık	meslek	yüksek	okulu	
mezunlarına	da	istihdam	teşviğinin	uygulanması	
(05.01.2017/KOSGEB	Destek	Programı	Uygulama	
Esasları)

l Ambalaj	Atıkları	Kontrolü	Yönetmeliği’nde	
“Ambalaj	atıklarının	bedelsiz	şartı	aranmaksızın	
verilmesi”	ibaresinin	kaldırılması	ve	piyasa	
koşullarına	bırakılması	talebimiz	(Taslakta,	
Odamız	görüşlerine	paralel	hususlar	yer	
almaktadır.)

l Zeytin	karasuyu	ile	ilgili,	3	faz	zeytinyağı	
üretiminden	2	faz	üretime	geçiş	zorunluluğunun	
kaldırılması	talebimiz	(17.11.2015	ve	2015/10	
sayılı		“Zeytinyağı	Tesislerinde	Oluşan	Atık	Suların	
Yönetiminde	Uyulması	Gereken	Teknik	Hususlar”	
Genelgesi)

l Torbalı	Yazıbaşı	Atıksu	bölgesinde	bulunan,	
sonu	arıtma	tesisi	ile	sonuçlanmayan	13	km’lik	
kanalizasyona	sanayi	bölgesi	ve	yerleşim	
alanında	kalan	işletmelerimiz	ile	Yazıbaşı-
Ayrancılar	bölgesinde	tamamı	sanayi	alanında	
kalan	ve	atık	sularını	söz	konusu	kanala	deşarj	
eden	işletmelerimizin	mağduriyetlerinin	giderilmesi	
(Atıksu	arıtma	tesisinin	revizyonu	ve	kapasitesinin	
artışı	yönünde	çalışmalar	2017	Küçük	Menderes	

Havza	Koruma	Eylem	Planı	Takip	Tablosu)
l Çevresel	Etki	Değerlendirmesi	Yönetmeliği	

ek	listelerinde	boyama	işlemi	yapan	bazı	
üyelerimizin,	yönetmelik	kapsamı	dışında	olmaları	
gerektiği	yönündeki	talebimiz	(8.2.2016	RG)		

l 167	sayılı	Yeraltı	Suları	Hakkında	Kanun’un	
geçici	3	üncü	maddesinin	birinci	fıkrasının	(a)	
ve	(b)	bentlerinde	yer	alan	yer	altı	suyu	temini	
amacıyla	zorunlu	kılınan	kuyulara	sayaç	takılması	
kapsamında	su	ölçüm	sistemi	için	geçiş	sürecinin	
uzatılması	(5.4.2016	tarihli	ve	2016/8740	sayılı	
Kararname	ve	Eki)

l 17	Şubat	2015	tarihli	RG’de	yayımlanan	
“Çevrenin	Korunması	Yönünden	Kontrol	Altında	
Tutulan	Atıkların	İthalat	Denetimi	Tebliği’nde	
Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Tebliğ”de	bulunan;	
GTİP	39.01-39.14	arasındaki	maddelerin	
ithalatında,	akredite	laboratuvar	raporu	alınması	
ile	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı’ndan	alınacak	
Kapsam	Dışı	Onayının	tebliğden	çıkarılması	
talebimiz	(14.03.2015	tarihli	RG)

GÜNDEM
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Vergiye	yönelik	
taleplerimiz

l Sıkıntılı	sektörlerde	SGK	prim	
ödemelerinin	2017	son	çeyreği-
ne	ertelenmesi,	(8.12	2016	EKK	
kararları)
l Damga	vergisi	gibi	ek	maliyet	
oluşturan	unsurların	kaldırılma-
sı,	(29.09.2016	RG)
l Yatırım	ve	ara	mallarının	
vadeli	ithalatında	KKDF’nin	
%6’dan	sıfıra	indirilmesi	
(10.04.2015	RG)
l Sektörel	ÖTV	oranlarının	
yeniden	düzenlenmesi	(Be-
yaz	eşya,	mobilya	ve	konutta	
geçici	süre	ile	ÖTV’de	indirim	
3.02.2017	RG)
l KDV	iadelerindeki	gecikme-
nin	giderilmesi	(8.12.2016	EKK	
kararları	ile	çalışılıyor)
l Vergisini	düzenli	ödeyenlere	
ilişkin	yeni	bir	çalışma	içinde	
olunması	(06.02.2017	Bakanlar	
Kurulu	Kararı,	konu	TBMM’de)

Genel	ekonomik
taleplerimiz

l İhracatçıya	yeşil	pasaport	
verilmesi	(9.08.2016	RG)
l Genç	ve	kadın	girişimcilerin	
desteklenmesi	(02.04.2015	EKK	
kararı)
l Karşılıksız	çek	sorunun-
da	mağduriyetinin	çözülmesi	
(9.08.2016	RG)
l Fikri,	Sınai	Mülkiyet	Hakları	
Kanun	Tasarısı’nın	yasalaşması	
(10.01.2017	RG)
l Birçok	sanayicimizin	gerek	
Belediye,	gerekse	diğer	kamu	
hizmetleri	ile	ilgili	yaşadığı	sıkın-
tıların	çözümü	noktasında	aracı	
olunması.
l Kıdem	tazminatının,	tüm	
tarafların	ortak	akılla	bir	an	evvel	
çözüme	kavuşturulması	(çalışı-
lıyor)

Sektörel	taleplerimiz
l Yenilenebilir	enerji	üreti-

mine	yönelik	türbin	ve	jeneratör	
imalatı	ile	rüzgar	enerjisi	üreti-
minde	kullanılan	kanat	imalatı	ya-
tırımlarının	5.	Bölge	desteklerine	
dahil	edilmesi	(19.11.2015	RG)

l KDV	oranlarının	sektörlere	
göre	revize	edilmesi	talebimiz,	
tekstil	ana	ve	yan	sanayi	için	dü-
zenlenmiştir	(25.11.2016	RG)

l Asansör	Bakım	Onarım	
ve	Montaj	işçisi	Mesleki	Yeter-
lilik	sınav	ücretlerinin	sigorta	
işsizlik	fonundan	karşılanması	
(24.03.2016	RG)

l Tekstil	Ürünlerinin	Bitirilme-
si	NACE	kodu	altındaki	firmala-
rın	işyeri	tehlike	sınıflarının	çok	
tehlikeli	sınıftan	tehlikeli	sınıfa	
düşürülmesi	(29.03.2013	RG)

l Dahilde	İşleme	Rejimi	
kapsamında	izin	belgelerine	ek	
süre	talep	etme	süresinin	3	aya	
çıkartılması	(09.10.2013	RG)

l Boya–kimya	sektöründe	
teminat	ve	ÖTV	konusunda	po-
zitif	ayrıma	gidilmesi	başvurusu	
akabinde	Erken	Teminat	Çözümü	
Sertifikası	(ETÇS)	Uygulaması	
(24.07.2014	RG)

l Ön	Ödemeli	Konut	Satış-
ları	Hakkında	Yönetmelik’ten	
hareketle	satılan	malın,	uzun	bir	
süre	sonra	hiçbir	bedele	maruz	
kalınmadan	satıcıya	iade	edile-
bilirliğinden	doğan	mağduriyetin	
giderilmesi	(27.11.2014	RG)

l 22	Mayıs	2014	tarihli,	
RG’de	yayımlanan	Tehlikeli	
Madde	Güvenlik	Danışmanlığı	
Hakkında	Tebliğ	Madde	2	kapsa-
mında	yanıcı	ve	parlayıcı	içeriğe	
sahip	olmadıkları	halde,	soğutucu	
akışkanların	birçoğu	yer	almak-
ta	olup	tebliğden	çıkartılması	
(31.12.2015	RG)

l Ruhsat	süresi	devam	
eden	ve	çalışmakta	olan	maden	
işletmeleri	için	talep	edilen	orman	
izinlerinde	ÇED	belgesi	olduğu	
halde,	ÇED	yenileme	belgesi	
istenmeye	başlanmıştır.	
ÇED	belgesi	olan	firmalardan	
yenileme	istenmemesi	(T.C.	
Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	
Orman	Genel	Müdürlüğü’nün	
23.03.2015	tarih	ve	28611589-
060.04/572972	sayılı,	27	Orman	
Bölge	Müdürlüğü’ne	gönderilen	
talimatı	ile)

Ar-Ge	Merkezleri	ile	ilgili	taleplerimiz
l Ar-Ge	merkezlerinden	KOBİ’lerin	de	yararlanabilmesi	için	istih-

dam	barajının	düşürülmesi	(18.06.2014	ve	11.08.2016	RG;	50	olan	
baraj	önce	30	sonra	15’e	indirildi)

l Ar-Ge	merkezi	dışında	personelin	kendini	geliştirme	anla-
mında	katıldığı	eğitim,	seminer,	sempozyum	gibi	etkinliklerin	Ar-Ge	
adam-saat	süresi	içerisinde	değerlendirilmesi	(10.08.2016	RG)

l Ar-Ge	merkezi	dışındaki	personel	için	kısmi	zamanlı	Ar-Ge	
çalışmasının	ve	Ar-Ge	merkezinde	geçireceği	sürenin	destek	ve	
teşviklerden	sayılması,	(10.08.2016	RG)

l Ar-Ge	merkezinde	çalışan	Yüksek	Lisans	ve	Doktora	mezunu	
personelle,		doktora	öğrenimine	devam	edenlere	5746	sayılı	kanuna	
ek	olarak	teşvik	mekanizmalarının	getirilmesi,	(10.08.2016	RG)

l Tasarım	merkezlerinin	teşvik	ve	desteklerden	faydalanması	
için	mevzuat	değişikliğinin	yapılması	(10.08.2016	RG)

l Temel	Bilimler	Mezunlarının	teşvik	edilmesi	(maaşlarının	brüt	
asgari	ücretlik	kadarının	2	yıllığına	Bakanlık	tarafından	karşılanma-
sı;	10.08.2016	RG)
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	(EBSO),	
Türkiye	İş	Kurumu	(İŞKUR)	ile	
imzaladığı	protokolle,	İŞKUR	

Hizmet	Noktası	oldu.	İmza	töreni	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar	ve	İzmir	Çalışma	
ve	İş	Kurumu	İl	Müdür	Vekili	Zafer	
Şener'in	katılımıyla	gerçekleşti.	
Protokol	kapsamında	İŞKUR	İzmir	İl	
Müdürlüğü'nün	görevlendireceği,	iş	ve	
meslek	danışmanları,	haftanın	belirli	
gün	ve	saatlerinde	EBSO'da	çalışma	
hayatına	ilişkin	faaliyette	bulunacak.	
EBSO	ise	oluşturulan	ortak	portala	giriş	
yetkisini	kullanarak,	işçi	ve	işvereni	
buluşturma	yetkisine	sahip	oldu.	

Protokol	imza	töreninde	konuşan	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar,	üniversite	mezunu	işsizlik	
oranının	çok	yüksek	olduğunu,	işsizliğe	
çözüm	üretmek	için	bu	protokolün	
imzalandığını	anlattı.	İŞKUR	ve	TOBB'a	
bağlı	odaların	tamının	etkin	şekilde	
çalışan	bir	sistem	dahilinde	danışmanlık	
hizmeti	sunmak	amacıyla	bu	protokolün	
hazırlandığını	ifade	eden	Yorgancılar,	
"İş	arayanlar	sadece	İŞKUR'a	değil,	
odalara	ve	organize	sanayi	bölgelerine	
de	başvurabilecek.	Bugün	öğleden	

sonra	Menemen,	Aliağa,	Bergama	
ticaret	odalarımız	da	yarından	itibaren	
güneydeki	odalarımız	ve	sanayi	
odalarımızla	birlikte	bu	protokolü	ilçe	
bazlı	da	yaparak	genişletecekler"	dedi.	

Başvurular EBSO’ya
Uygulamanın	işleyişi	hakkında	

bilgiler	veren	Yorgancılar,	"Burada	
önemli	olan	bilgi	havuzu.	İş	ve	işçi	
arayanların	bilgilerinin	bulunduğu	bu	
sistemin	güncellenmesi	de	önemli.	
Bütün	bilgilerin	toplandığı	yer	İŞKUR.	
Odamızdaki	görevli	müracaat	üzerine	
bilgilerin	bulunduğu	sisteme	giriş	
yapıyor.	Eğer	bizde	ilgili	iş	kolunda	işçi	
arayan	yoksa,	İŞKUR'un	sisteminde	
varsa	bize	müracaat	olmasa	dahi	o	
sistemin	içindeki	sanayici	ile	eşleştirerek	
ona	iş	bulmayı	sağlayan	bir	yapı	
da	var.	İster	bizde,	ister	İŞKUR'da,	
ister	Kemalpaşa	Organize	Sanayi	
Bölgesi'nde	olsun	hepsini	koordine	
edecek	bir	sistem.	İş	arayanların	
profiline	uygun	açık	iş	yeri	sorgulama	
imkanı	sağlıyor.	İş	başvurusu	alma	ve	
takip	etme	sorumluluğu,	işsizlik	sigorta	
başvurusunda,	talep	dilekçesini	alarak	
sisteme	kaydetme	ve	ödeme	planını	

EBSO,	İŞKUR	Hizmet	Noktası	oldu

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, İŞKUR 

ile imzalayarak 
İŞKUR Hizmet 

Noktası oldu. EBSO 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, 
1.5 milyon kişiyi 

iş sahibi yapmayı 
hedeflediklerini 

söyledi. 
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sorgulama	imkanını	buluyor.	
Aktif	işgücü	programlarına	
başvuru	alma	ve	takip	etme,	
özel	sektörün	de	kendi	talebini	
alarak	sonuçlandırma	faaliyetini	
gerçekleştirme	imkanını	TOBB'a	
bağlı	odalara	sağlıyor"	diye	
konuştu.	

1.5 milyon kişiye iş
Hedeflerinin	1.5	milyon	kişiyi	

iş	sahibi	yapmak	olduğunu	
açıklayan	Yorgancılar,	topluma	
yararlı	çalışma	kapsamında	150	
bin	yeni	istihdam	yaratılacağını	
söyledi.	İşbaşı	eğitimi	ile	de	
500	bin	kişiye	istihdam	imkanı	
sağlamayı	hedeflediklerini	belirten	
Ender	Yorgancılar,	sözlerini	şöyle	
sürdürdü	"Kadın,	engelli	ve	eski	
mahkumlara	pozitif	ayrımcılıkla	
100	bin	kontenjan	ayrıldı.	Önemli	
hedef	200	bin	kişiye	mesleki	
eğitim	ile	bir	iş	imkanı	sağlanması.	
Bu	kapsamda	bugün	bir	kişiyi	işe	
aldığınızda	ilk	3	ayı	vergisi,	sosyal	
güvenlik	primlerinin	tamamını,	
maaşı	da	dahil	devlet	ödüyor.							
3	ayın	ardından	‘bu	işçiyi	

yetiştirdim’	dedikten	sonra,	devlet	
‘9	ay	daha	çalıştırdığın	zaman	bu	
kişi	ile	ilgili	senden	vergi	ve	sigorta	
primi	almayacağım’	diyor.	Böylece	
işveren	üzerindeki	vergilerin	
çok	olması	şikayetini	ortadan	
kaldırıyor."

İzmir	Çalışma	ve	İş	Kurumu	
İzmir	İl	Müdür	Vekili	Zafer	

Şener	ise,	protokolün	istihdam	
problemini	çözmede	büyük	katkı	
sağlayacağını	söyledi.	

Konuşmaların	ardından,	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar	
ve	İzmir	Çalışma	ve	İş	Kurumu	
İzmir	İl	Müdür	Vekili	Zafer	Şener,	
protokolü	imzaladı.

Egeli	iş	kadınlarının	istihdam	seferberliği
Ege	İş	Kadınları	Derneği	

(EGİKAD)	başkanlığına	seçilen	
Nilhan	Antitoros,	Türkiye	çapında	
başlatılan	istihdam	seferberliğine	
katkı	sağlamak	için	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası’nı	ziyaret	ederek	
temaslarda	bulundu.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
(EBSO)	Yönetim	Kurulu	Baş-
kanı	Ender	Yorgancılar’ı	ziyaret	
eden	EGİKAD	heyeti,	istihdamın	
artması	için	ellerinden	geleni	
yapacaklarını	belirtirken,	ülke	
çapında	istihdam	artarken	tüm	
sektörlerde	kadın	istihdamına	da	
özel	önem	verilmesi	gerektiğine	
dikkat	çekti.	EGİKAD	Başkanı	
Nilhan	Antitoros,	“Ülke	ekono-
misini	ileriye	taşıyacak	her	türlü	
projeye	katkı	sağlamaya	hazı-

rız.	İstihdam	seferberliğine	de	
kayıtsız	kalmadık.	İnanıyorum	
ki	atacağımız	ortak	adımlarla	
hem	ülke	çapındaki	istihdamda	
hem	de	kadın	istihdamında	artış	
sağlanacaktır”	dedi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başka-
nı	Ender	Yorgancılar	da	ziyaret-
ten	duyduğu	memnuniyeti	dile	
getirerek,	her	alanda	EGİKAD’la	
iş	birliğine	hazır	olduklarını	
belirtti.
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Türk	Eximbank,	
1989	yılından	bu	yana	
uygulanan	ihracat	alacak	
sigortası	programları	
ile	ihracatçılarımızın	
yeni	pazarlara,	yeni	
firmalara	daha	rahat,	
daha	güvenli	bir	şekilde	
mal	satabilmelerini	
sağlamaktadır.	Söz	konusu	hizmet	
ile	ihracatçının	alacağı,	yurtdışındaki	
alıcının	ya	da	o	alıcının	bulunduğu	
ülkenin	karşılaşacağı	ticari	ve	
politik	risklere	karşı	güvence	altına	
alınmaktadır.	Böylece	ihracatçılarımıza	
riskten	arınmış	ortamda	faaliyet	
gösterme	olanağı	sunulmakta,	alıcılarına	
vadeli	ödeme	koşulları	sunarak	rekabet	
gücü	kazanmaları	sağlanmakta	ve	bu	
sayede	ihracatçılarımız	sadece	üretim	
sürecinde	değil,	satış	sürecinde	de	
desteklemektedir.	

Türk	Eximbank	alacak	sigortası	
programlarının	üç	önemli	işlevi	var.	
Bunlardan	ilki	ihracatçıya	alacağını	tahsil	
etme	güvencesi	sağlamasıdır.	İkincisi	
ihracatçının	sigorta	poliçesinin	teminat	

olarak	kullanılması	
suretiyle	kredi	imkânlarına	
ulaşılabilmesidir.	Bu	
özellik	sayesinde	teminat	
bulmakta	zorlanan	
firmalarımızın	ihracata	
ilişkin	alacaklarını	
Eximbank	alacak	
sigortası	kapsamında	

sigortalatmaları	ile	teminat	sorunlarının	
çözülmektedir.	Bu	uygulama	ile	söz	
konusu	ihracatçının	gerçekleştirmiş	
olduğu	sevkiyat	karşılığındaki	
vadeli	alacağı	teminat	olarak	kabul	
edilmektedir.	Böylece	ek	bir	teminata	
gerek	kalmaksızın,	uygun	maliyetli	bu	
krediden	faydalanabilirler.	Eximbank’a	
ilaveten,	anlaşmalı	olduğu	20	banka	da	
Sevk	Sonrası	Reeskont	Kredilerinde	
(SSRK)	sigorta	poliçelerini	teminat	
olarak	kabul	etmektedir.	Alacak	
sigortasının	üçüncü	önemli	işlevi	ise	
risk	analizidir.	Bu	işlev	kapsamında	
alıcının	ülkesinin	ve	kendisinin	ticari	
ve	politik	riski	Eximbank	tarafından	
değerlendirilmekte	ve	ihracatçıyla	
paylaşılmaktadır.	Böylelikle	Türk	

Türk	Eximbank	İhracat	
Alacak	Sigortası

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

Türk Eximbank  
tarafından 

İhracatçılarımızın 
ihtiyaçlarına 

göre uluslararası 
uygulamaları 

da göz önünde 
bulundurarak 

yeni ürünler de 
geliştirilmektedir. 

EGE’DEN
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Eximbank	tarafından	enformasyon,	
sigorta	ve	finansman	alanlarında	
olmak	üzere	ihracatçılara	üç	
ayaklı	bir	destek	mekanizması	
oluşturulmaktadır.

Hâlihazırda	Türk	Eximbank	
bünyesinde	uygulanmakta	
olan	sigorta	programları	“kısa	
vadeli	ihracat	kredi	sigortası	
programları”	ve	“orta	ve	uzun	
vadeli	ihracat	kredi	sigortası	
programları”	olmak	üzere	iki	
grupta	sınıflandırılmaktadır.	“Kısa	
vadeli	ihracat	kredi	sigortası	
programları”	çerçevesinde,	Türk	
Eximbank	tarafından	kapsama	
alınan	ülkelerdeki	çeşitli	alıcılara	
yapılan	360	güne	kadar	vadeli	tüm	
sevkiyatlar	sigortalanırken,	“orta	ve	
uzun	vadeli	ihracat	kredi	sigortası	
programları”	kapsamında	ise	tek	
bir	sözleşmeye	bağlı,	bir	yılı	aşan	
vadeli	satışlardan	doğan	alacaklar	
sigorta	kapsamına	alınmaktadır.	
2013	yılından	itibaren,	“kısa	vadeli	
yurt	içi	kredi	sigortası	programı”	
ile	ihracatçılarımızın	yurt	içi	
faaliyetlerinden	kaynaklı	360	güne	
kadar	vadeli	tüm	sevkiyatlarına	
konu	alacakları	da	ticari	risklere	
karşı	belirli	limitler	dâhilinde	
güvence	altına	alınmaktadır.	

İhracatçılarımızın	ihtiyaçlarına	
göre	uluslararası	uygulamaları	

da	göz	önünde	bulundurarak	
yeni	ürünler	de	geliştirilmektedir.	
Orta	ve	uzun	vadeli	teknoloji	
yoğun	ve	katma	değeri	yüksek	
ürünlere	yönelik	hem	sigorta	
hem	de	alıcı	kredilerinin	olduğu	
bir	ürün	için	çalışılmaktadır.	Bu	
konu	da	Ekonomi	Bakanlığı’nın	
da	destekleri	vardır.	Riskli	
ülkeler	yapılan	bu	tür	satışların	
sigortalanması	ve	beraberinde	
alıcıya	finansman	sağlanması	
(OECD	sınıflandırmasına	göre	4.	
grup	ve	üstü	ülkelerde	uluslararası	
en	düşük	faiz	oranından-CIRR	
rate)	konusuna	özel	önem	
verilmektedir.

Küresel	kriz	sonrasında	
AB’deki	Borç	Krizi	ile	ortaya	
çıkan	“sağlam	alıcı	yoktur”	
anlayışının	perçinlendiğini	bu	
dönemde,	Eximbank	tarafından	
alacak	sigortası	hizmeti	3	ülke	
hariç	(Kuzey	Kore,	Güney	
Kıbrıs,	Ermenistan)	238	ülke	
için	sunulmaktadır.	Bir	başka	
ifadeyle	ihracatçılarımız	
dünyada	neredeyse	her	ülkeye	
ilişkin	ihracat	planlarını	hayata	
geçirirken,	riskleri	Eximbank	
tarafından	üstlenilmektedir.	Söz	
konusu	hizmetin	maliyeti,	ülkenin	
riskine	göre	değişmekte	olsa	da,	
2016	yılında	Türkiye	genelinde	

ortalama	prim	oranı	binde	3,4	
gibi	oldukça	kabul	edilebilir	bir	
seviyede	gerçekleşmiştir.	

2015	yılı	itibari	ile	yurtdışı	
sigortalı	sevkiyat	rakamı	yaklaşık	
9,4	milyar	ABD	Doları	iken	2016	
yılında	10,1	milyar	ABD	Doları	
olarak	gerçekleşmiştir.	Yurt	içi	
sigortalı	sevkiyat	rakamları	ise	
2015	yılında	590	milyon	ABD	
Doları	olarak	gerçekleşirken,	2016	
yılında	845	milyon	ABD	Doları’na	
ulaşmıştır.	2016	yılı	itibari	ile	
Türk	Eximbank	bünyesinde	
toplamda	11	milyar	dolarlık	alacak	
sigortalanmıştır	(2017	yılı	hedefi	
14,4	milyar	dolar)	ve	2.410	adet	
poliçeli	firma	bulunmaktadır.	
Sigorta	portföyünde	ise	
200.000’in	üzerinde	kayıtlı	alıcı	
vardır	ve	yaklaşık	50.000	adeti	
aktif	durumdadır.	Eximbank	
ülkemizde	hem	alacak	sigortası	
prim	gelirlerine	göre	hem	de	
sigortalı	sevkiyat	tutarlarına	göre	
sektöründe	lider	konumdadır.	

Ancak	bu	rakamlar	yeterli	
görülmemektedir.	Sigortasız	
ihracat	kalmayana	kadar	
çalışmaya,	ihracatçılarımıza	
ulaşılmaya	devam	edilecektir.	
Çünkü	sigorta,	güvenceli	satışı,	
istikrarlı	kazancı	ve	sürdürülebilir	
karı	getirir.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	(EBSO)	
Çalışma	ve	İş	Kurumu	(İŞKUR)	
İzmir	İl	Müdürlüğü	işbirliğiyle	

gerçekleştirilen	toplantıda	sanayiciye	
istihdam	kolaylıkları	anlatıldı.	EBSO	
Yönetim	Kurulu	Üyesi	ve	Endüstri	İlişki-
leri	Çalışma	Grubu	Başkanı	Ateş	İlyas	
Demirkalkan'nın	başkanlık	ettiği	top-
lantıya,	İŞKUR	İzmir	İl	Müdürlüğü	Aktif	
İşgücü	Hizmetleri	Servis	Sorumlusu	Anıl	
Tamburacı	ile	İş	ve	Meslek	Danışmanı	
Mehmet	Tiril	konuşmacı	olarak	katıldı.	

Toplantının	açılış	konuşmasını	
yapan	Ateş	İlyas	Demirkalkan,	2017	
yılı	için	planlanan	6	etkinlikten	ilkinde	
istihdam	kolaylıklarını	ele	aldıklarını	
belirterek,	Kişisel	Verilerin	Korunması	
Kanunu	kapsamında	değişiklikler,	İş	
Hukuku	kapsamında	değişiklikler,	inşaat	
sektörüne	yönelik	iş	sağlığı	ve	güvenliği	
uygulamaları,	Sınai	Mülkiyet	Hakları	Ka-
nunu,	haksız	rekabet	ile	SGK	teşvikleri	
ve	idari	para	cezaları	hakkında	5	toplan-
tı	daha	düzenleyeceklerini	söyledi.

En büyük problem
İŞKUR	İzmir	İl	Müdürlüğü	Aktif	

İşgücü	Hizmetleri	Servis	Sorumlusu	
Anıl	Tamburacı,	toplantıda	işbaşı	eğitimi	
ve	bu	eğitimle	birlikte	işverene	sağla-

nan	teşvikleri	anlattı.	İşsizlikte	yapısal	
sorunlar	bir	kenara	bırakıldığında	en	
büyük	problemin	mesleksizlik	olduğunu	
belirten	Tamburacı,	işverenin	nitelikli	
işgücünün	temininde	sıkıntı	yaşadığını	
aktardı.	İşbaşı	eğitim	programlarını	bu	
sorunu	çözmek	adına	başlattıklarını	be-
lirten	Tamburacı,	"Geçen	sene	İzmir'de	
13	bin	katılımcı	yararlandı.	Bunlar	eğitim	
sürecinde,	işi	iş	başında	öğrendiler.	Ka-
tılımcıların	yaklaşık	yüzde	60'ı	işveren	
tarafından	istihdam	edildi"	dedi.	

Öğrenciler de işbaşı 
eğitime katılabiliyor
Yetişmiş	elemanın	İŞKUR	havu-

zundan	yönlendirilebileceğini	ancak	
işverenlerin,	kendi	ihtiyaçlarına	büyük	
oranda	uyan	işçiyi	bulamadıklarını	belir-
ten	Tamburacı,	"Verdiğimiz	eğitimler	staj	
olarak	geçiyor.	Özel	sektörde	faaliyet	
gösteren,	en	az	2	çalışanı	olan	firma-
lar	bize	başvurabilir.	Katılımcıların	ise	
mutlaka	İŞKUR'a	kayıtlı	ve	işsiz	olma-
ları	gerekiyor.	İşverenin	birin	veya	ikinci	
derece	yakını	ve	emekliler	katılamıyor.	
Eskiden	öğrenciler	katılamıyordu	ancak	
yapılan	düzenlemeyle	artık	katılabiliyor-
lar"	dedi.	

Asıl	problem	mesleksizlik

EBSO’nun İŞKUR 
İzmir İl Müdürlüğü 

işbirliğinde 
gerçekleştirdiği 

toplantıda işsizlik 
sorununda en 

büyük problemin 
mesleksizlik 
olduğu ifade 

edildi. İŞKUR, bu 
problemi aşmak için 

işbaşı eğitimlerini 
geliştirirken, 
işyerinde bu 

eğitimleri veren 
firmalara çeşitli 

teşvikler veriyor. 
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SGK primi primi 
42 ay devletten
İşbaşı	eğitim	için	başvuran	

firmaların,	mevcut	çalışanlarının	
yüzde	30'u	kadar	işbaşı	eğitim	ka-
tılımcısı	alabildiğine	dikkat	çeken	
Tamburacı,	eskiden	320	gün	olan	
kurs	süresinin	artık	en	fazla	3	ay	
ile	sınırlandığını	belirtti.	Günlük	
en	az	5	en	fazla	8	saat,	haftalık	
ise	45	saati	aşmayacak	şekilde	
planlanan	eğitimin,	öğrenciler	için	
ders	programına	göre	düzenlene-

bileceğini	söyleyen	Tamburacı,	şu	
bilgileri	verdi:

"Program	süresince	işverenin	
mali	yükümlülüğü	yok.	Biz	katı-
lımcılara	günlük	54	lira	kursiyer	
harçlığı	veriyoruz.	Genel	Sağlık	
Sigortası	ve	İş	Kazası	ve	Meslek	
Hastalığı	primlerini	biz	ödüyoruz.	
Kurs	sonunda	mezun	olanların	
yüzde	50'sini	program	bittikten	
sonra	3	ay	içinde	işe	alınması	
kaydıyla	istihdam	edilmesi	ha-
linde,	imalat	sektöründe	42	ay	

diğer	sektörlerde	ise	30	aya	kadar	
sigorta	priminin	işveren	payını	
ödemiyor.	Sonuçta	işçi	başına	773	
liralık	teşvik	imkanı	var."

İş	ve	Meslek	Danışmanı	Meh-
met	Tiril	de,	esas	olarak	uygun	
adaylarla	istihdam	ihtiyacının	
karşılanması	için	çalışan	adayıyla	
işvereni	karşı	karşıya	getirdikleri-
ni,	karşılanmayan	eleman	ihtiyacı	
için	de	işbaşı	ve	mesleki	eğitim	
kursları	düzenlediklerini	anlattı.

Sanayicilere	kişisel	verilerin	korunması	semineri
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası,	

İzmirli	sanayicileri	Kişisel	Verile-
rin	Korunması	Kanunu	hakkında	
bilgilendirdi.	EBSO	Endüstri	
İlişkileri	Çalışma	Grubu	Başkan	
Yardımcısı	Dr.	Av.	Çiğdem	Çiçek-
çi	Ercan’ın	yönettiği	seminerde;	
kişisel	verilerin	işlenmesi	ve	
aktarılması,	aydınlatma	ve	bilgi-
lendirme	yükümlülüğü,	alınması	
gereken	veri	güvenliği	önlemleri,	
işverenlerin	işçilerin	kişisel	veri-
leriyle	ilgili	yükümlülükleri,	işçiyi	
biyometrik,	video,	bilgisayar	ve	
telefon	gibi	elektronik	gözetleme-
deki	sorunlarla	işverenin	hukuki	
ve	cezai	sorumlulukları	ayrıntıla-
rıyla	anlatıldı.

EBSO	Endüstri	İlişkileri	Ça-
lışma	Grubu	Üyesi	Dr.	Av.	Ercan,	
toplantının	açılış	konuşmasında	
bilginin	modern	yaşamın	en	
önemli	değerlerinden	biri	oldu-
ğuna	dikkat	çekti.	Her	gün	devlet	
kurumları	ve	özel	kuruluşların	bi-
reyler	hakkında	önemli	miktarda	
veriyi	toplayıp,	işleyip,	naklettiğini	
hatırlatan	Ercan,	“Bunun	yanında	
teknoloji	görülmemiş	şekilde	kişi-
lerin	bilgiyi	paylaşması	ve	dünya	
çapında	yayılmasına	izin	verecek	
şekilde	gelişmiştir.	Bütün	bunlar	
kişilerin	bilgilerinin	kontrolünü	
kaybederek	kendilerine	karşı	
kullanılması	gibi	birçok	tehlikeli	
durumun	oluşmasına	neden	
oluyor.	Kişisel	verilerin	korun-

ması,	bireylerin	verilerinin	başka	
kişi	veya	kuruluşlar	tarafından	
yetkisiz	kullanımına	karşı	sahip	
oldukları	haktır”	dedi.

Yaptırımı ağır
Kişisel	Verilerin	Korunması	

Kanunu’nun	24	Mart	2016’da	
TBMM’de	kabul	edildiğini	hatırla-
tan	Avukat	Mehmet	Ali	Köksal,	bu	
kanunun	uluslararası	ticaret	açı-
sından	oldukça	önemli	olduğunu,	
bu	kanunun	olmaması	durumun-
da	uluslararası	ticaret	açısından	
ilerlemenin	mümkün	olama-
yacağını	söyledi.	Köksal,	“Bu	
kanun	sanayi	ve	ticareti	yakından	
ilgilendiriyor.	Uygulanmazsa	
yargı	makamları	tarafından	
kişisel	verileri	aktarılması	müm-
kün	olmayacak.	Türk	şirketlerinin	
yurtdışına	yaptıkları	yatırımlarını	
tehlikeye	atacak	ya	da	yurt	dışın-
dan	Türkiye’ye	gelmek	isteyen	
şirketlerin	yatırım	yapması	kolay	
olmayacak.	Bu	yüzden	AB	uyum	

sürecini	önemli	başlıklarından	bir	
tanesiydi	ve	vize	muafiyetinin	en	
önemli	başlıklarından	birisiydi.	
7	Nisan	2017	tarihi	aydınlatma	
yükümlülüğünün	yerine	getiril-
mesi	için	önemli.	Çünkü	bugüne	
kadar	uygulanmayan	yaptırımlar	
uygulanabilecek.	Yaptırım	riski	
yüksek	olduğu	için	çalışmaların	
hızlandırılması	gerekiyor”	dedi.

İşveren yükümlülüğü
DEÜ	İş	ve	Sosyal	Güvenlik	

Hukuku	Anabilim	Dalı	Öğretim	
Üyesi	Dr.	İlke	Gürsel	de,	Kişisel	
Verilerin	Korunması	Kanunu’nun	
aktif	olarak	uygulanabilmesi	için	
ikincil	mevzuatın	yürürlüğe	gir-
mesi	gerektiğini	hatırlattı.	Kanun	
kapsamındaki	koruma	kurulunun	
da	yeni	kurulduğunu	belirten	
Gürsel,	Borçlar	Kanunu	ile	Türk	
Ceza	Kanunu’ndan	da	örnekler	
vererek,	“İşveren	işçinin	özlük	
dosyasını	korumakla	yükümlü.	
Kurallar	baştan	belirlenmeli”	dedi.



22 MART 2017

Bir	işverenden,	işyerinde	yürüttüğü	
mal	ve	hizmet	üretimine	ilişkin	
yardımcı	işlerinde	veya	asıl	işin	

bir	bölümünde	işletmenin	ve	işin	gereği	
ile	teknolojik	nedenlerle	uzmanlık	gerek-
tiren	işlerde	iş	alan	ve	bu	iş	için	görev-
lendirdiği	işçilerini	sadece	bu	iş	yerinde	
aldığı	işte	çalıştıran	diğer	işveren	ile	işe	
aldığı	işveren	arasında	kurulan	ilişkiye	
asıl	işveren-alt	işveren	ilişkisi	denir.

4857	sayılı	Kanun’un	yukarıdaki	
şekilde	tanımladığı	asıl	işveren	alt	işve-
renlik	ilişkisinin	oluşabilmesi	işyerinde	
yürütülen	mal	ve	hizmetlerin	üretiminde	
diğer	işverenin	“yardımcı	işlerde”	veya	
“asıl	işin	bir	bölümünde”	iş	alması,	işçi-
lerini	sadece	bu	işte	çalıştırması	gerek-
mektedir.

Bunun	dışında	alt	işverenin	işinin	
devamlılık	arz	etmesi	gerekmediği	gibi	
geçici	nitelikteki	işler	de	söz	konusu	
ilişkinin	oluşması	için	yeterlidir.

Alt	işveren	asıl	işverenden	bağımsız	
belirli	bir	organizasyona,	uzmanlığa	
sahip	olmalıdır.	Aksi	takdirde	tamamen	
asıl	işverenin	yönetimi	altında	hukuksal,	
organizasyonel	bir	bağımsızlığı,	uzman-
lığı	bulunmayan	alt	işverenin	asıl	işve-
renle	olan	ilişkisi	asıl	işveren-alt	işveren	
ilişkisi	olmayıp	bu	kişilerin	işçileri	doğru-
dan	asıl	işverene	bağlı	olacaklardır.

Bir	ilişkinin	asıl	işveren-alt	işveren	
ilişkisi	olabilmesi	için	kanunda	belirtilen	
bütün	şartları	taşıması	gerekmektedir.	

Bu	şartlar;
n	İlişkinin	iki	tarafında	da	işveren	

sıfatına	sahip	kişiler	bulunmalı
n	Alt	işverene	işyerinde	yürütülen	

mal	ve	hizmet	üretimine	ilişkin	bir	iş	
verilmeli

n	Alt	işverene	işin	yalnızca	bir	bölü-
mü	verilmeli

n	Alt	işveren	işi	asıl	işverene	ait	iş-
yerinde	yapmalı	-niteliği	gereği	işyerinde	
yapılamayan	işler	istisnadır.-

n	Alt	işveren	işçisini	yalnızca	asıl	
işverenden	alınan	işte	çalıştırmalıdır.

Sayılan	tek	bir	unsurun	eksikliği	söz	
konusu	alt	işveren-asıl	işveren	ilişkisinin	
oluşmasını	engellemektedir.

