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Maalesef yapamıyoruz...

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

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Heyeti olarak; Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan’ı 16 Haziran’da ziyaret ettik.

Ülkemizin en önemli gündem maddesi olan terör başta 
olmak üzere, sınır komşularımızla yeniden ticaret 
yapabilmenin, iç talepte zayıflayan yatırımları canlandırmak 
adına teşviklerin önemine değindik. Gerek 100 büyük firma 
çalışmamızda, gerekse 500 büyük firma çalışmasının 
sonucunda ortaya çıkan, kur ve faiz artışının finansman 
maliyetlerini arttırması ve bunun da üretimin sürdürülebilirliği 
adına yarattığı sorunun altını bir kez daha çizdik.

Sanayi 4.0’ı konuştuğumuz bugünlerde, önceliğin sanayi 
4.0’ın altyapısını oluşturacak olan eğitim sistemimizin yeniden 
revize edilmesi ve eğitim 4.0 kapsamında mesleki eğitimde 
Avrupa’da uygulanan örneklerin temel alınmasında geç 
kalınmaması gerektiğini ifade ettik. Ayrıca, Türkiye Kalkınma 
Bankası’nın daha etkin bir yapıya bürünerek, Sanayi 4.0 için 
de kaynak yaratabileceği önerimizi paylaştık.

Eximbank’ı, çeklerle ilgili yaşanan sorunları, Kalkınma 
Ajanslarını, Serbest Bölgeleri, İzmir’in konularını, çalışma 
hayatına ilişkin sanayicileri pratikte sıkıntıya sokan hususları, 
ilgili Bakanlarımıza aktarma fırsatı bulduk. Detaylarına EBSO 
Haber’in içinde ulaşacağınız Ankara ziyaretimizde; 
Bakanlarımızın İzmir’e ve Odamıza olan yaklaşımlarından, 
verdikleri olumlu mesajlardan, davetlerimize icabet etmekten 
duyacakları memnuniyetten EBSO Heyeti olarak bizler de 
umutlandık, mutlu olduk.

Sayın Başbakanın ilk grup toplantısından bu yana üretim 
ve yatırım odaklı verdiği mesajların etkisini tüm 
Bakanlarımızda görmekten, Sayın Başbakan’ın Başkanlık 
ettiği Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun aktif olarak 
çalışmasından büyük memnuniyet duyduk. Hatta bu Kurul’un 
ve 65. Hükümet’in de ilk icraatı olan yatırım ortamını 
iyileştirmeye yönelik reform paketindeki bazı düzenlemeler, 
oldukça yerinde alınmış kararlardır.

TBMM’ne sunulan ancak detaylarını tam görmediğimiz 
pakette; özellikle Damga Vergisi, harçlar gibi üstümüzdeki 

gereksiz yüklerin kaldırılıyor olmasını, yatırımlardaki 
bürokrasiyi azaltacak adımların atılmasını ve uluslararası 
şirketlere yönelik teşvikleri olumlu görmekle birlikte, 
teşviklerin haksız rekabet yaratmayacak şekilde 
uygulanmasını ümit ediyoruz.

Ülkemizde doğrudan yabancı yatırımların artması 
büyümemiz ve kalkınmamız adına en çok önemsediğimiz 
konulardan biridir. Ancak, doğrudan yabancı yatırımlar bu 
kadar önemliyken ve iş dünyasına biraz nefes aldıracak 
yatırım paketi gündemdeyken, Adalet Komisyonu’nda 
görüşülmekte olan şirketlere kayyım atanmasına ve şirketlerin 
ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin de 
kayyuma devredilmesine ilişkin düzenlemelerin ise, bir o 
kadar iş dünyası açısından riskler taşıdığı düşüncesindeyiz.

Kayyum atanması, üreten ekonomi politikası ile 
çelişmekle birlikte doğrudan yabancı yatırımcıyı kaçırtan bir 
uygulama niteliğindedir. 

Çünkü Tasarıyla, kayyum tedbirlerinin uygulanacağı 
suçların kapsamı oldukça genişletilmekte bu da şirketlerin 
hareket alanını daraltmaktadır. Kayyum tarafından yetkilerin 
orantısız kullanılması, kendilerine hiçbir tazminat davası 
açılamaması söz konusu iken; geriye getirilmesi mümkün 
olmayan zararların nasıl telafi edileceği, ticari hayat üzerindeki 
etkisi, şirketlerin ticari yaşamdaki güvenceleri, özgürlükleri, 
ticari yaşamın istikrarı, rekabet koşulları gibi önemli 
hususlardaki olası değişimler, bizleri endişeye sevk 
etmektedir.

TBMM’de bekleyen yatırım reform paketi, patent reformu, 
hazırlık aşamasındaki üretim paketi, çek tasarısı ve teşvik 
paketi ile Hükümetimizin bir yandan yüzümüzü güldürürken, 
diğer yandan da tedirgin edici risklerle bizleri karşı karşıya 
getirmeyeceği inancıyla bu yanlıştan dönmesini, üretim ve 
yatırım odaklı politikaların devamını tüm sanayicilerimiz 
adına diliyor ve istiyoruz.

Ramazan ayının ruhuna yakışır bir şekilde toplumumuzun 
sergilediği davranışların, birlik ve beraberliğimizin, 
hoşgörümüzün artarak devam ettiği günleri görebilmek dileği 
ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını şimdiden 
kutluyorum.

İş dünyası bir yandan gülerken,
diğer yandan üzülmesin!

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı



KOBİ’ler ihracat yapıyor, Türkiye kazanıyor.
Akbank, ülkenin dört bir yanında ihracatla büyümek isteyen herkese
sonuna kadar destek oluyor. Haydi, yürüyelim arkadaşlar!

Yanınızda Akbank var

Yürüyelim arkadaşlar

444 23 23

Londra_EBSO HABER 21x29cm.indd   1 16/05/16   19:55
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO), 
göreve başlama-

sının hemen ardından 
İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım’ın Başbakanlı-
ğında göreve başlayan 65. 
Hükümetin 5 önemli Ba-
kanını terör, İzmir ve Ege 
Bölgesi ekonomi gündemi 
ile ziyaret etti. Sürdürüle-
bilir büyüme ve istikrarın 
önemini vurgulayan EBSO 
yönetimine “güçlü yatırım” 
mesajı geldi. Başbakan 
Binali Yıldırım’ın  üretimi, 
istihdamı teşvik konusun-
da ‘Yatırımcının önüne 
adeta turkuaz halı serece-
ğiz’ sözüne atıfta bulanan 
Bakanlar, EBSO heyeti ile 
yatırım, üretim, istihdam ve 
ihracata ivme kazandıracak 
bir dizi yeni düzenleme 
geliyor müjdesini paylaştı. 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancı-
lar, “Başbakan’ın üretim 
mesajının etkisini tüm Ba-
kanlarda görmekten üreten 
kesimin temsilcileri büyük 
memnuniyet duyduk” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancı-
lar, Meclis Başkanı Salih 
Esen ve Yönetim Kurulu,  
65. Hükümetin 5 icracı 
Bakanı; Başbakan Yar-
dımcısı Mehmet Şimşek, 
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman 
Soylu ile Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan’ı makamlarında 
ziyaret etti.

EBSO heyetinin An-
kara mesaisinde ilk durağı 
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci oldu. EBSO 
Meclis Başkanı Salih 
Esen, ziyarette sanayinin 
belli başlı tüm sektörleri-
ni bünyesinde barındıran 
EBSO’nun İzmir ve Ege 
sanayinin gelişimine katkı 
sunma gayretini vurguladı. 
Esen, “Sizi bu görevde 
tekrar görmek iş dünyası 
temsilcileri olarak bizleri 
çok memnun etti” diyerek, 
“Sermaye artışının gün-
demde olduğu Eximbank’ın 
yurtdışı alacak sigortasına 
öncülük ettiği gibi yurti-
çinde de alacak sigortasına 

öncülük etmesine imkan 
veren bir düzenleme çok 
yerinde olacaktır” önerisini 
sundu.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar 
ise, sanayiciler olarak ko-
nulara ülke meselesi olarak 
baktıklarını, ardından kent 
ve bölge konusunu günde-
me getirmeye gayret ettik-
lerini belirterek, “Teröre 
alışmadık, alışmayacağız” 
dedi.

İş dünyasının ikinci 
önemli konusunu ekonomi 
olarak vurgulayan Yor-
gancılar, “Sürdürülebilir 
büyümeyi gerçekleştirebil-
mek için teşvik sisteminin 
sanayinin önünü açacak bir 
yapıda, ihracata dayalı bir 
yapıyı gözetmesi talebini 
dile getirmek istiyoruz. 
Sanayi 4.0’e uyum sağlama 
konusunda Ar- Ge, eğitim 
düzenlemelerinin bir an 
önce yapılması sanayinin 
atılımını hızlandıracaktır” 
diye konuştu. 

Yorgancılar ayrıca, 
bankaların ticari kredi 
faizi oranının yatırım ve 
ticaretin canlanmasına 

EBSO Ankara’ya ekonomi çıkarması yaptı,
Başbakanın üretim mesajının etkisini gördü

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, 
İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım’ın 
Başbakanlığında 
göreve başlayan 
65. Hükümetin 5 
önemli Bakanını; 
terör, İzmir ve Ege 
Bölgesi ekonomi 
gündemi ile ziyaret 
etti. EBSO Yönetimi 
sürdürülebilir 
büyüme ve 
istikrarın önemini 
vurgularken, 
Başbakan Yıldırım’ın 
reel ekonomiye 
destek sözüne atıfta 
bulunan Bakanlar, 
‘yatırım, üretim, 
istihdam ve ihracata 
ivme kazandıracak 
bir dizi yeni 
düzenleme geliyor’ 
müjdesini paylaştı.
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engel teşkil ettiği uyarısın-
da bulundu. Yorgancılar, 
“Çek Yasası konusunda da 
cezaya dayalı bir düzenle-
me yerinde olacaktır” dedi. 
Başkan Yorgancılar ayrıca, 
İzmir’de kurulma hazır-
lıkları devam eden serbest 
bölge konusunu gündeme 
getirerek, “Bu süreç ne ka-
dar hızlı tamamlanırsa Du-
bai, Singapur örneklerinde 
olduğu gibi serbest bölgele-
rin sayısının ülkemizde de 
artarak ekonomimize katkı 
koyması, o oranda artacak-
tır” diye konuştu. 

İZMİR COŞTU GİDİYOR
Ekonomi Bakanı 

Nihat Zeybekci, faizlerin 
yüksekliği ile ilgili olarak 
gerekli tedbirlerin alındı-
ğını belirterek, “Türkiye 
ekonomisi, iş dünyası rahat 

olsun. Türkiye’de faizle 
ilgili pozitif gelişmeler 
devam edecektir, devam 
etmesi için sebepler çoktur. 
İnşallah bu yönde gerekli 
olan tüm tedbirleri hükü-
met olarak alacağız” dedi. 

Yatırım, üretim, 
istihdam ve ihracata ivme 
kazandıracak bir dizi yeni 
düzenleme ile ilgili olarak 
Başbakan Binali Yıldırım 
başkanlığında Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu’nun 
toplandığını hatırlatan 
Bakan Zeybekci, “Hükü-
metimizin önemli önceliği 
üretim ve ihracat. Bunu da 
özel sektörle birlikte ger-
çekleştireceğiz” dedi.