“Asıl	işveren,	alt	işverenin	işçilerine	
karşı	o	işyeri	ile	ilgili	olarak	bu	Kanun-
dan,	iş	sözleşmesinden	veya	alt	işvere-
nin	taraf	olduğu	toplu	iş	sözleşmesinden	
doğan	yükümlülüklerinden	alt	işveren	ile	
birlikte	sorumludur.”

Maddenin	devamında	yer	alan	yuka-
rıda	yazılı	hükümden	anlaşılacağı	üzere	
asıl	işveren	kendi	işçilerinin	yanı	sıra	alt	
işverenin	işçilerine	karşı	da	alt	işveren-
le	birlikte	sorumludur.	İşbu	sorumluluk	
işçilere	karşı	olan	sorumluluktan	fazla	
bir	sorumluluk	olmayıp	işin	alt	işverene	
verildiği	tarih	itibariyle	başlar.

Nitekim	bahsi	geçen	sorumluluk	İş	
Kanunu’nun	yanı	sıra	iş	sözleşmesin-
den	ve	toplu	iş	sözleşmelerinden	de	
kaynaklanmaktadır.	Bu	durumda	iş	ka-

Asıl	İşveren-Alt	İşveren	ilişkisi

Av. Murat ULUSU
Hukuk	Danışmanı

4857 sayılı 
Kanun’un yukarıdaki 

şekilde tanımladığı 
asıl işveren alt 

işverenlik ilişkisinin 
oluşabilmesi 

işyerinde yürütülen 
mal ve hizmetlerin 

üretiminde diğer 
işverenin “yardımcı 

işlerde” veya “asıl 
işin bir bölümünde” 

iş alması, işçilerini 
sadece bu işte 

çalıştırması 
gerekmektedir.
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zası	sonucunda	maddi	ve	manevi	
tazminat	talep	edecek	olan	alt	iş-
veren	işçisi	bu	talebini	alt	işverene	
yöneltebileceği	gibi	asıl	işverene	
de	yöneltebilir.

İş	Kanunu’nda	sayılı	hakla-
rın	yanı	sıra	alt	işveren	işçisine	
sözleşmeyle	yemek,	yol	yardımı,	
prim,	ikramiye	gibi	haklar	tanın-
mışsa	işbu	haklardan	asıl	işveren-
le	alt	işveren	müteselsil	sorumlu	
olacaktır.

İşbu	sorumluluk	çalışılan	
süreyle	sınırlı	olup	alt	işverenin	
işçisinin	alacağı	asıl	işveren	ilişki-
sinin	olduğu	bir	dönemde	doğma-
lıdır.	Aksi	takdirde	bu	dönem	harici	
alacaklardan	asıl	işveren	sorumlu	
tutulamaz.

Asıl	işveren-alt	işveren	ilişki-
si	devam	ederken	alt	işverenin	
değişmesi	durumunda	ise	Kanu-
nun	6.	maddesindeki	işyeri	devri	
gündeme	gelmektedir.	Ortada	
alt	işverenin	işçisiyle	mevcut	iş	
sözleşmesinin	feshine	ilişkin	bir	
durum	söz	konusu	değilse	eski	alt	
işverenin	yeni	alt	işverenle	birlikte	
2	yıllık	sorumluluğunun	yanı	sıra	
asıl	işverenin	de	müteselsil	so-
rumluluğu	devam	etmektedir.	An-
cak	eski	alt	işverenle	alt	işverenin	
işçisi	arasındaki	sözleşme	feshe-
dilmiş	ve	yeni	işverenle	yeni	bir	
sözleşme	yapılmışsa	feshe	kadar	
eski	işveren	fesihten	sonra	yeni	
yapılan	sözleşmeyle	yeni	işveren	
asıl	işverenle	birlikte	sorumludur.

Dikkat	edilmesi	gereken	konu;	
alt	işverenler	değişse,	alt	işvere-
nin	işçisi	yeni	bir	iş	sözleşmesiyle	
devam	etse	dahi	asıl	işverenin	
sorumluluğu	işçinin	çalıştığı	tüm	
dönemler	için	mevcuttur.

İşe	iade	davalarında	alt	işvere-
nin	işçisinin	davayı	hangi	işverene	
yönelteceği	konusunda	kanunda	
açıklık	olmamakla	birlikte	mevcut	
Yargıtay	Kararları	işçinin	davayı	
kendi	işvereni	olan	alt	işverene	
yöneltmesi	gerektiği	yönündedir.

Nitekim	asıl	işveren-alt	işveren	
ilişkisi	muvazaalı	ise	alt	işveren	
işçisi	işe	iade	davasını	doğrudan	
asıl	işverene	açacaktır.

Asıl	işverenin	işçilerinin	alt	
işveren	tarafından	işe	alınmak	
suretiyle	haklarının	alt	işveren	
tarafından	kısıtlanması	ve	daha	
önce	söz	konusu	işyerinde	çalış-
tırılan	kimse	ile	alt	işveren	ilişki-

sinin	kurulması	kanun	tarafından	
yasaklanmıştır.	

Söz	konusu	düzenleme	asıl	iş-
veren-alt	işveren	ilişkisinin	kötüye	
kullanılmasını	engellemek	üzere	
daha	önce	işyerinde	çalıştırılan	
kimseyle	alt	işveren	ilişkisi	kurula-
mayacağına	yöneliktir.

Yapılan	açıklama	neticesinde	
yasal	sınırlandırmalara	uymayıp	
aykırılıkta	bulunmanın	herhangi	
bir	yaptırımı	var	mıdır	sorunu-
nun	cevabıysa	yine	aynı	kanun	
maddesinde	düzenlenmiş	olup,	
“..asıl	işveren	alt	işveren	ilişkisi-
nin	muvazaalı	işleme	dayandığı	
kabul	edilerek	alt	işverenin	işçileri	
başlangıçtan	itibaren	asıl	işvere-
nin	işçisi	sayılarak	işlem	görürler.”	
denilmek	suretiyle	bu	durumda	
baştan	itibaren	asıl	işveren-alt	
işveren	ilişkisi	yok	sayılıp	işçi	asıl	
işverenin	işçisi	kabul	edilmektedir.

HUKUK
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Tamamlandığında	60	bin	istihdam	
ve	10	milyar	dolar	ihracat	hedefi	
ile	yola	çıkan	Aliağa	Kimya	

İhtisas	ve	Karma	Organize	Sanayi	
Bölgesi’nde	artan	talep	dikkate	alınarak	
5	milyon	metrekare	genişleme	talebinde	
bulunuldu.	Bölgenin	ilk	müteşebbis	
heyet	başkanı	olarak	bugün	geldiği	
noktadan	duyduğu	memnuniyeti	dile	
getiren	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar,	“Liman	var,	İZBAN	var,	
yeni	otoyol	ihalesi,	İstanbul-	İzmir	
Otoyolu	var.	Yine	Çin’in	önemli	bir	
liman	yatırımcısının	Aliağa	limanlarına	
ilgisi	var.	Bölgenin	ilk	Müteşebbis	
Heyet	Başkanı	olarak	bugün	ülkemizin	
parmakla	gösterilecek	OSB’si	haline	
getirildiğini	görmekten	son	derece	
memnunum”	diye	konuştu.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar	ile	EBSO	yönetim	
kurulu	üyeleri,	sanayi	üssü	Aliağa’ya	
konuk	oldu.	Aliağa	Kimya	İhtisas	ve	

Karma	Organize	Sanayi	Bölgesi’nde	
(ALOSBİ)	sanayi	tesislerini	gezerek	
bilgi	alan	EBSO	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Yorgancılar	ile	yönetim	
kurulu	üyeleri,	bölge	sanayicileri	ve	
yatırımcılarla	bir	araya	geldi.	İzmir	Vali	
Yardımcısı	Cumhur	Güven	Taşbaşı,	
Aliağa	Kaymakamı	Bayram	Yılmaz,	
Aliağa	Ticaret	Odası	Başkanı	Adnan	
Saka’nın	yanı	sıra	bölge	sanayicileri	ile	
yatırımcıların	büyük	ilgi	gösterdiği	Hilton	
Hampton	Aliağa	Oteli’ndeki	toplantıda	
‘Ekonomiye	Küresel	ve	Ulusal	Bakış’	
başlıklı	bir	sunum	gerçekleştiren	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar,	ALOSBİ’nin	ilk	müteşebbis	
heyet	başkanı	olduğu	bilgisini	
paylaşarak	başladığı	konuşmasında	
bölgenin	gösterdiği	başarı	öyküsünden	
duyduğu	memnuniyeti	dile	getirdi.

Ender	Yorgancılar,	“Görevim	gereği	
Türkiye’nin	birçok	yerini	gezdim.	
Gezdiğim	yerlerde	en	çok	hoşuma	
giden	yerler,	kayıt	dışı	ekonomi	ve	

Aliağa OSB’nin 
üretim gücü ile 

lojistik avantajlarına 
dikkat çeken EBSO 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, 

“Bölgenin ilk 
Müteşebbis 

Heyet Başkanı 
olarak bugün 

ülkemizin parmakla 
gösterilecek OSB’si 

haline getirildiğini 
görmekten son 

derece memnunum” 
dedi.

Aliağa,	dünyanın	önemli	
sanayi	bölgeleri	arasına	girecek
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kayıt	dışı	istihdamla	mücadelenin	
kaleleri	olan	OSB’lerdir.	Bölgenin	
ilk	müteşebbis	heyet	başkanı	
olarak	bugün	ülkemizin	parmakla	
gösterilecek	OSB’si	haline	
getirildiğini	görmekten	son	derece	
memnunum.	ALOSBİ	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Haluk	Tezcan	
ve	yönetim	kurulu	üyeleri	olmak	
üzere	emeği	geçenlere	teşekkür	
etmek	istiyorum.	Çok	açık	
söylüyorum.	Bu	OSB’nin	altına	
dört	tane	teker	koyup	Bursa	ve	
ya	İstanbul’a	götürmek	imkanına	
sahip	olsak	metrekare	birim	
fiyatlarının	500	dolardan	az	olması	
mümkün	değil.	Liman	var,	İZBAN	
var,	yeni	otoyol	ihalesi,	İstanbul-
İzmir	Otoyolu	var.	Yine	Çin’in	
önemli	bir	liman	yatırımcısının	
Aliağa	limanlarına	ilgisi	var”	diye	
konuştu.		

Mesleki eğitim için 
okul isteği
ALOSBİ	Yönetim	Kurulu	

Başkanı	Haluk	Tezcan	da	yaptığı	
konuşmada,	10	milyon	metrekare	
alanda	4	milyon	metrekare	
sanayi	parseline	sahip	bölgenin,	
370	üretim	tesisine	sahip	
olacağını,	yakın	bir	zamanda	tam	
kapasiteye	ulaşacaklarını	dikkate	
alarak	5	milyon	metrekarelik	
genişleme	alanı	için	başvuruda	
bulunduklarını	bilgisini	paylaştı.	

Tezcan,	“Bunu	hep	birlikte	
başardık.	Geleceğe	dair	en	
büyük	eksiğimiz	yetişmiş	eleman,	
dolayısıyla	teknik	meslek	lisesine	
büyük	ihtiyacımız	var”	dedi.	

Tezcan,	bölge	yatırımcılarına	
yatırımlarını	bir	an	önce	realize	
etmeleri	çağrısında	bulundu.

ALTO	Başkanı	Adnan	Saka	ise,	
gerçekleşen	ve	gerçekleşmekte	
olan	yatırımlar	neticesinden	en	
büyük	sıkıntının	eğitimli	iş	gücü	
konusunda	yaşandığı	belirterek,	
“Türkiye’nin	çelik,	metalürji	

sektörünün	yüzde	24’üne	hitap	
eden	bir	bölgeyiz.	Bu	oran	yeni	
yatırımlarla	daha	da	artacak.	Artan	
yatırılar	konusunda	en	büyük	
eksiğimiz	istihdam.	İstihdamın	
yanı	sıra	bir	diğer	önemli	eksiğimiz	
ise	işçilerin	yaşayacağı	mahalleler	
kurulması	lazım”	diye	konuştu.

Toplantının	ardından	ALOSBİ	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Haluk	
Tezcan,	EBSO	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Ender	Yorgancılar’a	
günün	anısına	el	yapımı	vazo	
hediye	etti.	
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancı-
lar,	‘dünyada	her	evde	bir	Türk	

Malı	olmalı’	hedefi	doğrultusunda	Türki-
ye’nin	geleceğinin	katma	değeri	yüksek	
ürünler	ve	e-ticarette	olduğunu	söyledi.

Kemalpaşa	Sanayici	ve	İşadamları	
Derneği’nin	(KESİAD)	Kemalpaşa	Ra-
mada	Otel’de	düzenlediği	Geleneksel	
Perşembe	Toplantıları'na	konuk	olan	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Yorgan-
cılar,	“Ekonomiye	Küresel	ve	Ulusal	Ba-
kış”	başlığı	altında	sanayici	ve	işadam-
larına	yönelik	bir	sunum	gerçekleştirdi.

Türkiye'nin	ihracatının	yüzde	92'sini	
sanayi	ürünlerinin	oluşturduğunu	vur-
gulayan	Ender	Yorgancılar,	sunumunda	
özetle	şu	görüşlere	yer	verdi:	“Kilo	başı-
na	ihracatımız	1.3	dolar.	Bunun	başlıca	
nedeni	ise	eğitim.	Bizler	ne	yazık	ki,	Ar-
Ge	yapmıyoruz.	Eğitim	sistemimizin	ye-
niden	ele	alınması	gerekiyor.	Genç	nü-
fusumuz	var	ama	eğitimsiz.	Bu	nedenle	
genç	nüfus	avantaj	mı,	dezavantaj	mı	
tartışılır.	Sanayiciler	olarak	hedefimiz;	
dünyada	her	evde	bir	Türk	Malı	olmalı.	
Bunun	için	de	çok	iyi	araştırma	yapma-
lıyız.	Türkiye'nin	geleceği	e-ticarette.	Bu	
konuda	pilot	uygulama	Çinlilerle	birlikte	
Kayseri'de	başladı.	Hedefe	ulaştığı	tak-

tirde	bütün	ülkeye	yayılacak.”	

Yöndem: İstihdam ve ihracat 
seferberliğine katılın
KESİAD	Başkanı	Zeki	Yöndem	de	

işadamlarına	istihdam	ve	ihracat	sefer-
berliğine	katılma	çağrısında	bulundu.		
İşsizliğin	2016	yılını	rekorla	tamamladı-
ğını	hatırlatan	Yöndem,	Kasım	ayında	
yüzde	12.1	olan	rakamın	Aralık’ta	yüzde	
12.7’ye	çıktığını	söyledi.	

Yöndem,	“	Biz	sanayiciler	olarak	bu	
işsizlik	rakamlarını	minimuma	çekmek	
için	elimizden	geleni	yapmalıyız.	Bizlere	
düşen	görev	devletin	açıkladığı	istih-
dam	seferberliğine	imkanları	artırarak	
katılmaktır.	Devlet,	çok	önemli	teşvikleri	
ve	destekleri	peş	peşe	açıklamaktadır.	
Bunları	çok	iyi	takip	edip	fırsata	çevir-
memiz	gerekiyor.	Bunlardan	biri	de	yüz-
de	80	devlet	desteği	ile	e-ticaret.	2017	
yılı	ihracat	seferberliği	yılı	ilan	edildi.	Bu	
seferberlikte	hep	birlikte	yol	almalıyız”	
diye	konuştu.		

Renault-Mais	sponsorluğunda	
gerçekleştirilen	ve	Kemalpaşalı	sanayi-
cilerin	büyük	ilgi	gösterdiği	toplantının	
sonunda	KESİAD	Başkanı	Yöndem,	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Yorgan-
cılar’a	günün	anısına	plaket	sundu.

Sanayiciler 
olarak dünyada her 

evde bir Türk Malı 
hedefini koyduklarını 

belirten EBSO 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, 
“Bunun için çok iyi 

araştırma yapmalıyız. 
Türkiye’nin geleceği 

e-ticarette. Pilot 
uygulama Çinlilerle 
Kayseri’de başladı” 

dedi.

Yorgancılar:	Türkiye'nin	
geleceği	e-ticarette
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar	
ile	Yönetim	Kurulu	Başkan	

Yardımcısı	İbrahim	Gökçüoğlu,	Ege	
Üniversitesi	Rektör	Vekili	Prof.	Dr.	Beril	
Dedeoğlu’nu	ziyaret	ederek	görevinde	
başarılar	diledi.

Ege	Üniversitesi	Rektörlüğü’nde	
gerçekleşen	ziyarette;	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	bölge	
üniversiteleriyle	oluşturduğu	
Üniversite	ve	Sanayi	Koordinasyon	
Kurulu,	üniversite	öğrencilerinin	iş	
yaşamına	hazırlanmaları	amacıyla	
Ege	Üniversitesi	ile	birlikte	yürütülen	
Teknoloji	Transfer	Ofisi,	EBIC-Ege,	IRC-
Ege,	EÜ-	EBSO-KOSGEB	Duvarsız	

İnkübatörü	Projesi,	Ar-Ge	Proje	Pazarı,	
İde-Ege	Teknoloji	Geliştirme	Bölgesi,	
Sanayi	Deneyim	Sertifikası	Programı	
ve	4.	Sanayi	Devrimi	(Sanayi	4.0)	
kapsamındaki	Eğitim	4.0	ile	Akıllı	
Bakım	gündemin	ağırlığını	oluşturdu.	
Türkiye’nin	ekonomide	sıçrama	
yapabilmesi,	orta	gelir	tuzağından	
çıkabilmesi	için	katma	değeri	yüksek	
üretim	ve	ihracatın	gerçekleştirilmesinin	
ancak	üniversite	ve	sanayi	işbirliğiyle	
mümkün	olabileceğine	vurgu	yapıldı.	
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	ile	Ege	
Üniversitesi’nin	1986	yılında	ÜSİGEM	
ile	başlayan	ve	bugün	ÜSKK	ile	devam	
eden	işbirliğinin	Türkiye’ye	örnek	
oluşturduğu	ifade	edildi.

Üniversite	ve	sanayi	
işbirliğine	devam

EBSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yorgancı-
lar, Başkan Yardım-
cısı Gökçüoğlu’nun 
Ege Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. 
Dr. Dedeoğlu’nu 
ziyaretinde gündemi 
üniversite ve sanayi 
işbirliğinin devamı 
oluşturdu.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Yardımcısı	
İbrahim	Gökçüoğlu,	üniversiteli	

gençlere,	daha	eğitimleri	sırasında	
fark	yaratacak	bilgi	ve	donanım	
kazanmaları	tavsiyesinde	bulundu.	
Mezun	olduktan	sonra	zorlu	bir	çalışma	
yaşamı	mücadelesi	olacağını	belirten	
Gökçüoğlu,	“Fark	yaratarak	mezun	
olanlar	için	işsizlik	sorunu	yok.	Hedefiniz	
olsun,	dürüst	ve	güvenilir	olun,	hem	
yaşamınızda	hem	işinizde	kalite	olsun”	
dedi.

Yaşar	Üniversitesi	Meslek	Yüksek	
Okulu,	iş	dünyası	temsilcileriyle	
deneyim	paylaşımı	etkinliği	kapsamında	
“Mezuniyet	tamam,	ya	sonra?”	paneli	
gerçekleştirdi.	Yaşar	Üniversitesi	
MYO	Öğretim	Üyesi	Işıl	Kellevezir’in	
moderatörlüğünü	üstlendiği	ve	ağırlıklı	
olarak	Dış	Ticaret	Bölümü	öğrencilerinin	
katıldığı	panelde,	üniversiteli	gençlerle	
bilgi	ve	deneyimlerini	paylaşan	EBSO	
Yönetim	Kurulu	Başkan	Yardımcısı	

Gökçüoğlu,	Atatürk’ün	“Umutsuz	
durum	yoktur,	umutsuz	insanlar	vardır”	
sözünü	hatırlatarak	“Eğitimli	gençlerin	
yüzde	25’i	işsiz	ama	genç	kardeşlerim	
fark	yaratarak	mezun	olduklarında	
umutsuz	olmalarına	gerek	yok.	
Çünkü	onlar	mesleklerinde	belli	bir	
evreyi	geçirmişlerdir	ve	işleri	hazırdır.	
Her	öğrenci	eğitimi	esnasında	fark	
yaratacak	çalışmalar	içinde	olmalı	ve	
mezun	olduktan	sonraki	sürece	ilişkin	
gerçeğini	tespit	etmelidir”	dedi.

Teoriyi pratikle pekiştirin
Üniversiteli	gençlere	okulda	teorik	

bilgileri	öğrenirken	yaz	ve	sömestr	
tatillerinde	veya	ders	programlarına	
göre	boş	oldukları	zamanlarda	mutlaka	
öğrenim	gördükleri	alanla	ilgili	olarak	
çalışmalarını	tavsiye	eden	İbrahim	
Gökçüoğlu,	sözlerini	şöyle	sürdürdü:

“Okulunuzda	öğrendiğiniz	bilgiyi	
mecburi	stajların	da	üzerinde	çalışarak	
uygulamayla	pekiştirmek,	sizi	hayata	
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hazırlayacaktır.	Kendinize	
başarısızlığı	değil	başarıyı	örnek	
alın.	Mazeret	üretmeyin,	zorlukları	
yenmek	için	hazır	olun.	Dünyadaki	
gelişmeleri	takip	edebilmek	için	
mutlaka	bir	lisanı,	hatta	ikinci,	
üçüncü	lisanı	öğrenin.	Mezun	
olduktan	sonra	kazanç	ve	çalışma	
ortamına	ilişkin	beklentiye	girmek	
yerine	kendinizi	çalışma	hayatının	
gerçekleri	doğrultusunda	geliştirin.	
Elbette	yüksek	maaş	ve	rahat	
çalışma	ortamı	da	olacaktır.	
Elbette	oraya	da	geleceksiniz	
ama	çok	çalışmanız,	mesleğinizin	
bütün	ayrıntılarını	öğrenmeniz,	
mesleki	eğitiminizi	üst	düzeyde	
bilgilerle	takviye	etmeniz	gerekir.	
Fark	yaratan	kişi	ve	firma	
olmadığımız	sürece	herkes	
için	hayat	zor.”	EBSO	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Yardımcısı	
Gökçüoğlu,	üniversiteli	gençlere	
daha	okul	sıralarında	kendilerine	

mutlaka	bir	hedef	koymaları	
gerektiğine	de	dikkat	çekerken,	
“Hedefi	olmayan	gemi	hiçbir	
limana	yanaşamaz.	Hedefinizi	
belirleyin	ve	o	doğrultuda	
sıfırdan	başlayarak	çalışma	
hayatına	girin.	Tüm	yaşamınız	
boyunca	dürüst	ve	güvenilir	olun.	
Mesleğinizde	iyi	olabilirsiniz	
ancak	güven	yaratamazsanız	
başarıya	ulaşamazsınız.	Hayatta	
tarzınız,	duruşunuz,	güvenceniz	
olsun.	Kaliteli	kişi	olun,	işinizde,	
ürününüzde	daima	kalite	olsun”	
diye	konuştu.	

Eğitim ve nitelik şart
Panelde	öğrencilere	hitap	

eden	Doç.	Dr.	Mehmet	Umutlu,	
teknolojideki	gelişmelerle	
birlikte	rekabetin	de	arttığını	
belirtirken,	“Öne	geçmek	için	
nitelik	şart.	Hayata	kendinizi	iyi	
hazırlayın”	dedi.	Üniversiteden	

mezun	olduktan	sonra	sektörde	
çalışmaya	başlayan,	kendi	
gümrük	müşavirliği	firmasını	
kurmasının	yanısıra	akademik	
kariyer	alanında	da	doktora	
öğrenimi	gören	Ahmet	Özken,	
ihracatta	fark	yaratma	örnekleriyle	
pekiştirdiği	konuşmasında,	
“Bakış	açınızı	değiştirin.	Burada	
değerlendirilemeyen	ürünlerin	
başka	ülkelerde	değeri	olabilir.	
Yeni	ürünler	ihraç	edin.	Doğru	
zamanda	doğru	yerde	olun.	
İşinizi	ve	üzerinde	çalıştığınız	
konuyu	çok	iyi	bilin,	çünkü	kendini	
yönetemeyen	başkasını	da	
yönetemez”	diye	konuştu.

Serdal	Acar,	Mustafa	San	ve	
Gülen	Aslı	Sever	de,	gençlere	
devletin	sağladığı	desteklerden	
yararlanıp	girişimci	olmalarını,	
kendilerini	ve	işlerini	geliştirmek	
için	mutlaka	yurt	dışı	tecrübesi	
edinmelerini	önerdi.
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Baskılı	ambalaj	ve	matbaa	sek-
törlerine	nitelikli	teknik	eleman	
yetiştiren	Ege	Üniversitesi	Ege	

Meslek	Yüksekokulu’nda	“Baskıda	Renk	
ve	Kalite	Laboratuvarı”,	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası	(EBSO)	Kağıt	ve	Kağıt	
Ürünleri	Sanayi	Meslek	Komitesi	önder-
liğinde	hayata	geçirildi.	Basım	ve	Yayın	
Teknolojileri	Bölümü	işbirliği	ile	başla-
yan	projenin	ilk	ayağı	gerçekleşirken,	
bundan	sonraki	hedef	baskı	makineleri	
alımı	olarak	belirlendi.	“Baskıda	Renk	
ve	Kalite	Laboratuvarı”ndan	öğrencile-
rin	yanı	sıra	baskılı	ambalaj	ve	matbaa	
sektörlerinde	faaliyet	gösteren	firmalarla	
çalışanları	da	faydalanabilecek.

EBSO	Kağıt	ve	Kağıt	Ürünleri	Mes-
lek	Komitesi	Üyesi	ve	EBSO	Meclis	
Üyesi	Ferit	Kora,	“Toplum	olarak	birçok	

değerimizi	kaybetmeye	başladık.	Bir-
takım	konularda	önem	sıralarını	farklı	
noktalara	getirdik.	İstenilirse	destek	ver-
me	noktasında	her	okul	için	bir	şeyler	
yapılabilir.	Her	şeyi	devletten	değil,	biraz	
vicdanımızdan,	biraz	içimizden	geldiği	
gibi	yerine	getirelim”	dedi.	

Ülkeye ve insana yatırım
Eğitimin	son	derece	önemli	bir	kav-

ram	olduğuna	işaret	eden	Ege	Üniversi-
tesi	Ege	Meslek	Yüksek	Okulu	Müdürü	
Prof.	Dr.	Şemsi	Yazıcı	da,	“Gençlerimizi	
son	teknoloji	ile	yetiştirmek	çok	önem-
li.	Sektör	temsilcilerimizin	bize	verdiği	
destek	için	teşekkür	ediyorum.	Buraya	
yapılan	yatırım	sadece	okula	değil,	
insana	ve	ülkeye	yapılan	bir	yatırımdır”	
diye	konuştu.

EBSO	Kağıt	Komitesi’den	mesleki	
eğitime	laboratuvar	desteği
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Hedef nitelikli eleman
2016	–	2017	eğitim	öğretim	yılı	

bahar	döneminde	faaliyetlerine	
başlayan	laboratuvarda	öğrenci-
ler	uygulamalı	öğrenim	görmeye	
başladı.	Sektöre	yönelik	olarak	da	
Huber	Ink	Academy’nin	İzmir	de	
düzenlediği	“Ofset	Baskıda	Renk	
Yönetimi”	ve	“Fleksıbıl	Ambalaj	
Üretiminde	Renk	Yönetimi”	eği-
timlerinin	uygulama	bölümleri	yeni	
kurulan	“Baskıda	Renk	ve	Kalite	
Laboratuvarı’nda	gerçekleştirildi.	
Sektöre,	baskı	sistemlerinde	kalite	
ve	renk	yönetimi	konularında	
daha	nitelikli	elemanlar	yetiştirmek	
amacıyla	kurulan	laboratuvarın	bir	
diğer	amacı	da	üniversitedeki	bilgi	
birikimini,	modern	teknik	alt	yapıyı	
sektör	ile	buluşturmak	ve	gerek-
tiğinde	sektöre	eğitim	vermek	
olduğu	ifade	edildi.	Laboratuva-
rın	tamamen	özel	sektör	desteği	
ile	kurulmuş	olması,	sektörün	
İzmir’de	nitelikli	teknik	eleman	
sorununu	çözmek	için	ne	kadar	
kararlı	olduğunun	ve	bu	konuda	
Ege	Üniversitesi’ne	olan	güveni-
nin	göstergesi	olarak	görülüyor.

Türkiye’de	çeşitli	üniversiteler-
deki	2	yıllık	Meslek	Yüksekokulları	
bünyesinde	yaklaşık	20	civarında	
Basım	ve	Yayın	Teknolojileri	Prog-
ramı	bulunuyor.	Bunlar	arasında	
Ege	Üniversitesi	Ege	Meslek	
Yüksekokulu,	Basım	ve	Yayın	

Teknolojileri	Programı	bu	donanı-
ma	sahip	laboratuvarı	bulunan	ilk	
eğitim	kurumu	özelliğini	taşıyor.

Bilgisayarlar	ve	bunlara	bağlı	
çalışan	donanımlarla	modern	
teknolojinin	gerektirdiği	güncel	
imkanlara	sahip	Baskıda	Renk	
ve	Kalite	Laboratuvarı’nda	dijital	
prova,	ekran	provası,	mürekkep	
formülasyonu	ile	ölçüm	ve	görün-
tüleme	yapılabiliyor.

Destek sürecek
Prof.	Dr.	Efe	N.	Gençoğlu	

tarafından	hazırlanan	projeye;	
EBSO	Kağıt	ve	Kağıt	Ürünleri	
Meslek	Komitesi’nin	öncülüğünde	
Alkim	Kağıt,	Epson,	Odak	Kimya,	
Huber,	Bülent	Klişe,	Doğuş	Etiket,	
Dereli	Graphic	ve	GMC	firmaları	
da	destek	verirken,	açılışın	ardın-

dan	projeye	destek	olan	kurum	ve	
kuruluşlara	plaket	takdim	edildi.

Laboratuvarın	açılış	törenine	
EBSO	Kağıt	ve	Kağıt	Ürünleri	
Grubu	Meslek	Komitesi	Üye-
leri	Bekir	Eryılmaz,	Fırat	Kaan	
Üğütmen,	Kadir	Kalkan,	Şaman	
Berkün,	Meclis	Üyeleri	Ferit	
Kora	ve	Fatih	Aracı,	Alkim’den	
Mert	Uygun,	Doğuş	Etiket	fir-
masından	Şaman	Berkün,	Bak	
Ambalaj’dan	Murat	Yıldız	ile	DYO	
Mürekkep’ten	Yakup	Benli	katıl-
dı.	Toplantılarını	firma	ziyaretleri	
esnasında	daha	geniş	katılımlı	ve	
paylaşımlı	olarak	yapmayı	gele-
nek	haline	getiren	EBSO	Kağıt	
ve	Kağıt	Ürünleri	Sanayi	Meslek	
Komitesi,	Mart	ayı	toplantısını	da	
laboratuvar	kurulan	Ege	Meslek	
Yüksek	Okulu’nda	gerçekleştirdi.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkan	
Yardımcısı	İbrahim	Gökçüoğ-

lu,	gençlerin	bilgi	ve	enerjisinin	
büyüklerin	tecrübeleriyle	birleş-
tiğinde	ülkenin	bugünkünden	
daha	ileri	noktalara	taşınacağını	
söyledi.	Projelerin	sürekli	geliş-
tirilip	çeşitlendirilmesini	öneren	

Gökçüoğlu,	gençlerden	çözüm	
üreten	kişiler	olmalarını	istedi.
TAKEV	Fen	ve	Anadolu	Lisesi	FLL	

Kulübü	çatısı	altında	bir	süredir	çalış-
malarını	yürüten	ve	First	Lego	Ligine	
hazırlanan	Octobots	takımı,	öğretmenle-
ri	Muhammet	Çoruh	ve	Funda	Türkmen	
ile	birlikte	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nı	
ziyaret	ederek,	soğuk	kış	aylarında	
kuşların	su,	yem	ve	barınma	ihtiyacı	
için	gerçekleştirdikleri	“Klima	Motorları-
nın	Üzerine	Geçmeli	Kuş	Yuvası	ile	Su	
Kabı”	projelerinin	sunumunu	yaptı.		

Öğrencilerin	etkinliğine	ev	sahipliği	
yapan	EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	

Yardımcısı	Gökçüoğlu,	“Bugün	küçük-
sünüz,	yarının	mucitleri	siz	olacaksınız.	
Ülkemizin	yarınları	için	siz	bilginizi	ve	
enerjinizi	aktaracaksınız,	bizler	büyükler	
olarak	tecrübelerimizi	paylaşacağız.	
Beraberce	ülkemizi	daha	ileri	noktalara	
taşıyacağız”	dedi.	

Yapılmayanı yapın
İbrahim	Gökçüoğlu,	gençlerden	ge-

len	projelerin	hayata	geçmesi	için	EBSO	
olarak	her	zaman	destek	olacaklarını	
belirtirken,	sözlerini	şöyle	sürdürdü:

“Hedef	belirlemek	ve	buna	adım	
adım	ulaşacak	yol	haritasını	oluşturmak	
gerekiyor.	Ar-Ge	ve	inovasyon	yap-
mak,	bugüne	kadar	yapılmayanı	ortaya	
koymak,	bunun	patentini	almak	önemli.	
Buluşu	ticarileştirmek	daha	da	önemli.	
Çünkü	ancak	böylelikle	ekonomiye	ve	
ülkeye	daha	fazla	katkı	sağlanır.	Ancak	
yaptığınız	işte	tek	alanda	kalmayın,	
oradan	yola	çıkarak	sürekli	geliştirici	ça-
lışmalar	yapın.	Standart	değil	farklı	olanı	

Gençlerin	bilgi	ve	enerjisi
büyüklerin	tecrübesi

Sanayiciden
liseli	gençlere

ilerleme
formülü
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ortaya	koymalıyız.	Uzun	soluklu	
projelerde	hedefler	aşama	aşa-
ma	belirlenmeli.	Öğrenciler	takım	
çalışmasını	içselleştirip	üniversite	
ve	hatta	profesyonel	yaşamla-
rında	da	başladıkları	projenin	
parçası	olmaya	devam	ederlerse	
hem	maddi	hem	de	manevi	katkı	
sağlanmış	olur.”

Öğrencilere	geleceğin	mes-
lekleri	konusunda	da	yol	gösterici	
öğütler	veren	Gökçüoğlu,	Ar-Ge	
ve	mühendislik	formasyonu	olan	
kişilerin	tasarım	ve	uygulama	
konusunda	başarılı	çalışmalar	ya-
pabildiğini	belirtirken,	“Yaşam	var	
oldukça	mühendislik	devam	eder.	
4.	Sanayi	Devrimi’ni	konuştuğu-
muz	ortamda	yazılım,	endüstri	ve	
mekatronik	mühendislikleri	öne	
çıkıyor”	dedi.

İbrahim	Gökçüoğlu,	kendi	iş	ve	
sosyal	yaşamından	da	örnekler	
anlatırken,	“Yaşamınızda	hedefle-
riniz	olacak,	hedefinizden	şaş-
mayın.	Memlekette	ve	meslekte	
başarılı	olanları	örnek	alın.	İşinizi	
iyi	yapın.	İş	konusunda	mazeret	
değil	çözüm	üreten	kişi	olun.	En	
az	bir	lisanı	çok	iyi	bilin,	birden	
fazla	lisan	öğrenin”	diye	konuştu.

Atatürk’ün gençleri
Eğitimin	önemini	vurgularken	

Atatürk’ün	de	ülkeyi	gençlere	
emanet	ettiğini	hatırlatan	EBSO	
Yönetim	Kurulu	Başkan	Yardımcı-
sı	Gökçüoğlu,	şunları	söyledi:

“Sizler	geleceğimizsiniz.	Cum-
huriyetimizin	kurucusu	Ulu	Önder	
Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	ülkeyi	

emanet	ettiği	gençlersiniz.	Çalı-
şırken	Atatürk’ü	özümseyin.	Bu	
bilinçle	çok	daha	önemli	yerlere	
geleceğiz.”

Kuşlar için hem ucuz 
hem kolay proje
TAKEV	Lisesi	öğrencileri	de	

yaptıkları	sunumda,	öncelikle	
hayvanların	yaşadığı	sorunları	
araştırdıklarını,	uzmanların	görüş-
lerini	aldıktan	sonra	klima	motor-
larının	üzerine	monte	edilebilecek	
kuş	yuvası	ve	su	kabı	projesini	
gerçekleştirdiklerini	anlattı.	

Türk	Patent	Enstitüsü’ne	
patent	başvurusu	yapılan,	ayrıca	
Bilim	Kahramanları	yarışmasında	
7	ilden	35	takım	arasında	birinci-
liğe	ulaşan	TAKEV	Lisesi	Octo-
bots	Takımı’nın	projesi,	yaşam	
alanı	olarak	metropolleri	seçen	
ancak	özellikle	kış	aylarında	yem	
bulmakta	zorlanan,	yumurtlama	
döneminde	yuvaya	ihtiyaç	duyan	
kuşların	ihtiyacına	yönelik	çözüm	
üretiyor.	Kuşların	yuvalarını	genel-
likle	klima	motorlarının	arkasına,	

cam	ile	panjur	kuytularına	yaptığını	
gözlemleyen	TAKEV’li	mucitler,	kli-
ma	motorlarının	üzerine	geçmeli	bir	
kuş	yuvası	tasarımında	güvercin	ve	
serçe	gibi	kuşların	girişine	uygun	iki	
farklı	kapak	geliştirdi.	Yuvanın	için-
de	kuşların	beslenmesi	için	yemlik	
ve	yumurtalarını	bırakabilecekleri	
bir	de	alan	mevcut.	

Tasarım	sayesinde	kuşların	
dışkıları	yağlı	kağıtlar	içinde	sür-
gülü	bir	sistemle	toplanabiliyor	ve	
toprağı	zenginleştirmek	üzere	güb-
re	olarak	kullanılabiliyor.	En	ince	
ayrıntının	ve	kuşların	konforunun	
düşünüldüğü	bu	çok	amaçlı	yuvada	
ayrıca	kuşları	rahatsız	etmeden	
besleyebilmek	için	bir	de	üst	kıs-
mında	ayrı	bir	kapak	yapılmış.	Kli-
ma	çalıştığında	günde	6	ile	10	litre	
arasında	değişen	suyun	motorun	
hemen	altında	birikmesini	sağla-
mak	için	gerçekleştirilen	tasarımla,	
motordan	çıkan	su	öncelikle	birik-
tirme	kabının	haznesini	dolduruyor,	
kuşların	ihtiyacını	karşılayacak	kap	
dolduktan	sonra	geriye	kalan	su	
boru	yardımıyla	gidere	aktarılıyor.

HABER
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Yardımcısı	İbrahim	
Gökçüoğlu,	“Kamu	kurumu	nite-

liğinde	bir	meslek	odası	olarak;	elbette	
alacağımız	riskler	de,	atacağımız	adımlar	
da	sınırlıdır.	Ancak,	hedefimiz	kalite	yolcu-
luğumuzdaki	kararlı	tutumumuzu	sürdür-
mektir”	dedi.

Ege	Serbest	Bölgesi	Kurucu	ve	İşleti-
cisi	A.Ş.	(ESBAŞ),	“Mükemmellik	Zirvesi”	
gerçekleştirdi.	ESBAŞ	Teknoloji	Merkezi	
Konferans	Salonunda	düzenlenen	etkinlik-
te,	EFQM	uygulayan	başarılı	kuruluşlar	ile	
Ege	Serbest	Bölgesi’nde	faaliyet	gösteren	
firmaların	başarılı	uygulamaları	gözler	
önüne	serildi.

Mükemmellik	Zirvesi’nde	EBSO’nun	
mükemmellik	yolculuğunun	öyküsünü	
katılımcılarla	paylaşan	Gökçüoğlu,	kurum	
olarak	1995	yılından	bu	yana	ISO	9001	
Kalite	Sistem	Belgesi,	Ege	Bölgesi	Kalite	
Ödülü	ve	Türkiye	Kalite	Ödülü	gibi	ilkleri	
İzmir’e	kazandırdıklarını	hatırlattı.	Gök-
çüoğlu,	“Devreye	aldığımız	yeni	yönetim	
sistemleri	ile	toplam	kalitenin	gereklerini	
yerine	getirdiğimizi	gördük.	Avrupa	Kalite	
Yönetim	Vakfı	(EFQM)	Mükemmellik	Mo-
deli	ile	‘ben’	yerine	‘biz’	bilincini	geliştirme,	
özdeğerlendirme	yapma,	sorunlara	farklı	
çözüm	yolları	bulma,	katılımcılık	ilkelerine	

uygun	davranma	ve	katma	değer	anlayışı	
ile	hizmet	sunma,	kazanımlarımız	oldu”	
diye	konuştu.

Kalite	yolculuğunda;	ölçemediğini	
yönetemezsin,	sistemlerin	işleyişi	kolay-
laştırıp	standartlaştırdığını,	performansın	
ölçülmesi	için	hizmetin	standartlaştırılması	
kavramlarını	öğrendiklerini	hatırlatan	Gök-
çüoğlu,	şunları	söyledi:

“EFQM	Modeli	kurumsal	gelişim	ve	
değişim	için	önemli	bir	fırsat	sunuyor.	
EFQM	Modeli’nin	sürdürülebilirliğinde	
kurum	kültürü	önemli	rol	oynuyor	ve	bu	iki	
kavram	birbirini	destekliyor.	Yapılan	her	iş	
sistematik	olarak	gözden	geçirilmeye	ve	
değerlendirmeye	açık,	daha	iyisi	için	farklı	
yöntemler	her	zaman	var.	Ödül	süreci	
özdeğerlendirmeyi	dış	gözlem	katkısı	ile	
daha	objektif	yapmayı	sağlıyor,	kurum	içi	
motivasyonun	hızını	olumlu	yönde	etkili-
yor.”

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Yar-
dımcısı	Gökçüoğlu,	mükemmellik	yolcu-
luğunda	iyi	uygulamalarla	öncü	ve	örnek	
Oda	olmaya	devam	ettiklerini	hatırlatırken,	
“Avrupa’daki	odalarla	aynı	kalitede	hizmet	
veriyor	anlamına	gelen	ve	TOBB’un	365	
Oda	ve	Borsa	içinde	65	puan	alan	A	Grubu	
Odalardan	biriyiz.	TOBB	çatısı	altında-
ki	Odalar	açısından	referans	noktayız.	

EBSO’nun	mükemmellik	ve	
kalite	yolculuğu	bitmeyecek
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Stratejik	planımız,	yazılı	ve	görsel	
medyada	görünme	oranımız,	üyeler-
le	başarılı	ilişkiler,	Müşteri	Memnu-
niyeti	Yönetim	Sistemi’nin	çalışması	
ile	girişim	ve	gözetim	sistemimiz,	iyi	
uygulama	örneklerimizden	sadece	
birkaç	tanesi”	diye	konuştu.

Mükemmellik başlangıcı
ESBAŞ	Yürütme	Kurulu	Başkanı	

Faruk	Güler,	ilkini	gerçekleştirdikleri	
zirveyi	yapmaktan	büyük	memnuni-
yet	duyduklarını	söyledi.	ESBAŞ’ın	
kalite	yolculuğunun	2012’de	Tür-
kiye	Kalite	Derneği	(KalDer)	ile	
imzaladıkları	Ulusal	Kalite	Hareketi	
anlaşması	ile	başladığını	hatırlatan	
Güler,	“Bu,	bizim	kurumsal	ola-
rak	iyileştirmelerimizin	hızlanarak	
yaşama	geçmesinin	miladı	olmuştur.	
Üstün	düzeyde	performans	göster-
meyi	düstur	edindik.	450	çalışan	
ve	16	yönetim	kurulu	üyelerimizle	
Mükemmellik	Yolunda	Her	Gün	Yeni	
Bir	Adım	sloganımız	ile	Ege	Serbest	
Bölgesi’ni	alanında	Mükemmeliyet	
Merkezi	yapmak	ve	uzun	vadeli	
geleceğimizi	sürekli	büyüyerek	ve	
gelişerek	güvenceye	almak	için	ça-
lışmalarımızı	sürdürmekteyiz”	dedi.

7 yılda 86 eğitim
KalDer	İzmir	Şubesi	Başkanı	

Muhsin	Çömden	de,	bu	yolda	başa-
rılı	çalışmalar	yapan	tüm	kurum	ve	
şirketlere	gerekli	desteği	vermeye	
her	zaman	hazır	olduklarını	belirtti.	
Eğitim	faaliyetlerinin	önemine	de	
değinen	Çömden,	1	yılda	86	eğitim	
gerçekleştirdiklerini,	bu	yıl	18’incisini	
düzenleyecekleri	mükemmellik	kalite	
ödül	törenini	İzmir’de	yapacaklarını	
belirtti.	Yeni	üye	sayısını	arttırmak	
için	tanıtım	faaliyetlerine	ağırlık	
verdiklerini	kaydeden	Çömden,	“Ke-
malpaşa,	Torbalı	ve	Manisa	Organi-
ze	Sanayi	Bölgeleriyle	anlaşmalar	
imzaladık.	Üye	olan	firmalara	ücret-
siz	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	
vereceğiz”	diye	konuştu.

Avrupa’yı geride bıraktık
Zirvedeki	özel	oturumda	“Yaşa-

mak	Demek	Çalışmak	Demektir”	

konulu	bir	sunum	yapan	ARGE	Da-
nışmanlık	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Dr.	Yılmaz	Argüden	ise,	mutluluk	ve	
başarının	ortak	paydasının,	bireyin	
kendisi	ve	başkalarının	hayatında	
olumlu	etki	yaratabilmesi	olduğu-
nun	altını	çizdi.	Argüden,	“Yaşamın	
anlamı	çalışmaktır.	Canlılar	fayda	
ürettikleri	sürece	yaşarlar.	Önemli	
olan	faydalı	olduğunu	hissetmek,	
bunu	hissederseniz	mutlu	olursunuz.	
Kaliteli	bir	yaşamın	çok	fazla	boyutu	
vardır	ancak	sizi	kaliteli	bir	yaşama	
götürecek	yol	mükemmelliği	takip	
etmekten	geçiyor.	Mükemmellik	
kaliteye	giden	yolda	bir	kutup	yıldızı	
gibidir.	Onu	takip	ederseniz	kalite	
hedefinize	ulaşırsınız”	dedi.

Kalite	ve	mükemmellikte	güven	
unsurunun	da	önemli	payı	olduğu-
nu	ifade	eden	Argüden,	kurum	ve	
kuruluşların	güvenin	olduğu	yere	
yöneldiğini,	kaynaklarını,	yatırımla-
rını	buralara	aktardığını	ve	güvenli	
toplumların	daha	hızlı	geliştiğini	
söyledi.

Ulusal	Kalite	Hareketi’ni	başlat-
tıklarında	Türkiye’nin	ihracatında	en	
önemli	payı	tarım	ürünleri	alırken	
bunun	önce	tekstile,	günümüzde	
de	otomotiv	yan	sanayisi	ürünlerine	
kaydığını	ifade	eden	Argüden,	“Ulu-
sal	Kalite	Hareketi’nin	sonuçlarını	bu	
şekilde	aldık.	Türkiye’nin	otomotiv	
yan	sanayisi	üretiminde	kaliteyi	ya-
şıyor.	Ürünlerde	binde	bir	hata	payı	
oranıyla	Avrupa’yı	geride	bıraktık”	
ifadelerini	kullandı.

Deneyimler paylaşıldı
ESBAŞ	Yönetim	Kurulu	Üyesi	

Hakan	Kilitçioğlu’nun	Moderatör-
lüğünü	yaptığı		“Mükemmellikte	
Deneyimli	Kuruluşlar”	oturumunda,	
İGDAŞ	Stratejik	Planlama	ve	Yö-
netim	Sistemleri	Müdürü	Mehmet	
Akif	Demirtaş,	DYO	Genel	Müdürü	
Serdar	Oran,	Tarsus	Belediyesi	
Kalite	Yönetim	Temsilcisi	Ender	
Horata	yer	aldı.	Gerek	yerel,	ge-
rekse	ulusal	platformda	EFQM	ko-
nusunda	ödül	almış	ve	başarılara	
imza	atmış	konuşmacılar,	EFQM	
Mükemmellik	Modelini	esas	alan	
yolculuklarının	öyküsünü	katılımcı-
larla	paylaştılar.

Zirvenin,	“Ege	Serbest	Bölge-
si	Firmalarının	İyi	Uygulamalar	
Paylaşımı”	oturumunun	Modera-
törlüğünü	ise,	Ege	Serbest	Bölgesi	
İşadamları	Derneği	(ESBİAD)	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Bilgen	
Salih	Narlı	yaptı.	Ege	Serbest	
Bölgesinde	faaliyet	gösteren	firma	
temsilcileri	olarak,	Hugo	Boss	Ge-
nel	Müdür	Yardımcısı	Nurgül	Şahin	
Bengi,	Kale	Pratt	&	Whitney	Genel	
Müdürü	Akgün	Filiz,	Fokker	Elmo	
Genel	Müdürü	Jeroen	Matthijssen,	
SteamLab	CEO’su	Onur	Polat	ve	
Gates	Fabrika	Müdürü	Serdar	So-
yöz	şirketlerindeki	iyi	uygulamaları,	
katılımcılarla	paylaştı.	İş	güvenli-
ğinden,	operasyonel	mükemmelli-
ğe,	liderlikten,	yalın	yönetime	pek	
çok	iyi	uygulamanın	paylaşıldığı	
oturuma	ilgi	büyüktü.
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İzmir	İtalyan	Ticaret	Odası	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Pietro	Alba	ve	Genel	
Sekreter	Eren	Alpar,	Ege	Bölgesi	

Sanayi	Odası	(EBSO)	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Ender	Yorgancılar’ı	ziyaret	
etti.	Türkiye	ve	İtalya	arasındaki	ticaret	
anlaşmalarının	daha	da	güçleneceği	
sinyalini	veren	ikili,	önümüzdeki	süreçte	
yeni	iş	anlaşmalarının	yapılacağını	da	
açıkladı.	

İtalyanların	Türkiye’yi	çok	sevdiğini	
ifade	eden	Alba,	İtalya’dan	Türkiye’ye	
doğrudan	yatırım	yapan	yatırımcıların	
her	geçen	gün	daha	da	arttığını	belirtti.	
İzmir	İtalyan	Ticaret	Odası	Yönetim	Ku-
rulu	Başkanı	olarak	İzmir’deki	kurumlar	
arasında	köprü	kurmak	istediğini	dile	
getiren	Alba,	“EBSO	ve	İzmir	İtalyan	
Ticaret	Odası	arasında	hangi	konularda	
işbirliği	yapabiliriz;	bunun	için	bir	görüş-
me	talebimiz	oldu.	Gittiğim	toplantılarda	

TİM	Başkanı	ve	Ekonomi	Bakanı	Sayın	
Nihat	Zeybekci	ile	görüşme	fırsatım	
olmuştu.	Sonrasında	geçtiğimiz	günler-
de	DEİK	organizasyonunda	düzenlenen	
bir	foruma	katıldım.	Forumda	iki	ülke	
arasında	ne	kadar	fazla	işbirliği	yapıldı-
ğını	gördük.	Etkinlik	kapsamında	Türk	
Eximbank’ın	İtalya’daki	karşılığı	olan	
kurum	ile	sözleşme	imzalandı”	dedi.

Ortak çalışma arzusu
İtalyan	firmaların	tekstil,	konfeksiyon,	

deri,	makine	imalat,	gıda	işleme,	
kimyasallar	ve	ilaç	konularında	
ortaklıklar	kurarak	Türk	pazarında	etkin	
olmayı	istediğinin	altını	çizen	Alba,	
“TİM	önümüzdeki	günlerde	Roma’da	
bir	etkinlik	düzenleme	kararı	aldı.	İtalya	
ve	Türkiye	ortak	bir	hareketle	üçüncü	
ülkelere	ziyaret	düzenleyecek.	Bizde	
buradaki	bir	kurum	gibi	İtalya’da	da	

İtalya	ve	İzmir	arasında
ticaret	köprüsü
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bir	kurum	açılması	için	çalışma	
yürüteceğiz”	diye	konuştu.

18 milyar dolar ticaret hacmi
Ege	Bölgesi	başta	olmak	üzere	

Türkiye’nin	birçok	bölgesinde	
İtalyan	firmaların	var	olduğunu	ve	
yaptığı	yatırımların	memnuniyet	
verici	olduğuna	vurgu	yapan	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar	ise,	“İtalya	ve	Türkiye	
arasında	18	milyar	dolarlık	bir	
ticaret	hacmi	var.	İzmir	bunun	
1	milyar	dolarını	sağlıyor.	1400	
İtalyan	firmasının	138	tanesi	de	
İzmir’de	yer	alıyor.	İzmir	ve	İtalya	
arasında	oldukça	fazla	ortak	nokta	
var”	dedi.	

Direkt uçuşlar olmalı
Ender	Yorgancılar,	İtalya’nın	

ticaret	başkenti	Milano’ya	
İzmir’den	direkt	uçak	seferleri	
olmadığını	hatırlatırken,	

“Normalde	2	saat	sürecek	uçuşlar	
aktarmalardan	dolayı	5	saati	
buluyor.	Bir	havayolu	firması	
geçen	yıl	direkt	uçuş	yapmıştı.	
Ancak	bu	yıl	kaldırdı.	Bu	hususta	
EBSO	ve	İzmir	İtalyan	Ticaret	
Odası	olarak	gerekli	girişimleri	
yaparak	bu	seferleri	geri	
getirebiliriz”	diye	konuştu.		

EBSO ve Milano 
ortak projede
EBSO	olarak	Milano	Ticaret	

ve	Sanayi	Odası	ile	İzmir’in	
gecekondu	bölgelerinde	yaşayan	
dezavantajlı	kadınlara	istihdam	
sağlama	amacı	taşıyan	ortak	
bir	proje	yürüttüklerini,	hem	
İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	
hem	de	İzmir’deki	Pastacılar	ve	
Fırıncılar	Derneği	ile	ortak	hareket	
ederek	belirlenen	kadın	adayları	
kursa	alıp	eğitim	verdiklerini	
açıklayan	Yorgancılar,	“Eğitimlerin	

sonucunda	bu	kadınlarımız	iş	
gücüne	katılacak.	İtalya’dan	7-8	
kişilik	bir	heyet	Ocak	ayında	
İzmir’e	gelmişti	ve	belirlenen	
tarihlerde	de	yine	İtalya’dan	
eğitimcilerin	İzmir’e	gelerek	
projeye	katkı	sağlayacağını	umut	
ediyoruz”	dedi.

Heyet organizasyonu
Irak,	Suriye,	Azerbaycan	ve	

Polonya	gibi	ülkelere	İzmir’den	
ticaret	heyeti	götürdüklerini,	
hatta	geçtiğimiz	yıl	Eylül	ayında	
Polonya’ya	yaklaşık	130	işadamı	
ile	birlikte	gittiklerini	hatırlatan	
Yorgancılar,	İtalyan	iş	adamları	ile	
de	böyle	bir	heyet	organizasyonu	
düzenlenebileceğini	vurguladı.		
Milano	ve	İzmir	arası	direkt	uçuşlar	
için	bu	konuyu	başkonsolosa	
ileteceğini	belirten	Alba	ise,	çözüm	
olması	halinde	hava	trafiğinin	de	
rahatlayabileceğini	dile	getirdi.

EBSO’dan	Ege	Gümrük	ve
Ticaret	Bölge	Müdürü	Kınık’a	ziyaret

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar	ile	Yönetim	Kurulu	
Üyeleri,	İzmir’de	göreve	baş-
layan	Ege	Gümrük	ve	Ticaret	
Bölge	Müdürü	Nihat	Kınık’ı	
makamında	ziyaret	etti.	EBSO	
heyeti,	Kınık’a	görevinde	başarı-
lar	diledi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başka-
nı	Yorgancılar,	“Türkiye	ekono-
misi	için	büyük	önem	taşıyor.	

İhracatımızın	yüzde	90’ından	
fazlasını	sanayi	ürünleri	oluşturu-
yor.	Odamıza	üye	İzmirli	sanayi-
ciler	gıdadan	tekstile,	makineden	
otomotiv	yan	sanayine,	petro-
kimyadan	elektroniğe	kadar	64	
değişik	sektörde	küresel	pazarda	
rekabet	ediyor.	Alsancak’taki	Dış	
Ticaret	Ofisi’mizle	hizmeti	üyele-
rimizin	ayağına	götürüyoruz.	Dış	
ticaretin	merkezi	olan	İzmir’de	
deneyimli	bir	bölge	müdürü	

olmasından	memnuniyet	duyuyo-
ruz”	dedi.

Ege	Gümrük	ve	Ticaret	Bölge	
Müdürü	Nihat	Kınık	ise,	“Hizmet	
üreten	bir	kurumuz.	Ege’de	38	
milyar	dolarlık	bir	işlem	hac-
mi	var.	İşlerin	hızlı	bir	şekilde	
ilerlemesi	çok	önemli.	İzmir’de,	
kurumsal	olarak	da	bireysel	ola-
rak	da	güzel	tepkiler	aldım.	En	iyi	
şekilde	hizmet	vermeye	devam	
edeceğiz”	diye	konuştu.

DÜNYA
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkan	Yar-
dımcısı	İbrahim	Gökçüoğlu,	

Türkiye	ile	uzun	yıllara	dayanan	
dostluk	ilişkilerine	sahip	Hırvatis-
tan	ile	ekonomik	ilişkilerin	henüz	
arzu	edilen	seviyeye	ulaşmadığını	
belirterek	bu	durumun	her	iki	tara-
fın	karşılıklı	atacağı	adımlara	bağlı	
olarak	düzelebileceğini	söyledi.

Hırvatistan	Büyükelçiliği	Masla-
hatgüzarı	Ivan	Picukaric,	Ekono-
miden	Sorumlu	Elçi	Hrvoje	Cikovic	
ile	İzmir	Fahri	Konsolosu	Candan	
Çorbacıoğlu,	Ege	Bölgesi	Sanayi	
Odası’nı	ziyaret	ederek	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Yardımcısı	İbrahim	
Gökçüoğlu	ile	görüştü.

Hırvatistan	ile	gerçekleşen	
ticari	verilere	bakıldığında	2016	
yılında	278	milyon	dolarlık	ihraca-
tın	10	milyon	dolarının,	133	milyon	
dolarlık	ithalatın	da	22.7	milyon	
dolarının	İzmir’den	gerçekleştiril-
diğini	anlatan	İbrahim	Gökçüoğlu,	
2002	yılında	imzalanan	ve	2003	
yılında	devreye	giren	Serbest	
Ticaret	Anlaşması’nın	da	2013	
yılında	Hırvatistan’ın	AB	üyesi	
olması	nedeniyle	devre	dışı	kaldı-

ğını	hatırlattı.

Geleceğe odaklanalım
EBSO	Yönetim	Kurulu	Baş-

kan	Yardımcısı	Gökçüoğlu,	AB	ile	
Türkiye	arasındaki	Gümrük	Birliği	
anlaşmasının	kazan-kazan	poli-
tikasına	göre	ancak	Türkiye’nin	
aleyhine	olan	durumların	gözden	
geçirilerek	düzeltilmesi	gerektiğini	
savunurken,	Türkiye’nin	verdiği	
sözleri	yerine	getirmesine	ragmen	
Avrupa	kanadından	gerekli	adım-
ların	atılmadığını,	halklar	arasında	
hiçbir	sorun	bulunmadığı	halde	
politik	gerginliğe	yol	açan	konula-
rın	ticarete	de	engel	teşkil	ettiğini	
anlattı.	İbrahim	Gökçoğlu,	“Güm-
rük	Birliği	anlaşmasından	ziyade	
ikili	anlaşmalara	odaklanmalıyız.	
Siyasi	problemler	ekonomiyi	etki-
liyor	ancak	geleceğe	bakmalıyız.	
Ülkelerimiz	arasında	en	çok	dış	
ticaret	yaptığımız	sektörler	arasın-
da	heyet	organizasyonları	düzen-
leyebiliriz	ve	sağlanacak	tecrübe-
lerle	ileriye	doğru	emin	adımlar	
atabiliriz.	Sektörleri	belirledikten	
sonra	karşılıklı	ikili	görüşmelerin	
düzenlenmesi	organizasyonun	

verimliliğini	artıracaktır”	dedi.
Gökçüoğlu	ayrıca,	her	ülkenin	

bünyesine	yabancı	yatırımcıyı	
çekmek	istediğini	belirterek,	Hır-
vatistan’ın	da	bu	konuda	ne	gibi	
avantajların	olduğunun	Türk	firma-
larına	iyi	anlatılması	gerektiğini,	
Büyükelçilik	kanalıyla	kendilerine	
iletilecek	bilgilerle	EBSO	üyelerine	
doğru	aktarımlar	yapabileceklerini	
sözlerine	ekledi.

İzmir başlangıç adımı olsun
Hırvatistan	Büyükelçiliği	Mas-

lahatgüzarı	Picukaric	de,	iki	ülke	
arasında	25	yılı	dolduran	diplo-
matik	ilişkilerin	karşılıklı	olarak	iyi	
düzeyde	ilerlediğini	ifade	ederken,	
“Türkiye’nin	AB	ile	ilişkilerinin	
kesintisiz	devam	etmesi	yönünde	
öncülük	yaptık.	Şu	günlerde	Tür-
kiye	ile	AB	arasındaki	ilişkilerdeki	
sorunların	aşılması	için	diyalog-
lar	önemli.	Türkiye’nin	stratejik	
öneminin	farkındayız	ve	ilişkilerin	
devamlılığı	konusunda	inançlıyız”	
dedi.

Türkiye	ile	Hırvatistan	arasın-
daki	ticareti	arzu	edilen	seviyelere	
çıkarabilmek	adına	Büyükelçilik	
olarak	ellerinden	geleni	yapma-
ya	hazır	olduklarını	bildiren	İvan	
Picukaric,	“Türkiye	için	önemli	bir	
şehir	olarak	gördüğümüz	İzmir	
ziyaretimiz	kapsamında	karşılıklı	
olarak	atılabilecek	adımları	gö-
rüşmek	istedik.	Bu	ziyaretimiz	bir	
başlangıç	adımı	olarak	değerlen-
dirilebilir.	Hükümetimiz	öncelikle	
ülkede	yeni	iş	sahaları	açmayı	ve	
istihdamı	artırmayı	hedef	seçti.	Bu	
nedenle	Türkiye	gibi	dost	ülkelerle	
ortak	projelerde	yer	almak	istiyo-
ruz”	diye	konuştu.

Hırvatistan	İzmir	Fahri	Kon-
solosu	Candan	Çorbacıoğlu	da,	
ülkenin	küçük	olmasına	rağmen	
lojistik	olarak	Avrupa	pazarlarına	
kolay	açılım	sağlayabilecek	özelli-
ğinin	Türk	yatırımcılar	için	avantaj	
teşkil	edebileceğini	söyledi.	

Hırvatistan	ile	ilişkiler	güçlenecek
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TÜGİAD	Ege	Şubesi’nin	oluşturdu-
ğu	“İzmir	2030	Platformu”	tarafın-
dan	düzenlenecek	Tarım	Paneli	

için	çalışmalar	son	aşamaya	geldi.	Gıda	
Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı’ndan	
tam	destek	alan	panel	için	TÜGİAD	
Ege	Şube	yönetimi,	Ege	Bölgesi	Sanayi	
Odası	Yönetim	Kurulu	Başkan	Yardım-
cısı	İbrahim	Gökçüoğlu’nu	ziyaret	etti.		
Ziyarette	TÜGİAD	Ege	Şube	Başkanı	
Hüseyin	Canpolat,	Genel	Sekreter	
Çağlar	Tenekeci,	Yönetim	Kurulu	üyeleri	
Medya	Venüs	Bağdatlı	Ay,	Melih	Sebas-
tien	Durmuş,	Şube	Koordinatörü	Bahar	
Kocaman	hazır	bulundu.

TÜGİAD	Ege	Şube	Başkanı	Canpo-
lat,	iş	dünyası	olarak	“2030	yılında	nasıl	
bir	İzmir	görmek	istedikleri”	sorusundan	
yola	çıkarak	İzmir	2030	platformunu	
oluşturduklarını	belirtti.	Canpolat,	“İzmir	
bir	sanayi	şehri,		turizm	şehri,	eğitim	
şehri,	tarım	şehri	ve	bilişim	şehri	olduğu	
yönünde	geri	dönüşler	aldık.	Bu	kap-
samda	tüm	bu	konuların	sektör	temsilci-
lerini,	önde	gelen	firmalarının	görüşlerini	
paylaştığı	paneller	dizisini	oluşturduk”	
dedi.

Tarım	panelinin		“İzmir’in	bir	tarım	

şehri”	olması	açısından	yüksek	öneme	
sahip	olduğunu	söyleyen	Canpolat,	
“Tarımda	hammadde	bizde,	insan	bizde	
ama	ucuza	satıyoruz;	niş	ürün	yapsak	
dahi	niş	paketleyemiyoruz.	Hedefi-
miz	ürünlerimizi,	katma	değeri	yüksek	
ürünlere	dönüştürmek	olmalı.	Hedefimiz	
Ege’nin	tarımda	nasıl	büyüyebileceği-
nin	yol	haritasında	katkıda	bulunmak.	
Ortaya	çıkan	sonuçların	yeni	yasal	
düzenlemelere	zemin	hazırlayacağına	
inanıyoruz”	dedi.

EBSO	Başkan	Yardımcısı	Gökçüoğ-
lu,	güçlü	bir	tarım	ekonomisinin	Türki-
ye’nin	çehresini	değiştirebileceğini	ifade	
ederek,	“İzmir	bu	işin	rol	modeli	olabilir.	
Üniversiteleri	de	işin	içine	katarsak,	Oda	
olarak	sizin	bu	tespitinize	her	zaman	
destek	veririz”	dedi.		

Gelişmiş	ülkelerin	tamamının	tarım-
da	da	ileri	seviyede	olduğuna	dikkat	
çeken	Gökçüoğlu,	“TOBB	Başkan	
Yardımcımız	Ender	Yorgancılar’ın	da	
desteğiyle,	yol	haritasında	tespit	yapa-
lım,	hedefe	odaklanalım,		yorulmadan	
devam	edelim.	Bu	konu,	ülkenin	gelece-
ğinin	konusudur”	diye	konuştu.

Tarım	ekonomisi
çehreyi	değiştirir

Türkiye Genç 
İşadamları Derneği 
(TÜGİAD) Ege 
Şubesi, İzmir 
tarımının “marka” 
haline getirilmesi 
için düzenleyeceği 
panele Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’ndan 
da destek geldi. 
EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, 
“Tarım ekonomisi 
Türkiye’nin çehresini 
değiştirecek 
güçtedir. İzmir tarımı 
da bunun için rol 
model olabilir” dedi.

HABER
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İzmir,	mermer	ve	doğal	taş	sektöründe	dünya	çapında	bir	buluşmaya	daha	
ev	sahipliği	yaptı.	İzmir	Büyükşehir	

Belediyesi	ev	sahipliğinde	İZFAŞ	tara-
fından	düzenlenen	MARBLE	Uluslara-
rası	Doğal	Taş	ve	Teknolojileri	Fuarı,	
Türkiye’nin	en	büyük	ve	en	modern	
alanı	Fuar	İzmir’de	kapılarını	Orman	ve	
Su	İşleri	Bakanı	Prof.	Dr.	Veysel	Eroğ-
lu’nun	katıldığı	törenle	23.	kez	açtı.	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası	MARBLE	açılı-
şında	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar	tarafından	temsil	edilirken,	
EBSO	üyesi	sanayicilerin	standları	da	
gerek	sergilenen	ürünleri	gerekse	örnek	
düzenlemeleriyle	katılımcı	ve	ziyaret-
çilerden	tam	not	aldı.	EBSO	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Yorgancılar,	Oda	üyesi	
sanayicilerin	standlarını	da	tek	tek	ziya-
ret	ederek	başarı	diledi.

	
Ekonomik getiri açısından birinci
Fuarın	açılış	konuşmasını	yapan	

İzmir	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	
Aziz	Kocaoğlu,	dünyanın	en	büyük	üç	
mermer	fuarı	arasında	yer	alan	MARB-
LE’ın	23.’sünü,	“Türkiye’nin	fuarcılık	

mabedi”	Fuar	İzmir’de	düzenlemenin	
mutluluğunu	yaşadıklarını	söyledi.	
Başkan	Kocaoğlu,	“İzmir	Mermer	Fuarı,	
sektöründe	dünyada	ilk	üçe	giren	fuar	
olmasına	rağmen	ekonomik	getiri	olarak	
geçtiğimiz	yıl	birinci	sırada	yer	aldı.	İz-
mir	bu	yıl	İzmir	Enternasyonal	Fuarı’nın	
86’sını	gerçekleştirecek.	Yani	İzmir	bir	
fuar	kenti.	Sektör	fuarları	içinde	ise	en	
büyük	fuarımız	mermer	fuarı.	Ondan	
sonra	gelinlik,	mobilya,	ayakkabı	geliyor.	
30’a	yakın	fuar	düzenliyoruz.	Ülkemizin	
geçirdiği	zor	süreçte	İzmir’de	turizm	ve	
hizmet	sektörünü	her	hafta	yaptığımız	
fuarlarla	ayakta	tutmaya	çalışıyoruz.		
Alıcı	ile	satıcıyı	buluşturarak	sanayimizi	
dünyaya	tanıtmayı	ve	ihracatı	arttırmayı	
hedefliyoruz.	İzmir’de	turizm	ve	hizmet	
sektörü,	Fuar	İzmir	ve	fuar	etkinlikleri	
ile	birlikte	büyümeye	devam	edecektir”	
dedi.

	
Bakan Eroğlu’nda 
Büyükşehir’e kutlama
Konuşmasına	İzmir	Büyükşehir	Be-

lediye	Başkanı	Aziz	Kocaoğlu’na	Fuar	
İzmir’i	kente	kazandırdığı	için	teşekkür	

Alanında dünyanın 
en büyük 3 fuarından 

biri olan MARBLE 
Uluslararası 
Doğaltaş ve 

Teknolojileri Fuarı,  
48 il ve 30 ülkeden 
214’ü yabancı 1109 
firmanın katılımıyla 

Fuar İzmir’de 
açıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu, 
konuklarını 

“Türkiye’nin 
fuarcılık mabedine 
hoş geldiniz” diye 

selamladı. 

İzmir’de	doğaltaş	şöleni
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ederek	başlayan	Orman	ve	Su	
İşleri	Bakanı	Prof.	Veysel	Eroğ-
lu	ise,	Ege	Bölgesi	ve	özellikle	
İzmir’in,		ihracatın	ve	fuarcılığın	
merkezi	olduğunu	belirtti.	

Türkiye’nin	2013	yılı	ihracat	
hedefinin	500	milyar	dolar	oldu-
ğunu	söyleyen	Bakan	Eroğlu,	
“Bu	hedefe	ulaşmamızda	mermer	
sektörünün	payı	büyük	olacak.	O	
yüzden	sektörün	önünü	açmak	
istiyoruz.	Sizler	bizim	baş	tacımız-
sınız.		Hem	üretiyor,	hem	ihracat	
yapıyor	hem	de	istihdam	sağlıyor-
sunuz”	dedi.

İzmir’de	23.’sü	düzenlenen	
MARBLE’ın	ihracatın	önünü	açtı-
ğını,	alıcılarla	satıcıları	bir	araya	
getirdiğini	ve	aynı	zamanda	kent	
ekonomisine	de	önemli	katkılar	
sağladığını	hatırlat	an	Bakan	
Eroğlu,	özlerini	şöyle	sürdürdü:

“Bugün	İzmir’deki	otellerin	
tamamı	dolu.	Bu	ekonomiye	
büyük	katkıdır.	Neredeyse	bü-
tün	illerimizden	fuara	katılım	var.	
Bütün	Türkiye	burada.	Çok	sayıda	
ülkenin	katılımını	görüyoruz.	İzmir	
Büyükşehir	Belediyesi’ni	tebrik	
ediyor,	fuarın	üretime,	ihracata	
ve	istihdama	katkı	sağlamasını	
diliyorum.”

	Dünya rezervinin 
yüzde 40’ı bizde
İzmir	Valisi	Erol	Ayyıldız,	ham-

madde	ve	ona	ait	teknolojilerin	
ülkelerin	ekonomilerinde	önemli	
bir	yeri	olduğuna	işaret	ederek,		
MARBLE’ın	bu	anlamda	çok	
önemli	olduğunu	söyledi.

Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Ba-
kanlığı	Maden	İşleri	Genel	Müdür	
Vekili	Mithat	Cansız,	Türkiye’nin	
doğaltaş	ve	mermerde	dünya	
rezervinin	yüzde	40’ına	sahip	
olduğunu	belirterek,	“İhracat	de-
ğerleri	ve	gayri	safi	milli	hasılaya	
bakıldığında,	olmamız	gereken	
yerde	değiliz.	Bu	sektörün	ihra-

cattaki	payını	artırmak	ve	kronik	
sorunlarını	çözmek	için	el	birliği	ile	
çalışacağız”	diye	konuştu.

	Ekonomi	Bakanlığı	İhracat	
Genel	Müdür	Vekili	Özgür	Volkan	
Ağar	ise,	MARBLE’ın	yeni	ortak-
lıkları	doğmasına	katkı	sağlayaca-
ğını,			kent	ve	bölge	ekonomisine	
önemli	bir	katma	değer	getireceği-
ni	ifade	etti.

	
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Türkiye	Mermer	Doğaltaş	ve	

Makineleri	Üretici	Birliği	Baş-
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kanı	(TÜMMER)		Başkanı	Raif	
Türk,	sektörün	yüksek	hedeflere	
ulaşması	için	MARBLE’ın	önemli	
kilometre	taşı	olacağına	inandığını	
belirterek,	“Mermercilik	bizim	için	
bir	aşktır.	Bugünün	koşullarında	
bir	vatanseverliktir.	Her	madenci	
ve	mermerci	ekonomik	savaşın	
yılmayan	mücadelecisidir.	Yetkili-
lerden	beklentimiz,	sektörün	başa-
rısı	için	gerekli	önlemleri	alması.	
Bu	zor	dönemi	el	ele	vererek	aşıp	
hedefimize	ulaşacağız”	dedi.

Ege	Maden	İhracatçıları	Birliği	
Başkanı	Mevlüt	Kaya	da,	slogan-
larının	“inadına	ihracat	ve	üretim”	
olduğunu	belirterek,	23.	MARB-
LE’da	30	ülkeden	214	katılımcı	
bulunmasının	çok	sevindirici	
olduğunu	söyledi.

4. Uluslararası Taş Kongresi
23.	MARBLE,	bu	yıl	dördün-

cüsü	gerçekleştirilen	Uluslararası	
Taş	Kongresi’ne	de	ev	sahipliği	
yapıyor.	Mermer	sektöründeki	üre-
timsel,	teknolojik,	mimari,	arkeo-
lojik	ve	sanatsal	gelişmelerin	yerli	
ve	yabancı	katılımcılar	tarafından	
bilimsel	ortamda	tartışılmasının	
hedeflendiği	kongre	kapsamında	
sergi	ve	atölye	çalışmaları	da	ger-
çekleştirildi.	‘Taş;	ekonomi,	finans	
ve	mevzuat’,	‘Taş;	kesme,	işleme	

MARBLE’a	bu	yıl	Avusturya,	
Azerbaycan,	Belçika,	Çin,	Dani-
marka,	Mısır,	İngiltere,	Fransa,	
Gürcistan,	Almanya,	Yunanistan,	
Hong	Kong,	Hindistan,	İran,	Irak,	
İsrail,	İtalya,	Japonya,	Lübnan,	
Mauritius,	Katar,	Rusya,	Suudi	
Arabistan,	Güney	Kore,	İspanya,	
İsviçre,	Birleşik	Arap	Emirlikleri,	
Birleşik	Krallık,	Amerika	ve	Viet-
nam	olmak	üzere	30	ülke	katıldı.

1998	yılından	bu	yana	
Uluslararası	Fuarlar	Birliği	(UFI)	
üyesi	olan	23.	MARBLE,	sek-
törde	kullanılan	iş	makineleri	

ve	teknolojisine	de	ev	sahipliği	
yaptı.	

23.	MARBLE’da,	ülkemizin	
zengin	rezervlerinden	çıkarılan	
seksenin	üzerinde	değişik	yapı	
ile	yüz	yirminin	üzerinde	renk	
ve	desendeki	mermerlerden	
örnekler	de	yer	aldı.	Ziyaretçiler,	
dünyada	yalnızca	Türkiye’de	
çıkarılan	Elazığ	Vişne,	Akşehir	
Siyah,	Manyas	Beyaz,	Bilecik	
Bej,	Ege	Bordo,	Milas	Leylak	ve	
Afyon	Şeker	gibi	mermer	çeşit-
lerini	de	yerinde	inceleme	fırsatı	
buldu.