İzmir’e dair önemli me-
sajları da paylaşan Bakan 
Zeybekci, “İzmir- İstanbul 
Otoyolu hızla ilerliyor. 
Ayrıca İzmir-Antalya 

arası ulaşım imkanlarının 
artırılması ile bölgeler arası 
turizm hareketliliğinde bü-
yük atılım olacak. Körfez 
Geçiş Projesi hazırlıkları 
devam ediyor. Başbaka-
nımız Binali Yıldırım’ın 
da İzmir’den milletvekili 
olduğunu dikkate alırsak. 
İzmir coştu gidiyor. Allah 
verdikçe veriyor” dedi. 

Türkiye’nin büyüye-
ceğini ve daha çok ihracat 
yapacağını vurgulayan 
Zeybekci, bunun özel sek-
törle gerçekleştirileceğinin 
altını çizdi.

İYİMSERLİĞİ ELDEN 
BIRAKMAYIN
Başkakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek’i ziya-
rette ihracatta bankaların 
işletmelere kullandırdığı 
döviz kredisinden alınan 

BSMV oranlarının gözden 
geçirilmesi çağrısında 
bulunan EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen’in 
ardından konuları aktaran 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar ise, 
sürdürülebilir büyüme için 
iş dünyasının beklentilerini 
dile getirdi. 

İhracata dayalı büyüme 
için teşviklerin önemini 
vurgulayan Yorgancılar, 
“Kişi başı milli geliri 10 
bin dolarlardan hedeflenen 
25 bin dolarla çıkarmak 
için yeni bir hamleye, ihra-
cata dayalı büyümeye ihti-
yaç var. Ayrıca, Sanayi 4.0 
için ise eğitim sistemimizin 
ivedilikle revize edilmesi 
gerekiyor. Sanayi 4.0 için 
Eğitim 4.0’ ı başlatmalıyız” 
dedi.

Başbakan Yardımcısı 
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Mehmet Şimşek, yaptığı 
konuşmada global ekono-
mide yaşanan sıkıntıları 
yakından takip ettiklerini, 
kısa orta ve uzun vadeli 
projeksiyonların devrede 
olduğunu kaydetti. EBSO 
heyeti nezdinde iş dünyası 
temsilcilerine ‘iyimserlik’ 
çağrısında bulunan Şimşek, 
şunları söyledi:

“Türkiye iyimser olma-
lı. Şirket ve sektörel bazda 
sıkıntılar olmakla birlikte 
resim kötü değil. Mali 
politikalarda hareket alanı 
mevcut. Şoklara karşı da-
yanıklıyız. Yapısal reform-
lar konusunda kapsamlı 
gündem var. Katma değer 
zincirinde Türkiye’yi öne 
çıkaracak Ar- ge, markalaş-
ma konusunda çalışmalar 
aralıksız devam ediyor. 
Patent Yasası’nın, Meclis’te 
kabulü Sanayi 4.0’a büyük 
destek verecek. İşgücü pi-

yasası ile ilgili düzenleme-
ler devam ediyor. Eğitimle 
ilgili çalışmalar devam 
ediyor. AB ile Gümrük 
Birliği’ni genişletmek için 
çalışma başlattık. 

Büyük fırsatlar sözko-
nusu. Bu sayede AB ile 
ihracat çok rahat 300 mil-
yar dolarlara çıkarılabilir. 
Gümrük Birliği ile Tran-
satlantik Yatırım ve Ticaret 
Anlaşması (TTİP) konusu 
birbirine paralel ilerliyor. 
Karşılıksız çek ile ilgili 
düzenlemede iş dünyası ile 
istişare edilecek.”

BEKLENTİLERİN 
FARKINDAYIZ
Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü’yü üreten kesimin 
temsilcileri olarak organize 
sanayi bölgelerini de içere-
cek bir program dahilinde 
İzmir’de görmekten mem-

nuniyet duyacaklarını be-
lirten Başkan Yorgancılar, 
üretim paketi konusundaki 
düzenlemelerde iş dünyası 
temsilcilerinin görüşlerinin 
de yer alması çağrısında 
bulundu.

En kısa sürede 2 günlük 
bir ziyaret kapsamında 
İzmir’e gelerek konuları 
yerinde inceleyerek sanayi-
cilerle biraraya geleceğini 
kaydeden Bakan Özlü, 
“Başbakanımızın da belirt-
tiği gibi yatırımcının önüne 
halı sermek felsefesi ile 
çalışmaya gayret ediyoruz. 
İzmir, yerli yatırımcıların 
yanı sıra yabancı yatırım-
cıların da tercih ettiği eko 
sisteme sahip. Bunun yanı 
sıra Başbakanımız, İzmir 
milletvekili. Sanayinin, 
üretimin sorunlarını çözme 
konusunda bu önemli bir 
şanstır.  Kapsamlı, özel 
projelerle İzmir bu şansı 

değerlendirmeli” dedi.
Üretim reformu paketi 

üzerinde çalıştıklarını 
kaydeden Bakan Özlü, 
“Üretim paketi, OSB’lerde 
eğitim konusu gündemde. 
Bu konudaki düzenlemeyi 
sizlerle istişare ettikten 
sonra Ekim ayında yeni ya-
sama döneminde Meclis’e 
göndermeyi hedefliyoruz” 
dedi.

ÜRETİM SİZDEN, 
DÜZENLEMELER 
BİZDEN
Çalışma Sosyal Gü-

venlik Bakanı Süleyman 
Soylu’yu ziyarette kıdem 
tazminatı konusunun ive-
dilikle çözülmesi talebini 
ileten EBSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yorgancılar, 
“İşveren üzerindeki gelir 
vergisi payının kademeli 
olarak yüzde 5’e indiril-
mesi, işe alımda deneme 
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süresinin 4 aya çıkarılması 
ve çalışılmayan Cumartesi 
günleri için telafi çalış-
masına imkan verilmesi 
düzenlemelerine ihtiyaç 
duyuyoruz” dedi.

Talepleri ve beklentileri 
tek tek not ettiğini belirten, 
çalışma hayatının yeniden 
düzenlenmesi konusunda 
yapılan çalışmalar hakkın-
da bilgi veren Bakan Soylu, 
“Sizler üretip, yeni yatırım 
yapacak, işletmelerinizi 
büyüteceksiniz ki ülkemiz 
kalkınsın, büyüsün. Bunu 
sağlamak için çalışma-
larımız sürüyor. Yatırım 
ortamının iyileştirilmesi 
kapsamında çalışma hayatı 
ile ilgili düzenlemelerimiz 
devam ediyor. İstihdamın 
önünü açacak, işverenin ha-
reket kabiliyetini artıracak 
düzenlemeler yolda. Yaban-
cı yatırımcıların ülkemizde 
yatırımını kolaylaştıracak 
meselelere çözüm üretme-
ye gayret ediyoruz. Kıdem 
tazminatı konusunda titiz 
bir çalışma içerisindeyiz. 
Konunun tüm tarafları-
nın haklarını gözeterek, 
devletin fedakarlık yapması 
lazım. Ancak bu ölçüsüz 
bir fedakarlık olamaz. 
Arayı bulmak, buluşturmak 
yönünde çalışmalarımız 
sürüyor. Esnek çalışma 
konusunda önemli adımlar 
atacağız” dedi.

İZMİR VE ÜLKE İÇİN 
SOMUT ADIMLARI 
ATARIZ
Kalkınma Bakanı 

Lütfi Elvan’ı ziyaretinde 
hızlı bir reform sürecinin 
ardından kişi başı gelirin 
10 bin 500 dolarlara kadar 
yükseldiğini ancak şu anda 
bir duraklama yaşandığını 
ifade eden EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, bu durumun 

büyüme rakamlarına 
olumsuz etkisine değindi. 
Almanya örneğini vererek 
eğitimde yeni, ileri 
teknoloji yöntemlerinin 
kullanılmasının önemine 
değinen Yorgancılar, 
hedefin 25 bin dolar 
kişi başı gelir olduğunu 
belirterek, “Bunu 
gerçekleştirmenin yolu, 
yüksek teknoloji ürünler 
üretmek. Bu da eğitimle 
olur. Türkiye’de eğitim 
Sanayi 4.0 gözetilerek 
yeniden düzenlenmelidir. 
Türkiye Kalkınma 
Bankası etkinleştirilerek 
Sanayi 4 sürecinde 
sanayiciye kaynak imkanı 
sağlayabilir” dedi.

Ender Yorgancılar 
ayrıca, ABD ile AB 
arasında görüşmeleri 
sürdürülen Transatlantik 
Yatırım ve Ticaret 
Anlaşması’nın (TTİP) 
dünya ticaretini yeniden 
dizayn edeceğini belirterek 
Kalkınma Ajanslarının 
işleyişinde yaşanan 
sıkıntıları dile getirdi. 
Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan, 81 kent arasında 
öncü birçok özelliği 
bulunan İzmir’in Kalkınma 
Ajansı çalışmalarıyla da 
önderlik yaptığını belirtti. 
Elvan, “Ajans konusunu 
tekrar masaya yatıracağız. 
TTİP konusunu sürekli 
takip ediyoruz. Sanayi 
4.0 konusunda somut 
adımlar için yol haritasının 
belirlenmesi için çalışmalar 
devam ediyor. Bu konuda 
somut önerilerinizi 
bekliyorum. Neleri 
yapmamızı istiyorsanız, biz 
bu adımları atarız. Yeter ki 
sağlam zemine dayansın, 
yeter ki İzmir ve bu ülkenin 
gelişmesine katkı sağlasın. 
Bunun için gerekli her 
adımı atarız” diye konuştu.

Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandında 
50 baz puanlık indirime gitti. Böylece Merkez Bankası 
faiz koridorunu tarihin en düşüğüne çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para 
Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranını yüzde 7.5 düzeyinde sabit tutarken, marjinal 
fonlama oranını yüzde 9.50’den yüzde 9’a indirdi.

TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruya 
göre PPK, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 
başkanlığında toplandı.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, 
Bankalararası Para Piyasasında saat 16.00–17.00 arası 
gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma 
faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç 
verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 10.50’ye indirildi.

SIKI DURUŞ SÜRECEK
Duyuruda, sıkı para politikası duruşunun ve alınan 

makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme 
hızlarının makul düzeylerde seyrettiği belirtilerek, 
dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici 
kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi 
desteklediği ifade edildi.

Duyuruda, son aylarda işlenmemiş gıda fiyatları-
nın olumlu seyri ve çekirdek enflasyon eğilimindeki 
iyileşmeye bağlı olarak enflasyonda belirgin bir düşüş 
gözlendiği belirtildi.

Bununla birlikte, hizmet enflasyonundaki ve birim 
iş gücü maliyetlerindeki gelişmelerin likidite politika-
sındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirdiğine işaret 
edilen duyuruda, “Önümüzdeki dönemde para poli-
tikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. 
Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflas-
yonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate 
alınarak para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir.” 
değerlendirilmesine yer verildi. 