30 ülkeden katılım

SEKTÖR
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ve	iyileştirme’,	‘Taş	ve	iç	mekan	
tasarımı’,	‘Taş	ve	kentsel	tasarım’,	
‘Kentsel	alanda	taş’,	‘Agrega’,	‘Taş	
ve	mimari	tasarım-yerel	yorumlar’,	
‘Antik	dönemde	taş’	ve	‘Afrodisi-
as’	konu	başlıklarının	yer	aldığı		
konferansa	Ece	Kılınç	Aksay,	Ali	
Çakmakoğlu,	Umut	Doğan,	Rama-
zan	Hacımustafaoğlu,	A.Bahadır	
Yavuz,	Fuzuli	Yağmurlu,	Elmas	
Erdoğan,	Ebru	Nuriye	Yıldız,	Elif	
Kafa,	Nezihat	Köşklük	Kaya,	Elif	
Kaya	Şahin,	Makbule	Nur	Bekar,	
Nilgün	Güneroğlu,	İsmail	Yıldırım	
Tosun,	Yakup	Anıt,	Çetin	Yeşilo-
va,	Sefer	Örçen	ve	Fatıma	Zehra	
Yüter	konuşmacı	olarak	katıldı.	4.	
Uluslararası	Taş	Kongresi	kap-
samında	yeni	fuar	alanı,	mer-
mer	fuarının	hazırlık	aşamaları,	
Türkiye’deki	çeşitli	mermer	ve	taş	
ocakları,	taş	ve	insan	etkileşimini	
vurgulayan	Türkiye	fotoğrafları	yer	
aldı.

İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	
ve	İZFAŞ	tarafından	Fuar	
İzmir’de	düzenlenen	23.	
MARBLE’a		48	ilden	895,	
30	ülkeden	214	firma	olmak	
üzere	1109	firma		katıldı.		
Lübnan,	İsviçre,	Vietnam	ve	
Avusturya’nın	yanı	sıra	82	
firmada	da	fuarda	bu	yıl	ilk	
kez	yer	aldı.	Türkiye’nin	doğal	
taş	çıkan	her	bölgesinden	ve	
dünyanın	dört	bir	yanından	
gelen	ağırlıkları	10	ile	30	ton	
arasında	değişen	işlenmiş,	yarı	
işlenmiş	ve	h	am	olmak	üzere	
yaklaşık	25	bin	ton	doğal	taş	
fuarda	sergilendi.	Dünyada	
alanında	düzenlenen	fuarlar	
içinde	ilk	3’te	yer	alan	MARBLE	
İzmir’de	doğal	taşlar	ile	fabrika	
makineleri,	ocak-iş	makineleri,	
ekipmanları	ve	sarf	malzemeleri	
sektörle	buluştu.	Geçtiğimiz	yıl	
MARBLE’a	32	farklı	ülkeden	
193’ü	yabancı	toplam	1103	
katılımcı	gelmişti.

Rakamlarla 
MARBLE 2017

SEKTÖR
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Sizlere	daha	önce	“kişiye	özgü	tıp”	
konusunu	yazarken	yeni	tür	ilaçları,	
tedavileri,	yazma	sözü	vermiştim.	Bu	
yazıda	biyoterapötik	ilaçlardan	söz	
edeceğim.	Biyoteknoloji,	tıpta	yepyeni	
bir	ufuk	açtı.	Konvonsiyonel	ilaçlar,	klasik	
tedavi	yöntemleri	hepsi	tekrar	gözden	
geçiriliyor.		Modern	biyoteknoloji,	hem	
bir	hastalığın	moleküler	nedenlerinin	
açıklanmasında,	hem	de	yepyeni	tanı	
yöntemlerinin	geliştirilmesinde,	sonuçta	
hedefe	yönelik	ilaç	ve	tedavilerin	
geliştirilmesinde	hayati	bir	rol	oynuyor.	
Böylece	belirli	bir	tedavinin,	belirli	
bir	hasta	ve	hastalık	için	faydalı	olup	
olmayacağını	ta	başından	bilebilmeyi	
sağlıyor.	Hastalığı	tam	hedeften	vurarak,	
durdurmanın	yolunu	açıyor.	Bu	tıpta	
çok	önemlidir.	Zira	biz,	bu	gün	ciddi	
hastalıklarda	örneğin	kanserde,	belirli	bir	
protokol	dahilinde	hareket	edebiliyoruz.	
Yani	benzer	hastalıkta	herkese	hemen	
hemen	aynı	tedaviyi	uyguluyoruz,	
iyi	gelip	gelmeyeceği	konusunda	
emin	olamıyoruz.	Halbuki	bu	gün	tıp,	
“hastalık	değil,	hasta	vardır”	anlayışını	
benimsiyor.	Her	hasta	için	ayrı	bir	tedavi	
protokolü	düzenlenmesini	önceliyor.	
O	nedenle,	moleküler	tanı	ve	tedavi	
giderek	iç	içe	geçiyor.	Moleküler	bilgilere	
dayanarak	bir	hastalık	saptandığında	
başarılı	tedavi	de	ardından	geliyor.	
Hücre	biyolojisindeki	yeni	bilgiler	yeni	

tedavileri,	yeni	tanı	ve	test	yöntemlerinin	
önünü	açıyor.

İlaçlar	artık	konvonsiyonel	ve	
biyoteknolojik	ilaçlar	diye	ayrılıyor.	
Yurtdışından	bazı	büyük	ilaç	firmalarının	
en	çok	kullanılan	on	ilacından	yedisi	
çoktan	biyoteknolojik	ilaç	oldu	bile.	
Dünya	biyoteknolojik	ilaç	pazarı	
daha	2012	de	170	milyar	USD’a	ve	
pazar	payı	da	%	18’e	ulaştı.	Bu	tür	
ilaçlar	genellikle	bir	canlı	hücre	içinde	
bir	protein	veya	antikorun	yeniden	
üretilmesi	yöntemiyle	elde	ediliyor.	
Yani	canlı	sistemler	kullanılarak	
yapılıyor.	Bir	anlamda	mayalanma	gibi	
düşünebilirsiniz.	Bir	hücreye	bunları	
üretilmesi	için	gereken	talimatı	veren	
genetik	bilgileri,	yani	DNA	bilgilerini	
eklediğinizde,	o	orijinal	hücrenin	
binlerce	kopyasını	elde	edebiliyorsunuz.	
Bunları	dondurup	laboratuar	sürecini	
tamamlıyorsunuz.		Üretim	yapacağınız	
zaman,	dondurduğunuz	bu	örnekten	
çözündürülen	5	–	10	cc	kopya	hücre,	
birkaç	gün	kültür	içinde	çoğaltılıyor,	
yeterli	miktar	çoğaltıldığında,	fabrika	
ölçeği,	büyük	üretim	tanklarına	alınıyor.	
15	gün	daha	çoğaltılıp,	hedef	protein	ve	
antikor	ayrılarak	saflaştırılıyor.	Bu	ürün	
işlenerek	nihai	kullanım	formülasyonuna	
getiriliyor.	Biyoteknolojik	veya	
biyoterapötik	ilacınız	hazırdır.	Bunlara	
biyofarmasötik	ilaç	diyoruz.	Bunların	

Biyoteknoloji	ve	Biyofarmasötikler

Enver OLGUNSOY
EBSO	Meclis	Üyesi

SAĞLIK

Türkiye’de, 
o da biyobenzer 

olarak, hücreden 
itibaren üretilebilen 

sadece tek bir ilaç 
bulunmaktadır. 

Bir kilogram 
biyoteknolojik ilaca, 

1 milyon dolar 
ödüyor bu gün 

Türkiye...
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biyobenzerleri	de	referans	
ilaçların	patent	süresi	bitince	
üretilebilir.	Avrupada	2010	yılında	
dahi,	en	çok	satılan	10	ilacın	
6’sı	biyoteknolojik	ilaçtı.	Bizde	
ise	2011	yılında	çıkan	663	sayılı	
KHK	ile	ancak	ruhsatlandırma	
işlemleri	başlatılmıştır.	2015	yılına	
geldiğimizde	Türkiyede	183	adet	
biyoteknolojik	ilaç	satılıyordu	ve	
hepsi	ithaldi.	Türkiye’de,	o	da	
biyobenzer	olarak,	hücreden	
itibaren	üretilebilen	sadece	tek	bir	
ilaç	bulunmaktadır.	Bir	kilogram	
biyoteknolojik	ilaca,	1	milyon	dolar	
ödüyor	bu	gün	Türkiye...

Şimdi	sağlık	otoritesine	düşen	
görev,	bu	tür	ilaçların	üretimini	
teşvik	ederek,	süratle	çağdaş	
dünyanın	tedavi	yöntemlerine	
ulaşmamızı	sağlamasıdır.	Zira	
konvonsiyonel	ilaçların	tedavi	
kabiliyetleri	sorgulanmakta,	artık	
modern	tıpta	yer	bulmaları	da	
tartışma	konusu	olmaktadır.

Aksi	takdirde	ithal	etme	
zorunda	kalınacaktır	ve	
hastalar	daha	çook	postacı	yolu	
gözleyecektir.	Neden	postacı	
demeyin,	zira	yeni	uygulamaya	
göre,	yurtdışından	getirilecek	ilacı	
artık,	Bakanlık	ithal	edecek	ve	
PTT	yoluyla	hastaya	gönderecek	
te	ondan…	Yani	postacı	eczacının	
görevini	de	üstlenecek	ve	devlet	
de	Türkiye’nin	en	büyük	ecza	
deposu	olacaktır.	Daha	önce	Türk	
Eczacıları	Birliği	tarafından	yapılan	
yabancı	ilaç	temini,	eczaneler	
kanalıyla,	eczacı	tarafından	
tariflenerek,	hastaya	bilgi	verilerek	
yapılırken,	şimdi	postacı	kapıyı	
tıklatacak.	Attığınız	bir	mektup,	
iki	şehir	arasında	bile	20	–	25	
günde	gidiyorken,	bakalım	acil	
bir	ilacınız	kaç	ayda	gelecek.	
Niçin	mi;	devlet	ilaçta	tasarruf	
yapacakmış	da	ondan.	Tabii	
yolda	gelirken	ilaç	bozulacakmış,	
kırılıp	dökülecekmiş,	hasta	yanlış	
kullanacakmış	onu	düşünen	
yok.	Varsa	yoksa	ilacı	ucuza	mal	
edelim.	Bakalım	postacı	kapıyı	
ikinci	kez	çaldığında,	hayatta	
olacak	mısınız?

İlaç	sanayisi	kritik	süreçlerin	analiz,	risk	değerlendirme	ve	
kontrol	aşamalarını	tanımlama	

açısından	en	hazır	sanayi	dalı	
durumundadır.	Günümüzde	ilaç	
firmaları	“herkese	uyan	tek	ölçü”	
yaklaşımından	uzaklaşarak	kişi-
selleştirilmiş	tedaviler	geliştirme	
ihtiyacını	kabul	etmeye	baş-
lamışlardır.	Ancak	geleneksel	
üretim	ve	kalite	işlevleri	kişisel-
leştirilmiş	tedavileri	geliştirmeye	
yönelik	değişimi	zorlaştırmak-
tadır.	

Bu	noktada	dördüncü	
endüstri	devriminin	ilaç	üretim	
işlemlerini	dönüştürücü	potansi-
yeli	olabilir.

Sanayi	4.0	kavramının	ilaç	
sanayisine	uygulanması	yani	
“Farma	4.0”	ciddi	ve	kapsamlı	
dönüşüm	gerektirmektedir.	Kişi-
selleştirilmiş	tedavilere	yönelim	
esnek	olmayan	kitlesel	üretim	
yerine	bireysel	olarak	yapılandı-
rılmış	ürünlerin	beklenen	kalite,	
güvenlik	ve	etkililikte	imalatına	
dönüşmelidir.	

Farma	4.0	insan,	bilgi	ve	tek-
nolojiye	ait	tüm	kaynakları	sanal	
bir	ağ	üzerinden	birleştiren	
operasyonel	bir	yaklaşımdır.	Bu	
bağlantılılık	şirketleri	duvarları-
nın	ötesine	uzatıp	bulut	bilişim	

ve	büyük	veri	analitikleri	gibi	
teknolojilerle	birleştirir.	Farma	
4.0,	şirketlerin	sağlam	fakat	es-
nek	olmayan	kitlesel	üretim	
süreçlerini	hızlı	ve	maliyet	et-
kin	ürünler	geliştirmeye	yarayan	
daha	esnek,	oldukça	otomati-
ze	yöntemlere	dönüştürür.

Farma	4.0’ın	tersine	pek	çok	
yaşam	bilimleri	şirketi	hala	ima-
lat	bilgilerini	kağıt	ortamda	
depolamakta	ve	dağıtmaktadır.	
Bu	durum	çalışanlar	ve	pay-
daşlar	arasında	işbirliği	ve	bilgi	
paylaşımını	sınırlayarak	kalite	
kontrol	sürecini	yavaşlatmakta-
dır.	Bulut	teknolojilerine	dayalı	
içerik	yönetimi	uygulamaları	
sayesinde	kalite	kontrol	faaliyet-
leri	daha	verimli	hala	getirilebilir.	
Ayrıca	son	yıllarda	hastalıkların	
biyolojik	mekanizmalarına	ilişkin	
anlayış	ve	birikimdeki	artış	bilim	
adamlarına	ilaç	geliştirmede	
yeni	fırsatlar	vermektedir.	

Kişiselleştirilmiş	tedavilerle	
hastaların	tedavi	paradigmaları-
nın	devrimsel	şekilde	değiştiril-
mesi	mümkündür.	

Farma	4.0	yaklaşımı	saye-
sinde	oldukça	karmaşık	süreç-
leri	gerektiren	yüksek	kaliteli	ve	
kişiye	yönelik	hassas	tedaviler	
başarı	ve	güvenle	üretilebilirler.

Farma 4.0
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Meclis	
Başkanı	Salih	Esen,	açılış	ve	baş-
kanlık	sunuşlarında	

bilindiği	üzere	18	Şubat	2017	Cu-
martesi	günü	Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	
Bakanı	Faruk	Özlü’yü	Odamızda	ağır-
ladıklarını	karşılıklı	görüş	alışverişinin	
yapılabildiği,	oldukça	samimi	bir	ortamda	
konuların	aktarıldığını	ifadeyle	katılım	
sağlayan	Meclis	üyelerine	teşekkür	etti.

Referandum süreci
Esen,	ülke	gündeminin	bir	taraftan	

yoğun	biçimde	Anayasa	referandumu-
na	kilitlenmişken,	bir	taraftan	da	zorlu	
dönemden	çıkmasını	sağlayacak	ve	
kalkınmasını	yaratacak	adımları	hayata	
geçirmenin	çabasını	verdiğini	belirtti.	
Öncelikle,	Anayasa	referandum	tarihi	
olarak	kesinleşen	16	Nisan’ın	ülkemiz	
için	hayırlı	olmasını	ve	bu	süreci	hu-
zurlu	bir	şekilde	atlatmamızı	temenni	
eden	Esen,	anayasa	değişikliğinin	ne	
getireceğinin	tüm	toplum	tarafından	tam	
olarak	bilinmesi	ve	görüş	farklılıkları-
nın	şiddete	dönüşmeden	sürecin	barış	
içerisinde	tamamlanmasının	önemli	

olduğunu	söyledi.	Uzun	zamandır	farklı	
yönlerden	kutuplaştırılmış	toplumu-
muzun	şimdi	de,	‘evet’	ve	‘hayır’cılar	
olarak	ayrıştırılmak	istendiğini,	birileri	
tarafından	karşıt	görüşteki	kişilerin	ölüm	
tehdidine	varacak	şekilde	zıtlaştırıldığını,	
her	zaman	olduğu	gibi,	bu	olumsuz	ve	
ayrıştırıcı	zihniyet	karşısındaki	tutumu-
muzun	sağduyu,	birlik	ve	beraberlik	
üzerine	olması	gerektiğini	dile	getirdi.	
Aksi	bir	tutumun,	süreci	baltalamak	bir	
yana,	referandum	sonrasında	da	mevcut	
gerginliğin	devam	etmesine	neden	ola-
cağını	vurgulayan	Esen,	bu	bağlamda	
Anayasa	değişikliğini	iyi	analiz	etmemiz	
ve	herkesin	kararına	saygı	göstermemiz	
gerektiğini	vurguladı.	

Öncelikli ulusal görevimiz
Sınır	ötesinde	sürdürülen	operas-

yonların	sıcak	bir	şekilde	devam	ettiğini,	
Fırat	Kalkanı	Harekâtı’nda	bugüne	kadar	
maalesef	69	şehit	verdiğimizi	söyleyen	
Esen,	şehitlerimize	Allah’tan	rahmet,	
acılı	yakınlarına	sabırlar	diledi.	Pek	çok	
kesimce	dile	getirildiği	üzere,	tüm	bu	
sürecin	yeni	bir	İstiklal	Savaşı	içerisinde	

Esen’den 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen,  

sınır güvenliğimizi 
sağlamanın en 
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olduğumuzu	gösterdiğini,	sınır	gü-
venliğimizi	sağlamanın	elbette	en	
öncelikli	ulusal	görevimiz	olduğunu	
bu	bağlamda	operasyonların	ivedi-
likle	başarıyla	tamamlanmasını	ve	
ülkemizin	artık	güvenlik	meselele-
rini	geride	bırakarak	küresel	gün-
demde	ekonomisiyle	söz	sahibi	
olmasını	ümit	ettiğini	söyledi.	

Salih	Esen,	bu	zorlu	süre-
cin	başarıyla	atlatılabilmesi	için	
hükümetimiz	tarafından	yoğun	
çaba	harcandığını,	Doğu	bölgele-
rimizdeki	illerimizin	her	anlamda	
yeniden	imarını	sağlayacak	olan	
yatırımların	canlandırılması	için	
ve	ülkemizdeki	en	önemi	yapısal	
sorunlardan	biri	olan	işsizliğin	
çözümü	için	başlatılan	çalışmaları	
bu	anlamda	heyecanla	izlediklerini	
söyledi.	

İzmir’in yatırımları
Diğer	taraftan	kentimiz	ve	

bölgemiz	bazında	hazırlanan	
projelerin	de	altyapımızın	güçlen-
mesi	ve	İzmir’in	hak	ettiği	konuma	
yükselmesi	bağlamında	heyecan	
verici	olduğunu,	Menemen-Alia-
ğa-Çandarlı	Otoyolu	projesinde	
ihale	kararının	verilmesinin	önemli	
bir	milat	olduğunu	hatırlatan	Esen,	
bunun	kentimizin	Marmara,	Trakya	

ve	Avrupa	ile	lojistik	ağını	güçlen-
direcek	önemli	bir	proje	olduğunu	
söyledi.	

Uzun	süredir	kentimizin	
gündeminde	olan	Körfez	Geçiş	
Projesi’nin,	İzmir’in	şehir	içi	trafik	
yükünü	azaltmakla	birlikte,	söz	
konusu	lojistik	ağını	daha	da	güç-
lendiren	bir	çalışma	olarak	dikkat	
çektiğini,	diğer	taraftan,	Alaçatı’da,	
kentimize	ikinci	bir	havalimanı	inşa	
edilmesine	ilişkin	projenin	oldukça	
dikkat	çekici	olduğunu,	nitekim	
yeni	bir	havalimanının,	özellikle	
turizm	alanında	ciddi	bir	kan	kaybı	
yaşayan	kentimize	yeniden	can	
getireceğine	inandığını	söyledi.	
İZBAN’ın	sefer	sayısını	artıracak	
olan	ve	İzmir-Ankara	Yüksek	Hızlı	
Tren	demiryolu	projesinin	ivedilikle	
tamamlanmasını	sağlayacak	olan	
girişimleri	heyecanla	beklediklerini	
dile	getirdi.

EBSO	Meclis	Başkanı	Esen,	
İzmir	Adliye	Sarayı’na	yönelik	
düzenlenen	terör	saldırısında	
şehit	düşen	Fethi	Sekin	anısına	
Bayraklı’da	büyük	bir	park	açılışı	
gerçekleştirildiğini	ifadeyle,	parkın	
açılışına	öncülük	eden	Büyükşehir	
Belediyemiz	başta	olmak	üzere	
tüm	yetkililere	teşekkür	etti.

Büyükşehir	Belediye	Başka-

nımız	Aziz	Kocağolu’nun	129	
arkadaşı	ile	beraber	307	yıl	hapis	
istemi	ile	yargılandığı	dava	sü-
recinin	bittiğini	ve	tüm	sanıkların	
beraat	ettiğini	dile	getiren	Esen,	
geçmiş	olsun	dileklerini	iletti.

EBSO Ailesi
1999-2005	yılları	arasında	

Odamızda	Meclis	Üyeliği	yapan	
İlhan	Ziya	Sincer	ve	1984-1989	
yılları	arasında	Meclis	Üyeliği,	
1986-1988	yılları	arasında	Yöne-
tim	Kurulu	Üyeliği	yapan	Yusuf	
Uz’un	vefat	ettiğini	hatırlatan	Esen,	
Merhumlara	Allah’tan	rahmet	
ailelerine	ve	yakınlarına	başsağ-
lığı	dileyerek,	Meclisi	bir	dakikalık	
saygı	duruşuna	davet	etti.

Yönetim	Kurulu	Başkanımız	
Ender	Yorgancılar’ın	Türkiye	Glo-
bal	Standartlar	Tedarik	Zinciri	ve	
Lojistik	Eğitim	Vakfı	Yönetim	Ku-
rulu	Başkanı	seçildiğini	belirterek	
kendisini	tebrik	etti	ve	görevinde	
başarılar	diledi.

Meclis	Üyesi	Erol	Paksu’nun	
tekrar	Ege	PLASDER	dernek	
Başkanlığına,	Meclis	Başkan	
Yardımcısı	Işın	Yılmaz’ın	ise	tekrar	
Türk	İtalyan	Ticaret	Odası	Yönetim	
Kurulu	üyeliğine	seçildiğini	belirte-
rek,	kendilerini	tebrik	etti.

MECLİS
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar,	
konuşmasının	başında	Meclise	

konuk	olan	Prof.	Dr.	Nuri	Azbar’ın	aynı	
zamanda	Odamız	Çevre	Komitesi	üyesi	
olduğunu,	komite	olarak	ciddi	çalışmalar	
gerçekleştirdiklerini	ve	bu	çalışmaların	bir	
kitap	haline	getirilerek	ilgili	bakanlıklara	
aktarılacağını	ifade	etti.	EBSO’nun	ko-
nuyla	ilgili	olarak	hem	belediyeden	hem	
üniversiteden	yetkililer	ile	Polonya	ve	
Almanya’da	katı	atık	tesislerini	incelemek	
amacıyla	bir	organizasyon	planladığını,	
bu	organizasyonun	ülkemize	ve	şehrimi-
ze	fayda	sağlamasını	ümit	ettiğini	söyledi.

Geçen	meclis	toplantısında	Nedim	
Anbar’ın	dile	getirdiği	Çeşme’de	meyda-
na	gelen	gemi	kazası	ile	ilgili	İzmir	Valiliği	
ve	Çevre	İl	Müdürlüğüne	bir	yazı	yazdık-
larını	belirterek,	gönderilen	cevabı	Meclis	
üyeleri	ile	paylaştı.

Yorgancılar,	İzmir	Adliyesi	önünde	

meydana	gelen	patlama	akabinde	İzmir	
Büyükşehir	Belediyesi	tarafından	bu	
alana	çok	güzel	bir	park	yapılarak	Şehit	
Polis	Fethi	Sekin’in	adının	verildiğini	ifa-
deyle,	bir	kez	daha	şehitlerimize	Allah’tan	
rahmet	diledi.

18	Şubat	2017	Cumartesi	günü	Bilim,	
Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanımızın	Oda-
mızı	ziyaret	ettiğini,	sorunlarımızı	anla-
tabilmek	açısından	bu	toplantının	önemli	
bir	fırsat	olduğunu,	Bakanımızın	özellikle	
üretim	reform	paketine	ilişkin	düzeltme-
lerin	nisan	ayında	çıkacak	torba	yasayla	
yapılacağını	dile	getirdiğini	söyledi.

İstihdam ve üretim seferberliği
7	Şubat	2017	tarihinde	Ankara’da	

Cumhurbaşkanımızın	katılımıyla	Türkiye	
Ekonomi	Şûrası’nın	gerçekleştirildiği-
ni,	Başbakan	ve	11	bakanın	katılımıyla	
geniş	kapsamlı	bir	toplantı	yapıldığını	
söyledi.	Yorgancılar,	özellikle	piyasanın	

Yorgancılar:	Varlık	fonu	
stratejik	adım

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
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tekrardan	canlandırılması,	küre-
sel	ekonomide	ülkemizi	ön	plana	
çıkartabilecek,	rekabet	şansımızı	
arttıracak	çalışmaların	yapılması	
ve	yapısal	reformlarla	ekonomiye	
odaklanılması,	güven	ve	istikrarın	
sağlanması	konularının	altı	çizilir-
ken,	görüşülen	en	önemli	konunun	
ise	Cumhurbaşkanının	gündeme	
taşıdığı	istihdam	seferberliği	oldu-
ğunu	vurguladı.

İstihdam	seferberliği	ile	ilgili	
olarak	tüm	Oda	üyelerine	duyuru	
yapıldığını	söyleyen	Yorgancılar,	
söz	konusu	paket	ile	200	bin	kişiye	
mesleki	eğitim,	topluma	yararlı	
çalışma	kapsamında	150	bin	kişiye	
istihdam,	Aralık	sonu	itibariyle	
ilave	yaratılan	her	istihdam	için	artı	
istihdam	desteği,	işbaşı	eğitim	ile	
500	bin	kişiye	istihdam	ve	kadın,	
engelli,	eski	mahkumlar	gibi	deza-
vantajlı	kesimlere	100	bin	konten-
jan	sağlanması	ile	ilgili	desteklerin	
bulunduğunu	dile	getirdi.	İstihdam	
desteği	ile	bir	işçinin	işverene	
maliyetinin,	yılsonuna	kadar	2	bin	
88	liradan	1314	liraya	gerileyeceği-
ni,	3	aylık	işbaşı	eğitimi	süresince	
kişilerin	maaşlarının	devlet	tarafın-
dan	ödeneceğini,	eğitim	sonunda	
kalıcı	istihdam	olur	ise	bu	kişilerin	
artı	istihdam	sayılıp	tüm	vergi	ve	
primlerini	9	ay	boyunca	devletin	
ödeyeceğini	söyledi.

Bu	kapsamda	İş-Kur’un	meslek	
kuruluşları	ve	sivil	toplum	örgütleri	
ile	protokol	imzalayarak	hizmet	
noktaları	oluşturmaya	başladığını,	
Odamızın	da	bu	kapsamda	İş-Kur	
ile	protokol	imzaladığını,	kısa	bir	
süre	sonra	iş	ve	işçi	bulma	ko-
nusunda	Odamız’ın	da	destek	
sağlayabileceğini	söyledi.

Ender	Yorgancılar,	piyasa-
lardaki	durgunluğun	sürekli	dile	
getirilmesi	neticesinde	hükü-
metin	de	elinden	geldiğince	
istihdam	desteğinin	yanısıra	
bankaların	faiz	oranlarıyla	ilgili	
piyasanın	hareketlenebilmesi	
için	bir	takım	çalışmalar	yap-
tığını	söyledi.	Daha	güçlü	bir	
Türkiye	olabilmemiz	için	mutla-

ka	ve	mutlaka	üretmemiz	gerektiği-
ni,	başka	şekilde	ayakta	kalabilme	
şansımız	bulunmadığını	belirtti.

Büyükanne projesi
Büyükanne	Projesi	Protokolü	

imza	töreninin	Çalışma	ve	Sosyal	
Güvenlik	Bakanı	Mehmet	Müezzi-
oğlu	ile	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	
Bakanı	Fatma	Betül	Sayan	Ka-
ya’nın	katılımıyla	gerçekleştirildiğini	
ama	proje	başlar	başlamaz	çok	
büyük	ilgi	gördüğü	için	kapatılmak	
zorunda	kalındığını,	proje	ile	kadın	
istihdamının	arzu	edilen	seviyeye	
ulaşılmasının	hedeflendiğini,	10	
tane	pilot	il	seçildiğini,	İstanbul,	
İzmir,	Bursa,	Ankara,	Kayseri,	Kon-
ya,	Sakarya,	Antalya,	Tekirdağ	ve	
Gaziantep’in	pilot	iller	arasında	yer	
aldığını,	proje	kapsamında	büyü-
kanneye	net	asgari	ücretin	yüzde	
30’u	yani	425	lira	katkı	sağlanaca-
ğını	ve	6	bin	aileyi	kapsayacağını,	
doğum	yapmış	annenin	asgari	1	
yıllık	geriye	dönük	sigortalı	olması,	
çocuğun	ilk	1	yaşının	içinde	olması	
şartlarının	arandığını	söyledi.	

Ekonomiye 
varlık fonu desteği
Bilindiği	üzere	Türkiye	Varlık	

Fonu’nun	geçen	sene	oluşturuldu-
ğunu,	bu	sene	itibariyle	şirketlerin	
TVF’ye	devrinin	gerçekleştirildiğini	
söyleyen	Yorgancılar,	Türkiye’de	
kurulan	ulusal	varlık	fonunun,	
hükümetimizin	elinde	bulunan	var-
lıkları	cari	veya	bütçe	fazlası	olan	
değerlerini	kontrol	etmek,	yönet-
mek	ve	bunları	geliştirmek	amacı	
ile	kurulan	özel	bir	yatırım	fonu	
olduğunu	belirtti.	Esas	amacının,	
alt	yapı	ile	kurulan	şirketleri	destek-
lemek,	yabancı	para	rezervlerine	
kıyasla	daha	yüksek	gelir	elde	
etmek,	denge	mekanizmaları	üret-
mek,	siyasi	ve	ekonomik	şoklara	
karşı	dalgalanmaları	azaltmak,	
tasarrufları	doğru	değerlendirmek,	
emtia	gelirlerindeki	dalgalanmaya	
çözüm	bulmak,	nakit	akışını	doğru	
yönetmek	ve	politik	stratejilerin	
varlığını	yani	gelecek	ile	ilgili	politik	
stratejilerinin	belirlenmesi,	kulla-
nılması	olarak	sıralanabileceğini	
söyledi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar,	dünyada	yaklaşık	52	
ülkede	78	tane	fon	olduğunu,	bu	
52	ülkenin	35’i	sadece	cari	açık,	
42	tanesinin	sadece	bütçe	açığı,	
30	tanesinin	de	hem	cari	açık	
hem	de	bütçe	açığı	veren	varlık	
fonları	olduğunu	belirtti.	Bölgesel	
dağılımlarının	Asya’da	yüzde	40,	
Orta	Doğu’da	yüzde	40,	Avrupa’da	
yüzde	13,	Amerika’da	yüzde	3,	Af-
rika’da	yüzde	3,	diğerlerinin	yüzde	
1	olduğunu,	dünyadaki	ulusal	varlık	
fonları	için	3	tip	örnekleme	yapı-
labileceğini,	birinin	dev	emeklilik	

fonlarını	biriktirmeyi	başaranlar,	
ikincisinin	ödemeler	dengesi	
fazla	verenler,	üçüncüsünün	de	
kaynak	veya	maden	geliri	ihraç	
ederek	bütçe	fazlası	yaratanlar	
olduğunu	anlattı.

Dünyanın	en	büyük	ulusal	
varlık	fonlarının	Japonya,	Nor-
veç,	Çin,	Birleşik	Arap	Emirlik-
leri	şeklinde	sıralanabildiğini	
söyleyen	Yorgancılar,	Santiago	
İlkeleri	adı	altında	varlık	fonları	
ile	ilgili	bir	çalışma	yapıldığını,	
buna	göre;	varlık	fonlarının	
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kanun	alt	yapısı	olması,	maliye,	merkez	
ve	hazine	koordinasyonunun	sağlanması,	
bağımsız	atanan	yöneticilerin	fonun	mak-
simum	çıkarlarını	gözeterek	karar	verme-
leri,	yıllık	raporlama	yapılması,	bağımsız	
denetimin	sağlanması,	etik	kurallarının	
profesyonellik	dahilinde	gerçekleştirilme-
si,	ticari	hedefler	konulması,	hissedarların	
hakları	ve	politikaları	bulunması,	etkili	risk	
yönetimi	yapılması,	sahibinden	ope-
rasyonel	bağımsızlık	gerçekleştirilmesi,	
kamusal	şeffaflık	bulunması	ve	açıkça	
belirlenmiş	yatırım	politikaları	olması	gibi	
24	kriter	belirlendiğini	dile	getirdi.	

Şeffaflık hassasiyeti
Yorgancılar,	Santiago	İlkeleri’nin	

dışında	şeffaflığa	ilişkin	soru	işaretlerini	
gidermek	için	Linaburg	Maduell	şeffaflık	
endeksinin	dünyadaki	varlık	fonlarına	
uygulandığını,	Çin	ve	Ortadoğu	fon-
ları	yoğunlukta	olmak	üzere	25	fonun	
şeffaflığının	ortalamanın	altında	kaldığını	
söyledi.	Buna	göre	fonun	kurulma	ama-
cının;	varlığının	kaynakları	ve	devletin	
payı	hakkında	bilgi	vermesi,	güncel	ve	
bağımsız	denetimden	geçmiş	yıllık	ra-
porlar	vermesi,	yatırım	yaptığı	şirketlerin	
konumu	ve	elindeki	hissesi	hakkında	bilgi	
vermesi,	elindeki	yatırımın	toplam	piyasa	
değeri,	getirisi	ve	yönetim	harcamaları	
hakkında	bilgi	vermesi,	etik	standartla-
rı,	yatırım	politikası	ve	yönetim	ilkeleri	

hakkında	nasıl	caydırıcı	olduğu	hakkında	
bilgi	vermesi,	net	bir	stratejisi	ve	hedefi	
olması,	geçerli	olması	halinde	fon	yatırım	
yaptığı	şirketler	hakkında	iletişimden	
finansal	yapısına	kadar	bilgi	vermesi	gibi	
kriterleri	bulunduğunu	ifade	etti.

Dünyadaki	en	başarılı	varlık	fonu-
nun	Norveç	fonu	olduğunu	dile	getiren	
Yorgancılar,	Norveç‘te	bir	gün	petrolün	
biteceği	dahi	göz	önüne	alınsa	fonun	
gelirinin	tüm	ülke	vatandaşlarını	destek-
leyebilecek	boyuta	olduğunu,	şu	anki	
değerinin	885	milyar	dolar	olan	fonun	
mali	sonuçlarının	aylık,	üç	aylık	ve	yıllık	
raporlar	olarak	kamuoyu	ile	paylaşıldı-
ğını,	bağımsız	denetime	tabii	olduğunu,	
uluslararası	standartta	stratejik	kararla-
rının	parlamento	onayına	tabi	olduğunu	
söyledi.	

Büyük projelere yatırım
Türkiye	Varlık	Fonu’ndan	beklenti-

lerin;	kuruluş	aşamasındaki	sermaye	
piyasalarının	büyümesi	ve	derinleştirile-
rek	hızlandırılması,	otoyol,	kanal,	köprü	
havalimanı,	nükleer	enerji	santralleri	gibi	
yatırımların	alt	yapı	projelerine	kamunun	
daha	fazla	borcu	arttırılmadan	finansman	
sağlanması,	savunma	sanayi	yazılım	
gibi	teknolojilerde	stratejik	sektörde	yeni	
şirketlerin	sermaye	ve	proje	bazında	
desteklenmesi,	arz	güvenliği	sağlamak	
için	doğalgaz	petrol	gibi	yurt	dışı	stratejik	

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
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MECLİS



51MART 2017

bağlılıklarımızın	bürokratik	kısıtla-
malara	herhangi	bir	şekilde	bağlı	
olmadan	doğrudan	yatırım	yapıla-
bilme	imkânının	sağlanması,	islami	
finans	varlıklarının	kullanılmasının	
yaygınlaştırılması	olarak	belirlendi-
ğini	söyledi.

Yorgancılar,	varlık	fonunun	
finansman	kaynakları	arasında;	
özelleştirme	gelirleri,	TMSF,	DASK,	
vakıfların	gelirleri,	kamu	varlık-
larının	menkul	kıymetleştirerek	
transferi,	emeklilik,	işsizlik	fonları	
olduğunu	belirtti.	Denetimin,	üçlü	
denetim	mekanizması;	yabancı	ba-
ğımsız	denetim,	kamu	elemanları	
tarafından	denetim,	Türkiye	Büyük	
Millet	Meclisi	Plan	Bütçe	Komisyo-
nu’nun	denetimi	ile	gerçekleştirildi-
ğini	söyledi.	

Varlık	fonu	ile	ilgili	çekincelerin;	
fona	devredilen	varlıkların	haczedi-
lemeyeceği,	üzerine	ihtiyati	tedbir	
konulamayacağı,	fon	ve	kuracağı	
şirketler	ve	alt	fonlarda	gelir	vergisi,	
kurumlar	vergisi,	emlak	vergisi	
ve	ilgili	yasalarda	belirtilen	diğer	
vergilerden	muaf	olacağı,	ayrıca	
vergi	ödemeyeceği	ve	diğer	kamu	
kaynaklarını	da	gelir	olarak	kul-
lanacağı	için,	bir	yanda	kamusal	
gelir	kaybına,	diğer	yanda	kamu	
zararına	neden	olabileceği,	fon	
kaynağının	yurtiçindeki	kaynaklara	
dayanıyor	olması,	Sayıştay’ın	de-
netiminden	çıkması,	3	yıllık	stratejik	
planının	yayınlanmamış	olması,	
internet	sitesinin	oluşturulmaması,	
finansman	sağlanırken	Türkiye	Var-
lık	Fonu	portföyü	üzerinde	teminat,	
rehin,	kefalet	ve	ipotek	tesisine	
imkan	tanınmasının	soru	işaret-
lerine	neden	olması,	BDDK’nın	
bankalar	ve	finansal	kuruluşlar	için	
bağlayıcı	kurallardan,	Varlık	Fonu	
Yönetiminin	bağımsız	mı	olduğu,	
BOTAŞ,	TPAO	için	EPDK	kural-
larının	geçerliliğini	koruyacak	mı	
hususlarında	belirsizlik	bulunması	
olduğunu	dile	getirdi.	