Merkez Bankası
faiz indirdi
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Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için 
düğmeye basan 

hükümet, üretim yapan 
şirketlere maliyet avan-
tajı sağlayacak, küresel 
ekonomideki durgunluğun 
etkilerini hafifletecek, ya-
bancı yatırımcının yönünü 
Türkiye’ye çevirecek ve 
piyasaları canlandıracak bir 
dizi düzenlemeyi hayata ge-
çiriyor. Başbakan Yardımcı-
sı Canikli, Bakanlar Kurulu 
sonrası yaptığı açıklamada; 
Maliye, Gümrük ve Ticaret, 
Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’nın görev 
alanlarına giren kapsamlı 
bir çalışma hazırlandığını 
kaydetti. Yeni pakette Dam-
ga Vergisi indirimi, Türk 
Ticaret Kanunu değişiklik-
leri, şirketlere özel teşvik 
vermeye yönelik yetki 
düzenlemesi, yabancıların 
çalıştırılmasına yönelik 
yasal değişiklikler dikkati 
çekiyor. Canikli, söz konu-
su çalışmayla Türkiye’de 
yatırımın ve üretimin 
önünün açılmasına katkı 
sağlanmasının planlandı-
ğını belirterek, çalışmanın 
özellikle doğrudan yabancı 
yatırımcıların talep ettiği 
konuları kapsayacağını 
vurguladı.

Yerli ve yabancı yatı-
rımcının motivasyonunu 
artırmak ve finans sektö-
rünü canlandırmak için 
gerçekleştirilecek düzenle-
meler kapsamında Eko-
nomi Bakanlığı tarafından 
hazırlanan, bazı stratejik 
alanlarda özel teşvik dü-
zenlemesine imkan verecek 

yaklaşıma yönelik bir yetki 
maddesinin de bulunması 
bekleniyor. 

YABANCILARIN 
ÇALIŞMA İZİNLERİ
Hükümet, özellikle ni-

telikli yabancıların çalışma 
izinlerini de kolaylaştıra-
cak. Çalışma izinleri tek 
ofis haline getirilecek ve 
Çalışma Bakanlığı tarafın-
dan yürütülecek.

Uzun süreli çalışma ve 
oturma iznini düzenleyen 
“Turkuaz Kart” hayata ge-
çirilecek. Şirket ortaklarının 
çalışma izni kolaylaştırıla-
cak. Mimarlar, mühendisler 
gibi geçici süreli projelerde 
çalışacaklar için süreç 
basitleştirilecek. Türkiye’de 
öğrenim gören gençlerin 
stajyer olarak çalışmasına 
izin verilecek. 

SURİYELİ GÖÇMENLERE 
ÇALIŞMA İZNİ
Başta tarım olmak 

üzere işgücü açığı bulunan 
alanlarda Suriyelilerin 

Üretim yapana maliyet
avantajı geliyor

Suiistimal edilen iflas ertelemelere çekidüzen 
geliyor. Şirket, mahkemeye son bir yıldır kayıtlı olduğu 
yerden başvuracak. Erteleme süresi 2 yılla sınırlana-
cak. Usulsüz karar aldırana hapis cezası da gündem-
de.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adalet 
Bakanlığı ile birlikte üzerinde çalıştıkları iflas ertele-
melere ilişkin taslağın detaylarını açıkladı. Taslağın 
kısa sürede Meclis’e gönderileceğini belirten Tüfenkci 
“Kimseye ‘sen istifa etmişsin ceza alacaksın’ denme-
yecek ama bu iş suiistimal edilmiş ve dolandırıcılık 
boyutuna dönmüşse, şirketlerin içini boşaltma yönte-
mine dönüştüğü tespit edilirse hapis cezasını hayata 
geçiririz” dedi.

Yeni düzenlemenin mahkeme süreçlerini de 
kapsayacağını belirten Tüfenkci, “İflas erteleme kararı 
alacak şirkete son bir yıldır kayıtlı olduğu yerden karar 
çıkartma zorunluluğu getiriyoruz. Böylece, şehir şehir 
dolaşarak iflas ertelemeye başvuranları önleyeceğiz. 
Atanan kayyum, üç ayda bir şirketin ayağa kalkıp 
kalkmayacağı konusunda etraflı raporlama yapmasını 
isteyebilecek. Bu tür düzenlemeler de yapacağız” 
ifadelerini kullandı.

Mahkeme süreçlerinde görev alan bilirkişilerin 
de nitelikli kişilerden oluşacağını kaydeden Tüfenkci, 
“Bilirkişiler nitelikliler arasından oluşturulacak. Onların 
raporuna bakacağız” dedi.

İflas ertelemeye
2 yıl sınırı geliyor
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çalışmasına izin verilme-
si sağlanacak. Bu arada, 
Türkiye’ye giriş yasağı 
konulmasına ilişkin yetki 
alanı da genişletiliyor. 
Daha önce sadece güven-
lik nedeniyle Türkiye’ye 
giriş engellenebilirken, 
yasa değişikliğiyle sağlık, 
kamu düzeni açısından da 
girişler engellenebilecek. 
Hükümet’in TBMM’ye su-
nacağı yaklaşık 50 madde-
lik vergi ve teşvik paketinin 
detayları şöyle: 

YATIRIMA KOLAYLIK
VE VERGİ TEŞVİKİ 
Yatırım teşvik belgeli 

yatırımlarda tedarikçiler 
ile yapılan sözleşmelerden 
damga vergisi alınmayacak. 

Teşvikli yatırımlarda 
belge kapsamında inşa 
edilecek binalar 5 yıl emlak 
vergisinden muaf olacak. 
İmarla ilgili harçları alın-
mayacak. 

Yatırımlar için tah-
sis edilen arazilere belge 
süresince Emlak Vergisi 
muafiyeti verilecek. 

Yurtdışı fuarlara katılım 
amacıyla yapılan işlemler-
den harç alınmayacak. 

Şirket kuruluş aşama-
sındaki defter tasdik işlem-
lerinden harç alınmayacak. 
Kurucu imza sirküleri noter 
yerine ticaret sicilinde 
yapılacak.

n Damga vergisi: Sözleş-
melerde eğer bir tutar varsa 
bu tutardan nispi olarak 
ve her bir nüshadan alınan 
vergi, tek bir nüshadan alı-
nacak. Üst limitten Damga 
Vergisi alınan bir sözleş-
mede bedel artışına ilişkin 
eklemelerden damga vergisi 
alınmayacak. Yüksek ve 
Orta Yüksek teknolojili 
ürünlerin üretimiyle ilgili 
işlemlerde alınan damga 

vergisi alınmayacak. Kamu 
ihalelerinde, iptal edilen 
ihale işlemleri için yatırılan 
damga vergisi iade edile-
cek. Teşvik belgeli yatırım-
larda gayri maddi haklarla 
ilgili satın alma ve kirala-
malarda damga vergisi alın-
mayacak. Bu kapsamdaki 
sabit yatırımların inşası, 
teknik müşavirlik sözleş-
melerinde Damga Vergisi 
alınmayacak. Gemi inşa, 
bakım ve onarım işlerindeki 
damga vergisi alınmaya-
cak. Yurt dışında teknoloji 
edinmeyi sağlayacak şirket 
satın alma işlemleri için 
alınan hizmetlerden damga 
ve harç alınmayacak.

Bir kağıt üzerinde bir-
den fazla taahhüt bulunması 
halinde sadece bir kefil ve 
garantörden Damga Vergisi 
alınacak.

n Vergi Usul Kanunu: 
VUK 153-a madde ve 359. 
madde çerçevesinde ceza 
kesilen mükelleflerin, ya-
tırım dahil diğer teşvikleri 
kesilmeyecek. Daha önce 
bu maddeler kapsamın-
daki düzenlemelerle ilgili 
herhangi bir usulsüzlük ve 
sahte fatura cezası alanların 
teşvikleri kesiliyor, süreç 

Teşvik belgeli yatırımlarda, fabrika binası ve arsa-
dan emlak vergisi alınmayacak. Sermaye piyasasında 
uzun süre kalana mevduatta olduğu gibi stopaj indi-
rimi uygulanacak. İmar harcına son verilecek, faizsiz 
ürünler desteklenecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, teşvik belgeli yatırımlar-
da, yatırım yapılan fabrika binasının ve arsanın emlak 
vergisinin alınmayacağını söyledi. Ağbal, “Yeni düzen-
leme ile enerji tasarrufu, ısı yalıtımına dönük işlemler 
kazançtan indirilecek. Buna ilişkin sözleşmelerden de 
harç, damga vergisi alınmayacak” dedi. 

Ağbal ayrıca, yatırımcıların belediyelerin getirdiği 
emlak vergisi yükünden kurtulacağını vurgulayarak, 
bu kapsamda imar ve inşa harcı alınmayacağını bildir-
di. Gelirinin yüzde 85 ve daha fazlasını yurtdışından 
müşteri getirerek sağlayan firmalardaki nitelikli perso-
nelin ücreti üzerinden de vergi alınmayacağına dikkat 
çeken Bakan Ağbal, yurtdışından getirilen müşteriye 
hizmet veren hastanenin doktora verdiği ücretten 
de gelir vergisi alınmayacağını ifade etti. Ağbal, bu 
uygulamanın ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, 
veri analizi ve mesleki eğitim için de geçerli olacağını, 
kazanç istisnasının genişletileceğini söyledi.

Bölgesel Yönetim Merkezleri’nde kurulan şirket-
lerden ‘kuruş’ kurumlar vergisi alınmayacağının altını 
çizen Naci Ağbal, burada çalışanların ücretlerinden 
de vergi alınmayacağını bildirdi.

Mevduata vadeye göre farklı stopaj uygulamasının 
sermaye piyasalarında da uygulanacağına dikkat çe-
ken Ağbal, “Sermaye piyasasında, finansal enstrümanı 
uzun süre elinde tutana vergi avantajı getirilecek. Sto-
paj oranları buna göre aşağı çekilecek” dedi. Ağbal, 
emeklilik fonlarından da BSMV alınmayacağının altını 
çizdi. 

Fabrikaya sıfır emlak vergisi
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tamamlanıncaya kadar teş-
vikli yatırım yapamıyordu. 

n Döviz kazandırıcı hiz-
mete gelir vergisi teşviki: 
Gelirlerinin yüzde 80’i yurt 
dışına verdiği hizmetlerden 
oluşan hizmet şirketleri 
(hizmet sunan şirketler) 
çalışanlarının gelir vergisini 
ödemeyecek. Döviz kazan-
dırıcı hizmetler bakımından 
yabancı şirketlere ve yurt 
dışına verilen “ürün testi”, 
“sertifikasyon” ve “veri 
işleme ve analizi” hizmet-
leri de yüzde 50 Kurumlar 
Vergisi indirimine konu 
olacak. 

n Muhtasar ve SGK 
bildirimi birleşiyor: 
Muhtasar beyanname ile 
SGK’ya verilen bildirimler 
birleştirilecek. Bunun için 
yasal düzenleme yapılacak, 
altyapı yatırımından sonra 
tek beyanname esas olacak. 

n Yabancı şirketlere 
Türkiye’ye gel teşviki: 
Bölgesel yönetim kavramı 
ilk kez vergi kanunları içine 
giriyor. Yabancı şirketler, 
Türkiye içinde başka ülke-
leri de kapsayacak şekilde 
bölgesel yönetim merkezi 
kurarlarsa bu bölgesel 
yönetim merkezi çalışanla-
rın üzerinden gelir vergisi 
ödemeyecek. Bu konuda 
kurumlar vergisi istisnası 
verilmesi yönünde de hazır-
lık yapılmıştı. Uluslararası 
şirketlerin vergi uyum ma-
liyetini düşürmek amacıyla, 
başta transfer fiyatlaması 
uygulaması olmak üze-
re OECD direktifleriyle 
uyumlu vergi düzenlemeleri 
yapılacak. 

n Ar-Ge teşvikine idari 
düzenleme: Gelir ve 
Kurumlar Vergisi kanun-

larındaki teşvikler temel 
Ar-Ge kanununa taşınacak. 
Ar- Ge harcamalarının 
tamamı gider yazılabilecek. 
Yeterli kazanç olmadığı 

durumlarda indirim sonraki 
yıllardaki kazançlardan 
indirilebilecek. 

n Finans kurumlarının 

vergileri eşitlenecek: 
Faizsiz sistemle çalışan 
kuruluşlar ile faiz kullanan 
kuruluşların her türlü vergi 
ve istisnası eşitlenecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
ticari hayatı canlandırmak, bir ödeme 
aracı olarak piyasada çeke olan 
güvenin artırılması ve karşılıksız çek 
suiistimallerini önlemek amacıyla 
hazırladığı çek kanun taslağında çok 
önemli düzenlemeler ve yenilikler 
getiriyor. Adalet Bakanlığı ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
görüşleri de alınarak, 27 yıl yürürlükte 
kalmış olan ve 2012 yılında kaldırılan 
“karşılıksız çeke hapis cezası” 
düzenlemesi geri getiriliyor.

DENGE 
MEKANİZMASI 

Ancak, geçmişteki 
mağduriyetlerin tekrar 
yaşanmaması için 
kanun taslağına başka 
denge mekanizmaları 
konuldu. 
Yasanın mantığı; 
cezalandırmadan çok 
piyasanın sağlıklı ve dengeli 
şekilde işlerliğini sağlamak, 
denetimi artırarak suiistimalleri önlemek 
olarak özetleniyor. Taslak, ticaret oda 
ve borsalarının, ilgili kurumların ve 
bankaların da görüşüne açılacak.

Karşılıksız çek tutarı, bu yılın dört 
aylık döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre azaldıysa da son yıllarda 
yüksek oranda artış kaydetti. 2009 
yılında 23 milyar lira dolayında olan 
karşılıksız çek tutarı 2010’da 13.3 milyara, 
2011’de 11.5 milyar liraya kadar geriledi. 
Fakat, hapis cezasının kalktığı 2012’de 
20.9 milyara tırmandı.

2013’te 18.1 milyar liraya gerileyen 
karşılıksız çek tutarı 2014’te 19.9 
milyar, 2015 sonunda ise 27.3 milyar 
liraya fırladı. Taslak düzenleme aynen 
kabul edilirse karşılıksız çekte 2012’de 
kaldırılan hapis cezası geri getirilecek. 
Ceza miktarı istişareler sonucunda 

belirlenecek ve Bakanlar Kurulu’na 
sunulacak.

ÇEKİ YAZILAN KOÇANI 
BANKAYA GERİ VERECEK
Yeni Çek Kanunu’nda yer alan diğer 

düzenlemeler şöyle:
l Arkası yazılan çekler 3 gün içinde 

piyasadan çekilecek. Banka, çeki yazılan 
müşteriden çek koçanını geri isteyecek, 
müşteri-kredi itibarı sağlayacak.

l Çekin üzerindeki karekod 
okutulduğunda müşteri, kaç bankadan 

çek kullanmış; çek sahibi 
geçmişte ödemelerini 

düzgün yapmış mı; 
şirketin üzerinde 
iflas erteleme veya 
tedbir kararı var mı?” 
tüccar tarafından 
görülebilecek.

l Bir şirketin 
yönetiminde görev 

yapan, adına çek 
düzenlenen kişi, çekleri 

ödenmiyorsa başka şirketin 
yönetiminde görev alamayacak.

l Ciranta (ciro eden kişi) için de 
“Merkezi Sicil Sistemi veya TC kimlik 
numarası zorunlu olacak. Ciranta da 
ödeme konusundaki yükümlülükleri 
yerine getirecek. Bu bilgiler ticari sır 
kapsamından çıkarılacak.

l Karşılıksız çek veren kişi başka 
şirketin yönetim kurulunda olsa dahi 
5 yıl çek yazamayacak. Bugüne kadar, 
birkaç şirket kurup her biri adına çek 
alınabiliyordu; bunun önüne geçilecek.

RİSK MERKEZİ’NE TOBB DESTEĞİ
Bankalar Birliği bünyesindeki Risk 

Merkezi’ne Adalet Bakanlığı ve TOBB 
destek verecek. Bir kredi aracı olarak 
kullanılmaya başlanan çekler asli 
işlevine dönecek, ödeme aracı olarak 
kullanılacak.

Karşılıksız çeke hapis cezası gündemde

 
Yılın ilk dört 

ayında 8.4 milyar 
TL’lik çekin karşılıksız 
çıkmasının ardından 

2012 yılında kaldırılan 
‘karşılıksız çeke hapis 
cezası’ düzenlemesi 
yeniden gündeme 

geldi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Yö-
netim Kurulu Baş-

kanı Ender Yorgancılar,  iş 
dünyası temsilcileri olarak 
65. Hükümet’in önceliği 
ekonomiye vermesinden 
memnuniyet duyduklarını 
açıkladı. 

Küresel piyasaların iş-
leyişinin değiştiği, rekabet 
yarışının hız kazandığı bir 
dönemde iş dünyasının ge-
çerliliği kalmayan yöntem-
lerle, geçmişe yönelik yasal 
düzenlemelerle yoluna 
sağlıklı bir şekilde devam 
etmesinin mümkün olmadı-
ğını kaydeden Yorgancılar, 
TBMM’ye sunulan ancak 
detaylarının henüz görül-
mediği pakette yer alan; 
özellikle damga vergisi, 
harçlar gibi iş dünyasının 
üzerindeki gereksiz yük-
lerden kurtulacakları için 
çok mutlu olduklarını ifade 
etti. Yorgancılar, “Sözleş-
melerde sadece bir nüsha 
üzerinden damga vergisi 
ve noter harcı alınması 
uygulaması yerinde bir 
karar olup, damga vergisi 
oranlarının da düşürülmesi 
gerektiği inancındayız” 
dedi.  Yatırımlar için tahsis 
edilen arazilere yatırım 
teşvik belgesi süresince 
emlak vergisi muafiyeti 
uygulamasının da süresiz 
yapılmasının daha etkili 
olacağını vurgulayan Yor-
gancılar, “Teşvikli yatı-
rımlarda fabrika faaliyet 
gösterdiği sürece emlak 
vergisi alınmamalıdır. 
Tacirlerin veya şirketlerin 
kurucularının imzalarını 

gösteren sirkülerlerin noter 
yerine ticaret sicilinde 
yapabilmeleri zaman ve 
para tasarrufu sağlayacak-
tır. Bununla birlikte, ticaret 
sicil müdürlüklerinin daha 
etkin olması da ayrıca 
değerlendirilmelidir” diye 
konuştu.

YABANCI 
YATIRIMLARIN ÖNEMİ 
Bürokrasinin iş dün-

yasının en sıkıntılı konu-
larından biri olduğunu, 
yeni paket ile bütün şirket 
kuruluşuna ilişkin vergi 
mükellefiyeti belgelerinin 
elektronik ortamda ticaret 
sicil memurluğundan 
alınmasının şirket açma ve 
kapamanın önündeki engel-
lerin azaltılacak olmasının 
olumlu adımlar olduğunu 
kaydeden Yorgancılar, doğ-
rudan yabancı yatırımları 
teşvikin önemine değindi. 
Ender Yorgancılar, “Pake-
tin içinde yer alan, Ulus-
lararası şirketlere yönelik 
teşvikleri olumlu görmekle 
birlikte, haksız rekabet 
yaratmayacak şekilde 
uygulanmasını ümit ediyo-
ruz.  Bu açıdan, yönetim 
merkezi Türkiye’de olan 
uluslararası şirket haline 
gelmiş Türk şirketleri de 
dikkatle değerlendirilme-
lidir. Ülkemizde doğrudan 
yabancı yatırımların artma-
sı ekonomik büyümemiz 
ve kalkınmamız adına en 
önemsediğimiz konulardan 
biridir. Zira, yabancı yatı-
rımlar istihdam sağlamakla 
birlikte, nitelikli işgücü ve 
katma değer yaratıcı üreti-

mi yükselterek, teknolojiyi 
geliştirerek; mikro ölçekte 
fabrikalarımız ile firmala-
rımıza, makro ölçekte ise 
iş dünyamıza ve ülkemize 
önemli kazanımlar sun-
maktadır. 

O nedenledir ki, bizim 

uluslararası doğrudan 
yabancı yatırımları teşvik 
etmemiz, Türkiye’yi alter-
natif ülkeler planına alan 
özellikle büyük markalara 
önemli kolaylıklar ve im-
kanlar sunmamız gerek-
mektedir” dedi.

Hükümetin önceliği ekonomiye 
vermesine EBSO desteği

Doğrudan yabancı yatırımların önemi ortada 
iken, iş dünyasına birazcık nefes aldıracak söz konusu 
paketin konuşulduğu ortamda Adalet Komisyonu’nda 
görüşülmekte olan şirketlere kayyum atanmasına ve 
şirketlerin ortaklık payları veya menkul kıymetler idare 
yetkilerinin de kayyuma devredilmesine ilişkin dü-
zenlemelerin iş dünyasında yarattığı endişeye dikkat 
çeken Yorgancılar, bu hususun iş dünyasını tedirgin 
etmeyecek şekilde yeniden ele alınması gerektiğine 
olan inancını dile getirdi. Yorgancılar, şunları söyledi, 
“Kayyum atanması, üreten ekonomi ile çelişmekle bir-
likte doğrudan yabancı yatırımcıyı kaçırtan bir uygula-
ma niteliğindedir.  Bu uygulama ile Türkiye cazibesini 
yitirirken, geleceğini de ipotek altına almış olacaktır.  
Çünkü Tasarıyla, Kayyum tedbirlerinin uygulanacağı 
suçların kapsamı oldukça genişletilmekte bu da şirket-
lerin hareket alanını daraltmaktadır. İş dünyası olarak 
aklımıza takılan şu sorulara cevap arıyoruz? Kayyum 
tarafından yetkilerin orantısız kullanılması sonrasında, 
geriye getirilmesi mümkün olmayan zararlar nasıl 
telafi edilecek? Bu durumun ticari hayat üzerindeki 
etkisi nasıl olacak?  Bundan nasıl bir fayda beklen-
mektedir? Şirketlerin ticari yaşamdaki güvenceleri, 
özgürlükleri, ticari yaşamın istikrarı, rekabet koşulları 
tamamen farklı bir yöne gitmeyecek mi? Kayyumla-
ra, görevleri nedeniyle tazminat davası açılamaması 
orantısız yetki kullanma konusundaki riskleri açıkça 
ortaya koymuyor mu? Hükümetimizin bir yandan yü-
zümüzü güldürürken, diğer yandan da tedirgin edici 
risklerle bizleri karşı karşıya getirmeyeceği inancıyla 
bu yanlıştan dönmesini, endişelerimizin giderilme-
sini, üretim ve yatırım odaklı politikaların devamının 
gelmesini diliyorum.”