Stratejik adımlar
Varlık	fonunun	olumlu	yansıma-

larının	doğru	yönetildiği	takdirde,	

şeffaf	ve	güvenilirliği	sağlayabilece-
ği,	Türkiye	için	önemli	bir	stratejik	
adım	ve	önemli	bir	reform	olacağı	
gibi,	Türkiye’nin	uluslararası	kre-
dibilitesine	olumlu	etki	yapacağı,	
mevcut	fonların	reel	sektöre	uzun	
vadeli	yatırım	çerçevesine	olanak	
sağlayacak	bir	üst	fonda	birleştiril-
mesinin	pozitif	bir	çarpan	etkisi	ile	
uzun	vadede	büyüme	ve	istihdama	
olumlu	katkıda	bulunabileceği,	
devlete	ait	kurumların	öncelikli	
olarak	özelleştirme	yoluyla	yaban-
cılara	devredilmesi	yerine	menkul	
kıymetleştirme	yoluna	gidilerek	
finansman	kaynağında	öncelikli	
olarak	yurtiçi	kaynakların	tercih	
edilmesinin	stratejik	açıdan	önemli	
bir	katkı	sağlayabileceği,	doğru	
stratejilerle	güven	ve	farkındalık	
yaratılabilirse,	“yastık	altı”	tasarruf-
ların	önemli	bir	bölümü	de	ekono-
miye	kazandırılabilir,	piyasada	ya	
da	ekonomide	sert	dalgalanmaların	
olduğu	dönemlerde	özellikle	yaban-
cı	yatırımcıların	gerçekleştirebilece-
ği	fon	çıkışlarının	negatif	etkilerinin	
minimuma	indirilmesini	mümkün	
kılabilir	şeklinde	sıralanabileceğini	
dile	getirdi.

Yorgancılar,	şu	ana	kadar	varlık	
fonuna	devrolan	şirketler	arasın-
da;	Milli	Piyango,	Jokey	Kulübü,	
TÜRKSAT,	Deniz	Yolları,	BOTAŞ,	
TÜRKSAT,	ÇAYKUR,	Halk	Ban-
kası,	Ziraat	Bankası,	Türk	Hava	
Yolları,	Türk	Telekom,	İzmir	Limanı	
gibi	kurumların	yer	aldığını	belirtti.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar,	bilindiği	üzere	23	Ocak	
2017	tarihi	itibariyle,	Odamızın	
verdiği	tüm	belgelerin	elektronik	
ortamdan	alınabileceğine	ilişkin	bir	
duyuru	gerçekleştirdiklerini,	artık	
belge	almak	için	Oda’ya	gelmeye	
gerek	kalmadığını	söyledi.

Müjdat	Gezen	Sanat	Merkezi’ne	
gerçekleştirilen	kundaklama	olayını	
şiddetle	kınadığını	ifade	eden	Yor-
gancılar,	herkesin	aynı	düşünceye	
sahip	olmasının	beklenmediğini	
ancak	ne	kadar	farklı	düşünceye	
sahip	olunursa	olunsun	insanların	
bir	birlerine	saygı	duymak	zorunda	

olduklarını,	referandum	öncesinde	
bu	tip	provokatif	hareketlerin	toplu-
mu	daha	çok	gereceğini	dile	getirdi.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO	Yönetim	Kurulu	

Başkanı	Yorgancılar,	Meclis	üyesi	
sanayicilerin	gündeme	getirdikleri	
konuları	değerlendirirken,	
Metin	Akdaş’ın	PETKİM	ile	
ilgili	açıklamalarına	katıldığını,	
projelerin	mutlaka	desteklenmesi	
gerektiğini,	Yönetim	Kurulu	olarak	
ne	gerekiyorsa	yapmaya	hazır	
olduklarını	söyledi.

Gülçin	Güloğlu’nun	ifade	ettiği,	
Geri	Dönüşüm	Organize	Sanayi	
Bölgesi	ile	ilgili	bir	çalışma	başlat-
tıklarını,	ön	talepleri	toplayarak,	
yaklaşık	350-400	dönümlük	alan	
için	İzmir	Büyükşehir	Belediye	
Başkanı	ve	İzmir	Valisi’ni	ziyaret	
ettiğini,	yer	konusunda	iki	ilçe	
düşündüklerini	ancak	henüz	netlik	
kazanmadığını,	EBSO	olarak	
üzerlerine	düşeni	yapmaya	hazır	
olduklarını	dile	getirdi.

Feyyaz	Ünal’ın	dile	getirdiği	
kentsel	dönüşüm	süreci	ile	ilgili	
görüşlerine	aynen	katıldığını,	
kentsel	dönüşümün	depremlerden	
sonra	daha	fazla	gündeme	gelmesi	
yerine	en	kısa	sürede	devlet	
ve	yerel	yönetimler	tarafından	
planlanarak	acilen	uygulamaya	
geçmesinin	yaşanacak	bir	
depremde	can	kaybının	
yaşanmamasını	sağlayabileceğini	
vurguladı.

Hayri	Dursunoğlu’nun	
ifadelerine	teşekkür	eden	
Yorgancılar,	görevde	oldukları	
sürece	vazifeleri	gereği	sonuna	
kadar	ellerinden	gelen	çabayı	
gösterip,	çözüm	bulmaya	gayret	
edeceklerini	belirtti.	EBSO’nun	64	
tane	sektörü	olduğunu,	hepsinin	
ayrı	sıkıntısı	bulunduğunu,	bazı	
sektörlerin	birbirini	etkileyebilecek	
üretimlerinin	de	bulunduğunu	
ama	bunları	hiddetlenerek	değil	
konuşarak	aşabileceklerini	dile	
getirdi.
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Metin Akdaş
Cari	açığı	plastik	hammaddesi	
üretimiyle	kapatabiliriz
EBSO	Meclis	Üyesi	Metin	Akdaş,	

Özer	Küçükgöl’ün	Prof.	Azbar’a	evsel	
atıklardan	enerji	üretimi	yapan	tesis	var	
mı	şeklinde	bir	soru	yönelttiğini,	Tire	
OSB	Müteşebbis	Heyet	Başkanı	olarak	
yaklaşık	2	ay	önce	Tire	OSB’de	böyle	bir	
işletmenin	açıldığı	bilgisini	paylaşmak	
istediğini,	firmanın	topladığı	atıklardan	
metan	gazı	elde	ederek,	bu	gazı	elektrik	
enerjisine	çevirip,	yıllık	6.4	MW	enerji	
üretmeyi	hedeflediğini	söyledi.

Akdaş,	bilindiği	üzere	cari	açığın	en	
büyük	kaynağının	enerji	olduğunu,	onun	
dayandığı	en	büyük	kaynağın	da	petro-
kimya	olduğunu,	2016	yılında	56	milyar	
dolar	dış	ticaret	açığı	veren	ülkemizin	dış	
ticaret	açığının	20	milyar	dolarının	kimya	
sanayinden,	bu	açığın	yüzde	60’ının	
petrokimyasal	ürünlerden	kaynaklandığı-
nı	söyledi.	Petrokimyasal	ürün	kullanan	
başta	plastik	olmak	üzere	tüm	kimya	
sanayimizin	hammadde	olarak	ithalata	
bağımlı	hale	geldiğini,	2016	yılında	polie-
tilen	türleri	(AYPE,	YYPE,	Lineer	AYPE)	
için	2,3	milyar	dolar,	polipropilen	türleri	

Sanayicinin	gündemi	
sektörler	ve	ekonomi

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Meclis	Üyesi	sanayiciler,	Türkiye	gündeminde	Anayasa	referandumu	ve	dış	
politikadaki	gelişmelerin	ağırlık	kazandığı	ortamda	sektörler	üzerinden	ekonomiye	dikkat	çekti.	Türki-
ye’nin	cari	açık	kaleminde	enerji	ithalatının	payına	işaret	eden	sanayiciler,	petrokimya	yatırımları	ve	

plastik	hammaddesi	üretiminin	buna	çare	olabileceğini	vurguladı.	Çevreyi	ve	tarihi	koruyarak	kentsel	dö-
nüşümün	hızlandırılmasını,	daha	nitelikli	ve	çevre	duyarlılığı	olan	yapılar	üretilmesine	imkan	sağlanmasını	
isteyen	sanayiciler,	inşaat	sektörünü	ve	dolayısıyla	ülke	ekonomisini	canlandıracak	bir	dönüşümün	avan-
tajlarına	işaret	etti.	EBSO	Meclis	Üyesi	sanayiciler,	geri	dönüşüm	sektörünün	önemine	de	dikkat	çekerken,	
EBSO	öncülüğünde	kurulacak	Geri	Dönüşüm	İhtisas	OSB’nin	bu	alanda	önemli	bir	boşluğu	dolduracağını	
söyledi.	Sanayi	üretiminin	yanısıra	tarımsal	üretimin	önemini	de	gündeme	getiren	sanayiciler,	özellikle	zey-
tin	ağaçlarının	korunmasında	hassas	davranılmasını	istedi.	Türkiye	Varlık	Fonu’nun	büyük	projelere	kamu	
borcunu	artırmadan	kaynak	sağlaması	amacını	 da	gündeme	getiren	sanayiciler,	 fon	 kapsamına	alınan	
şirketlerin	vergi	muafiyeti	nedeniyle	yeni	borç	yaratılmaması	uyarısında	bulundu.
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(Homopolimer,	kopolimer)	için	2.3	
milyar	dolar,	polistiren	türleri	için	
695	milyon	dolar,	PVC	türleri	için	
705	milyon	dolar	ithalat	yapıldığını	
vurguladı.	Plastik	hammaddeler	
konusunda	ortalama	yüzde	80	
oranında	dışa	bağımlı	olduğumu-
zu,	geçen	yıl	polietilen	hammadde	
üretimi	yaklaşık	360	bin	ton	se-
viyesinde	gerçekleşirken,	bunun	
yüzde	20’lere	varan	kısmı	da	ihraç	
edilirken,	tüketimin	2	milyon	kilog-
ram	civarında	olduğunu,	üretiminin	
talebi	karşılama	oranının	2016	yılı	
için	yüzde	15	seviyesinde	gerçek-
leştiğini	bildirdi.

Türkiye’nin,	Çin	ve	Hindis-
tan’dan	sonra	en	fazla	plastik	
hammadde	ithal	eden	ülke	olduğu-
nu,	ayrıca	yurt	içi	ihtiyacını	yurt	içi	
üretimle	karşılama	oranı	en	düşük	
olan	dünyanın	tek	ülkesi	konumun-
da	bulunduğunu	belirtti.	Yeni	yatı-
rımlar	yapılmadığı	takdirde	artan	iç	
talep	nedeni	ile	sektörün	giderek	
daha	da	küçüleceğini,	ülkemizin	bu	
sektörde	üretimden	çekilmek	zorun-
da	kalacağını	ve	çoğunluğu	KOBİ	
statüsünde	olan	sanayicimizin	ciddi	
derecede	mağdur	olacağını	ifade	
etti.

Metin	Akdaş,	Türkiye	yurt	dışı	
üreticiler	için	spot	bir	pazar	olduğu	
için	yurt	dışı	piyasalarda	fiyatların	
yükselme	dönemlerinde,	Türkiye’ye	
mal	verilmediğini,	ürünlerin	genel	
olarak	fiyatları	yüksek	pazarlara	yö-
neldiğini,	fiyatların	düşme	dönemle-
rinde	ise	ellerindeki	yüksek	maliyetli	
malların	Türkiye’ye	daha	düşük	
fiyatlardan	verildiğini	dile	getirdi.	
Sanayide	maliyetlerin	neredeyse	
yüzde	75’ini	hammadde	maliyetinin	
oluşturduğunu,	hammadde	fiyatla-
rının	çok	dalgalı	olduğu	bir	ortam-
da	ithalata	bağımlı	olmanın	fiyat,	
kur	ve	teslimat	konusunda	riski	
artırdığını,	bu	nedenle	sanayicinin	
olması	gerekenden	daha	fazla	stok	
ile	çalışmak	zorunda	kaldığını	ki	
bunun	da	maliyet	anlamına	geldiği-
ni	söyledi.

Son	zamanlarda	hükümetin	
açıkladığı	proje	bazlı	yatırım	des-
teklerinin,	üretim	reform	paketinin,	

stratejik	yatırımlara	
teşvik	gibi	önlem-
lerin,	petrokimya	
gibi	stratejik	nitelik-
teki	yeni	yatırımla-
rın	önünü	açsa	da	
imalat	sanayine,	
üretime	yatırım	
yapılmadan,	cari	
açığı	kapatmanın	
mümkün	olmaya-
cağının	unutulma-
ması	gerektiğini,	
ayrıca	istihdamın	
artırılmasının,	Ar-
Ge	ve	tasarımın	geliştirilmesinin,	ih-
racatın	artırılmasının	katma	değerli	
ürünlere	ve	Sanayi	4.0’a	geçmenin	
mümkün	olmadığını	vurguladı.	

Petrokimyanın merkezi İzmir
Petrokimya	sanayi	merkezinin	

İzmir	olduğunu,	PETKİM’in	İzmir	
Aliağa’da	1985	yılından	beri	üretim	
yaptığını,	özellikle	son	zamanlarda	
oluşan	fırsatlarla,	PETKİM’in	kapa-
sitesini	artıracak	yeni	yatırımlar	ile	
polistren	gibi	hammadde	üretimi-
ne	yönelmesi	gerektiğini,	aslında	
bunun	bir	mecburiyet	olduğunu	
dile	getiren	Akdaş,	zira	PETKİM’in	
özelleştirme	ihalesi	sözleşmesinde,	
ülkenin	petrokimya	hammadde	ihti-
yacını	karşılamaya	yönelik	yatırım	
yapma	taahhüdü	bulunduğunu	
söyledi.

Tüm	sanayi	sektörlerine	girdi	
sağlayan	petrokimya	sektörüne	
yeni	bir	yatırımın	Türkiye’yi	dünya	
liginde	etkin	bir	oyuncu	yapabilece-
ğini,	zira	bu	sektörün;	petrokimya	
deneyimi,	iyi	ürün	kalitesi	olduğu-
nu,	krizlere	dayanma	açısından	
sektörün	esnek,	dinamik,	hızlı	karar	
alabilen,	proaktif	bir	işletme	yapı-
sına	sahip,	KOBİ’lerinin	rekabetçi,	
makine	parkının	Avrupa	ve	diğer	
ülkelere	göre	son	derece	yeni,	
hammaddeye	talebin	fazla,	yete-
rince	mesleki	örgütlenmeye	sahip	
olduğunu	dile	getirdi.

Akdaş,	bu	ülkenin	mutlaka,	oto-
yollara,	köprülere,	tünellere	ihtiyacı	
bulunduğunu	ama	önce	üretimi	artı-
racak	temel	sektörlerde	fabrikalara	

ihtiyaç	olduğunu,	bunların	başında	
da	petrokimya	sektörünün	geldiğini	
belirterek,	Yönetim	Kurulundan	bu	
konudaki	girişimleri	teşvik	etmesini,	
hükümetimize	mutlaka	bu	konuyu	
aktarmasını	talep	etti.

EBSO	Meclis	Başkanı	Salih	
Esen,	Akdaş’ın	ifade	ettiği	konunun,	
son	zamanlarda	dile	getirilmesi	
gereken	realitelerden	biri	olduğunu,	
PETKİM	özelleştirildiği	vakit	her	ne	
kadar	SOCAR’ın	PETKİM’in	kapasi-
tesinin	arttırılması	ile	ilgili	konu	
sözleşmede	yer	alsa	da	ne	yazık	
ki	polimer	arzını	arttırmak	yerine	li-
man	yatırımı,	rafineri	yatırımı,	enerji	
yatırımlarının,	yatırım	olarak	lanse	
edildiğini	söyledi.	Bu	gerçeğin	Eko-
nomi	Bakanımız	tarafından	gayet	
net	bilindiğini	Odamız’a	yaptığı	zi-
yareti	esnasındaki	ifadelerinden	an-
laşıldığını,	aynı	zamanda	PETKİM	
Genel	Müdürü	ile	yaptığı	görüşme-
de	de	Genel	Müdürün	PETKİM’in	
polimer	arzının	arttırılması	yönünde	
SOCAR’ın	genel	politikasının	oluş-
tuğunu	ifade	ettiğini	söyledi.

Esen,	PETKİM’in	yatırımlarının	
mutlaka	ve	mutlaka	plastik	ham	
madde	üretiminin	arttırılmasına	
yönelik	olmasının	her	fırsatta	altının	
çizilmesi	gerektiğini	ifade	etti.	

Gülçin Güloğlu
Geri	dönüşüm	
ihmal	edilmemeli
EBSO	Meclis	Üyesi	Gülçin	Gü-

loğlu,	küresel	ekonomide	rekabetin	
hızla	artması,	doğal	kaynakların	
azalması	ve	hammadde	maliye-
tinin	her	geçen	gün	yükselmesi,	

Metin
Akdaş

Gülçin
Güloğlu
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teknolojinin	sürekli	gelişerek	geri	
dönüşüm	hammaddelerinin	kul-
lanım	olanaklarının	artması	gibi	
nedenlerle	dünyada	geri	dönüşüm	
hammaddeden	yapılmış	ürünlerin	
her	geçen	gün	arttığını	ve	tüketiciler	
tarafından	tercih	edildiğini	söyledi.	
Özellikle	plastik	sektöründe	cari	
açığın	kapanması	için	tabii	ki	yeni	
petrokimya	tesislerine	ihtiyaç	bu-
lunduğunu	fakat	bu	açığı	kapatmak	
için	oldukça	düşük	maliyeti	olan	
geri	dönüşümün	unutulmaması	ge-
rektiğini,	bu	noktadan	bakıldığında	
Türkiye’de	geri	dönüşüm	bilincinin	
gerek	devlet	politikaları,	gerekse	
toplum	bilinci	açısından	sınıfta	kal-
dığını	dile	getirdi.

Geri	dönüştürülmüş	maddelerin	
hammadde	ihtiyacının	tamamını	
karşılaması	beklenmese	de	gelişen	
geri	dönüşüm	pazarının,	ekono-
mik	ve	çevresel	etkileri	göz	önüne	
alındığında	geri	dönüşümün	yeşil	
ekonomide	önemli	rol	oynadığını	
belirtti.	Güloğlu,	Avrupa	Ekonomik	
Bölge	sonuç	raporunda,	geri	dönü-
şümle	ilgili;	geri	dönüşümden	elde	
edilen	gelirlerin	giderek	arttığı,	geli-
şen	Asya	ekonomisi	ve	AB	direk-
tiflerinin	Avrupa’da	geri	dönüşümü	
artırdığı,	geri	dönüşümün	yakma	
veya	depolamaya	göre	daha	fazla	
istihdam	yarattığı,	geri	dönüşümün	
ekonominin	gereksinim	duyduğu	
kaynak	ihtiyacının	büyük	kısmını	
karşılayabilir	ve	böylelikle	kaynaklar	
üzerindeki	baskıyı	azaltabileceği	
sonucunun	çıktığını	ifade	etti.

Avrupa	Birliği’nde	geri	dönü-
şümün	birçok	politika	belgesinde	
önemli	yer	tuttuğunu,	AB	Sürdürü-
lebilir	Kalkınma	Stratejisi”nin	genel	
hedefinin;	“Yenilenebilir	olmayan	
doğal	kaynakların	ve	hammaddele-
rin;	çevresel	etkilerin	azaltılmasına	
yönelik	olarak,	kaynak	verimliliğinin	
artırılmasıyla,	yenilenebilir	doğal	
kaynakların	yeniden	oluşma	kapa-
sitelerini	geçmeyecek	bir	hızda	kul-
lanılması”	olduğunu,	bu	stratejinin	
hedeflerinden	birinin	ise;	“Yaşam	
döngüsü	kavramını	uygulayarak,	
yeniden	kullanım	ve	geri	dönüşümü	
teşvik	ederek	doğal	kaynakların	

verimli	kullanımını	ar-
tırmak	ve	atık	üretimini	
önlemek”	olduğunu	
belirtti.	

Güloğlu,	bu	kap-
samda	hem	sanayici-
lere	hem	de	EBSO’ya	
birçok	görevler	
düştüğünü,	yasal	
düzenlemelerin	tekrar	
gözden	geçirilerek	geri	
dönüşüm	tesislerinin	
özendirici	olması	ko-
nusunda	teşvik	siste-
minin	güncellenmesi,	
geri	dönüşüm	hammaddelerinden	
imal	edilmiş	ürünlerin	‘’çevreci	ürün-
ler’’	adı	altında	değerlendirilerek,	bu	
ürünlere	KDV	indirimi	getirilmesi	ve	
böylece	tüketicinin	çevreci	ürünleri	
almaya	yönlendirilmesi,	geri	dönü-
şüm	hammadde	ile	üretim	yapan	
firmaların	teşvik	kapsamına	alınma-
sı,	geri	dönüşüm	tesislerine	yönelik	
ihtisas	organize	sanayi	bölgelerinin	
kurulması	gerektiğini	ifade	etti.	

Geri	dönüşüm	tesislerinin	yer	
bulmaktan,	bürokrasinin	ve	ağır	
yönetmeliklerin	kıskacında	ne	
zor	şartlarda	üretim	yaptıklarının	
ortada	olduğunu	hatırlatan	Güloğlu,	
böyle	bir	ortamda	Türkiye’de	ilk	geri	
dönüşüm	ihtisas	organize	sanayi	
bölgesinin	EBSO	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Yorgancılar’ın	başlattığı	
çalışma	ile	kurulacağını	düşündü-
ğünü	söyledi.	

Feyyaz Ünal
Kentsel	dönüşüm	
hızlanmalı	
EBSO	Meclis	Üyesi	Feyyaz	

Ünal,	genel	olarak	kentsel	dönü-
şümün	1999	depreminden	sonra	
deprem	riski	bulunan	yaklaşık	6.6	
milyon	binanın	yenilenmesi	olarak	
bilindiğini	hatırlatırken,	2012	yılında	
çıkan	kanunla	afet	riski	altındaki	
yapıların	yenilenmesi	ile	ilgili	uy-
gulamada,	ilk	olarak	riskli	yapıların	
tespit	edildiğini,	devamında	yapı	
malikleri	ve	müteahhitlerin	karşı	
karşıya	gelip	ortak	bir	proje	ger-
çekleştirdiğini,	paydaşların	üçte	iki	
çoğunluğu	ile	yapının	yıkılmasına,	

yenilenmesine	karar	
verilebildiğini,	yıkım	
sürecinin	60	günlük	ek	
30	gün	bir	sürede	ger-
çekleştirildiğini,	inşaat	
ruhsatı	için	başvuru	
yapılarak,	iskân	alındı-
ğını	söyledi.	Bu	süreç	
boyunca	devletin	ciddi	
desteklerinin	bulundu-
ğunu,	en	fazla	36	ay	
süren	kira	yardım,	faiz	
desteği	yüzde	3-4’ler-
de,	iki	yıl	ödemesiz	
toplamda	on	yıl	vadeli	

krediler,	KDV	desteği,	veraset	inti-
kal	vergisi,	döner	sermaye	ücreti	ve	
banka	sigorta	muamele	vergisi	gibi	
vergilerden	muafiyet	gibi	destekle-
rin	bulunduğunu	söyledi.

Ünal,	Türkiye’ye	bakıldığında	
6.5	milyon	konuttan	2013	yılında	
toplam	253	bininin	kentsel	dönü-
şüm	kapsamında	yenilendiğini,	
2014	yılında	130	bin	bina	tespit	
edildiğini	ama	12	bininin	yıkıldı-
ğını,	bu	konuda	hedefin	2023’e	
kadar	6.5	milyon	konutun	tama-
mının	dönüştürülmesini	sağlamak	
olduğunu	vurguladı.	İzmir’de	çok	
ciddi	bir	kentsel	dönüşüm	alanı	
bulunduğunu,	İstanbul’da	en	büyük	
dönüşümün	Fikirtepe	ve	Kadıköy’de	
gerçekleştiğini	ifade	etti.

Müteahhit	firmalar	açısından	
bakıldığında,	iş	hacmi	oldukça	bü-
yük,	bina	sayısı	oldukça	fazla	olan	
dönüşüm	projesinde,	uygun	kredi	
imkânlarının	halkı	ve	müteahhit	
firmaları	teşvik	ettiğini,	konut	tes-
limlerinde	düşük	KDV	uygulanacak	
olmasının	satış	kabiliyeti	açısından	
önemli,	konutların	da	kredilendirile-
cek	olmasının,	bu	işi	cazip	kılacak	
faktörler	arasında	yer	aldığını	söy-
ledi.	İnşaat	sektörünü	ve	dolayısıyla	
ülke	ekonomisini	canlandıracak	bir	
dönüşüm	olması,	daha	nitelikli,	çev-
re	duyarlılığı	olan,	enerji	verimliliği	
yüksek	yapıların	yapılmasına	imkân	
vermesi	nedeniyle	de	oldukça	
avantajlı	olduğunu	belirtti.

Feyyaz	Ünal,	her	ne	kadar	çok	
ciddi	bir	kentsel	dönüşüm	süreci	
bulunsa	da	geçmişten	ders	alıp,	

Feyyaz
Ünal
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aynı	hataların	yapılmaması	gerekti-
ğini,	tarihi	ve	kültürel	yapının	korun-
ması,	projelerin	doğal	hava	akışına	
uygun	konumlandırılması,	kent	
siluetine	dikkat	edilmesi,	apartman	
bazından	ziyade	her	ne	kadar	zor	
olsa	da	birleştirmeler	yapılarak	ada	
bazında,	otopark	sorunu	olmayan,	
yeşil	ve	sosyal	alanları	bulunan	dö-
nüşümler	gerçekleştirilmesi	gerek-
tiğini	vurguladı.	Kat	izni	ve	parsel	
birleştirmenin	teşviki	ile	şehirleri	
dönüştürürken	bütün	problemlere	
çözüm	bulunabileceğini,	ülkemizin	
gelişmesi	ve	insanların	güvenli	
yapılarda	oturması	için	belediye-
lerin	ve	sivil	toplum	kuruluşlarının	
kentsel	dönüşümü	hızlandıracak	
adımlar	atması,	şehrin	ekonomik,	
kültürel	yapısı	için	kentsel	dönü-
şümün	hızlandırılması	ve	uygulan-
ması	gerektiğini,	bunun	sonucunda	
depremlerde	yaşanabilecek	kaybın	
en	aza	indirgenebileceğini	söyledi.

Nejat Özduran
Zeytinlikler	heba	edilmesin
EBSO	Meclis	Üyesi	Nejat	Özdu-

ran,	bilindiği	üzere	18	Şubat	2017	
tarihinde	Bilim	Sanayi	ve	Teknoloji	
Bakanı	Faruk	Özlü’yü	EBSO’da	
ağırladıklarını,	yapılan	toplantıda;	
Bilim	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakan-
lığının	hazırlayarak	görüşe	açtığı	
Üretim	Reform	Paketi	olarak	bilinen	
kanun	taslağı	kapsamında	1939	
tarihli	zeytinciliğin	ıslahı	hakkında	
kanunda	öngörülen	değişiklikler	ile	
ilgili	düşüncelerini	dile	getirdiğini	
söyledi.	Eylül	2016	yılında	görüşe	
açılan	yalnızca	iş	dünyasından	
yüzde	25	oranında	görüş	bildirilen	
Üretim	Reform	Paketi’nin	önü-
müzdeki	aylarda	TBMM	komis-
yonlarında	görüşülerek	TBMM’ne	
sunulacağını,	paket	kapsamında;	
herhangi	bir	bakanlıkça	kamu	yararı	
kararı	verildiği	takdirde	zeytincilik	
sahalarında	yatırım	yapılabileceği-
ni,	bunun	hangi	sektör	için	olursa	
olsun	zeytinliklerin	heba	edilmesi	
anlamına	geldiğini	söyledi.

En	son	Soma	faciasında	Yırcalı	
Köyü’nde,	mahkemenin	yaptırımı	
olmamasına	rağmen,	zeytinliklerin	

heba	edildiğini,	söz	
konusu	reform	pake-
tinde;	yatırım	alanla-
rında	bulunan	zeytinin	
sökülmesi	halinde,	
sökülen	zeytin	ağacı-
nın	iki	katı	kadarının	
dikilmesinin,	bu	şarta	
aykırılık	halinde	ise	
ağaç	başına	200	TL	
ödeme	yapılmasının	
yeterli	görüldüğünü	
dile	getiren	Özduran,	
milyonlarca	ağacın	
yok	edilip	200	TL	para	
ödenmesini	doğru	bulmadığını	
belirtti.	Söz	konusu	kanun	taslağı	
ile	en	çok	madencilerin	ilgilediğini,	
ancak	zeytinlik	alanlara	toz	duman	
bırakan	tesisler	ile	kimyevi	atık	bı-
rakan	tesislerin	de	yapılabileceğini	
belirtti.

Eskiden	zeytin	alanlarına	
dokunmak	yasak	iken	şimdi	yeni	
tasarı	ile	zeytin	alanlarının	daral-
tılabileceğini,	bu	konuda	Odamız	
Çevre	Komitesi’ne	de	iş	düştüğünü	
söyleyen	Özduran,	yeni	İzmir	Fuar	
alanı	yapılırken	en	az	600	dönüm	
zeytinliğin	yok	edildiğini,	yine	Ga-
ziemir	tarafından	ESBAŞ’ın	genişle-
mesi	kapsamında	zeytinliklerin	yok	
edildiğini	dile	getirdi.

Özduran,	hiçbir	zaman	maden-
ciliğin	gelişmesi	karşısında	bir	tavır	
içinde	olmadıklarını,	sadece	açık	
sahalarda	değil,	tünel	sistemiyle	
üretim	yapılmasını	önerdiklerini,	
açık	sahalarda	yapılan	maden	
çalışmaları	sonrasında	ne	kadar	
ağaç	dikilse	de	o	bölgenin	yeşer-
mediğini,	yıllardır	Belkahve	örne-
ğinin	önlerinde	olduğunu	bildirdi.	
Zeytinin	anavatanı	olan	Türkiye’de	
zeytine	verilen	teşvikler	ile	cumhuri-
yet	tarihinde	en	fazla	ağaç	sayısına	
ulaşıldığını,	10	yıl	önce	90	milyon	
zeytin	ağacı	varken	bugün	bu	raka-
mın	170	milyona	ulaştığını,	Türkiye	
zeytinyağ	üretiminde	dünyada	
dördüncü,	beşinci	sırada	iken	ve	
ikinci	olma	şansını	elde	etmiş	iken	
yeni	tasarı	ile	bu	şansın	yitirileceği-
ni	ifade	etti.	

Özduran,	zeytinin	gelecek	nesil-

lere	aktarılması	gereken	bir	miras	
olduğunu	düşündüklerini,	konuyla	
ilgili	TOBB	ve	Bakanlıklar	nezdinde	
girişimde	bulunulmasını	Yönetim	
Kurulu’ndan	talep	ettiklerini	söyledi.

Hakan Ürün
En	çok	ağacı	
madenci	dikiyor
EBSO	Yönetim	Kurulu	Üyesi	

Hakan	Ürün,	Özduran’ın	konuşma-
sından	sonra	bir	madenci	olarak	
kendisine	söz	hakkı	düştüğünü	
ifade	etti.	Her	şeyden	önce	maden-
cilerin	potansiyel	bir	çevre	katliam-
cısı	olarak	bakılmasını	kınadığını	
ve	kabul	etmediğini,	maden	sektörü	
kadar	yeşile	saygı	duyan	ve	ağaç	
diken	başka	ikinci	bir	sektör	olmadı-
ğını	da	iddia	ettiğini	dile	getirdi.	

Ürün,	her	dönem	zeytincilerin	
haksız	ithamları	ile	karşı	karşıya	
kaldıklarını,	aslında	zeytinin	bilinen	
en	dayanıklı	ağaç	olduğunu,	taşı-
nabildiğini	ve	bir	zeytin	fidanının	
dört	yılda	ürün	verdiğini,	dolayısıyla	
konuyu	bu	derece	abartmaya	gerek	
olmadığını	vurguladı.	Aslında	ma-
dencilerin	zeytin	ağaçlarını	kestiği	
yönünde	bir	gerçek	bulunmadığını,	
bugün	Türkiye’de	kesilen	her	100	
bin	ağaçtan	yalnızca	bir	adedinin	
madencilik	faaliyeti	için	kesildiğinin	
altını	çizen	Ürün,	farklı	çalışmalar	
için	zeytin	ağaçlarının	kesildiğini	
Özduran’ın	ifade	ettiğini	ama	her	
seferinde	konuyu	madencilere	bağ-
ladığını	böyle	bir	yaklaşımı	kabul	
edemeyeceğini	söyledi.

Hakan	Ürün	ayrıca,	zeytincilerin	
farklı	faaliyetler	için	zeytin	ağaçla-
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rının	kesilmesinden	sürekli	yakı-
nırken	kendi	zeytin	arazileri	imara	
açıldığı	zaman	hiç	birinin	şikâyet	
ettiğini	duymadığını,	bu	nedenle	
zeytin	üreticilerinden	daha	duyarlı	
bir	yaklaşım	beklediğini	söyledi.	

Özduran: Yüreğimiz yanıyor
Nejat	Özduran,	Yönetim	Ku-

rulu	Üyesi	Hakan	Ürün’ün	dile	
getirdiği	“zeytin	ağaçları	taşınabilir”	
ifadesinin	doğru	olduğunu	ancak	
taşındıktan	sonra	yıllarca	kendine	
gelemediğini,	sadece	yeşil	kaldığı-
nı	ve	meyve	vermediğini	söyledi.	
‘Dört	yılda	zeytin	ağacından	verim	
alınıyor’	ifadesinin	halk	arasında	
söylendiğini	sadece	3-5	kilo	zeytin	
alınabildiğini,	bunun	ürün	alınıyor	
anlamına	gelemeyeceğini	vurgula-
dı.

Soma’da	yaşanan	ve	300	kişinin	
hayatını	kaybettiği	maden	kazasın-
dan	sonra	o	alanda	termik	santral	
yapılmak	için	mahkemenin	‘kesile-
mez’	kararı	olmasına	rağmen	zeytin	
ağaçlarının	kesilmesinin	gündeme	
geldiğini	söyledi.	Zeytincilerin	zeytin	
alanları	imara	açılıyorsa	bunu	
zeytincilerin	istemediğini,	mutlak	
yüreklerinin	yandığını	düşündüğü-
nü,	çünkü	kendisinin	bir	ağaç	kesil-
diğinde	yüreğinin	yandığını	söyledi.	

Mehmet 
Karahaliloğlu
Varlık	Fonu	
kamu	borcunu	
artırabilir
EBSO	Meclis	Üyesi	Mehmet	

Karahaliloğlu,	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Yorgancılar’ın	varlık	fonu	
ile	ilgili	sunumunda	“Türkiye’nin	
varlık	fonundan	beklentileri	arasın-
da;	otoyol,	kanal,	köprü	havalimanı,	
nükleer	enerji	santralleri	gibi	yatı-
rımların	alt	yapı	projelerine	kamu-
nun	daha	fazla	borcu	aktarılmadan	
finansmanının	sağlanmasının”	yer	
aldığını	dile	getirdiğini	ama	devletin	
bu	projeleri	“yap-işlet-devret”	mode-
li	ile	şirketlere	ihale	ettiği	için	kamu	
borcunun	artması	gibi	bir	durumun	
yaşanmaması	gerektiğini,	aksine	
Türkiye’nin	önde	gelen	şirketlerini	

bu	fona	devretmesinin	
kamu	borcunu	arttıran	
bir	durum	yaratacağı-
nı,	çünkü	bu	şirketlerin	
vergiden	muaf	olduğu-
nu	belirtti.

Türkiye	Varlık	
Fonu’na	şirketlerin	
devredilmesinde	hata	
yapıldığında	zira	fona	
devredilen	şirketlerin	
zarar	eden	şirketler	
olduğunu,	ayrıca	
şirketlerin	tamamının	
fona	devredilemedi-
ğini,	çünkü	bir	kısmı	halka	açık	ve	
borsaya	kote	olduğunu,	bunun	da	
belli	denetim	kurumları	tarafından	
denetlenmesi	ve	yıllık	raporlarının	
şeffaf	açıklanması	anlamına	geldi-
ğini	vurguladı.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar’ın	Müjdat	Gezen	Sanat	
Merkezi’nin	kundaklanması	ile	ilgili	
sözlerine	tamamen	katıldığını	söy-
leyen	Karahaliloğlu,	buradaki	vahim	
durumun	kundaklama	değil,	bunu	
yapan	kişinin	serbest	bırakılması	
olduğunu	söyledi.	Kamuoyu	ayağa	
kalkınca	ve	‘yine	olsa	yine	yaparım’	
demesi	üzerine	olayı	gerçekleştiren	
kişinin	tutuklandığını	dile	getirerek,	
adalet	duygusu	olmadığı	zaman,	
ülkede	adaletin	sağlandığı	inancı	
kalmadığı	zaman,	her	şeyin	zıvana-
sından	çıkağını	belirtti.	

Karahaliloğlu,	yeni	alınan	bir	ka-
rar	ile	10	yıla	kadar	ceza	alanların,	
1	ay	kapalı	ceza	evinde	yattıktan	
sonra	9	yıl	11	aylık	cezalarını	açık	
ceza	evlerinde	çekebileceklerini,	
yapılacak	uygulamaya	söyleyecek	
söz	bulamadığını,	zira	bunun	suçu	
önlemek	bir	yana	artmasını	teşvik	
edeceğini,	evi	barkı	olmayan	insan-
ların	bundan	faydalanmak	isteyebi-
leceklerini	dile	getirdi.	

İsmail Hakkı Metecan
Yeni	petrokimya	
tesisleri	kurulabilir
EBSO	Meclis	Üyesi	İsmail	Hakkı	

Metecan,	PETKİM’in	temsilcisi	
olarak	petrokimya	konuşulunca	söz	
almak	istediğini,	çünkü	yükümlülük-

lerinin	ağırlığını	bildiklerini	söyledi.
Türkiye’nin	yavaş	yavaş	üretimin	

değerini	öğrenmeye	başladığını,	
bu	açıdan	yeni	çıkan	bazı	projelere	
pozitif	baktıklarını,	proje	bazlı	yatı-
rımların	çıkmasının,	varlık	fonu	gibi	
gelişmelerin	mutlaka	imalat	sana-
yine	yönlendirilmesini	beklediklerini	
dile	getirdi.	Bilindiği	üzere	PET-
KİM’in	Türkiye’nin	tek	yerli	entegre	
petrokimya	tesisi	olduğunu,	binlerce	
KOBİ’ye	hammadde	sağladığını,	
2008	yılında	başarılı	bir	özelleştir-
me	ile	yüzde	51’inin	Azerbaycan’ın	
doğalgaz	ve	petrol	şirketi	SOCAR’a	
devredildiğini	hatırlattı.