Kayyum konusu
yeniden ele alınmalı
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO), 
üretimden satışlar 

kriterinde 2015’te göste-
rilen performansa göre, 
bölgedeki 100 büyük sanayi 
kuruluşunu belirledi. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
üretimden satışlar kriterine 
göre 34 yıldır aralıksız de-
vam ettirilen büyük sanayi 
kuruluşları anket çalışma-
sının sonuçlarını Yönetim 
Kurulu Üyeleriyle birlikte 
Sanayiciler Kulübü’nde 
gerçekleştirdiği basın top-
lantısında açıkladı. Birinci 
Tüpraş, ikinci Petkim Pet-
rokimya ve üçüncü Philsa 
Philip Morris oldu. Tüpraş 
ve Philsa Philip Morris 
üretimden satış miktarları-
nın açıklanmasını istemedi. 
Petkim ise 4 milyar 234 
milyon 369 bin liralık satış 
rakamı bildirdi. 

İlk 100 büyük sanayi 
kuruluşu listesinde ihracat 
birincisi de Tüpraş oldu. 
Petkim ikinci, İzmir Demir 
Çelik üçüncü sırada yer 
aldı.

Soma’da kömür 
işletmeciliği yapan İmbat 
Madencilik de en fazla 
istihdam sağlayan firmalar 
arasında birinci sırayı aldı. 

Listeye bu yıl 14 
yeni firma giriş yaptı. 41 
firmanın gerilediği listede, 
36 firma ise daha yukarı 
sıralara çıktı.

2015 yılı üretimden 
satışlarına göre EBSO’nun 
üyesi olan ilk 100 büyük 
firmadan 73 tanesinin 
üretim yerinin sadece İzmir 

olduğunu belirten Yorgan-
cılar, 16 firmanın İzmir ve 
bölge dışında da üretimi 
olup, 11 firmanın üretimi-
nin bölge ağırlıklı olduğunu 
vurguladı. 

DİKKAT ÇEKEN VERİLER
EBSO 100 Büyük 

Firma anket çalışmasında; 
ilk 100 değerlendirmesinde 
81 firma kar, 50 firma Ar-
Ge çalışması bildirdi. 100 
firmadan 25’i de yabancı 
sermayeli. 100 büyük firma 

EBSO 100 büyük firmayı açıkladı

Sektör
Firma 
Sayısı

Üretimden
Satışlar (TL)

Toplam Üretim
İçindeki Pay (%)

Kimya ve Kimyasal Ürünler Sanayi 20 21.061.984.604 43,8

Gıda Sanayi 25 10.595.474.729 22,0

Demir-Çelik, Metal ve Döküm Sanayi 13 4.933.977.464 10,3

Maden, Toprak, Mermer ve Cam Sanayi 8 3.126.529.300 6,5

Taşıt ve Otomotiv Yan Sanayi 8 2.639.309.019 5,5

Tekstil ve Deri Ürünleri Sanayi 10 2.151.014.223 4,5

Kağıt ve Basım Sanayi 6 1.072.611.227 2,2

Elektrik-Elektronik Sanayi 2 735.082.270 1,5

Çeşitli İmalat Sanayi 2 584.631.537 1,2

Makina Sanayi 3 566.083.973 1,2

İnşaat Sanayi 1 365.978.093 0,8

Ağaç ve Mobilya Sanayi 2 241.596.672 0,5

TOPLAM 100 48.074.273.111 100

Üretimden satışlar itibariyle 100 büyük firmanın yüzde 76,1’i kimya, gıda ve demir-çelik
sektöründe yoğunlaşmıştır.

100 BÜYÜK FİRMANIN SEKTÖRLER İTİBARİYLE 

ÜRETİMDEN SATIŞLARI 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 100 
Büyük Firma 
çalışmasının 
sonuçlarını Yönetim 
Kurulu Üyeleriyle 
birlikte açıklarken, 
üretim öncelikli bir 
sanayi strajesine 
olan ihtiyacı bir kez 
daha vurguladı.
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3 sektörde yoğunlaşırken, 
25’inin gıda sektöründe, 
20’sinin kimya ve kim-
yasal ürünler sektöründe, 
13’ünün de demir, çelik ve 
metal döküm sektöründe 
faaliyet gösterdiği dikkat 
çekti. 

İlk 10 firma, 100 
büyük firmanın üretimden 
satışlarının yüzde 56’sını 
karşıladı. İhracatta ilk 10 
firma, 100 büyük firmanın 
ihracatının yüzde 54’ünü 
gerçekleştirdi. Bir başka 
ifadeyle, hem üretim hem 
de ihracatta ilk 10 firma 
100 büyük firmanın yarı 
değerine karşılık geldi.

İstihdamda ilk 10 firma, 
100 büyük firmanın toplam 
istihdamının yaklaşık yüzde 
41’ini karşıladı.

Firmaların toplam 
satışları yani ciroları, 2015 
yılında yüzde 7, üretimden 
satışları yüzde 5 oranında 
arttı.

2015 yılında 100 büyük 
firmanın toplam satışları 
(ciro) içinde diğer satışların 
payı artarken, üretimden 
satışların payında 2 puanlık 
bir gerileme kaydedildi. 
İşletme kaynaklarının etkin 
kullanımının göstergesi 
olan satış karlılığında 
2011 ile başlayan azalma 
eğilimi, 2014 yılında üretim 
dışı faaliyetlerin etkisi ile 
yerini artışa bırakmıştı. 
2015 yılında da devam eden 
diğer satışlardaki yüzde 
56’lık artış doğrultusunda 
yüzde 7.3’lük satış karlı-
lığı gerçekleşti. Böylece 
al-sat’a olan eğilim çok net 
gözlendi.

Yatırımların karlılığını 
gösteren aktif karlılık ve 
özkaynak karlılığı oranları 
da 2015 yılında yeniden 
2013 benzeri bir azalma 
eğilimine geçti. Ancak, 
EBSO üyelerinin aktif-

te 8.2, özkaynakta 22.5 
karlılık oranları Türkiye 
ortalamasının üstünde ger-
çekleşerek, kaynak yapıları-
nı yönetmedeki başarılarını 
ortaya koydu.

100 büyük firmanın 
istihdamındaki artış eğilimi 
devam ederken, 2015 
yılında istihdam yüzde 11.7 
oranında artarak 63 bin 600 
kişiye ulaştı.

Son yıllarda yüksek kat-
ma değerli üretime yönelik 
farkındalığın geliştirilmesi, 
devlet desteklerinin bu kap-
samda artırılması ve çeşit-
lendirilmesinin sonucu net 
bir şekilde gözlendi. 2015 
yılında 100 büyük firmanın 
Ar-Ge giderlerinde yüzde 
37’lik bir artış gerçekleşmiş 
olmasına rağmen, firmalar 
gelirlerinin sadece binde 
31’ini Ar-Ge harcamalarına 
kullandı. Özellikle; kimya, 
gıda ve taşıt sanayi Ar-Ge 
konusunda öne çıktı.

SANAYİ İLE 
BÜYÜMELİYİZ
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, “Ve-
rilere hem cari hem de reel 
açıdan baktığımızda; firma 
performansları açısından 
bazı sonuçların oldukça 
zorlayıcı geçen 2013 yılına 
yakın seviyelerde seyretti-
ğini, 2014 yılına göre üre-
tim ciro değişimleri yakın 
çıkmakla birlikte özellikle 
bilanço zararının yeniden 
çok yüksek seviyelerde 
gerçekleştiğini görüyoruz.  
Kurların etkisi ile üretim 
dışı diğer gelirlerde de 
yüzde 46’lık azalma dikkat 
çekicidir. Kurlardaki artış 
faizleri de artırmış ve bu 
da finansman maliyetlerini 
olumsuz etkilemiştir. Faiz-
ler için enflasyonun düşük 
olması, enflasyonun düşük 
olması için de kurlarda 

istikrar bir kez daha öne 
çıkmaktadır. Cari olarak art-
mış görünen ama reel olarak 
negatif değere karşılık 

gelen üretim verisi, üretim 
öncelikli yeni bir büyüme 
ve sanayileşme stratejisine 
olan ihtiyacı bir kez daha 
ortaya koymaktadır” değer-
lendirmesini yaptı.

ÜLKEMİZDE ÜRETELİM
EBSO’nun 100 Büyük 

listesindeki firmaların 
2014 yılında 100 dolarlık 
üretimin 36 dolarını, 2015 
yılında ise 34 dolarını ihraç 

ettiğini, Türkiye ortalama-
sının 32 dolar olduğunu 
hatırlatan Ender Yorgancı-
lar, üretim içinde ithalatın 
payının da bir önceki yıla 
göre 6 puan azaldığını, 100 
dolarlık üretim için 50.7 
dolarlık ithalat yapıldığını 
söyledi. Siyasi ve ekonomik 

 2014/2015
CARİ DEĞİŞİM (%)

REEL DEĞİŞİM
(%)

ÜRETİMDEN SATIŞLAR 5 -1

TOPLAM CİRO 7 1

ÜRETİM DIŞI DİĞER GELİRLER -46 -53

NET KAR 6 0

ÖZKAYNAK 14 8

NET AKTİF 20 13

FAİZ GİDERLERİ 25 17

BİLANÇO ZARARI 166 154

BORÇLAR 23 16

İHRACAT (TL) 1 -5

Verilere hem cari hem de reel açıdan baktığımızda;
Firma performansları açısından bazı sonuçların oldukça zorlayıcı geçen 2013 yılına
yakın seviyelerde seyrettiğini, 2014 yılına göre üretim ciro değişimleri yakın çıkmakla
birlikte özellikle bilanço zararının yeniden çok yüksek seviyelerde gerçekleştiğini
görüyoruz.  Kurların etkisi ile üretim dışı diğer gelirlerde de %46’lık azalma dikkat
çekicidir.
Kurlardaki artış faizleri de artırmış ve bu da finansman maliyetlerini olumsuz
etkilemiştir. Faizler için enflasyonun düşük olması, enflasyonun düşük olması için de
kurlarda istikrar bir kez daha öne çıkmaktadır.

100 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN CARİ VE REEL DEĞİŞİMİ (%)

                          100 Büyük Firmanın İhracat Performansı (Milyon $) 
 

 

 

 

 

 

100 BÜYÜK FİRMANIN İHRACAT PERFORMANSI (MİLYON $)

100 BÜYÜK 
FİRMANIN

AR-GE GİDERİ 
(MİLYON TL)
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sıkıntılardan dolayı üreti-
mini ve cirosunu az da olsa 
artırmayı başaran firmaların 
dış ticaretlerinde aynı başa-
rıyı gösteremediğini, hatta 
ülke ortalamasının üzerinde 
gerileme kaydettiğini be-
lirten Yorgancılar, “Tekstil 
ve taşıt sektör grubu net 
ihracatta öne çıkarken 
kimya, gıda ve demir-çelik 
net ithalatçı olmaya devam 
ediyor. Orta gelir tuzağı-
nı aşabilmemiz için net 
ithalatçı sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu ürün üretiminde 
yerlileşme zorundayız” diye 
konuştu.