Metecan,	2015	yılından	bu	yana	
devam	eden	düşük	petrol	piyasası-
nın	Azerbaycan	SOCAR’ın	gelirleri-
ni	de	ciddi	bir	erozyona	uğrattığını,	
dolayısıyla	SOCAR	dünyanın	diğer	
ülkelerinde	hatta	Azerbaycan’da	
pek	çok	yatırımın	geciktiğini,	iptal	
edildiğini	ama	Türkiye’deki	yatırım-
ların	hızla	devam	ettiğini	vurguladı.	
Rafineri	yatırımının	bir	zorunluluk-
tan	ve	ihtiyaçtan	doğduğunu,	yüzde	
82’lik	kısmının	tamamlandığını	dile	
getiren	Metecan,	yıllar	önce	DPT	
çatısı	altında	TÜPRAŞ	ile	devletin	
iki	kuruluşu	iken,	aradaki	bağların	
kesildiğini,	hammadde	hususunda	
tamamen	yurtdışına	bağımlı	hale	
gelindiğini	söyledi.

Çok	büyük	kapasitesi	olan	PET-
KİM’in	bulduğu	her	naftayı	kalitesi	
ne	olursa	olsun	alıp	işlemek	zorun-
da	olması	ve	TÜPRAŞ’ın	bu	akışı	
kesmesi	neticesinde	hammadde	
güvenilirliğini	sağlamak	için	rafineri	
yatırımına	girişildiğini	ki	rafinerinin	
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petrokimyanın	olmazsa	olmazların-
dan	birisi	konumunda	bulunduğunu,	
rafinerilerdeki	birçok	ürünün	petro-
kimyada	hammadde	olduğunu,	bazı	
petrokimya	ürünlerinin	de	rafineri-
lerde	girdi	olarak	kullanıldığını	dile	
getirdi.

Metecan,	bu	entegrasyonla	
birlikte	yeni	petrokimya	tesislerinin	
yolunun	açılacağını,	bunun	için	en	
uygun	yeri	Aliağa	Bölgesi	olarak	
gördüklerini	ifadeyle,	bu	bağlamda	
EBSO’nun	destek	vermesini	ve	
bu	talebi	üst	mercilere	iletmesini	
temenni	etti.

Hayri Dursunoğlu
EBSO’nun	medikal	
sanayine	desteği	
sonuç	veriyor
EBSO	Meclis	Üyesi	Hayri	

Dursunoğlu,	medikal	ürünler	üreten	
firmalar	için	İzmir	İli	Kuzey	Bölgesi	
Kamu	Hastaneleri	Birliği	ve	İzmir	İli	

Güney	Bölgesi	Kamu	
Hastaneleri	Birliği’nin	
önem	teşkil	ettiğini	
ama	bazı	anlaşmaz-
lıklar	yaşadıklarını	
söyledi.

Medikal	üreticilerine	
ilgili	yasa	kapsamında	
tanınan	ihalelerdeki	
yüzde	15’e	kadar	olan	
fiyat	avantajı,	yerli	
üretici	belgesi,	yapılan	
hizmet	karşılığında	
geri	ödemelerin	belli	
kısa	vadeler	içinde	geri	
ödenmesi	gibi	konu-
larda	bu	kurumlar	ile	ciddi	sıkın-
tılar	yaşadıklarını	ancak	Yönetim	
Kurulumuzun	konuyu	sahiplenerek	
sektör	temsilcileri	ile	iki	kurum	ara-
sında	karşılıklı	görüş	alışverişinin	
yapıldığı	bir	toplantı	düzenlediğini,	
bu	anlamda	Yönetim	Kurulu’na	
teşekkür	ettiğini	söyleyen	Dursu-

noğlu,	gelecek	ay	iha-
lelerin	başlayacağını	
sonuçlarıyla	ilgili	olarak	
Meclise	bilgi	aktaraca-
ğını	belirtti.	

Anbar’ın Çeşme 
hassasiyeti
EBSO	Meclis	Üyesi	

Nedim	Anbar,	Yöne-
tim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar’ın	Çeşme	
bölgesinde	geminin	
karaya	oturmasıyla	
vukuu	bulan	çevre	
faciası	ile	ilgili	alınan	

cevabi	yazıyı	kendilerine	ilettiğini,	
ancak	yazıda	kaza	yapan	geminin	
yakıt	sızdırmaya	başladıktan	sonra	
neden	hemen	değil	de	6	gün	sonra	
etrafının	bariyerle	çevrildiğinin	
cevabının	verilmediğini	belirterek,	
Türkiye’de	‘ben	hatalıyım’	diyebile-
cek	bir	kurum	olmadığını	söyledi.

Hayri
Dursunoğlu

EBSO	Yönetiminde	bayrak	değişimi

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu’nda	bayrak	de-
ğişimi	yaşandı.	EBSO	Yönetim	
Kurulu	Sayman	Üyesi	Hüseyin	
Vatansever’in	firmasının	temsilci	
değişikliği	kararı	alması	üzerine	
5174	Sayılı	TOBB	Kanunu	ve	
Yönetmelikler	çerçevesinde	Yö-
netim	Kurulu’ndaki	görevi	sona	
erdi	ve	yerine	Cemal	Altıntaş	
getirildi.	Ege	Bölgesi	Sanayi	
Odası	Yönetim	Kurulu	Başka-
nı	Ender	Yorgancılar,	Hüseyin	

Vatansever’e	hizmetleri	dolayı-
sıyla	teşekkür	edip	görev	anısı	
olarak	plaket	verirken,	EBSO	
çatısı	altında	kendisiyle	çalışmış	
olmaktan	duyduğu	memnuniyeti	
dile	getirdi.	

Hüseyin	Vatansever,	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Üyeliğinin	yanısıra	Enerji	
ve	Enerji	Verimliliği	Çalışma	
Grubu	Başkanlığı	da	yapıyordu.	
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	
üniversite	ve	sanayi	işbirliği	

çerçevesinde	bölge	üniversitele-
riyle	kurduğu	Üniversite	Sanayi	
Koordinasyon	Kurulu	Üyesi	de	
olan	Vatansever,	EBSO	Kalite	
Markalaşma	ve	Tasarım		Çalış-
ma	Grubu,	Satınalma	ve	Spon-
sorluk	Komitesi,	Bina	Tadilatı,	
Demirbaş	Terkin	Komitelerinde	
de	yer	alıyordu.	Hüseyin	Va-
tansever	ayrıca	Türkiye	Kalite	
Derneği	(KalDer)	İzmir	Şubesi’n-
de	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nı	
temsil	ediyordu.

MECLİS



58 MART 2017

Ege	Üniversitesi	Çevre	Sorunları	
Uygulama	ve	Araştırma	Merke-
zi	Müdürü	Prof.	Dr.	Nuri	Azbar,	

çevreye	yatırım	yapılırken	de	ekonomik	
kazanç	sağlamanın	mümkün	olduğunu,	
sanayicilerin	dönüşüme	ağırlık	verip	atık	
borsası	kurması	gerektiğini	söyledi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Meclis	
Toplantısı’na	konuk	olan	Prof.	Dr.	Azbar,	
Eko-Verimlilik	ve	Endüstriyel	Ekoloji	
hakkında	sunum	yaptı.	Belgesellerden	
örnekler	veren	Prof.	Dr.	Azbar,	“National	
Geographic’te	yayınlanan	programlarda	
ölü	filin	tekrar	doğaya	kazandırılması	
süreçlerinde	büyük	leş	yiyicilerden	mik-
roorganizmalara	kadar	her	canlının	bir	
paydaş	olduğunu	görüyoruz.	Sanayiciler	
de	böyle	davranıp	dönüşüme	ağırlık	
vererek	atık	borsası	kurabilirler”	dedi.

Türkiye’nin	enerjide	‘Varyemez	
Amca’	gibi	davrandığını	aktaran	Prof.	
Dr.	Azbar,	“Zenginliklerimizin	ya	farkın-
da	değiliz	ya	da	daha	sonra	kullanırız	
diye	bekletiyoruz.	Aslında	hayvansal	
atıkları	bile	enerjiye	dönüştürerek	olduk-

ça	önemli	bir	enerji	tasarrufu	sağlarız”	
ifadelerini	kullandı.

EBSO çevre ile iç içe
Ege	Üniversitesi	ÇEVMER	Müdürü	

Prof.	Dr.	Nuri	Azbar,	eko-verimlilik	ko-
nusuna	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	
yabancı	olmadığını,	İZKA	tarafından	
tasarlanan,	Türkiye	Teknoloji	Geliştir-
me	Vakfı	yürütücülüğünde	ve	EBSO	
ortaklığında	2011	Ekim	ayında	İzmir’de	
etkinlik	gösteren	sanayi	kuruluşları	ve	
ilgili	diğer	kurum,	kuruluşların	eko-ve-
rimlilik	konusundaki	faaliyetlerinin	des-
teklenerek,	konu	ile	ilgili	çalışmaların	
yaygınlaştırılmasını	hedefleyen	“İşbirliği	
Protokolü”	imzalanarak,	sanayicilerin	de	
içinde	bulunduğu	çalışmalar	yapıldığını	
dile	getirdi.

Çevre	denince	akla	her	zaman	
yönetmeliklerle	mücadele,	cezalar	hatta	
kapatmaya	kadar	giden	sürecin	geldiği-
ni	hatırlatan	Azbar,	neredeyse	27	yıldır	
çevre	konularında	çalışan	biri	olarak,	
çevre	ve	sanayi	arasında	nasıl	katalizör	

Çevre	yatırımlarıyla	kazanın

Ege Üniversitesi 
ÇEVMER Müdürü 
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olabileceklerine	ilişkin	çalışmalar	
yaptıklarını	söyledi.	Son	yıllarda	
sanayicilerde	özellikle	Avrupa	ve	
Amerika	sanayisine	bakıldığında	
sürdürülebilirliğin	göze	çarptığı-
nı,	bunun	hem	ekonomik	hem	
de	çevresel	alanda	olduğunu,	
Türkiye‘nin	şu	an	içinden	geçtiği	
konjonktürün	son	derece	dinamik	
ve	istikrarsız	olduğu	için	sürdürü-
lebilirliğin	tehdit	olarak	sanayicile-
rin	karşısında	durduğunu	belirtti.

Sürdürülebilirlik önemli
Prof.	Dr.	Azbar,	çevresel	alan-

da	sürdürülebilirliğin	son	derece	
önemli	olduğunu,	çünkü	sanayici-
nin	hem	maddi	kazanç	sağlayıp,	
aynı	zamanda	da	bir	vatandaş	
olarak	çevreyi	koruma	görevini	
yerine	getirebilmesi	gerektiğini,	bu	
noktada	aslında	endüstriyel	eko-
lojinin	ön	plana	çıktığını	söyledi.	
Endüstriyel	ekolojinin;	çevreyle	
uyumlu	ürün	ve	proses	dizaynı,	
yaşam	döngüsü	analizi,	alternatif	
üretim	teknolojileri,	ayrıştırma	tek-
nolojileri,	kütle	ve	enerji	dengele-
rinin	kullanımını	gerektirirken,	tüm	
atıkların	endüstri	ağının	başka	
bir	bölümünde	hammadde	olarak	
kullanımı	ile	endüstrinin	hiçbir	
aşamasında	atık	çıkmamasını	ön-
gördüğünü	belirtti.	Dolayısıyla	atık	
gözüyle	bakılan	bir	malzemenin	
aslında	bir	kaynak	haline	rahatlık-
la	dönüşebileceğini,	sadece	klasik	
çevre	korkusundan	kurtulup,	bu	
dezavantajı	nasıl	avantaja	dö-
nüştürebilirim	diye	kafa	yormak	

gerektiğini	ifade	etti.
Bir	gün	EBSO	çatısı	altına	

sanayi	ve	atık	borsasının	profes-
yonel	bir	şekilde	çalışmasını	ümit	
ettiğini	söyleyen	Azbar,	günümüz-
de	birçok	sanayicinin	sıfır	dejarj	
yapabildiğini,	yani	kendi	fabrikası-
nın	fiziksel	sınırları	içerisinde	değil	
büyük	coğrafi	alanlar	içerisinde	
atık	borsasıyla	beraber	çevreye	fi-
ziki	olarak	net	atık	atmadan	kendi	
havuzunda	bunu	derdest	ederek,	
ham	madde	olarak	kullanmayı	
gerçekleştirebildiğini	belirtti.	Bu	
bağlamda	EBSO’nun	Geri	Dö-
nüşüm	Organize	Sanayi	Bölgesi	
kurulmasıyla	ilgili	çok	güzel	bir	
adım	attığını	vurguladı.

Azbar,	yeni	nesil	yönetimlerde	
mutlaka	sürdürülebilirliğin,	yaşam	
kalitesinin	ve	ortakların	refahı-
nın	önemli	olduğunu,	ekolojiye	
ve	çevreye	saygı	duyarak	para	
kazanmanın	ön	plana	çıktığını,	
maalesef	Türkiye’nin	şu	an	arıtma	
tesisleri	noktasında	karnesinin	
zayıf	olduğunu,	Amerika	ve	Avru-
pa’nın	bunu	1970-1980’li	yıllarda	
net	olarak	çözdüğünü,	İzmir’in	
diğer	illere	kıyasla	temiz	üretim	ve	
endüstri	ekolojiye	doğru	giden	bir	
sanayi	kültürü	oluşturmaya	çalıştı-
ğını	söyledi.

Gelecek	nesiller	için,	ya-
şadığımız	gezegenin	geleceği	
için	sürdürülebilirliğin,	en	temel	
çözümlerden	biri	olduğunu,	çev-
reyle	sanayinin	barıştığı,	çevresel	
atımların	ekonomiye	dönüştüğü	
bir	çözümün	sürdürülebilirliği	sağ-

layabileceğini	ifade	etti.

Çevre ödülünün pozitif etkisi
Azbar,	endüstriyel	ekolojinin	

içerisinde	en	önemli	bileşenler-
den	bir	tanesinin	yaşam	döngü-
sü	analizi	denilen	bir	yaklaşım	
olduğunu,	bu	konuya	önem	veren	
İzmirli	sanayiciler	bulunduğunu,	
nitekim	EBSO’nun	her	yıl	düzen-
lediği	Çevre	Ödülü’nü	almak	için	
başvuruda	bulunan	sanayicilerin	
getirdikleri	dosyalardan	bu	işi	
gerçekten	özümsediklerini	gö-
rebildiklerini	vurguladı.	Yaşam	
döngüsü	analizi	içerisinde	Türk	
sanayicisinin	sektörlerine	ilişkin	
Avrupa	ve	Amerika’da	nasıl	üretim	
yapıldığına	ilişkin	incelemelerde	
bulunmasının	üretime	farklı	bir	
açıdan	bakmalarını	sağlayabilece-
ğini,	çünkü	yaşam	döngüsü	anali-
zinin	en	çarpıcı	sonuçlarından	bir	
tanesinin	hiç	umulmayan	masum	
faaliyetlerden	birinin	beslenmek	
olduğunu	dile	getirdi.

Özellikle	gıda,	fast	food	üretim-
lerinin	yaşam	döngüsü	analizinin,	
otomobil	üretiminden	daha	tehli-
keli	olduğunu	sonucunun	bulun-
duğunu,	zira	inanılmaz	bir	fast	
food	gıda	kültürü	bulunduğunu	
söyledi.	Azbar,	temiz	üretimin	de	
ciddi	anlamda	sanayicinin	üretim	
alışkanlıklarının	içerisine	girmeye	
başladığını,	temiz	sanayiden	kas-
tın;	hammaddenin	gelmesinden,	
ürünün	fabrikayı	terk	ettiği	noktaya	
kadar	tüm	birim	işlemlerinin	tekrar	
muadilleriyle	karşılaştırılarak,	
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çevre	süzgecinden	geçirilerek	kontrol	
edilmesi	anlamına	geldiğini	belirtti.	Bu-
nun	yapılabilmesi	için	çevre	kanunlarına	
göre	şartların	yerine	getirilmesi	gerekti-
ğini	vurguladı.

Azbar,	eko	verimliliğin	içerisinde	
kirlilik	önleme,	temiz	üretim,	çevre	için	
tasarım,	sıfır	deşarj,	çevre	yönetim	
sistemlerinin	yer	aldığını,	aslında	işin	
temelinde	sıfır	deşarj	bulunduğunu	yani	
tüm	atıkların	yeniden	üretime	kazandırıl-
ması,	başka	bir	hammadde	olarak	kulla-
nılması	olduğunu	dile	getirdi.	Bu	tarz	bir	
üretimin	çevre	yönetim	sistemlerinden	
geçtiğini,	özellikle	gönüllülük	esasına	
dayanan	ISO	14001	ve	9001	süreçleri-
nin	sanayiciler	tarafından	değerlendiril-
mesini	gerektiğini	söyledi.	Eko	verimlilik	
ile	bir	koyundan	üç	post	çıkartılabilecek	
alternatif	bir	üretim	sürecinden	bahset-
tiklerini,	olumlu	etkilerinin;	kaynakların	
verimli	kullanımı,	geri	dönüşüm	ve	tekrar	
kullanım,	enerji	kontrolü,	katı	atıkların	
minimize	edilmesi,	kirliliğin	önlenmesi	
olduğunu	söyledi.	Konunun	atık	denilen	
yerde	başladığını,	bu	düşünceyi	“atık	
değil	kaynak”	görüşüne	çevirdiğimiz	
anda	İsveç’e	dönüşmemizin	an	meselesi	
olduğunu	dolayısıyla	masaya	yumru-
ğunu	vurduğunda	bu	işi	becerebilecek	
yöneticilere	ihtiyaç	olduğunu	belirtti.

Yeşil borsa
Çevreye	duyarlı	işletmecilikte	pa-

zarlama	fonksiyonunun	önemli	bir	yer	
tuttuğunu,	yeşil	tüketici,	yeşil	pazarlama	
ve	reklam,	yeşil	etiketleme,	yeşil	fiyatla-
ma,	yeşil	paketleme	ve	yeşil	dağıtımın	
pazarlama	fonksiyonunun	içinde	yer	
aldığını,	yeşil	tüketicinin	yaratılabilmesi	
için	reklamın	çok	önemli	olduğunu,	kısa-
cık	reklam	filmleri	ile	tüketicinin	neden	
ürünü	alması	gerektiğine	ikna	edilmesi	
gerektiğini	söyledi.	Yeşil	etiketleme	
örneklerini	Meclis	Üyeleri	ile	paylaşan	
Azbar,	çevre	destekli	projelerin	sektörü-
ne	göre	6	aydan	başlayan	amortisman	
süreleri	bulunduğunu	ki	sanayicilerin	1-2	
yıllık	amortisman	süresi	olan	konulara	
sıcak	baktığını	bu	nedenle	çevresel	pro-
jelerin	de	gözden	geçirilmesini	istedi.

Hayvansal	atık	doğalgaza	eşit
Yöneltilen	sorulara	yanıt	veren	

Azbar,	yapılan	çevresel	yatırımların	
ne	kadar	sürede,	nasıl	kazançlar	
sağladığına	yönelik	birkaç	firmayla	
ilgili	örnek	verdi.	Özellikle	hayvansal	
atıkların	değerlendirilmesi,	çevre	
dostu	süreçlerinin	oluşturulması	
konusunda	yaklaşık	bir	yılı	aşkın	süredir	
çalıştıklarını,	130	milyon	ton	olarak	
bahsedilen	bu	atığın,	nereye	gittiğinin	
bilinmediğini,	enerji	fakiri	bir	ülke	

Prof. Dr. Azbar, 
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olarak	aslında	zenginliklerimizin	
farkında	olmadığımızı	belirtti.	
Bugün	sadece	atık	olarak	bakılan	
hayvansal	atıklar,	aslında	biyogaz	
ve	benzeri	biyolojik	süreçlerle	
değerlendirdiğinde	dışarıdan	
aldığımız	tüm	doğalgaza	
eş	değer	gazı	kendimizin	
üretebileceğini,	bu	yapılabildiği	
takdirde	ülke	kalkınmasına	
katkı	sağlanabileceği	gibi	iklim	
değişikliğinin	bir	numaralı	sıkıntısı	
olan	karbon	emisyonlarının	bir	
kenara	bırakılarak,	çevre	dostu	
çemberin	içerisinde	tamamen	
ekolojik	bir	enerji	sürecinin	
başlatılabileceğini	belirtti.

Atmadan önce düşünün
Türkiye’nin	200	milyon	

tonun	üzerinde	kimyasal	gübre	
kullanan	bir	ülke	olduğunu,	bir	
Türk	Alman	biyogaz	projesinde	
danışman	olarak	çalışırken	
Tekirdağ	civarında	yapılan	
çalışmalarda	Almanların	
gözlerine	inanamadıklarını,	
çünkü	Türklerin	daha	fazla	verim	
alabilmek	adına	kullandıkları	tüm	
kimyasallar	neticesinde	toprak	
içerisindeki	organik	maddelerin	
yüzde	5	seviyelerinden	yüzde	
1	seviyelerine	düştüğünün	
görüldüğünü	belirtti.	Azbar,	toprak	
kirlendiğinde	eski	halini	almasının	
çok	zor	olduğunu,	neyse	ki	artık	
hayvansal	atıklara	büyük	firmalar	
sayesinde	kaynak	gözüyle	
bakıldığını,	tüm	anlattıkları	
çerçevesinde	vurgulamak	istediği	
tek	şeyin	atmadan	önce	“Ben	
kullanabiliyor	muyum,	sektörde	ki	
başka	bir	arkadaşım	kullanabiliyor	
mu,	ya	da	ben	bunu	daha	iyi	nasıl	
değerlendirebilirim?”	sorularını	
sanayicilerin	kendisine	sorması	
olduğunu,	hem	para	kazanıp	
hem	çevrenin	korunabileceğinin	
unutulmaması	gerektiğini,	bu	
yapıldığı	takdirde	gece	huzurla	
yatılabileceğini	dile	getirdi.	

Enerjiye dönüşmeli
Azbar,	evsel	atıklardan	

enerji	üretimi	yapan	Ankara	ve	
Adana’da	tesis	bulunduğunu,	bu	
güne	kadar	Türkiye’de	toplanan	
evsel	atıkların	gözden	uzak	olsun	
mantığı	ile	Harmandalı’da	olduğu	
gibi	depolandığını	söyledi.	Ancak	
organik	atıklar	durduğu	yerde	
stabil	kalmayıp	çürüme	sürecini	
başlattıkları	için	metan	gazı	
ürettiklerini,	metan	gazının	ise	
elektrik	enerjisine	dönüşebildiğini,	
bu	dönüştürme	yapılmadığı	
takdirde	karbondioksite	göre	20-
23	misli	iklim	değişikliği	yarattığını,	
dolayısıyla	mutlaka	bacalarla	
toparlanıp,	jeneratörlerde	yakılıp,	
karbondioksite	dönüştürülmesi	
gerektiğini	vurguladı.

Bu	yönde	çalışma	
gerçekleştiren	Ankara	ve	
İstanbul’da	birçok	belediye	
bulunduğunu,	zira	Avrupa	
Birliği’nin	EU	27	hedefinde	
2027’ye	kadar	depolama	
alanlarına	hiçbir	organik	
maddenin	gelmemesi	yönünde	
hedefi	bulunduğunu	ifade	
etti.	Bu	kapsamda	Türkiye’de	
2011	yılıyla	beraber	bütün	
belediyelerden	stratejik	planlarının	
hazırlanmasının	istendiğini,	
İzmir	Büyükşehir	Belediyesi’nin	
hali	hazırda	bir	katı	atık	projesi	
bulunduğunu	ama	bunun	katı	

atık	depo	sahası	olmadığını,	
katı	atık	işleme	fabrikası	
olduğunu,	içerisinde	organik	
franksiyondan	enerji	elde	etme	
işlemi	bulunduğunu	ki	bu	sayede	
7	-	8	bin	hanenin	çok	rahat	
elektriğinin	karşılanabileceğini	
dile	getirdi.	Azbar,	Almanya’nın	
nerdeyse	atıklarının	%99’unu	
depo	sahalarına	göndermeden	
ekonomiye	geri	kazandırdığını	
belirterek,	Türkiye’de	bazı	
illerde	örnek	çalışmalar	olsa	
da	maalesef	atık	kültürümüzün	
bulunmadığını,	evlerimizde	atıkları	
ayırmadığımızı,	ayıranlara	ise	
hizmet	gitmediği	için	istenen	
çalışmanın	yapılamadığını	söyledi.

EÜ	ÇEVMER	Müdürü	Prof.	
Dr.	Azbar,	su	havzaları	çok	geniş	
olduğu	için	su	kaybının	önlenmesi	
adına	bir	çalışma	yapmanın	şu	
an	için	mümkün	olmadığı	ama	
barajlarda	su	kaybının	önlenmesi	
için	Kaliforniya’da	bir	uygulama	
bulunduğunu,	beyzbol	topu	
büyüklüğündeki	milyonlarca	
polietilen	baraja	dökülerek	
buharlaşmanın	önüne	geçilmeye	
çalışıldığını	ama	bu	yapılırken	de	
kullanılan	polietilen	malzemenin	
suya	herhangi	bir	kimyasal	
vermeyen	ekolojik	madde	olması	
gerektiğini	ifade	etti.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Vakfı	
Kadınlar	Birliği,	öğrenci	burslarına	
destek	olmak	amacıyla	düzenledik-

leri	etkinlikte	İlhan	Şeşen,	Kürşat	Başar	
ve	Burçin	Büke’yi	aynı	sahnede	buluştur-
du.	Geceye	katılan	Ege	Bölgesi	Sanayi	
Odası	ve	EBSO	Vakfı	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Ender	Yorgancılar,	eğitim	için	bü-
tün	çabanın	Atatürkçü	gençler	yetiştirmek	
için	olduğunu	söyledi.	Yorgancılar	ayrıca	
Müjdat	Gezen	Kültür	ve	Sanat	Vakfı’na	
yapılan	saldırıyı	bir	kez	daha	kınadı.

Kuruluşundan	bu	yana	geçen	18	
yılda	eğitime	destek	için	binlerce	gencin	
hayatına	dokunan	EBSO	Vakfı	Kadınlar	
Birliği,	aynı	amaçla	yine	muhteşem	bir	
organizasyona	imza	attı.	Her	yıl	yüzlerce	
gencin	burs	almasını	sağlayan	EBSO	
Vakfı	Kadınlar	Birliği,	bu	kez	“İki	Aşk	
Adamı	Bir	Virtüöz”	adıyla	düzenledikleri	
etkinlikte	Türkiye’nin	en	önemli	müzisyen-
leri	İlhan	Şeşen,	Kürşat	Başar	ve	Burçin	
Büke’yi	aynı	sahnede	buluşturdu.	İzmir	
Büyükşehir	Belediyesi	Ahmet	Adnan	Say-
gun	Sanat	Merkezi’ndeki	konserde	üçlüye	

kontrbas	sanatçısı	Uğur	Yalçın	da	eşlik	
etti.	Neler	Oluyor	Bize,	Ankara’dan	Abim	
Gelmiş,	Ellerimde	Çiçekler,	Sarılınca	
Sana,	Tombalak	Tomurcuk	gibi	dillerden	
düşmeyen	şarkıların	peş	peşe	söylendiği	
gecede	AASM’yi	dolduran	sanatseverler	
Şeşen’e	eşlik	etti.	EBSO	Vakfı	Kadınlar	
Birliği	üyeleri	sahnede	Memleketim	ile	
İzmir	Marşı’nı	sanatçılarla	birlikte	seslen-
dirdi.	Konserden	elde	edilen	gelir,	EBSO	
Vakfı’nın	lise	ve	üniversite	öğrencilerine	
verdiği	burslar	hesabına	aktarıldı.

Nitelikli eğitim
Eğitime	destek	için	gerçekleştirilen	

geceye	katılan	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
ve	EBSO	Vakfı	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar,	konuşmasında	sanata	
ve	sanatçıya	verdiği	önemi	vurgulayarak	
“Müjdat	Gezen	Kültür	ve	Sanat	Vakfı’na	
(MSM)	yapılan	yangın	sabotajını	şiddetle	
kınadığımı	bir	kez	daha	ifade	etmek	isti-
yorum.	Birbirimize	inancımızı,	sabrımızı,	
anlayışımızı	ve	iyi	niyetimizi	muhafaza	
ettiğimiz	takdirde	bütün	bunların	üste-

Atatürkçü	gençler
yetiştirmek	için…

EBSO Vakfı Kadınlar 
Birliği’nin öğrenci 

burslarına katkı için 
düzenlediği “İki Aşk 

Adamı Bir Virtüöz” 
konserindeAASSM’yi 

dolduran  
sanatseverlere 

hitap eden EBSO 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, 
dünyanın bugün 

üretimde 4. 
Sanayi Devrimi’ni 

konuştuğunu 
belirtirken, “Bunu 
gerçekleştirmenin 

tek yolu nitelikli 
eğitimden geçer. 

Buradaki bütün 
çaba, nitelikli, 

vatanını milletini 
seven Atatürk’çü 

gençler yetiştirmek 
için...” dedi. 
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sinden	geliriz”	dedi.		Bugün	dünyanın	üretimde	4.	Sanayi	
Devrimi’ni	konuştuğunu	belirten	Yorgancılar,	“Ancak	bunu	
gerçekleştirmenin	bir	tek	yöntemi	ve	yolu	nitelikli	eğitim-
den	geçer.	Buradaki	bütün	çaba,	nitelikli,	vatanını	milletini	
seven,	Atatürkçü	gençler	yetiştirmek	için…	Söylenecek	çok	
şey	var	ama	en	güzel	şeyi	buraya	katılarak	siz	söylediniz,	
destek	verdiniz”	diye	konuştu.

Umutsuz olmayalım
EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği	Başkanı	İhsan	Özduran	da,	

toplumları	ayakta	tutan	en	önemli	yapı	taşlarından	biri	olan	
sanatın;	alkışlandıkça	güçlenen,	güçlendikçe	parlayan,	
parladıkça	etrafını	aydınlatan	kuvvetli	bir	ışık	ve	büyük	bir	
aşk	olduğunu	ifade	etti.

Ülke	olarak	zor	dönemlerden	geçerken	eğitime	ve	
sanata	her	zamankinden	daha	fazla	ihtiyaç	olduğunun	bi-
linciyle	insanların	üzerlerine	düşen	bütün	görevleri	sanatçı	
duyarlılığı	içinde	ve	aşkla	gerçekleştirdiğinde	umudun	var	
olacağını	söyleyen	Özduran,	şöyle	konuştu:

“Kutsal	vatanımıza,	bayrağımıza	ve	cumhuriyetimize	
duyduğumuz	aşk	ve	tüm	şehitlerimizin	aziz	anısına	saygıy-
la	ülkemizin	dirlik	düzenlik	içinde	olduğu,	ruhlarımızın	ve	
yüreklerimin	huzur	ve	sükun	bulduğu	günlere	erişmek	en	
büyük	temennimizdir.	Cumhuriyetimizin	kurucusu	Ulu	Ön-
der	Atatürk’ün	‘Umutsuz	durum	yoktur,	umutsuz	insanlar	
vardır.	Ben	hiçbir	zaman	umudumu	kaybetmedim’	sözlerin-
den	güç	alma	zamanımızdır.”	

Konserin	sonunda	sanatçılar	ile	etkinliğin	gerçekleşme-
si	için	destek	veren	İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	adına	da	
başkan	danışmanı	Muzaffer	Tunçağ’a,	EBSO’nun	sosyal	
sorumluluk	projesi	kapsamında	İzmir	F	Tipi	Cezaevindeki	
mahkumlara	yaptırdığı	seramik	plaket	verildi.	

HABER
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GÖRÜŞ

Zafer;	“Zafer	benimdir”	
diyebilenindir...
Başarı	ise;	“Başaracağım”	diye	
başlayarak	sonunda	
“Başardım”	diyenindir...
Gazi	M.	Kemâl	Atatürk

18	Mart	1915...
Çanakkale	Zaferi’nin	
102.	yıl	dönümü...
Çanakkale	Deniz		ve	Kara	Savaşları,	

Albay	M.	Kemâl	ve	Türk	ordusunun		
askeri	dehası	ile,	etnik	ve	dini	ayrım	
olmaksızın	Türk	Milleti’nin,	cephede	
askerin	yanında	olan	Şerife	bacıların,	
Kara	Fatmaların	azim	ve	zekası	ile	
yapılan	en	büyük	vatan	mücadelesidir...

Okul	sıralarından	koparak	asker	
ocağına	koşan	Mehmetlerin	aç-
susuz	gencecik	bedenlerinin,	ülke	
bütünlüğüne	şehadetidir...

Seddülbahir	cephesinde	ve	
Conkbayırı	mevzilerinde	kazanılmış	
en	zorlu,	büyük	coğrafi	zaferdir.

“ÇANAKKALE	GEÇİLMEZ,	
VATAN	BÖLÜNMEZ!”
Ecdattan,	geleceğe	“Gaflete	

düşmeyin!”	yönünde	yapılmış	en	
büyük	uyarı	ve	gelecek	kuşaklara	
aktarılan	en	kıymetli	mirastır.

Çanakkale	Savaşı’nın	zafer	
kahramanlarından	Seyit	Onbaşı’nın	
yüzlerce	kilo	ağırlığındaki	mermiyi	topun	
ağzına	kaldıracak	gücü	bulması,	İngiliz	
donanma	gemisini	bombardımana	
tutarak	batırması	ise;	zafere	ulaşmanın,	
vatan	aşkının	ve	başarma	azminin	en	
güzel	örneğidir.	Vatan	topraklarımızı	
canları	ile		savunarak,	özgürlük	ve	
bağımsızlık	zaferini	kazanan	kahraman	
ecdadımızın	aziz	anısına	tükenmeyecek	
minnet	ve	saygı	ile...

s  s  s 

8	Mart	Emekçi	Kadınlar	Günü										
“Dünya	üzerinde	gördüğümüz	herşey	

kadının	eseridir”...							
Kadınlarımızın;	Cumhuriyet	

kadınına	örnek	olmuş	Halide	Edip,	
Sabiha	Gökçen,	Afet	İnan	gibi	her	
türlü	güçlüğün	üstesinden	gelebilecek	
cesaret	ve	kabiliyetlerinin	farkında	

olması	ancak	“kendisinin	kendisine”	
değer	vermesi	ile	mümkündür.

Cinsinin	maruz	kaldığı	her	türlü	
istismarın	önüne	geçmek	için,	kadının	
öncelikle	ve	mutlaka	“seçilme	hakkına”	
müdrik	olması	gerekmektedir.	Siyasi	
arenadan,	sivil	toplum	örgütlerine	
ve	derneklere	kadar	her	platformda	
kadının		ekseri	çoğunlukla	sorumluluk	
ve	inisiyatif	alması	son	derece	önem	arz	
etmektedir.

Ancak	böylelikle;	gündemimizi	
bir	hayli	meşgul	eden	ve	yaralayan	
kadın	cinayetlerinden,	kadına	karşı	
şiddetten,	cinsel	taciz	ve	istismardan	
ve	çocuk	yaşta	zorunlu	evliliklerden	söz	
edilmeyen	müreffeh	yarınlara	erişmek	
mümkün	olacaktır.	Kadın	iş	gücünün	
sömürülmediği,	eşit	işe	eşit	ücret	
haklarının	sağlandığı	günler,	ancak	ve	
ancak,	her	alanda	nispi	temsil	hakkına	
ekseriyetle	sahip	çıkan	kadınların	
artması	ile	mümkün	olacaktır.

Sahip	olduğumuz	Cumhuriyet	
kazanımlarının	farkında	olarak	ve	
de	sahip	çıkarak;	kadının	her	alanda	
rüştünü	ispat	ettiği	ve	toplumumuzda	
kadın	emeğine	saygı	bilincinin	geliştiği	
yıllara	erişmek	umudu	ile…

s  s  s 

Zaman	hızla	akıp	gidiyor...	Dünya	
gündemi	ile	ülke	gündemimizin	iç	
içe	olmuş	akıl	almaz	ve	yorucu	temposu	
içinde	en	kıymetli	birim	olan	zamanı	
“iyi	kullanmak	ve	değerli	kılmak”	
sorumluluklarımız	ile	orantılıdır.

Ve	sorumluluklarımızı	başarı	ile	
yerine	getirme	mecburiyetlerimiz	vardır.	
Başarı	ise;	değerli	kıldığımız	nispette	
zamanın	paha	biçilmez	bir	ürünüdür.

Zaman		kavramının	önemi,	
giriştiğimiz	her	işte	başarı	yüzdesini	
arttırması	yönünde	göz	ardı	
edilmeyecek	kadar	önemli	ve	güçlü	bir	
hedef	belirleyici	olduğu		da	hepimizin	
malûmudur.	

25	Şubat	akşamı	Ahmet	Adnan	
Saygun	Sanat	Merkezi’nde	düzenlemiş	
olduğumuz	İlhan	Seşen,	Kürşat	
Başar,	Burçin	Büke	konseri	ise;	vakıf	
misyonunu	idrâk	etmiş	EBSO	Vakfı	

Yürek,	Emek	ve	Zafer

İhsan ÖZDURAN
EBSO	Vakfı
Kadınlar	Birliği	
Başkanı

Dünya gündemi ile 
ülke gündemimizin iç 
içe olmuş akıl almaz 
ve yorucu temposu 

içinde en kıymetli bi-
rim olan zamanı “iyi 

kullanmak ve değerli 
kılmak” sorumluluk-
larımız ile orantılıdır.

Ve sorumlulukları-
mızı başarı ile yerine 
getirme mecburiyet-
lerimiz vardır. Başarı 

ise; değerli kıldığımız 
nispette zamanın 
paha biçilmez bir 

ürünüdür.
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Ege	İş	Kadınları	Derneği	
(EGİKAD),	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası	Vakfı	(EB-

SOV)	Kadınlar	Birliği	Başkanı	
İhsan	Özduran'a	çocuklara,	
gençlere	ve	kadınlara	hizmetle-
rinden	dolayı	ödül	verdi.	EBSO	
Sanayi	Kulübü’nde	gerçekleşti-
rilen	törene,	EGİKAD	üyeleri	ve	
EBSOV	Kadınlar	Birliği	Başkanı	
İhsan	Özduran	katıldı.

Ödül gelenekselleşecek
EGİKAD	olarak	her	zaman	

kadın	hakları	konusunda	ça-
lışmalar	yaptıklarını	belirten	
EGİKAD	Yönetim	Kurulu	Baş-
kanı	Nilhan	Antitoros	"Dernek	
olarak	bugüne	kadar	her	zaman	
kadın	hakları	için	mücadele	ettik	
ve	kadın	girişimcileri	cesaret-
lendirdik.	Bu	yıl	da	8	Mart’ı	bir	
vesile	olarak	görerek,	her	yıl	
başarılı	kadınları	ödüllendirme-
ye	karar	verdik.	Böylece	hem	
onları	cesaretlendirmek	hem	de	
yeni	nesillere	örnek	göstermek	
anlamlı	olur	diye	düşündük.	‘8	
Mart	Dünya	Kadınlar	Günü	Ba-
şarı	Ödülleri’	adını	verdiğimiz	bu	
ödüllerin	ilkini	de	EBSOV	bün-
yesinde	yürüttüğü	çalışmalarla	
topluma	örnek	hizmetler	veren	
İhsan	Özduran’a	verdik”	dedi.

Büyük onur
8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü	

Başarı	Ödülleri’nin	ilkine	layık	
görülen	EBSOV	Kadınlar	Birliği	
Başkanı	İhsan	Özduran	ise,	
EGİKAD	gibi	başarılı	bir	dernek	
tarafından	böyle	bir	ödüle	layık	
görülmenin	kendisini	onurlandır-
dığını	belirterek,	“Hem	EGİKAD,	
hem	EBSOV,	topluma	hizmet	
için	durmadan	çalışan	kurumlar.	
EGİKAD	gibi	kadının	her	alanda	
haklarını	savunan	bir	dernekten,	
böyle	anlamlı	bir	günde	ödül	
almak	beni	çok	gururlandırdı.	
Umuyorum	ki	bizim	aldığımız	bu	
ödüller,	yeni	nesilleri	topluma	
hizmet	yolunda	çalışmaları	için	
yüreklendirir”	diye	konuştu.

EGİKAD’ın	8	Mart	Dünya	

Kadınlar	Günü	Başarı	Ödülleri	
için	düzenlediği	tören,	EGİKAD	
Başkanı	Nilhan	Antitoros	tara-
fından	EBSOV	Kadınlar	Birliği	
Başkanı	İhsan	Özduran’a	plaket	
takdim	edilmesiyle	son	buldu.	

EGİKAD’ın	ilk	başarı	ödülü	Özduran’a

GÖRÜŞ

Kadınlar	Birliği	yönetiminin,	zoru	
başarmak	ve	zamanı	iyi	kullanmak	
konusunda	mukavemet		ve	ivme	
kazandığı		yönünde	önemli		bir	
göstergedir.

Zorluklarla	mücadele	içinde	
yasadığımız	zor	dönemlerde,	
zorluklara	tefekkürle	bakma	
alışkanlığı	içinde	olmamız		şartını		
hayati	bir	mecburiyet		olarak	
görmemiz	gerekiyor.

Hedeflere	ulaşmak		yönünde	
“zorluk”	olarak	addedilen	her	
engel,	iyiliklere	ve	güzelliklere	

çıkacak	olan	yolda	kendi	kendisini	
izale	ederek,	elde	edilen	başarıya	
daha	bir	anlam	kattığı	inancı	
içinde	ve		Şems	Tebrizi’nin	şu	
güzel	sözleri	ile;

‘’Makamımız	aşk,	usulümüz	
edepdir	bizim...	Kapımıza	değil	
gönlümüze	vuran	buyursun.’’	
dedik.	Vakıf	anlayışımıza	itibar	
eden	ve		gönlümüze	vuran	
dostlarımız	da,	sanata	ve	eğitime	
gösterdikleri	duyarlılık	ile	bizleri	
yine	yalnız	bırakmadılar.	Şeref	
verdiler.	Bu	süreçte	heyecanımıza	

destek	olan	Büyükşehir	
Belediye	Başkanımız	Sn.	Aziz	
Kocaoğlu’na,	Vakıf	yönetim	
Kurulu	Başkanımız		Sn.	Ender	
Yorgancılar’a,	EBSO	Meclis		
Başkanımız	Sn.	Salih	Esen’e,	
EBSO	Yönetim	Kuruluna,	EBSOV	
Mütevelli	Heyet	ilk	başkanımız	
Sn.	Kemâl	Çolakoğlu’na,	EBSOV	
Yönetim	kurulu	üyemiz	Sn.	Ateş	
Demirkalkan’a,	organize	sanayi	
bölgesi	başkanlarımıza	ve	
tüm	gönül	dostlarımıza	gönül	
dolusu	teşekkürlerimizle…
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Ekonomik Yapı
Kenya;		altyapı	olanakları,	liberal	

ekonomik	yapısı,	eğitim	sistemi,		dış	
ticaret	ve	yabancı	sermaye	olanaklarıy-
la	Doğu	Afrika	Bölgesi’nin	en	gelişmiş	
ülkesi	konumundadır.	Özellikle	1990’lı	
yıllarda	başlatılan	finansal	ve	ekonomik	
serbestleşme	hareketleri	kapsamında	
atılan	adımlar,	dış	ticaret	başta	olmak	
üzere	ülke	ekonomisinin	önemini	küre-
sel	düzeyde	artırmış	ve	ilgi	odağı	haline	
gelmesini	sağlamıştır.

Kenya,	geçtiğimiz	yıllar	boyunca	
ekonomiye	ve	altyapı	sistemine	yapılan	
yatırımlarla	günümüzde	Doğu	Afrika’nın	
finans,	iletişim	ve	lojistik	merkezi	haline	
gelmiştir.	200’ü	aşkın	sayıdaki	uluslara-
rası	şirketin	Kenya’nın	başkenti	Nairobi’yi	
Doğu	Afrika	
Bölgesi	yö-
netim	mer-
kezi	olarak	
seçmesi,	ül-
kenin	artan	
değerinin	
önemli	bir	
gösterge-
sidir.

Ülkede	
ekonomik	
büyüme	ve	

fakirliğin	azaltılması	amacıyla	uygulama-
ya	konan	politikalar	dikkat	çekici	sonuçlar	
vermiştir.	Ancak	buna	rağmen,	yoksulluk	
ve	gelir	dağılımındaki	dengesizlik	Kenya	
için	hala	önemli	bir	sorundur.	

Sektörel	pay	büyüklüğü	açısından	
yüzde	47.5	payla	hizmetler,	yüzde	33	
payla	tarım	ve	yüzde	19.5	payla	sanayi	
birbirini	izlemektedir.	Ülkenin	orta	ve	batı	
kısımlarında	yer	alan	verimli	araziler,	
tarımın	öne	çıkmasını	ve	sektörün	önemli	
bir	istihdam	kaynağı	olmasını	sağlamış-
tır.	Sanayileşme,	ülkenin	kuruluşundan	
beri	en	önemli	hedeflerden	biri	olmasına	
rağmen,	istenilen	ilerleme	tam	olarak	
sağlanamamıştır.	Sanayi	sektörü	üç	
büyük	kent	olan	Nairobi,	Mombasa	ve	
Kisumu’da	yoğunlaşmıştır.	İmalat	sana-

Kenya’nın diğer 
Afrika ülkelerine göre 

daha zengin doğal 
kaynaklara ve güzel 

bir coğrafyaya sahip 
olması, turizmin 

ve ticaretin büyük 
oranda gelişmesini 

sağlayarak hizmetler 
sektörünün ön plana 

çıkmasını sağlamıştır. 

ÜLKE

Doğu	Afrika’nın	
yıldız	ülkesi KENYA
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yinde	değirmencilik,	bira	üretimi,	
süt	ve	şeker	rafinasyonu	gibi	gıda	
işleme	sanayi	ön	plandadır.	Mom-
basa	kentinde	rafineri	yoluyla	petrol	
ürünleri	üretimi	ve	çimento	üretimi	
dikkat	çekici	bir	kapasiteye	sahiptir.	

Ayrıca,	Kenya’nın	diğer	Afrika	
ülkelerine	göre	daha	zengin	doğal	
kaynaklara	ve	güzel	bir	coğrafyaya	
sahip	olması,	turizmin	ve	ticaretin	
büyük	oranda	gelişmesini	sağlaya-
rak	hizmetler	sektörünün	ön	plana	
çıkmasını	sağlamıştır.	

Büyük	havaalanlarının	varlığı,	
iyi	bir	ulaşım	ağının	olması,	yatı-
rımların	teşviklere	bağlanması	ve	
sağlam	bir	hukuki	zemine	oturtul-
ması,	Kenya’yı	yabancı	yatırımcılar	
için	dikkat	çekici	bir	cazibe	merkezi	
kılmaktadır.	

Ekonomi	Bakanlığı’nın	verilerine	
göre	başlıca	iş	ve	yatırım	fırsatla-
rı;	turizm,	tarım,	ulaşım,	altyapı,	
imalat	sanayi,	iletişim,	enerji,	inşaat	
ve	ilaç	sektörlerinde	yoğunlaşmak-
tadır.	Ayrıca	eko-turizm,	elektrik	
üretim	ekipmanları,	telekomünikas-
yon	ekipmanları,	tarımsal	girdiler,	
gıda	işleme	ve	paketleme	ekipman-
ları,	yol	yapımı,	çimento	üretimi,	
motorlu	araç	parçaları	da	yatırım	
yapılabilirliği	açısından	cazip	ko-
numdadır.	

İş	yapma	kolaylığı	endeksinde	
92./190	sırada	yer	alan	Kenya’da	
başlıca	ön	plana	çıkan	teşvikler;	
makine	ve	teçhizatlarda	KDV	
indirimi,	yatırım	bedeli	elde	edilene	
kadar	kurumlar	vergisi	muafiyeti	ve	
diğer	vergi	indirimleri	şeklindedir.	

Ayrıca,	Kenya’nın	dahil	olduğu	
uluslararası	işbirliği	anlaşmaları	ge-
reği,	ülkeye	yatırım	yapan	bir	firma	
Doğu	Afrika	Topluluğu	Pazarı’na	ve	
Güney	Afrika	Ortak	Pazarı’na	da	
tercihli	giriş	hakkına	sahip	olmak-
tadır.

Türkiye-Kenya İlişkileri
İki	ülke	arasındaki	ilişkiler,	

Kenya’nın	bağımsızlığını	kazandığı	
1963	yılından	beri	istikrarlı	bir	seyir	
izlemiştir.	Kenya’nın	ekonomik	
serbestleşme	politikalarına	önem	

vermeye	başlamasıyla	birlikte,	kar-
şılıklı	ticari	ilişkiler	de	ivme	kazan-
mıştır.	Özellikle	son	yıllarda	Türki-
ye,	Afrika’yla	ilişkilerinde	Kenya’yı	
başat	konumda	değerlendirmekte-
dir.	2014	yılında	Kenya’dan	ülke-
mize	Cumhurbaşkanlığı	düzeyinde	
gerçekleştirilen	ziyaret	kapsamında	
enerjiden	güvenliğe,	ekonomiden	
basın-yayına	kadar	uzanan	farklı	

alanlarda	10	anlaşma	ve	mutaba-
kat	muhtırası	imzalanmıştır.

İki	ülke	arasındaki	başlıca	ihraç	
ürünleri;	benzin,	demir-çelik,	elekt-
rikli	makine	ve	cihazlar,	buğday	
unu,	mobilya;	başlıca	ithal	ürünleri	
ise	büyük	ve	küçükbaş	hayvan	de-
risi,	çay,	sebze	tohumu	ve	kesme	
çiçek	ürünleri	şeklindedir.

Ekonomik	ilişkileri	geliştirmek	
adına	karşılıklı	olarak	sürdürülen	
toplantıların	sonucunda	Kenya’da	
Türk	yatırımcılar	için	özellikle	“mü-
teahhitlik	ve	inşaat,	yenilenebilir	
enerji,	mısır	ve	ayçiçeği,	paketleme	
ve	ambalaj,	organik	tarıma	dayalı	
sanayi,	tavuk	ve	yumurtacılık,	tıbbi	
malzeme	ilaç	ve	hijyenik	ürünler,	
ekmek	ve	pastacılık”	sektörlerinin	
cazip	olduğu	bildirilmiştir.

ÜLKE
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Uluslararası	kredi	derecelendirme	
kuruluşu	Fitch	Ratings,	gün-
cel	olarak	yayımladığı	Küresel	

Ekonomik	Görünüm	Raporu’nda,	politik	
risklerin	küresel	çapta	belirsizlik	yarat-
maya	devam	etmekle	birlikte,	özellikle	
gelişmiş	ülkelerin	yakın	dönemli	büyü-
me	görünümlerinin	gelişme	kaydedece-
ğini	belirtmiştir.	Bununla	birlikte,	küresel	
büyümedeki	söz	konusu	hızlanmanın	
başını	ABD’nin	çekeceği,	Euro	Bölgesi	
ve	Japonya	büyüme	beklentilerinin	ise	
genel	olarak	sabit	olduğu	ifade	edilmiş-
tir.

Bu	bağlamda,	gelişmiş	ülke	ekono-
milerinde	büyümenin	2017’de	yüzde	
1.9,	2018’de		ise	yüzde	2	artacağı	ön-
görülmüştür.	Gelişen	ekonomiler	için	ise	
2017	ve	2018	için	sırasıyla	yüzde	4.7	ve	
4.8	büyüme	oranları	öngörülmüştür.

Almanya’da,	maliye	bakanları	ve	
Merkez	Bankalarının	başkanlarının	
katılımlarıyla	G-20	zirvesi	düzenlenmiş-

tir.	Trump’ın	yeni	ve	farklı	politikalarının	
konuşulduğu	ve	küresel	ölçekteki	belir-
sizliklerin	önemini	koruduğu	bir	dönem-
de	düzenlenen	ve	dünya	ekonomisinin	
yüzde	80’ini	temsil	eden	G-20	zirvesi,	
yakın	dönemde	ekonomide	atılacak	
adımların	belirlenmesi	açısından	da	
önem	taşımaktadır.

Küresel	imalat	PMI	değeri,	Şubat	
ayında	52.9	değerini	alarak	son	69	ayın	
en	yüksek	düzeyine	erişmiştir.	

ABD
ABD	Çalışma	Bakanlığı	tarafından,	

Şubat	ayında	istihdamın	235	bin	kişi	
yükseldiği	ve	işsizliğin	yüzde	4.7’ye	
gerilediği	belirtilmiştir.	Bu	gelişmeyle	bir-
likte,	ekonominin	daha	sağlam	temellere	
oturduğu	yönündeki	algı	güçlenmiştir.

Amerikan	Merkez	Bankası	(FED)	
son	toplantısında	faizleri	25	baz	puan	
artırmıştır.	Böylece,	FED	Haziran	
2006’dan	beri	üçüncü	kez	faiz	artışı	

Siyasi	belirsizlikler	küresel
	ekonomiyi	de	etkiliyor
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yapmış	olmaktadır.	2017’nin	geri	
kalanı	için	ise	2	kez	daha	faiz	
artışına	gidileceği	tahmininde	
bulunulmuştur.

FED,	karara	ilişkin	yaptığı	
açıklamada,	ekonomik	görünüme	
ilişkin	kısa	vadeli	görünümün	den-
geli	olduğunu	ve	işgücü	piyasası	
koşulları	ile	enflasyon	dikkate	
alınarak,	faizin	hedef	aralığının	
yükseltilme	kararı	alındığını	açık-
lamıştır.

ABD	imalat	PMI	değeri,	Şubat	
ayında	bir	önceki	aya	göre	hafif	bir	
düşüşle	54.2	düzeyinde	gerçek-
leşmiştir.

EURO BÖLGESİ – AB
Uluslararası	kredi	derecelendir-

me	kuruluşu	Moody’s,	Euro	Bölge-
si’nde	bu	yıl	içinde	politik	risklerin	
yükselebileceği	uyarısında	bulun-
muştur.	Özellikle	AB	karşıtı	muha-
fazakar	partilerin	farklı	ülkelerde	
güç	kazanmaya	başlaması,	politik	
belirsizlikleri	artırmaktadır.

İngiltere’nin	AB’den	ayrılma	
(Brexit)	sürecini	resmi	olarak	
başlatacak	maddenin	onay-
lanarak	yasalaşması,	AB’nin	
dağılacağı	yönündeki	endişeleri	
tekrar	gündeme	taşımıştır.	Piyasa	
beklentilerine	ilişkin	araştırma-
lar	yapan	Sentix’in	konuyla	ilgili	
anketine	göre,	Euro	Bölgesi’nin	12	
ay	içerisinde	dağılma	riski,	Brexit	
dönemindeki	seviyelere	yükselir-
ken;	Fransa,	İtalya	ve	Yunanistan	
en	muhtemel	çıkış	adayları	olarak	
belirlenmiştir.

Euro	Bölgesi’nde	sanayi	
üretimi	2017’nin	ilk	ayında	bir	
önceki	aya	kıyasla	yüzde	0.9	
ve	yıllık	olarak	da	yüzde	0.6	ile	
piyasa	beklentilerinin	altında	artış	
göstermiştir.	Ancak	güncel	olarak	
imalat	sanayindeki	olumlu	gidişat,	
söz	konusu	düşük	performansın	
dönemsel	olduğuna	işaret	etmek-
tedir.

Euro	Bölgesi	imalat	PMI	de-
ğeri,	Şubat	ayında	55.4	değerini	
alarak	son	70	ayın	en	yüksek	
düzeyine	erişmiştir.

ALMANYA
Almanya’da	TÜFE,	bu	yılın	

Şubat	ayında	geçen	yılın	aynı	
dönemine	göre	yüzde	2.2	artarak,	
Ağustos	2012’den	bu	yana	görü-
len	en	yüksek	düzeyine	ulaşmıştır.	
Nihai	enflasyon	rakamları,	böylece	
Avrupa	Merkez	Bankası’nın	(ECB)	
Euro	Bölgesi’nde	fiyat	istikrarını	
sağlamak	için	hedeflediği	“yüzde	
2’nin	hemen	altında	ancak	yüzde	
2’ye	yakın”	düzeyini	aşmıştır.

Almanya’da	fabrika	siparişle-
rinin	sekiz	yılın	en	sert	düşüşünü	
gerçekleştirmesinin	ardından	
sanayi	üretiminin	Ocak	ayında,	bir	
önceki	yılın	aynı	dönemine	göre	
yüzde	2.8	düzeyinde	yükselmesi,	
olumlu	ekonomik	görünümün	tek-
rar	ön	plana	çıkmaya	başladığına	
işaret	etmektedir.

Almanya	imalat	PMI	değeri,	
Şubat	ayında	bir	önceki	aya	göre	
bir	miktar	yükselişle	56.8	değerini	
almıştır.

JAPONYA
Japonya’nın	ekonomik	büyü-

mesi	2016’nın	son	çeyreğinde,	ih-
racatçı	şirketlerin	işletme	yatırım-
larının	artmasıyla	birlikte,	yüzde	
1.1	olarak	yukarı	yönde	revize	
edilmiştir.	Bu	bağlamda,	2017’de	
ekonomide	daha	olumlu	bir	at-
mosferin	hakim	olacağı	yönündeki	
beklentiler	de	güçlenmektedir.

Japonya	Merkez	Bankası	
(BOJ),	FED’in	politika	faizini	yük-
seltmesinden	saatler	sonra,	daha	
önce	görülmemiş	büyüklükteki	
parasal	gevşeme	programında	de-
ğişikliğe	gitmeyeceğini	açıklamış	
ve	faizlerle	varlık	alım	miktarının	
sabit	kaldığını	duyurmuştur.	Böy-
lece	iki	Merkez	bankası	arasındaki	
politika	farklılaşması	daha	da	
artmıştır.

Japonya	imalat	PMI	değeri,	
Şubat	ayında	53.3	değerini	alarak	
son	35	ayın	en	yüksek	düzeyine	
erişmiştir.

ÇİN
Çin’de	perakende	satışlar	yılın	

ilk	iki	ayında	yüzde	9.5	artışla	
beklentilerin	altında	kalmıştır.	Oto-
mobil	satışlarının	düşük	hacimli	
motorlara	yönelik	vergi	artırımının	
ardından	azalması,	verinin	bek-
lentileri	karşılayamamasında	etkili	
olmuştur.	Ancak,	sanayi	üretiminin	
Ocak	ve	Şubat	birleşik	dönemin-
de	bir	önceki	yılın	aynı	dönemine	
göre	yüzde	6.3	yükselerek	bek-
lentileri	karşılaması,	olumlu	bir	
gelişme	olarak	dikkat	çekmiştir.

Diğer	taraftan,	üretici	fiyatları	
Şubat’ta	geçen	yılın	aynı	döne-
mine	göre	yüzde	7.8	oranıyla	
2008’den	bu	yana	en	hızlı	artışını	
gerçekleştirmiştir.	Son	aylarda	
devam	eden	ve	son	açıklanan	
veriyle	en	üst	düzeyine	erişen	söz	
konusu	artışın,	küresel	çapta	da	
etkili	olacağı	ve	Çin’in	dünyaya	
enflasyon	ihraç	ettiği	yönündeki	
algıları	güçlendirmektedir.

Çin	imalat	PMI	değeri,	Şubat	
ayında	bir	önceki	aya	göre	bir	
miktar	yükselişle	51.7	değerini	
almıştır.

HİNDİSTAN
Hindistan’da	bankacılık	sis-

temine	ilişkin	son	dönemlerde	
süregelen	sıkıntılar,	Bankalar	
Birliği	Birleşik	Forumu’nun	banka	
çalışanlarını	greve	çağırmasıyla	
yeni	bir	boyut	kazanmıştır.	Özellik-
le,	banka	sektöründe	kötü	kredinin	
artışından	yöneticilerin	de	sorumlu	
tutulması	ve	fazla	mesai	ödeme-
leri	de	dahil	birçok	konuda	hükü-
mete	baskı	yapılması	amacıyla,	
ülke	genelinde	greve	çıkılmıştır.	
Banka	sektörünün	önümüzdeki	
dönemlerdeki	seyri,	genel	ekono-
mik	gidişat	üzerinde	de	belirleyici	
olacaktır.

Rusya,	8-9	Haziran	tarihlerinde	
gerçekleştirilecek	Şanghay	İşbirliği	
Örgütü	(ŞİÖ)	zirvesinin	en	önemli	
maddesinin,	Hindistan	ve	Pakis-
tan’ın	örgüte	tam	üyeliği	olacağını	
açıklanmıştır.	Böylece,	tam	üye-
likle	birlikte	Hindistan	için	özellikle	
küresel	güçlerle	işbirliğinin	gelişti-
rilmesi	anlamında	yeni	bir	dönem	
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başlamış	olacaktır.
Hindistan	imalat	PMI	değeri,	

Şubat	ayında	bir	önceki	aya	göre	
bir	miktar	yükselişle	56.8	değerini	
almıştır.

G. KORE
G.	Kore	Merkez	Bankası,	ihra-

cat	ve	enflasyondaki	iyileşmelerin	
iç	güveni	sarsan	siyasi	skandala	
ilişkin	endişeleri	dengelemesi	ile	
birlikte,	üst	üste	sekizinci	toplan-
tıda	politika	faizini	değiştirmemiş	
ve	rekor	düşük	seviye	olan	yüzde	
1.25’te	sabit	tutmuştur.

Ekonominin	iyiye	giden	işa-
retler	vermesiyle	birlikte,	Devlet	
Başkanı	Park	Geun-Hye’yi	kuşa-
tan	siyasi	yolsuzluk	skandalı	ve	
skandalın	ülkenin	en	büyük	şirketi	
Samsung’a	da	sıçramış	olması,	
ekonomiyi	etkilemeye	devam	
etmektedir.	Nitekim,	söz	konusu	
belirsizlikler	ve	ülke	yönetiminde	
iktidar	boşluğunun	olmasıyla,	tü-
ketici	güveni	sekiz	yılın	en	düşük	
seviyesine	inmiştir.

Güney	Kore	imalat	PMI	değeri,	
Şubat	ayında	bir	önceki	aya	göre	
bir	miktar	yükselişle	49.2	değerini	
almış	ve	yine	eşik	düzeyin	altında	
kalmıştır.

BREZİLYA
Tarihinin	en	büyük	ekonomik	

krizlerinden	birini	yaşayan	Bre-
zilya’da	krizin	olumsuz	sonuçları	
görülmeye	devam	etmektedir.	
GSYİH,	2015’teki	yüzde	3.8’lik	
azalmanın	ardından	2016’da	da	
yüzde	3.6	oranında	daralarak,	
1948’den	bu	yana	en	kötü	perfor-
mansı	sergilemiştir.	İşsiz	sayısı	
ise	2	milyon	artarak	13	milyona	
yaklaşmış,	iflas	başvuruları	da	
rekor	kırmıştır.

Hükümet,	kriz	sebebiyle	ön-
ceden	alınan	tedbirlerin	yetersiz	
gelmesi	üzerine,	yeni	adımlar	
atmaya	başlamış	ve	ülkedeki	4	
havaalanını,	AB’li	3	gruba	3.7	
milyar	Brezilya	Real’i	(1.2	milyar	
Dolar)	karşılığında	özelleştirme	
bedeli	ile	satmıştır.	

Brezilya	imalat	PMI	değeri,	
Şubat	ayında	bir	önceki	aya	göre	
bir	miktar	yükselişle	46.9	değerini	
almıştır.

RUSYA
Uluslararası	kredi	derece-

lendirme	kuruluşu	Standard	and	
Poor’s	(S&P),	Rusya’nın	yerel	ve	
yabancı	para	cinsinden	kredi	not	
görünümünün	durağandan	pozitife	
yükseltildiğini	bildirmiştir.	Konuya	
ilişkin	yapılan	açıklamada,	Rus-
ya’nın	ekonomik	büyüme	görü-
nümündeki	iyileşme	ve	sermaye	
çıkışlarına	ilişkin	risk	düzeyindeki	
azalma	gerekçe	gösterilmiştir.	
Diğer	taraftan,	iki	yıldır	devam	
eden	resesyonun	ardından	Rusya	
ekonomisinin	bu	yıl	pozitif	büyüme	
göstermesinin	beklendiğinin	vur-
gulanması	da	ekonomideki	olumlu	
gidişata	işaret	eden	bir	diğer	dik-
kat	çekici	açıklama	olmuştur.

Rusya	Enerji	Bakanlığı	ta-
rafından	2016’da	ülkede	petrol	
sektörüne	yapılan	yatırımların	
bir	önceki	yıla	kıyasla	yüzde	19	
artarak	21	milyar	dolar	düzeyi-
ne	çıktığı	bildirilmiştir.	Bununla	
birlikte,	2017’de	petrol	üretiminin	
548	milyon	ton	düzeyinde	gerçek-
leşmesinin	beklendiği	söylenmiş-
tir.	Enerji	ve	petrol	sektörlerindeki	
iyileşmeyle,	ekonominin	toparlan-

ması	daha	çok	güçlenecektir.
Rusya	imalat	PMI	değeri,	

Şubat	ayında	bir	önceki	aya	göre	
bir	miktar	düşüşle	52.5	değerini	
almıştır.

TÜRKİYE
Uluslararası	kredi	derecelen-

dirme	kuruluşu	Fitch	Ratings,	
Türkiye	ekonomisinin	2017’de	
yüzde	2.4,	2018’de	ise	yüzde	2.8	
oranında	büyümesinin	beklendiği-
ni	açıklamıştır.	2017’de	ılımlı	eko-
nomik	iyileşmeye	dikkat	çekilirken,	
yılsonu	enflasyonun	yüzde	8.0	
düzeyinde	gerçekleşeceği,	politika	
faiz	oranının	ise	yüzde	9.0	düze-
yinde	seyredeceği	ifade	edilmiştir.

Moody’s	yaptığı	son	açık-
lamada,	Türkiye’nin	kredi	notu	
görünümünü	durağandan	negatife	
indirmiş,	Ba1	olan	kredi	notunda	
ise	değişiklik	yapmamıştır.	Not	
görünümünün	düşürülmesinin	
sebepleri	olarak;	ekonomik	bü-
yüme	görünümünün	zayıflaması,	
kurumların	gücünü	yitirmeye	
devam	etmesi	ve	ülkenin	iç-dış	
mali	yapısı	üzerindeki	baskıların	
artması	gösterilmiştir.

Türkiye	imalat	PMI	değeri,	
Şubat	ayında	49.7	değerini	alarak,	
son	4	ayın	en	yüksek	düzeyine	
erişmiş	ancak	eşik	değeri	geçmeyi	
başaramamıştır.
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Takvim	etkisin-
den	arındırılmış	
sanayi	üretim	

endeksi	Ocak	ayında	
yıllık	bazda	yüzde	2.6	
arttı.	Beklenti,	artışın	
yüzde	1.9	olacağı	yö-
nündeydi.	Mevsim	ve	
takvim	etkisinden	arın-
dırılmış	sanayi	üretimi	
ise	bir	önceki	aya	göre	
yüzde	1.3	yükseldi.

Türkiye	İstatistik	
Kurumu	(TÜİK)	Ocak	
ayı	Sanayi	Üretim	
Endeksi	verilerini	açık-
ladı.	Mevsim	ve	takvim	
etkisinden	arındırılmış	
sanayinin	alt	sektörleri	(2010=100	temel	
yıllı)	incelendiğinde,	2017	yılı	Ocak	ayın-
da	madencilik	ve	taşocakçılığı	sektörü	
endeksi	bir	önceki	aya	göre	yüzde	4.1	
azalırken,	imalat	sanayi	sektörü	endek-
si	yüzde	1.6	ve	elektrik,	gaz,	buhar	ve	
iklimlendirme	üretimi	ve	dağıtımı	sektörü	
endeksi	ise	yüzde	1.5	arttı.

Takvim	etkisinden	arındırılmış	sana-
yinin	alt	sektörlerinde,	2017	yılı	Ocak	
ayında	madencilik	ve	taşocakçılığı	sek-
törü	endeksi	bir	önceki	yılın	aynı	ayına	
göre	yüzde	13.7	azalırken,	imalat	sanayi	
sektörü	endeksi	yüzde	2.8	ve	elektrik,	
gaz,	buhar	ve	iklimlendirme	üretimi	ve	
dağıtımı	sektörü	endeksi	yüzde	7.2	arttı.

Enerji yüksek bilgisayar düşük
Mevsim	ve	takvim	etkisinden	arın-

dırılmış	ana	sanayi	grupları	(MIGs)	
incelendiğinde,	2017	yılı	Ocak	ayında	bir	
önceki	aya	göre	en	yüksek	artış	yüzde	
3.7	ile	enerjide	gerçekleşti.

İmalat	sanayi	alt	sektörlerinde	ise,	bir	
önceki	aya	göre	en	yüksek	artış	yüzde	
18.0	ile	mobilya	imalatında	gerçekleşti.	
Bu	artışı,	yüzde	12.5	ile	fabrikasyon	me-
tal	ürünleri	imalatı	(makine	ve	teçhizat	
hariç)	ve	yüzde	11.2	ile	kok	kömürü	ve	
rafine	edilmiş	petrol	ürünleri	imalatı	takip	
etti.Mevsim	ve	takvim	etkisinden	arın-
dırılmış	imalat	sanayi	alt	sektörlerinde	
ayında	bir	önceki	aya	göre	en	yüksek	
azalış	yüzde	15.9	ile	bilgisayarların,	
elektronik	ve	optik	ürünlerin	imalatında	
gerçekleşti.	Bu	azalışı,	yüzde	4.5	ile	deri	
ve	ilgili	ürünlerin	imalatı	ve	diğer	imalat-
lar	takip	etti.

Sanayi üretimi 2017’ye iyi başladı

GÖSTERGE

Sanayi üretimi Ocak 
ayında yüzde 1.3 
artış gösterdi. Yıllık 
artış yüzde 2.6 oldu.

Sanayi üretimi 2017’ye iyi başladı

Sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 1.3 artış gösterdi. Yıllık artış yüzde 2.6 oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Ocak ayında yıllık bazda yüzde 2.6
arttı. Beklenti, artışın yüzde 1.9 olacağı yönündeydi. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1.3 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 4.1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.6 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1.5 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerinde, 2017 yılı Ocak ayında madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.7 azalırken, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 2.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 7.2 arttı.

Enerji yüksek bilgisayar düşük
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 
yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3.7 ile enerjide gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörlerinde ise, bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18.0 ile mobilya 
imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 12.5 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve 
teçhizat hariç) ve yüzde 11.2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip 
etti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörlerinde ayında bir önceki 
aya göre en yüksek azalış yüzde 15.9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin
imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 4.5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve diğer 
imalatlar takip etti.

OCAK 2017 Arındırılmamış Takvim Etkisinden 
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim 
Etkisinden 
Arındırılmış

(2010=100) Endeks Değişim 
(Yıllık)

Endeks Değişim 
(Yıllık)

Endeks Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 121,4 4,3 119,3 2,6 129,8 1,3
Madencilik ve 
Taşocakçılığı 86,1 -13,6 84,8 -13,7 98,8 -4,1

İmalat Sanayi 120,6 4,8 118,4 2,8 131,2 1,6
Elektrik, Gaz, Buhar 
ve İklim. Ürt. ve 
Dağıtım

143,1 7,2 142,0 7,2 135,5 1,5
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Cari	işlemler	açığı	2017	yılı	Ocak	
ayında	geçen	yılın	aynı	ayına	
göre	yüzde	26	artarak	2.8	milyar	

dolar	ile	piyasa	beklentileri	doğrultusun-
da	gerçekleşti.	Cari	açık,	geçen	yılın	
aynı	ayına	göre	dış	ticaret	açığındaki	
yüzde	16’lık	artış,	net	hizmet	gelirlerin-
deki	yüzde	29’luk	azalış	ile	turizm	ge-
lirlerindeki	düşüşün	etkisiyle	geçen	yıla	
göre	yüzde	4.1	oranında	artarak	33.2	
milyar	dolara	yükseldi.	2017	yılı	Ocak	
ayında	ihracatta	kısmi	bir	toparlanma	
gözlenmesine	rağmen,	ithalatta	yaşa-
nan	artış	dış	ticaret	açığının	yükselme-
sinde	etkili	oldu.	Yıllık	bazda	net	turizm	
gelirleri	yüzde	17.5	oranında	azalarak	
2017	yılı	Ocak	ayında	da	aşağı	yönlü	
seyrini	sürdürdü.	Rusya	ile	ilişkilerin	dü-
zelmesiyle	gelen	turist	sayısında	kısmi	
toparlanma	gözlenirken,	Avrupa’dan	ge-
len	turist	sayısında	azalma	kaydedildi.

Net	doğrudan	yatırımlar	2017	yılı	
Ocak	ayında	geçen	yıla	göre,	yüzde	
54.3	oranında	azalışla	360	milyon	dolar	
gerçekleşerek	düşüş	eğilimini	sürdür-
dü.	Diğer	yatırımlarda	2017	yılı	Ocak	
ayında	534	milyon	dolar	sermaye	çıkışı	
yaşandı.	2017	yılının	ilk	ayında	da	doğ-
rudan	ve	diğer	yatırımlarda	ivme	kaybı	
yaşandığı	gözlendi.	

Portföy	yatırımlarında	global	ölçekte	
gelişmekte	olan	ülke	ekonomilerindeki	

güçlü	sermaye	girişlerinin	de	etkisiyle	
2017	yılı	Ocak	ayında	1.6	milyar	dolar	
ve	yıllık	bazda	9	milyar	dolar	sermaye	
girişi	yaşandı.

Cari	açığın	finansmanında	etkili	
olan	rezerv	varlıklarda	2017	yılı	Ocak	
ayında	2.1	milyar	dolar	azalış,	net	hata	
ve	noksan	kaleminde	son	4	aydır	ilk	
defa	687	milyon	dolar	ile	sermaye	çıkışı	
gerçekleşti.	

Enerji	fiyatlarındaki	aşağı	yönlü	
seyrin	belirginleşmesi	ile	dış	ticarette-
ki	dengelerin	bozulmasının	cari	açık	
üzerinde	arttırıcı	yönde	baskı	yaratacağı	
öngörülüyor.	Jeopolitik	gelişmelerin	ve	
AB	ile	ilişkilerin	olumsuza	kaymasının	
turizm	gelirlerindeki	düşüşü	tetikleyece-
ği	ve	geçen	yılki	seviyeyi	yakalamanın	
zor	olacağı	tahmin	ediliyor.	Bu	durumun	
sermaye	akışlarına	da	olumsuz	yansı-
yacağı,	önümüzdeki	dönemlerde	cari	
açığın	olumsuz	yönde	baskılanacağı	
bekleniyor.

Cari açık ilk aydan yükselişte

GÖSTERGE

Cari açık yıla yükselişle başladı

Cari işlemler açığı 2017 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 2.8 
milyar dolar ile piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Cari açık, geçen yılın aynı ayına 
göre dış ticaret açığındaki yüzde 16’lık artış, net hizmet gelirlerindeki yüzde 29’luk azalış ile 
turizm gelirlerindeki düşüşün etkisiyle geçen yıla göre yüzde 4.1 oranında artarak 33.2 milyar 
dolara yükseldi. 2017 yılı Ocak ayında ihracatta kısmi bir toparlanma gözlenmesine rağmen, 
ithalatta yaşanan artış dış ticaret açığının yükselmesinde etkili oldu. Yıllık bazda net turizm 
gelirleri yüzde 17.5 oranında azalarak 2017 yılı Ocak ayında da aşağı yönlü seyrini sürdürdü.
Rusya ile ilişkilerin düzelmesiyle gelen turist sayısında kısmi toparlanma gözlenirken, 
Avrupa’dan gelen turist sayısında azalma kaydedildi.
Net doğrudan yatırımlar 2017 yılı Ocak ayında geçen yıla göre, yüzde 54.3 oranında azalışla
360 milyon dolar gerçekleşerek düşüş eğilimini sürdürdü. Diğer yatırımlarda 2017 yılı Ocak 
ayında 534 milyon dolar sermaye çıkışı yaşandı. 2017 yılının ilk ayında da doğrudan ve diğer 
yatırımlarda ivme kaybı yaşandığı gözlendi. 
Portföy yatırımlarında global ölçekte gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki güçlü sermaye 
girişlerinin de etkisiyle 2017 yılı Ocak ayında 1.6 milyar dolar ve yıllık bazda 9 milyar dolar 
sermaye girişi yaşandı.
Cari açığın finansmanında etkili olan rezerv varlıklarda 2017 yılı Ocak ayında 2.1 milyar 
dolar azalış, net hata ve noksan kaleminde son 4 aydır ilk defa 687 milyon dolar ile sermaye 
çıkışı gerçekleşti. 
Enerji fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin belirginleşmesi ile dış ticaretteki dengelerin 
bozulmasının cari açık üzerinde arttırıcı yönde baskı yaratacağı öngörülüyor. Jeopolitik 
gelişmelerin ve AB ile ilişkilerin olumsuza kaymasının turizm gelirlerindeki düşüşü 
tetikleyeceği ve geçen yılki seviyeyi yakalamanın zor olacağı tahmin ediliyor. Bu durumun
sermaye akışlarına da olumsuz yansıyacağı, önümüzdeki dönemlerde cari açığın olumsuz 
yönde baskılanacağı bekleniyor.
 