YILDIRIM’A ÜRETİM 
TEŞEKKÜRÜ
Başbakan Binali 

Yıldırım’ın partisinin 
ilk grup toplantısında 
ve hükümet programını 
okurken, ekonomide üretim 
ve sanayinin rolüyle ilgili 
sarf ettiği “Ekonomi demek 
banka demek değil, eko-
nomi demek para demek 
değil. Ekonomi demek, 
üretmek demek” sözlerini 
çok önemli bulduğunu 
belirten Yorgancılar, şunları 
kaydetti: 

“Sanayinin önünün açıl-
ması vurgulanıyorsa bizler 
çok olumlu bir beklentinin 
içindeyiz. Türkiye’nin, 
üretmediğimiz sürece bir 
noktaya gelme imkanı yok. 
‘Üretim yoksa kalkınma ha-
yaldir’ dedik. Binali Bey’in 
icracı bir bakanlıktan, 
başbakanlığa gelmesi, Eko-
nomi Bakanlığına yeniden 
Nihat Zeybekci’nin atanma-
sıyla ekonomide başarılı bir 
sonucun ortaya çıkacağına 
inanıyorum.”

2015: KÖTÜNÜN İYİSİ
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, seçim-
ler, terör olayları, komşu-

larla ilişkilerdeki gerginlik 
gibi etkenlerle 2015 yılında 
ekonominin ikinci planda 
kaldığını, özel sektör yatı-
rımları ve imalat sanayinin 
desteklediği büyüme yerine 
iç tüketimin desteklediği 
bir büyümenin gerçekleşti-
ğini hatırlattı. Yorgancılar, 
şunları söyledi:

“Buna rağmen ülke 
ihtiyaçları için yetersiz 
olsa da, küresel ve ulusal 
konjonktürdeki olumsuz-
luklara rağmen 2015’in 
kötünün iyisi bir yıl olduğu 
da dikkate alınmalıdır. 
Türkiye ekonomisinde 2015 
yılında yaşanan gelişmeler 
değerlendirilirken küresel 
ekonomide yeterince/bek-
lendiği oranda canlanma ol-
madığı, FED’in faiz kararı 
gölgesinin endişe yarattığı, 
gelişmekte olan ülkelerden 
kaynak çıkışı yaşandığı, 
Çin’in yavaşladığı, AB’nin 
bir türlü hızlanamadığı, 
Rusya’nın kriz iklimine gir-
diği, doların diğer dövizler 
karşısında değer kazandı-
ğı, petrol fiyatlarında çok 
yüksek oranlı gerilemeler 
yaşandığı, hammadde 
fiyatlarında büyük düşüşler 
görüldüğü, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’da kaotik 
ortamın devam ettiği, yani, 
dünya ekonomisinde gri 
tonların ağırlıkta olduğu 
unutulmamalıdır.”

HAREKETE GEÇME 
ZAMANI
2016’nın kalan bölü-

müne yeni bir hükümet 
ve yeni hükümetin getir-
diği heyecanla girildiğini 
hatırlatan Ender Yorgancı-
lar, Ekonomiden Sorumlu 
Başbakan Yardımcılığı ve 
Ekonomi Bakanlığında 
tecrübeli bakanların atan-
masının faydalı olduğunu 
ifade etti. EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Yorgan-
cılar, küresel ekonomik 
ve politik iklim kadar yurt 
içinde bekleyen sorunların 
yeni hükümetin üst düzey 
bir performans sergileme-
sini gerektirdiğine dikkat 
çekerken, “Bugüne kadar 
açıklanan reform paketleri 
Hükümetimizin sorunlara 
da çözümlerine de vakıf 
olduğunu ortaya koymuş-
tur. Sırada aksiyon planları 
olmak durumundadır. Bu 
çerçevede; öncelikle hukuk 
sistemindeki sorunların gi-
derilmesi, yatırım ikliminin 
iyileşmesinin de önkoşulu 

olan terör sorununu kalıcı 
olarak çözecek önlemlerin 
toplumsal konsensus ile 
devreye alınması, kamuda 
performansa ve liyakate 
dayalı yeniden yapılan-
manın gerçekleştirilmesi, 
demokrasi standartlarını 
yükseltecek yasal düzenle-
melerin hayata geçilmesi 
gibi sosyo-politik önlem-
lerin de hayata geçirilmesi, 
komşu ülkelerle ilişkilerin 
yeniden gözden geçirilerek, 
ihracat ve turizmde oluşan 
darboğazın aşılması ivedi-
likle gerçekleştirilmelidir” 
önerilerinde bulundu.

n Üç yıllık bir perspektifi içeren, küresel ekono-
minin gerektirdiği yenilikçi sanayileşmeye öncelik 
veren yeni bir büyüme modeli kurgulanmalı
n Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerini entegre 
bir perspektifte gören, ülkemiz rekabet gücünü 
artıracak yatırım ve önlemleri sektörel bazda eşanlı 
olarak harekete geçiren vizyon ve strateji oluştu-
rulmalı
n Finansal rantlar ile arazi rantları en az reel sektör 
oranında vergilendirilerek, sanayicinin içine düştü-
ğü haksız rekabet ortamı giderilmeli 
n TL’nin aşırı (kurların düşük) değerlenmesine izin 
verilmemeli
n Enflasyonun küresel ortalamalara, mümkünse 
yüzde 2-3 aralığına çekilmesine imkan verecek 
önlemler hayata geçirilmeli
n Enerji girdileri üzerindeki vergi yükü, bütçe 
dengelerine çok da zarar vermeyecek şekilde 
azaltılmalı
n Yatırım teşvik sisteminin içerdiği coğrafi haksızlık-
lar giderilmeli, tüm OSB’ler ve geleceğin sektörleri 
teşvik kapsamına alınmalı
n Artan ve daha da artması kaçınılmaz görünen 
işsizliğe yönelik olarak, Suriyeli sığınmacılar da dik-
kate alınarak, istihdam teşvikleri güçlendirilmeli
n Ekonominin yasaları ve konjonktürün gereklilik-
lerine ters söylem ve eylemlerden kaçınılmalı, olası 
bir FED faiz artışı sonrası sıcak para çıkışına zemin 
hazırlanmamalı
n Sanayicinin, devleti daha fazla ve pozitif ayrımcı-
lık uygulamaları ile yanında hissetmesi sağlanmalı
n Sanayi 4.0 için sanayi girişimcileri kadar, kamusal 
altyapının da hazırlanmalı

Ekonomiye ilişkin beklentiler
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2015 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

TÜPRAŞ A.Ş. İZMİR RAF. MÜD. (KONS.)
PETKİM PETROKİMYA A.Ş.
PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA VE TÜTÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş.
ABALIOĞLU A.Ş. ENTEGRE TESİSİ ŞB. (KONS.)
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ A.Ş.
X
KÜÇÜKBAY YAĞ A.Ş.
KOCAER HADDECİLİK A.Ş. ALİAĞA ŞB.
CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş.
X
ÖZKAN DEMİR ÇELİK A.Ş.
PINAR ENTEGRE ET VE UN A.Ş.
İMBAT MADENCİLİK A.Ş.
RAVAGO PETROKİMYA A.Ş. ALİAĞA ŞB. (KONS.)
PINAR SÜT A.Ş. (KONS.)
HUGO BOSS LTD. ŞTİ.
KARAKAŞ ATLANTİS A.Ş.
NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
CMS JANT SANAYİ A.Ş.
AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
POLİBAK PLASTİK FİLM A.Ş.
AGROMEY GIDA A.Ş.
BATIÇİM A.Ş.
KANSAI ALTAN BOYA A.Ş.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SAN. A.Ş.
T.T.L.TÜTÜN A.Ş.
ÜNİTEKS  TEKSTİL GIDA  A.Ş. (KONS.)
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ALİAĞA ŞB.
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
HİDROMEK A.Ş. ESBAŞ ŞB. (KONS.)
SUN TEKSTİL A.Ş.
KARDEMİR LTD. ŞTİ. ALİAĞA ŞB.
DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. (KONS.)
DELPHI AUTOMOTIVE LTD. ŞTİ. ESBAŞ ŞB. (KONS.)
ÇAMLI YEM A.Ş.
EGE SERAMİK SANAYİ A.Ş.
ANADOLU EFES A.Ş. İZMİR ŞB. (KONS.)
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZBETON A.Ş. 
BAK AMBALAJ A.Ş.
KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.
SUN CHEMICAL SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇİMENTAŞ T.A.Ş. (KONS.)
ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK END. A.Ş.
CEVHER JANT SANAYİ A.Ş.
FELDA IFFCO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
ALLIANCE ONE TÜTÜN A.Ş.
VE-GE HASSAS KAĞIT A.Ş.
UÇAK KARDEŞLER LTD. ŞTİ.
OPET FUCHS MADENİ YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.

XX
4.234.369

XX
1.720.695
1.340.435
1.231.571

XX
XX

724.722
708.602

XX
595.668
593.149
544.517
533.408
484.515
479.712
474.360
472.976
437.184
428.064

XX
406.979
406.632
402.138

XX
378.202
366.223
365.978

XX
355.710
351.088
347.367
343.069
329.762
326.525
317.649

XX
298.250

XX
285.950
280.064

XX
239.765
234.828

XX
224.986
216.090
213.771
201.783

XX
4.234.369

XX
1.720.695

XX
1.231.571

XX
865.046
724.722
708.602

XX
595.668
593.149
544.517
726.755

1.022.415
479.712
474.360
472.976
437.184
428.064

XX
406.979
406.632
402.138

XX
378.202
366.223
365.978

XX
643.896
351.088
347.367
654.038
840.111
326.525
317.649

XX
298.250

XX
285.950
280.064

XX
239.765
234.828

XX
224.986
216.090
213.771
201.783

-
4.560.212

XX
1.801.663

-
1.231.571

XX
896.573
838.894
752.392

XX
664.496
593.506
554.574

-
-

483.138
490.015
477.302
451.532
437.942
412.790
412.143
432.457
417.103

XX
413.020

-
368.912
373.758

-
363.827
402.020

-
-

329.995
325.644

-
298.250

XX
323.736
282.528

-
240.410
234.828

XX
224.986
216.299
285.028
256.623

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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2015 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

CEVHER DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
TYH ULUSLARARASI TEKSTİL PAZ. A.Ş. (KONS.)
SUNEL TİCARET T.A.Ş.
DB TARIMSAL A.Ş.
EKOTEN TEKSTİL A.Ş.
AKG GAZBETON İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ZF LEMFÖRDER AKS A.Ş.
X
SPOT TEKSTİL A.Ş. (KONS.)
X
ÇİMBETON A.Ş.
ALKİM KAĞIT A.Ş.
TEZOL TÜTÜN A.Ş.
ÖZGÖRKEY GIDA A.Ş.
K.F.C. GIDA A.Ş.
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.
VİKİNG KAĞIT A.Ş.
AGROBEST GRUP TARIM İLAÇ. A.Ş.
S.S. TARİŞ ÜZÜM T.S.K. BİRLİĞİ
TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ A.Ş.*
KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALL. SAN. VE TİC. A.Ş.
ROTEKS TEKSTİL A.Ş. (KONS.)
KAPLAMİN AMBALAJ A.Ş.
X
İZMİR SENKROMEÇ A.Ş.
MAYTEKS ÖRME A.Ş.
YATPA DAYANIKLI TÜKETİM MALL. A.Ş.
BAĞ YAĞLARI T.A.Ş.
EGEPLAST A.Ş.
X
EGE FREN A.Ş.
HEPER METAL DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
EGE MARİN SU ÜRÜNLERİ A.Ş.
BAREKS PLASTİK A.Ş.
BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ A.Ş.
FG TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
ETAPAK BASKI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
X
KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.
GÜR SÜT A.Ş. ÖDEMİŞ ŞB.
VİKİNG TEMİZLİK A.Ş.
GİMAS GİRGİN MAKİNA A.Ş.
TUKAŞ GIDA A.Ş. (KONS.)
TAMSA FAYANS SERAMİK A.Ş.
İZELTAŞ SAN. VE TİC. A.Ş.
ATİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
KAR-EL DEMİR TEL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BATI BASMA SANAYİ A.Ş.