Ödemeler dengesi 

(Milyon Dolar)
Ocak 12 Aylık Kümülatif 

20172016 2017
CARİ İŞLEMLER HESABI -2.201 -2.762 -33.163
SERMAYE HESABI 15 -16 -8
FİNANS HESABI -3.286 -3.465 -21.523

Doğrudan Yatırımlar (net) -789 -360 -8.687
Portföy Yatırımlar (net) 1.096 -1.584 -9.036
Diğer Yatırımlar (net) -3.556 534 -2.595
Rezerv Varlıklar (net) -37 -2.055 -1.205

Net Hata ve Noksan -1.100 -687 11.648
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2017	yılı	Ocak	ayı	enflasyon	
oranı;	yıllık	TÜFE’de	yüzde	
10.13,	Yİ-ÜFE’de	yüzde	15.36	

oranında	gerçekleşti.	Bir	önceki	aya	
göre	TÜFE’de	yüzde	0.81	oranında	ve	
Yİ-ÜFE’de	yüzde	1.26	oranında	artış	
yaşandı.

Yıllık	en	yüksek	artış	TÜFE’de	
yüzde	21.72	ile	alkollü	içecekler	ve	
tütün	grubunda	gerçekleşti.	Ayrıca	
TÜFE’de	bir	önceki	yılın	aynı	ayına	
göre;	ulaştırma	yüzde	17.90,	çeşitli	mal	
ve	hizmetler	yüzde	12.82,	sağlık	yüzde	
12.53,	eğitim	yüzde	9.33	ile	en	çok	
artışın	yaşandığı	diğer	gruplar	oldu.

Ocak	2017’de	endekste	kapsanan	
414	maddeden;	31	maddenin	ortalama	
fiyatlarında	değişim	olmazken,	300	

maddenin	ortalama	fiyatlarında	artış,	
83	maddenin	ortalama	fiyatlarında	ise	
düşüş	gerçekleşti.

İstatistiki	bölgelere	göre	yapılan	
ayrımda;	İzmir’de	TÜFE,	bir	önceki	yılın	
aynı	ayına	göre	yüzde	10.42	ve	12	aylık	
ortalamalara	göre	yüzde	8.48	oranında	
artış	gerçekleşti.

Yİ-ÜFE	alt	kalemleri	bazında	
bir	önceki	aya	göre;	sanayinin	dört	
sektöründen	madencilik	ve	taşocakçılığı	
sektörü	yüzde	2.39	oranında,	imalat	
sanayi	sektörü	yüzde	1.36	oranında	
ve	su	sektörü	yüzde	1.91	oranında	
artarken,	elektrik	ve	gaz	sektörü	yüzde	
0.68	oranında	düşüş	kaydetti.	Yıllık	
bazda	imalat	sanayideki	artış,	genel	
artışın	da	üstünde	yüzde	17.18	oldu.

Ocak 2017’de 
endekste kapsanan 
414 maddeden; 31 

maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim 

olmazken, 300 
maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 83 
maddenin ortalama 

fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.

GÖSTERGE

Enflasyon	çift	hanede

Enflasyon çift hanede

2017 yılı Ocak ayı enflasyon oranı; yıllık TÜFE’de yüzde 10.13, Yİ-ÜFE’de yüzde 15.36 
oranında gerçekleşti. Bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 0.81 oranında ve Yİ-ÜFE’de yüzde 
1.26 oranında artış yaşandı.
Yıllık en yüksek artış TÜFE’de yüzde 21.72 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşti. Ayrıca TÜFE’de bir önceki yılın aynı ayına göre; ulaştırma yüzde 17.90, çeşitli 
mal ve hizmetler yüzde 12.82, sağlık yüzde 12.53, eğitim yüzde 9.33 ile en çok artışın
yaşandığı diğer gruplar oldu.
Ocak 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 31 maddenin ortalama fiyatlarında değişim 
olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.
İstatistiki bölgelere göre yapılan ayrımda; İzmir’de TÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 10.42 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8.48 oranında artış gerçekleşti.
Yİ-ÜFE alt kalemleri bazında bir önceki aya göre; sanayinin dört sektöründen madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü yüzde 2.39 oranında, imalat sanayi sektörü yüzde 1.36 oranında ve su 
sektörü yüzde 1.91 oranında artarken, elektrik ve gaz sektörü yüzde 0.68 oranında düşüş 
kaydetti. Yıllık bazda imalat sanayideki artış, genel artışın da üstünde yüzde 17.18 oldu.

% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE
Şubat 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Yıllık 8,78 10,13 4,47 15,36 9,66 24,24
Yıllık Ort. 7,97 7,88 5,61 5,87 10,19 8,86
Aylık -0,02 0,81 -0,20 1,26 -0,85 -0,93
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Egeli	ihracatçılar	2017	yılı	
Şubat	ayında	846	milyon	
200	bin	642	dolarlık	
ihracat	gerçekleştirdi.	

Şubat	ayında	bölgede	yüzde	3	
gerileyen	ihracat,	2016	yılı	Şubat	
ayında	871	milyon	683	bin	985	
dolar	olmuştu.	Tarım	ürünleri	
ihracatındaki	yüzde	11’lik	azalış	
bölge	ihracatındaki	düşüşte	
etkili	oldu.	Şubat	ayında	EİB	
bünyesindeki	12	ihracatçı	birliğinin	
6	tanesi	ihracatını	artırırken,	
6	tanesi	geçen	yılki	ihracat	
rakamının	gerisinde	kaldı.

Ege	İhracatçı	Birlikleri	(EİB)	
verilerine	göre	2017	yılı	Ocak-
Şubat	döneminde	ise	ihracat	
yüzde	3’lük	artışla	1	milyar	660	
milyon	696	bin	dolardan,	1	milyar	
713	milyon	166	bin	dolara	çıktı.

EİB’nin	son	bir	yıllık	dönemde	
yaptığı	ihracat	ise;	yüzde	5’lik	
artışla	10	milyar	414	milyon	
dolardan	10	milyar	955	milyon	
dolara	ulaştı.

Şubat	ayında	EİB	bünyesindeki	
12	ihracatçı	birliğinin	6	tanesi	
ihracatını	arttırırken,	6	tanesi	
geçen	yılki	ihracat	rakamının	
gerisinde	kaldı.

Sanayi arttı tarım azaldı
Egeli	ihracatçılar,	2017	yılı	

Şubat	ayında	476	milyon	32	bin	
dolarlık	sanayi	ürünleri	ihraç	
ederken,	sanayi	ürünleri	ihracatı	
2016	yılı	Şubat	ayına	göre	yüzde	
2	artış	gösterdi.	Tarım	ürünleri	
ihracatı	yüzde	11’lik	düşüşle	355	
milyon	474	bin	dolardan,	314	
milyon	941	bin	dolara	geriledi.	
Madencilik	ürünleri	ihracatı	ise;	
yüzde	7’lik	artışla	51	milyon	784	
bin	dolardan,	55	milyon	226	bin	
dolara	yükseldi.

Hazır giyim ve
konfeksiyon lider
2016’nın	ikinci	yarısından	

itibaren	rekorlar	kıran	zeytin	ve	
zeytinyağı	ihracatı	2017	yılının	
ikinci	ayında	yüzde	124’lük	
artışıyla	23	milyon	141	bin	dolara	
ulaştı.	Böylece	Ege	Zeytin	ve	
Zeytinyağı	İhracatçıları	Birliği,	
ihracatını	en	fazla	geliştiren	birlik	
oldu.

Ege	Hazırgiyim	ve	Konfeksiyon	
İhracatçıları	Birliği	87	milyon	449	
bin	dolarlık	ihracat	rakamıyla	
Şubat	ayında	en	fazla	ihracat	
yapan	birlik	olurken,	Ege	Demir	

ve	Demirdışı	Metaller	İhracatçıları	
Birliği	76	milyon	887	bin	dolarlık	
ihracatla	zirvenin	ortağı	oldu.

AB’nin payı yüzde 52
Ege	İhracatçı	Birlikleri’nden	

Şubat	ayında	yapılan	846	milyon	
200	bin	dolarlık	ihracatta	en	büyük	
payı	442	milyon	276	bin	dolarla	
Avrupa	Birliği	ülkeleri	aldı.	EİB’nin	
AB	ülkelerine	ihracatındaki	yüzde	
3	azalışa	rağmen	AB’nin	payı	
yüzde	52	oldu.

Egeli	ihracatçılar,	Avrupa	
Birliği	ülkelerinden	sonra	en	fazla	
ihracatı	Ortadoğu	ülkelerine	
yaptı.	Ortadoğu	ülkelerine	yapılan	
ihracat	2016	yılı	Şubat	ayına	
göre	yüzde	18’lik	düşüşle	169	
milyon	dolardan	143	milyon	dolara	
geriledi.

Ege	İhracatçı	Birlikleri	üyeleri,	
Amerika	kıtasına	ihracatlarını	
81	milyon	dolardan	84	milyon	
dolara,	Uzakdoğu	ülkelerine	
olan	ihracatlarını	ise	52	milyon	
dolardan	64	milyon	dolara	
yükseltti.	

Afrika	ülkelerine	ihracat	ise,			
55	milyon	dolardan	49	milyon	
dolara	düştü.

EİB	ihracatını	
tarım	ürünleri	aşağı	çekti
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İşsizlikte	yükseliş	eğilimi	devam	ediyor.	Kasım	döneminde	yüzde	12	düzeyini	
aşan	işsizlik	oranı,	Aralık	2016	döne-

minde	yüzde	13’e	doğru	yaklaştı.	Genç	
nüfusta	(15-24	yaş)	işsizlik	yüzde	24’e	
çıkarken,	tarım	dışı	işsizlik	oranı	yüzde	
15	seviyelerine	ulaştı.

Türkiye	İstatistik	Kurumu’nun	(TÜİK)	
verilerine	göre,	ülke	genelinde	15	ve	
daha	yukarı	yaştakilerde	işsiz	sayısı	
2016	yılı	Aralık	döneminde	geçen	yılın	
aynı	dönemine	göre	668	bin	kişi	arta-
rak	3	milyon	872	bin	kişi	oldu.	İşsizlik	
oranı	ise	1.9	puanlık	artış	ile	yüzde	12.7	
seviyesinde	gerçekleşti.	Aynı	dönemde;	
sanayileşmiş	ülkelerde	temel	işsizlik	
oranı	olarak	kabul	edilen	tarım	dışı	
işsizlik	oranı	2.2	puanlık	artış	ile	yüzde	
14.9	olarak	tahmin	edildi.

İstihdam oranı yüzde 45.1
İstihdam	edilenlerin	sayısı	2016	yılı	

Aralık	döneminde,	bir	önceki	yılın	aynı	
dönemine	göre	221	bin	kişi	artarak	26	
milyon	669	bin	kişi,	istihdam	oranı	ise	
0.3	puanlık	azalış	ile	yüzde	45.1	oldu.

Bu	dönemde,	tarım	sektöründe	
çalışan	sayısı	88	bin	kişi	azalırken,	
tarım	dışı	sektörlerde	çalışan	sayısı	307	

bin	kişi	arttı.	İstihdam	edilenlerin	yüzde	
18.4’ü	tarım,	yüzde	19.7’si	sanayi,	
yüzde	6.9’u	inşaat,	yüzde	54.9’u	ise	hiz-
metler	sektöründe	yer	aldı.	Önceki	yılın	
aynı	dönemi	ile	karşılaştırıldığında	tarım	
sektörünün	istihdam	edilenler	içindeki	
payı	0.5	puan,	sanayi	sektörünün	payı	
0.4	puan,	inşaat	sektörünün	payı	0.2	
puan	azalırken,	hizmet	sektörünün	payı	
ise	1	puan	arttı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 51.6
İşgücü	2016	yılı	Aralık	döneminde	bir	

önceki	yılın	aynı	dönemine	göre	888	bin	
kişi	artarak	30	milyon	540	bin	kişi,	işgü-
cüne	katılma	oranı	ise	0.7	puan	artarak	
yüzde	51.6	olarak	gerçekleşti.	Aynı	dö-
nemler	için	yapılan	kıyaslamalara	göre;	
erkeklerde	işgücüne	katılma	oranı	0.5	
puanlık	artışla	yüzde	71.5,	kadınlarda	
ise	1	puanlık	artışla	yüzde	32.2	olarak	
gerçekleşti.

Aralık	2016	döneminde	herhangi	bir	
sosyal	güvenlik	kuruluşuna	bağlı	olma-
dan	çalışanların	oranı,	bir	önceki	yılın	
aynı	dönemine	göre	0.6	puan	artarak	
yüzde	32.7’ye	yükseldi.

Arındırılmış rakamlar
Mevsim	etkilerinden	arındırıl-

mış	istihdam	bir	önceki	döneme	
göre	36	bin	kişi	azalarak	27	milyon	
301	bin	kişi	olarak	tahmin	edildi.	
İstihdam	oranı	0.1	puanlık	azalış	ile	
yüzde	46.2	oldu.

Mevsim	etkilerinden	arındırılmış	
işsiz	sayısı	bir	önceki	döneme	göre	
49	bin	kişi	artarak	3	milyon	717	bin	
kişi	olarak	gerçekleşti.	İşsizlik	oranı	
0.2	puanlık	artış	ile	yüzde	12	oldu.

Mevsim	etkilerinden	arındırılmış	
işgücüne	katılma	oranı	bir	önceki	
döneme	göre	0.1	puanlık	azalış	
ile	yüzde	52.4	olarak	gerçekleşti.	
Ekonomik	faaliyete	göre	istihdam	
edilenlerin	sayısı,	tarım	sektöründe	
39	bin,	hizmet	sektöründe	4	bin	
kişi	artarken	sanayi	sektöründe	51	
bin,	inşaat	sektöründe	28	bin	kişi	
azaldı.

İşsizlik oranı; Kasım, 
Aralık ve Ocak ayla-
rını kapsayan Aralık 
döneminde yüzde 
12.7 ile, küresel 
finansal krizin sür-
düğü 2010 yılı Mart 
dönemindeki yüzde 
12.8’den sonra en 
yüksek düzeyine 
tırmandı. İşsizler or-
dusuna 668 bin kişi 
daha katıldı. Toplam 
rakam 3 milyon 872 
bin.

İşsizlik	oranı	yüzde	12.7'ye	çıktı

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri
Aralık 2015-2016

Toplam 
2015 2016

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (Bin kişi) 58.294 59.146
İşgücü (Bin kişi) 29.652 30.540
İstihdam (Bin kişi) 26.448 26.669
        Tarım 5.003 4.915
        Tarım dışı 21.446 21.753
İşsiz (Bin kişi) 3.204 3.872
İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.642 28.606
İşgücüne katılma oranı (%) 50.9 51.6
İstihdam oranı (%) 45.4 45.1
İşsizlik oranı (%) 10.8 12.7
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12.7 14.9
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 55.7 56.6
İstihdam oranı (%) 49.5 49.3
İşsizlik oranı (%) 11.0 12.9
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12.8 14.9
Genç nüfusta (15-24 yaş) 
işsizlik oranı (%) 19.2 24.0
Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 23.5 24.8

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
Aralık 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.033 2.781 1.757 9.990 18.561
Kadın 1.232 2.134 79 4.663 8.108
Toplam 5.265 4.915 1.836 14.652 26.669

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri
Aralık 2015-2016

Toplam 
2015 2016

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (Bin kişi) 58.294 59.146
İşgücü (Bin kişi) 29.652 30.540
İstihdam (Bin kişi) 26.448 26.669
        Tarım 5.003 4.915
        Tarım dışı 21.446 21.753
İşsiz (Bin kişi) 3.204 3.872
İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.642 28.606
İşgücüne katılma oranı (%) 50.9 51.6
İstihdam oranı (%) 45.4 45.1
İşsizlik oranı (%) 10.8 12.7
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12.7 14.9
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 55.7 56.6
İstihdam oranı (%) 49.5 49.3
İşsizlik oranı (%) 11.0 12.9
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12.8 14.9
Genç nüfusta (15-24 yaş) 
işsizlik oranı (%) 19.2 24.0
Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 23.5 24.8

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
Aralık 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.033 2.781 1.757 9.990 18.561
Kadın 1.232 2.134 79 4.663 8.108
Toplam 5.265 4.915 1.836 14.652 26.669



77MART 2017

GÖSTERGE

2015	yılında	yüzde	10.3	olan	
işsizlik	oranı,	geçtiğimiz	yıl	
yüzde	10.9	oldu.	2016	yılın-

da	3	milyon	330	bin	kişi	işsiz	kaldı.
Türkiye	İstatistik	Kurumu	

(TÜİK)	2016	yılına	ilişkin	işgücü	
istatistiklerini	açıkladı.	Geçtiğimiz	
yıl	işsizlik	yüzde	10.9	oldu.

Türkiye	genelinde	15	ve	daha	
yukarı	yaştakilerde	işsiz	sayısı	
2016	yılında	bir	önceki	yıla	göre	
273	bin	kişi	artarak	3	milyon	330	
bin	kişi	oldu.	İşsizlik	oranı	ise	0.6	
puanlık	artış	ile	yüzde	10.9	sevi-
yesinde	gerçekleşti.	İşsizlik	oranı	
erkeklerde	0,4	puanlık	artışla	yüz-
de	9.6,	kadınlarda	ise	1.1	puanlık	
artışla	yüzde	13.7	oldu.

Aynı	yılda;	tarım	dışı	işsizlik	
oranı	bir	önceki	yıla	göre	0.6	
puanlık	artışla	yüzde	13	olarak	
tahmin	edildi.	15-24	yaş	grubu-
nu	içeren	genç	işsizlik	oranı	1.1	
puanlık	artış	ile	yüzde	19.6	olur-
ken,15-64	yaş	grubunda	bu	oran	
0,6	puanlık	artış	ile	yüzde	11.1	
olarak	gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46.3
İstihdam	edilenlerin	sayısı	

2016	yılında,	geçen	yıla	göre	584	

bin	kişi	artarak	27	milyon	205	bin	
kişi,	istihdam	oranı	ise	0.3	puanlık	
artış	ile	yüzde	46.3	oldu.	Erkek-
lerde	istihdam	oranı	0.1	puanlık	
artışla	yüzde	65.1	kadınlarda	ise	
0.5	puanlık	artışla	yüzde	28	olarak	
gerçekleşti.

Bu	yıl,	tarım	sektöründe	çalı-
şan	sayısı	178	bin	kişi	azalırken,	
tarım	dışı	sektörlerde	çalışan	
sayısı	ise	763	bin	kişi	arttı.	İstih-
dam	edilenlerin	yüzde	19.5’i	tarım,	
yüzde	19.5’i	sanayi,	yüzde	7.3’ü	
inşaat,	yüzde	53.7’si	ise	hizmetler	
sektöründe	yer	aldı.	

Bir	önceki	yıl	ile	karşılaştırıldı-
ğında	hizmet	sektörünün	istihdam	
edilenler	içindeki	payı	1.5	puan,	
inşaat	sektörünün	payı	0.1	puan	
artarken,	tarım	sektörünün	payı	
1.1	puan,	sanayi	sektörünün	payı	
0.5	puan	azaldı.

İşgücüne katılma yüzde 52
İşgücü	2016	yılında	bir	önce-

ki	yıla	göre	857	bin	kişi	artarak	
30	milyon	535	bin	kişi,	işgücüne	
katılma	oranı	ise	0.7	puan	arta-
rak	yüzde	52	olarak	gerçekleşti.	
Erkeklerde	işgücüne	katılma	
oranı	0.4	puanlık	artışla	yüzde	72,	

kadınlarda	ise	1	puanlık	artışla	
yüzde	32.5	olarak	gerçekleşti.

İşsizlik oranı en yüksek 
bölge TRC3
İşsizlik	oranı	en	yüksek	bölge	

yüzde	28,3	ile	TRC3	(Mardin,	
Batman,	Şırnak,	Siirt)	iken,	işsizlik	
oranı	en	düşük	bölge	yüzde	4.5	
ile	TR90	(Trabzon,	Ordu,	Giresun,	
Rize,	Artvin,	Gümüşhane)	oldu.

En yüksek istihdam 
oranı olan bölge TR82
En	yüksek	istihdam	oranı	

yüzde	54	ile	TR82	(Kastamonu,	
Çankırı,	Sinop)	Bölgesi’nde	ger-
çekleşti.	En	düşük	istihdam	oranı	
ise	yüzde	28	ile	TRC3	(Mardin,	
Batman,	Şırnak,	Siirt)	Bölgesi’nde	
oldu.

İşgücüne katılma oranı 
en yüksek bölge TR21
En	yüksek	işgücüne	katılma	

oranı	yüzde	57.9	ile	TR21	(Tekir-
dağ,	Edirne,	Kırklareli)	Bölgesi’n-
de	gerçekleşti.	En	düşük	işgücüne	
katılma	oranı	ise	yüzde	39.1	ile	
TRC3	(Mardin,	Batman,	Şırnak,	
Siirt)	bölgesinde	oldu.

2016'da	işsizlik	yüzde	10.9	oldu
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Geçen yıl 
Şubat’ta 2.4 
milyar lira 

fazla veren bütçe, bu 
yıl Şubat’ta 6.8 milyar 
lira açık verdi. Bütçe 
gelirleri bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 4.9 artarak 
46.9 milyar lira, giderler ise yüzde 27 
oranında artarak 53.7 milyar lira olarak 
hesaplandı. 2016 yılı Şubat ayında 6.5 
milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 
2017 yılı Şubat ayında 1.8 milyar TL faiz 
dışı açık verildi.

Maliye Bakanlığı, Şubat 2017 döne-
mi bütçe gerçekleşmeleri raporunu açık-
ladı. Harcamalar içinde mal ve hizmet 
alımları yüzde 26 artışla 4.4 milyar lira, 
cari transferler ise yüzde 40 artışla 26.1 
milyar lira olarak gerçekleşti. 

Vergi gelirleri tahsilatı yüzde 4.3 
artarak 39.9 milyar lira oldu. Vergi türleri 
itibarıyla Banka Ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi yüzde 27.2, Kurumlar Vergisi 
yüzde 17.2, İthalden Alınan Katma De-
ğer Vergisi yüzde 11.3, Damga Vergisi 
yüzde 10.7, Gelir Vergisi yüzde 5.9 
arttı. Harçlar yüzde 27.3, Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) yüzde 7.8, Dahilde Alınan 
Katma Değer Vergisi yüzde 3.2 ve diğer 
vergiler tahsilatı yüzde 10.3 azaldı.

Özel Tüketim Vergisi’nin detayına 
bakıldığında, sigaradan alınan vergideki 
düşüş dikkat çekti. Geçen yıl Şubat’ta 
1.5 milyar liralık ÖTV gelen sigaradan 

bu yıl aynı dönemde 720 milyon lira ge-
lir elde edildi. Motorlu taşıtlar üzerinden 
alınan ÖTV de geriledi. Geçen yıl 1 mil-
yar 62 milyon liralık gelir gelen motorlu 
taşıtlar ÖTV’sinden bu yıl Şubat’ta 968 
milyon liralık gelir elde edildi.

Ocak-Şubat 2017 dönemi
2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 

6.6 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 
yılı Ocak-Şubat döneminde 4.6 milyar 
TL fazla verdi. 2016 yılı Ocak-Şubat 
döneminde 16.4 milyar TL faiz dışı 
fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Şubat 
döneminde 16.3 milyar TL faiz dışı fazla 
verildi.

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde 
bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 15.6 oranında artarak 
105.7 milyar TL oldu. Bütçe giderleri 
ise yüzde 19.2 oranında artarak 101.1 
milyar TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı 
Ocak-Şubat döneminde vergi gelirleri 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
13.3 oranında artarak 88.4 milyar TL 
olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe gi-
derleri ise yüzde 19.1 oranında artarak 
89.4 milyar TL oldu.

Şubat’ta bütçe açığı 6.8 milyar lira

2016 yılı Şubat 
ayında 6.5 milyar 
TL faiz dışı fazla 

verilmiş iken 2017 
yılı Şubat ayında 1.8 

milyar TL faiz dışı 
açık verildi.

Şubat’ta bütçe açığı 6.8 milyar lira

Geçen yıl Şubat’ta 2.4 milyar lira fazla veren bütçe, bu yıl Şubat’ta 6.8 milyar lira açık verdi. 
Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak 46.9 milyar lira, giderler ise 
yüzde 27 oranında artarak 53.7 milyar lira olarak hesaplandı. 2016 yılı Şubat ayında 6.5 
milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Şubat ayında 1.8 milyar TL faiz dışı açık 
verildi.
Maliye Bakanlığı, Şubat 2017 dönemi bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Harcamalar 
içinde mal ve hizmet alımları yüzde 26 artışla 4.4 milyar lira, cari transferler ise yüzde 40 
artışla 26.1 milyar lira olarak gerçekleşti. 
Vergi gelirleri tahsilatı yüzde 4.3 artarak 39.9 milyar lira oldu. Vergi türleri itibarıyla Banka 
Ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 27.2, Kurumlar Vergisi yüzde 17.2, İthalden Alınan 
Katma Değer Vergisi yüzde 11.3, Damga Vergisi yüzde 10.7, Gelir Vergisi yüzde 5.9 arttı. 
Harçlar yüzde 27.3, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 7.8, Dahilde Alınan Katma Değer 
Vergisi yüzde 3.2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10.3 azaldı.
Özel Tüketim Vergisi’nin detayına bakıldığında, sigaradan alınan vergideki düşüş dikkat 
çekti. Geçen yıl Şubat’ta 1.5 milyar liralık ÖTV gelen sigaradan bu yıl aynı dönemde 720
milyon lira gelir elde edildi. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV de geriledi. Geçen yıl 1 
milyar 62 milyon liralık gelir gelen motorlu taşıtlar ÖTV’sinden bu yıl Şubat’ta 968 milyon 
liralık gelir elde edildi.

Ocak-Şubat 2017 dönemi
2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 6.6 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Şubat 
döneminde 4.6 milyar TL fazla verdi. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 16.4 milyar TL faiz 
dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde 16.3 milyar TL faiz dışı fazla verildi.
2017 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
15.6 oranında artarak 105.7 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 19.2 oranında artarak 
101.1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde vergi gelirleri geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 oranında artarak 88.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz 
hariç bütçe giderleri ise yüzde 19.1 oranında artarak 89.4 milyar TL oldu.

Milyon TL
OCAK-ŞUBAT Değişim 

Oranı (%)2016 2017
Bütçe Giderleri 84.829 101.086 19,2
Faiz Hariç Giderler 75.092 89.411 19,1
Faiz Giderleri 9.737 11.674 19,9

Bütçe Gelirleri 91.444 105.675 15,6
Vergi Gelirleri 78.047 88.415 13,3

Bütçe Dengesi 6.615 4.590 -30,6
Faiz Dışı Denge 16.352 16.264 -0,5

GÖSTERGE
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

 

BÜYÜME 2011 2012 2013 2014 2015 2016/III
GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon TL) 774.188 785.721 821.937 800.107 719.620 655.400
Büyüme Oranı (Zincirlenmiş Hacim End. göre) (%) 11,1 4,8 8,5 5,2 6,1 -1,8
İmalat Sanayi (Zincirlenmiş Hacim End.) (%) 20,0 2,3 9,31 6,1 5,9 -3,2
İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2011 2012 2013 2014 2015 Ara.16
İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 24.110 24.821 25.524 25.933 26.621 26.669
İstihdam Oranı (%) 43,1 43,6 44,0 45,5 46,0 45,1
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.615 2.518 2.747 2.853 3.057 3.872
İşsizlik Oranı (%) 9,8 9,2 9,7 9,9 10,3 12,7
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 11,5 12,0 12,0 12,4 14,9
ENFLASYON (%) 2012 2013 2014 2015 2016 Şub.17
Yİ-ÜFE (yıllık) 2,45 6,97 6,36 5,71 9,94 15,36
YD-ÜFE (yıllık) -1,13 16,15 2,63 10,9 17,73 24.24
TÜFE (yıllık) 6,16 7,4 8,17 8,81 8,53 10,13
DIŞ TİCARET (Milyon $) 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.17
İhracat 152.462 151.803 157.643 143.883 142.606 11.278
İthalat 236.545 251.661 242.184 207.199 198.602 15.586
Dış Ticaret Dengesi -84.083 -99.858 -84.540 -63.317 -55.996 -4.309
Cari İşlemler Dengesi -48.497 -64.940 -45.846 -32.105 -32.605 -2.762
TEŞVİKLİ YATIRMLAR 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.-Şub. 17
Teşvikli Yatırımlar (Milyon TL) 61.792 95.071 64.765 99.338 97.598 13.481
Teşvikli Yatırımlar (Belge Adedi) 4.007 4.649 3.940 4.544 5.146 994
KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER (Adet) 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.-Şub. 17
Kurulan Şirket Sayıları 107.219 108.930 126.635 114.691 106.452 20.929
Kapanan Şirket Sayıları 47.978 37.273 39.051 32.762 31.938 7.630
ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Şirket Sayısı (Adet) 4.321 4.258 3.787 4.707 5.601 5.567
Yatırım Tutarı (Milyon $) 16.182 13.284 12.384 12.523 17.067 12.116
DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar $) 2012 2013 2014 2015 2016/III Ara.16
Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -136 -171 -180 -178 -212,9 -201,5
BORÇLANMA (Milyar $) 2011 2012 2013 2014 2015 2016/III
Dış Borç Stoku 304 339 389 402 398 417
Kamu 94 104 116 118 113 122,1
Özel 200 228 268 282 284 293,7
KREDİLER (Milyar $) 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.17
Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 170,8 198,0 212,4 214,9 216,7 217,9
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
(Yıllık Ortalama % Değ.) Takv. Etk. Arındırılmış 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.17

Toplam Sanayi 2,5 3,4 3,5 3,1 1,8 2,6
İmalat Sanayi 2,2 4,4 3,1 3,6 1,4 2,8
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2012 2013 2014 2015 2016 Şub.17
Kapasite Kullanım Oranı 74,2 74,6 74,4 74,7 75,6 75,4
GÜVEN ENDEKSLERİ 2012 2013 2014 2015 2016 Şub.17
Reel Kesim Güven Endeksi 106,3 108,1 107,1 103,9 105,2 105,3
Tüketici Güven Endeksi 75,8 76 72,5 66,3 69,5 65,7
Ekonomi Güven Endeksi 104,2 107,9 94,1 88,6 80,6 91,5
SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.17
Sanayi Ciro Endeksi (Arındırılmamış) 140,1 153,1 172,7 187,2 200,4 210,8
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Milyon TL) 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.-Şub.17
Bütçe Dengesi -28.791 -18.449 -22.666 -22.606 -29.258 4.589
PROTESTOLU SENET 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.17
Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 1.075 1.092 1.004 1.000 1.017 85
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 6.949 7.494 8.221 10.081 12.288 1.298
KARŞILIKSIZ ÇEK 2012 2013 2014 2015 2016 Oca.17
Karşılıksız işlemi yapılan Çek Adedi (Bin Adet) 943 748 674 776 778 64
Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen Çek 
Adedi (Bin Adet) 406 298 234 218 183 6

BORSA VE DÖVİZ 2012 2013 2014 2015 2016 Mar.17
BIST 100 Endeksi 64.982 77.314 76.306 79.901 77.587 90.491
Euro/$ 1,29 1,33 1,33 1,11 1,11 1,06
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GÖSTERGE

İZMİR TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU
NÜFUS-GÖÇ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nüfus (Bin) 3.451 3.525 3.606 3.624 3.662 4.061 4.113 4.168 4.223 -
Nüfusun TR Nüfusu İçindeki Payı (%) 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 5,3 5,3 5,3 5,3 -
Nüfus Artış Hızı (‰) 15,0 18,9 20,6 4,1 10,1 13,8 12,7 13,4 13,1 -
TR Nüfus Artış Hızı (‰) 13,1 14,5 15,9 13,5 12,0 13,7 13,3 13,4 13,5 -
Net Göç Hızı  (‰) 7,20 6,97 2,91 2,26 2,46 3,45 5,6 5,0 5,6 -

İSO 500 BÜYÜK İÇİNDEKİ ÜYE SAYISI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
48 52 56 55 58 59 59 60 - -

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 1.171 1.170 1.303 1.410 1.424 1.514 1.504 1.483 1.566 -
Sanayi İstihdamının Payı (%) 31,5 28,0 30,4 30,7 31,6 31,8 31,7 32,0 47,6 -
Kadın İstihdamı (Bin Kişi) 314 346 397 422 432 490 466 470 513 -
Kadın İstihdamının Oranı (%) 26,8 29,6 30,5 29,9 30,3 32,4 31,0 28,3 30,7 -
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 156 227 231 243 247 276 243 262 254 -
İşsizlik Oranı (%) 11,8 16,2 15,1 14,7 14,8 15,4 13,9 15,0 14,0 -

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 17,2 16,4 16,2 15,9 17,0 15,0 16,1 15,2 -
ENFLASYON (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
TÜFE (yıllık) 5,84 8,91 7,25 10,15 6,03 7,94 8,54 9,83 8,93 10,4
DIŞ TİCARET (Milyon $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1
İhracat 7.823 6.119 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 8.370 694
İthalat 8.313 6.268 8.419 10.621 10.577 10.367 9.950 8.846 8.809 758
Dış Ticaret Dengesi -490 -149 -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 -439 -64
İhracatçı Firma Sayısı (Adet) 3.917 3.694 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 4.600 2.131
İhracatın TR İhracatı İçindeki Payı (%) 5,9 6,0 5,9 6,0 5,7 6,1 6,1 5,8 5,9 6,1
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/I
Kapasite Kullanım Oranı 57 51 62,25 70 63 60 55 64 63 -
PROTESTOLU SENETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1
Protesto Edilen Senet Sayısı (Adet) 74.760 77.761 55.098 31.131 38.952 43.347 43.406 44.232 47.497 4.093
Protesto Edilen Senetlerin TR İçindeki Payı (%) 4,7 4,9 4,5 3,4 3,6 4,0 4,3 4,4 4,7 4,8
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 391 459 319 245 367 463 510 571 775 73
TEŞVİKLİ YATIRIMLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
Belge Adedi 136 105 167 188 209 215 186 208 230 49
Yatırım (Milyon TL) 1.011 651 1.890 2.443 9.042 1.655 4.016 3.145 1.810 2.211
Teşvikli Sabit Yatırımların TR İçindeki Payı (%) 4,04 2,39 3,01 4,55 15,66 1,76 6,5 3,1 1,9 16,4
Bölgesel Yatırımların TR İçindeki Payı (%) - 4,0 1,9 3,2 2,8 2,2 5,2 4,9 1,9 26,5
ENERJİ TÜKETİMİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1
Doğalgaz Tük. (Milyon stdm3) 2.342 1.957 2.342 2.736 2.704 2.739 2.327 3.214 4.299 -
MALİ / FİNANS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
Bütçe Gelir/Gider 4,17 3,59 3,99 4,05 4,34 4,36 4,20 4,28 4,2 4,7
Vergi Gelirlerinin TR İçindeki Payı (%) 10,54 10,20 10,77 10,86 11,77 11,14 10,54 11,1 11,4 11,2
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%)* 74,6 72,4 87,9 102,5 110,2 123,9 122,2 120,6 111,5 -
Toplam Mevduatların TR İçindeki Oranı (%)* 6,2 6,2 5,9 5,8 5,7 5,5 5,2 5,6 5,7 -
Toplam Kredilerin TR İçindeki Oranı (%)* 6,4 6,0 5,9 6,1 5,9 6,0 5,2 5,2 4,9 -

KAMU YATIRIM TAHSİS PAYI (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2,12 1,80 1,35 1,67 1,59 2,29 2,62 2,63 2,30 -

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
Kurulan Şirket Sayısı 3.094 2.710 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 3.962 748
Kurulan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 6,4 6,3 6,5 6,1 5,7 6,0 5,9 6,0 6,2 6,4
Kapanan Şirket Sayısı 805 803 860 943 1.094 1.095 991 740 644 153
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7,7 7,7 7,5 7,2 7,7 7,0 7,1 6,1 5,8 5,7
YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1
Yabancı Sermayeli Firma Sayısı 1.256 1.391 1.540 1.682 1.800 1.944 2.100 2.239 2.422 -
Yabancı Serm. Firmaların TR İçindeki Payı (%) 6,0 5,9 6,0 5,7 5,5 5,3 5,1 4,8 4,6 -
MARKA-PATENT SAYISI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
Marka Tescil Sayısı (Adet)** 1.983 2.302 1.931 2.146 3.234 4.096 4.366 4.323 5.928 1.022
Marka Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 5,6 5,6 6,0 6,0 6,2 6,0 6,0 6,2 7,1 6,6
Patent Tescil Sayısı (Adet)** 25 21 34 31 42 59 55 86 96 49
Patent Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 7,4 4,6 5,3 3,7 4,1 4,7 4,2 5,0 5,4 6,6
TURİZM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1
Yabancı Turist Sayısı (Bin Kişi) 1.034 1.057 1.156 1.370 1.368 1.407 1.294 1.201 672 13
Yabancı Turist Sayısının TR İçindeki Payı (%) 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 4,2 3,6 3,3 2,5 1,3
TARIMSAL ÜRETİM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bitkisel Üretim Değeri (Milyon TL) 2.769 2.675 3.375 3.648 4.100 3.652 5.024 5.940 - -
Bitkisel Üretimin TR İçindeki Payı (%) 1,2 3,9 4,2 4,1 4,7 3,9 5,1 5,0 - -
İŞ KAZALARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
İş Kazasında Ölenlerin TR İçindeki Payı (%) 6,0 4,6 5,4 7,5 5,6 6,0 2,6 5,1 3,7 7,2
MOTORLU KARA TAŞITLARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1
Motorlu Kara Taşıtlarının TR İçindeki Payı (%) 4,9 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0
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