200.570
196.049
194.628
192.307
184.869
172.251
170.373
167.786

XX
157.924

XX
XX

155.691
150.936
148.539

XX
137.108
135.141
133.052
132.352

XX
127.422
126.663
126.230
122.861
118.239
117.245
116.035
114.934
112.867
111.787

XX
110.834
110.271
108.866
107.900
105.652
104.471

XX
100.906
100.807
99.379
99.006
93.129
90.745

XX
88.116

XX
85.124

XX

200.570
196.049
223.513
192.307
184.869
172.251
170.373
167.786

XX
166.235

XX
XX

155.691
150.936
148.539

XX
137.108
135.141
133.052
132.352

XX
127.422
126.663
140.256
122.861
118.239
117.245
116.035
114.934
112.867
111.787

XX
110.834
110.271
108.866
107.900
105.652
104.471

XX
100.906
100.807
99.379
99.006
93.129

157.230
XX

88.116
XX

85.124
XX

204.577
250.673

-
217.864
190.051
208.338
177.156
168.481

XX
-

XX
XX

156.584
153.112
195.384
150.272
137.108
135.669
134.010
133.272

XX
128.063
128.279

-
125.922
126.651
120.097
119.977
125.881
130.078
123.918

XX
130.859

XX
112.070
117.569
141.119
109.744

XX
105.186
100.825
174.653
99.209
94.380

-
XX

124.018
XX

90.717
83.079

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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500 Büyükte 60 EBSO’lu

İstanbul Sanayi Oda-
sı (İSO) tarafından 
açıklanan 2015 yılı 

Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu çalışması 
sonuçlandı. İSO’nun açık-
ladığı 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu arasında 60 Ege 
Bölgesi Sanayi Odası üyesi 
şirket yer aldı. Merkezi 
İstanbul, Ankara ya da 
başka şehirlerde olmasına 
rağmen üretimleri İzmir’de 
olan firmaların esas alındığı 
EBSO listesindeki sonuçlara 
göre 2015 yılı 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’nun yüzde 
12’sini EBSO üyesi firmalar 
oluşturdu. EBSO’nun ilk 
100 listesine giren firmalar-
dan 43’ü aynı zamanda İSO 
500 Büyük listesine girme 
başarısı gösterdi. 

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
sonuçları ile ilgili değerlen-
dirmesinde, EBSO üyesi 
60 işletmenin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu arasına 
girme başarısı gösterdiğini 

belirterek, “Listeye giren 
her bir üyemizi tebrik edi-
yor, ülkeye olan katkılarının 
üretimlerinin, karlarının 
artarak devamını diliyorum. 
34 yıldır yapmakta olduğu-
muz Odamızın 100 büyük 
çalışması ile İSO’nun 500 
büyük firma çalışması için 
yaptığımız her karşılaştır-
mada Bölgemizin sonuçları 
ile Türkiye tablosu örtüş-
mekte ve birbirini destek-
lemektedir. O nedenledir 
ki, şunu çok net olarak 
söyleyebiliriz ki; üretimin 
sürdürülebilirliği sorunu 
ile karşı karşıyayız. Gerek 
finansman maliyetleri ve 
gerekse sanayicinin üzerin-
deki diğer yükler bugünkü 
tabloyu ortaya koymuştur” 
dedi. 

YARINIMIZI 
ŞEKİLLENDİRECEK
500 Büyük Sanayi 

kuruluşu ile ilgili veri-
ler dikkate alındığında 
kurlardaki artışın faizleri 
de artırdığı ve bunun da 
finansman maliyetlerini 

olumsuz etkilediğini kay-
deden Yorgancılar, gerçekçi 
değerlenmiş, istikrarlı kur 
politikasının önemini vur-
guladı. Kötünün iyisi olarak 
geçirilen 2015’in ardından, 
2016’da da 2015’in mirası 
olarak devraldıklarımızın 
ne yazık ki devam ettiğini 
belirten Yorgancılar, “Yeni 
hükümetin yeni bir heyecan 
ile bu farkındalık içerisinde 
üretime dayalı ve istihdamı 
destekleyen büyüme poli-
tikalarını hayata geçirmesi 
yarınımızı şekillendirecek 
olması nedeniyle çok haya-
tidir. Her şeyden önce baş-
lamamız gereken noktanın; 
terörün kökünü kazımak 
olduğu gerçeği ile sonrasın-
da ise çok belirgin olan ve 
hazırlanan eylem planlarının 
ivedilikle hayata geçilmesi 
gerekliliğinin bir kez daha 
altını çizmek isterim” diye 

konuştu.
İSO 500- EBSO 100 

Listesi karşılaştırmaları:
l 2015 yılı 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’nun; yüzde 
12’sini EBSO üyesi firmalar 
oluşturdu. EBSO’nun ilk 
100 listesine giren firmaların 
43 tanesi 500 büyük listeye 
girmeyi başardı. Söz konusu 
43 üye, İSO’nun 500 büyük 
listesindeki Üretimden 
Satışların yüzde 9’unu, 
Net satışların yüzde 8’ini, 
Net karın yüzde 11’ini, 
Net aktifin yüzde 7’sini, 
Özsermayenin yüzde 6’sını, 
İhracatın ise yüzde 9’unu 
gerçekleştirdi.

- 500 Büyük firmanın 
Üretimden Satışları 2014 
yılına oranla yüzde 7, net 
satışları yüzde 7,5 artarken, 
EBSO’nun 100 Büyük 
çalışmasında firmaların üre-
timden satışları yüzde 5, net 
satışları yüzde 7.3 artış gös-
terdi. 500 büyük firmanın 
ihracatı yüzde 13 azalırken, 
100 büyük firmanın ihra-
catları bir önceki yıla göre 
yüzde 19.7 azaldı. 
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GÜNDEM

1
16
30
31
33
39
44
51
52
64
66
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136
137
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314
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354
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475
492
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1
16
37
21
36
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46
49
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89
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82
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83
112
111
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145
157
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144
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235
206
184
201
271
273
241
357
264
227
290
302
291
282
293
329
256
334

-
396
373
390
297
377
381
422

-
426

-
300

-
-

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
Coca-Cola İçecek A.Ş.
Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.
Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.
İpragaz A.Ş. 
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş.
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 
Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. 
C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. 
Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. 
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. 
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 
Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
Tat Gıda Sanayi A.Ş. 
Delphi Automotive Systems Ltd. Şti.
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 
Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. 
CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.
DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.
Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 
Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. 
Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 
Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. 
İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. 
Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. 
Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti. 
Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. 
Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Tel. San. ve Tic. A.Ş.
CMS Jant Sanayi A.Ş.
BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. 
Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.
Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. 
Gates Powertrain Plastik Metal ve Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. 
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. 
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. 
T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. 
İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. 
Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.
Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.
Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. 
Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.
Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 
Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.
Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. 
Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Cevher Jant Sanayi A.Ş. 

2015 2014 EBSO ÜYESİ FİRMALAR

İSO 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE YER ALAN EBSO ÜYELERİ
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Milletvekili seçildi-
ği İzmir’e, Baş-
bakan olduktan 

sonra ilk kez gelen Binali 
Yıldırım, kentin kalkınması 
için var gücü ile çalıştığını 
söyledi. “Bundan sonra da 
daha fazlasını yapacağımız-
dan zerre kadar şüpheniz 
olmasın” diyen Yıldırım, 
kente yönelik projeler 
konusunda İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ile uyum içinde 
çalışmaya devam ettiklerini 
söyledi. “İzmir benim göz-
bebeğim” diyen Yıldırım, 
“Önümüzde önemli konular 
var ve çok yakında bunları 
duyacaksınız” ifadele-
rini kullandı. Yıldırım, 
İZBAN’ın Çandarlı’ya 
kadar uzatılacağını, Ankara-
İzmir yüksek hızlı treninin 
ise 2019’da hizmete girece-
ğini vurguladı.

İzmir Valiliği tarafın-
dan Balçova Kaya Termal 
Otel’de düzenlenen akşam 
yemeğine Başbakan Binali 
Yıldırım ile birlikte Milli 
Savunma Bakanı Fikri Işık 
da katıldı. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri tarafından temsil 
edildi. 

İZMİR’DE ÖNEMLİ 
GÖREVİM VAR
Başbakan Yıldırım, 

İzmir’de önemli bir görevi 
olduğunu ve onu başarıyla 
ifa etmek istediğini söyledi. 
Başbakanlık görevine gel-
mesi nedeniyle İzmirlilere 
teşekkür eden Yıldırım, “Bu 
ağır sorumluluğu yüklen-
mem için herşeyi İzmir’e, 
sizlere borçluyum” dedi. 

Yapılan son yerel seçim-

lerde İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı’na aday 
olduğunu hatırlatan Yıldı-
rım, “Adaylığım boyunca 
hep, “İzmir, Türkiye’ye 
lazım. Ama İzmir’e bir 
de Başkan lazım” dedim. 
Fakat, İzmir beni belediye 
başkanı olarak seçmedi. 
Demek ki İzmir uzağı görü-
yor” ifadelerini kullandı. 

Başbakan olmasından 
sonra milletvekili seçildiği 
İzmir’e karşı sorumlulu-
ğunun çok daha arttığını 
vurgulayan Yıldırım şunları 
söyledi: “Bugüne kadar size 
mahcup olmamak için var 
gücümle çalıştık. Bundan 
sonra da daha fazlasını 
yapacağımızdan zerre kadar 
şüpheniz olmasın. İzmir 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Aziz Kocaoğlu ile 
kentin sorunlarını ele aldık. 
Zira, konu İzmir’e hizmet 
olunca belediye başkanı-
mızla tüm parti beklenti-
lerinden kurtulup İzmir’in 
konularını el birliğiyle 
çözüyoruz. Bunun şahidi 

de bizzat belediye başka-
nımızdır. Önemli konular 
İzmir’in gündeminde ve 
bunların gereğini yapaca-
ğız. Önümüzdeki günlerde 
zaten neler olduğunu duya-
caksınız.” 

İZMİR GÖZBEBEĞİM
Kurduğu 65. hüküme-

tin güvenoyu almasının 
ardından yaptığı teşekkür 
konuşmasını hatırlatan 
Yıldırım, “O konuşmam-
da  ‘Ben ve arkadaşlarım 
79 milyonun hükümeti 

olacağız dedim. Ama şunu 
herkes kabul etsin; İzmir 
benim gözbebeğim. Bunu 
da devletimiz herhalde 
hoşgörüyle karşılar diye 
düşünüyorum. Çünkü bu 
şehir bize çok destek verdi. 
Onun için İzmir’i kalkın-
dırmak demek Türkiye’yi 
kalkındırmak demektir” 
diye konuştu. 

İSTANBUL İLE 
YARIŞMAK YAKIŞIR
Yatırımların ve paranın 

merkezinin hızla dünyanın 
doğusuna doğru kaydığını 
açıklayan Yıldırım, “Ben 
denizciyim her zaman 
ufka bakarım. Gözünün 
görebildiği en uzak noktaya 
kadar bakacaksın. 70’li 
yıllarda havacılığın merkezi 
Amerika idi. Şimdi Avrupa 
oldu. Artık zenginlik 
merkezi doğuya kayıyor. 
Türkiye, doğunun batısın-
daki konumuyla Afrika’nın 
Uzakdoğu’nun buluştuğu 
bir merkez oluyor. Böyle 
bir durumda da Türkiye’ye 

İzmir’e Yıldırım sözü

Başbakan Yıldırım, 
İzmir için bugüne 
kadar yapılan 
yatırımların daha 
fazlasının yapılacağı 
sözünü verirken, 
“İzmir’e İstanbul ile 
yarışmak yakışır” 
dedi.
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en büyük havalimanı 
İstanbul’a yakışır. Ama 
İzmir’e de İstanbul ile 
yarışmak yakışır. Zaten 
plakaları da 34 ve 35. Biz 
bu ikisi arasına kimseyi 
almayız” dedi. 

TURKUAZ HALI 
İzmirli yatırımcı ve 

sanayicilere de seslenen 
Yıldırım, “İzmirli yatırım-
cılar, sanayiciler, İzmir’in 
dinamikleri; sizler de daha 
çok çalışacaksınız. Daha 
çok üretmek için bizden ne 
isterseniz isteyin. Hükümet 
programını okurken ‘bu 
ülke için yatırım yapan, 
üreten herkesin önüne 
turkuaz halı sereceğim’ 
dedim. Yani biz üreten, 
ekonomiyi yücelten bir 
hükümet olacağız. İşimiz 
üretmek, gücümüz hizmet” 
diye konuştu. 

14 YILDA 
30 MİLYON LİRA
İzmir’in kamu yatırım-

larından yeterince pay al-
madığı yolundaki söylemle-
re de cevap veren Başbakan 
Yıldırım, şöyle konuştu:

“İzmir’e son 14 yılda 
30 milyon liralık destek ve 
yatırım yaptık. Bu az dene-
bilir ama en azından ortada 
böyle bir yatırım var. İzmir 
2002 yılında 3 milyar lira-
nın altında ihracat yaparken 
2015’te tüm olumsuzlukla-
ra rağmen 8 milyar liranın 
üzerinde ihracat yaptı. Bu 
İzmir’in büyüdüğünü gös-
teriyor. İzmir’de 2002’den 
bu yana yaklaşık 9 bin yeni 
derslik ile TOKİ aracılı-
ğıyla 14 bin konut yaptık. 
445 bin dönüm arazi su ile 
buluşurken, 80 milyonun 
üzerinde fidan diktik, 27 
baraj gölet ve sulama tesis 
yaptık. Gördes Barajı ile 
İzmir’in su problemi kö-

kün-
den 
çözüldü. 
2002 yılında 
30 ambulans varken 
bunu 150’ye çıkardık. 
Yolları bölüp hayatları 
birleştirdik. Ege Gelişim 
Projesi ile bölgede önü-
müzdeki 12 yıl içerisinde 
25 milyar liranın üzerinde 
yatırım tutarı olan tesisler 
yapılacak.” 

İZBAN ÇANDARLI’YA 
UZANACAK
Adnan Menderes Hava-

limanını yenilenmesiyle 
İzmir’in, Türkiye’nin 

en güzel havalimanına 
kavuştuğunu da söyleyen 
Yıldırım, “Konak Tüneli 
açıldığından bu yana 10.5 
milyon insan orayı kul-
landı. O zamanlar ‘Konak 
Tüneli bir işe yaramaz’ 
diyenlerin kulağı çınlasın. 

İZBAN, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi ile 
yaptığımız dünyanın en 
uzun raylı taşıma sistemi. 
Şimdi Torbalı’ya gidiyo-
ruz. Selçuk’a kadar inşaat 
çalışmaları sürüyor. Önü-
müzdeki yıl Bergama’ya 
hatta Çandarlı’ya bağlantısı 
yapılacak şekilde uzatıla-
cak” dedi.

ÇEVRE 
YOLUYLA 

TRAFİĞE NEŞTER
Çevre yolunu 

Koyundere’ye kadar 
uzattıklarını da belirten Yıl-
dırım, “Bu yol Menemen’e 
doğru devam ediyor. Bu yıl 
içinde Çandarlı’ya kadar 
geri kalan 60 kilometrelik 
kısmın ihalesini yap-işlet-
devret modeliyle yapaca-
ğız. Böylece kuzey-güney 
hattındaki trafik sıkışıklı-
ğını ortadan kaldıracağız. 
Çünkü bizim Aliağa’daki 
trafik yükünü azaltmamız 
lazım. Güzelbahçe’ye 
liman standartlarında bir 
yat alanı ve barınak yaptık. 
Kemalpaşa’ya demiryolu 
ve 2 milyon metrekarenin 
üzerinde alana sahip lojistik 
merkez yapıyoruz” diye 
konuştu. 

HIZLI TRENDE 
HEDEF 2019
İzmir-Ankara arasındaki 

yolculuğu 14 saatten 3.5 sa-
ate indirecek Yüksek Hızlı 
Tren projesinin geldiğin 
noktayı açıklayan Yıldırım, 
“Ankara-İzmir hızlı treni 
etap etap ilerliyor. Afyona 
kadar olan kısmın inşaatı 

halen devam ediyor. Af-
yon-Uşak arasının ihalesi 
yapıldı. Turgutlu’ya kadar 
olan kısmın ise ihalesine 
hazırlanılıyor. Allah bir 
kaza, bela gelmezse hedef 
2019’a kadar bitirmek. 
Böylece İzmir’in hızlı 
tren özlemini gidereceğiz” 
ifadelerini kullandı.

53 ÜLKENİN 
HASILASI KADAR 
İzmir-İstanbul otoyo-

lunun 9 milyar liralık bir 
yatırım olduğunu belir-
ten Başbakan Yıldırım 
şöyle konuştu: “Bu rakam 
Türkiye’nin 1950 yılında-
ki milli gelirinden fazla. 
Projenin tutarı irili ufaklı 
53 ülkenin 1 yıllık Gayrisa-
fi Milli Hasılası’ndan daha 
büyük. Bunu gibi bir çok 
projeyi bugün Türkiye ger-
çekleştiriyor. Dünyada kriz 
devam ederken, Türkiye 
mega projelerini sürdürü-
yor. Türkiye’nin gücünü 
küçümsemeyelim.”

SAVUNMANIN 
MERKEZİ İZMİR 
OLACAK
Milli Savunma Bakanı 

Fikri Işık ise, Türkiye’nin 
en nitelikli insan yapısına 
sahip kentlerinin başında 
İzmir’in geldiğini ifade 
etti. Geçtiğimiz yıl yüksek 
teknoloji üretimini 5’inci 
Bölge teşvikleri kapsamına 
aldıklarını kaydeden Işık, 
“Şimdi orta-yüksek tekno-
lojik üretimlerde de İzmir’i 
5’inci bölge kapsamına ala-
cağız. Yine Başbakanımızın 
talimatıyla İzmir’i savunma 
sanayinin merkezi yapaca-
ğız. Başbakanımız Yıldırım 
önderliğinde Hükümeti-
miz hem Türkiye hem de 
İzmir’de sıçrama yapacak. 
Bu sıçramada İzmir lider 
illerden biri olacak” dedi.



26

ANALİZ

HAZİRAN 2016

Türkiye ekonomisi 
yıla iyi bir başlan-
gıç yaptı. Ekonomi 

Ocak, Şubat, Mart aylarını 
kapsayan yılın ilk çeyre-
ğinde Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 
verilerine göre yüzde 4.8 
büyüdü ve yüzde 4.4 sevi-
yelerinde olan beklentileri 
aştı. Büyümenin kaynağı 
ise devletin ve vatandaşın 
tüketimi oldu.

Türkiye son yıllarda 
hep vatandaşın tüketimi 
sayesinde büyüme hedef-
lerini yakalıyor. Ancak ilk 
çeyrekte desteğe devlet 
geldi. Devletin tüketim 
harcamaları geçen yılın ilk 
çeyreğine göre yüzde 10.9 
arttı ve bunun yüzde 4.8’lik 
büyümeye katkısı tam 1.16 
puan olarak belirlendi. Va-
tandaşın tüketimindeki artış 
ise yüzde 6.9, bu tüketim 
artışının ilk çeyrek büyü-
mesine yaptığı katkı ise 
4.78 puan. Asgari ücretteki 
zam vatandaşın tüketiminin 
artmasında önemli rol oyna-
dı. Büyümeye hız kestiren 
ise ithalat ve yatırımların 

durması oldu. Tüketimin 
artmasıyla paralel olarak 
ithalattaki yüzde 7.5’lik 
artış ilk çeyrek büyümesini 
2.15 puan geriletti. İhracat 
yüzde 2.4 artmayı başarsa 
da 0.61 puanlık katkısı it-
halatın etkisini durdurmaya 
yetmedi.

Devletin ve özel sek-
törün fabrika yatırımları 
ise ilk çeyrekte geçen yıla 
göre azaldı. Özellikle özel 
sektörün fabrika yatırımın-
dan çekinmesi, büyümeyi 
0.61 puan geriletti. Ancak 
özel sektör fabrika yapmasa 
da inşaat yaptı ve yüzde 8.2 
artan inşaat yatırımlarının 
büyümeye katkısı 0.55 puan 
olarak belirlendi. Üretimde 
ise lokomotif imalat sanayi 
oldu.

SANAYİDEN
BÜYÜK KATKI
İmalat sanayi ilk 

çeyrekte yüzde 5.9 büyüdü 
ve 1.50 puanlık bir katkıyı 
büyümeye verdi. İnşaat 
sektörü de geçen yılın 
aksine yüzde 6.6 büyüyerek 
0.37 puanlık katkı vermeyi 

başardı. İhracata dayalı 
otomotiv üretimindeki 
büyük gelişim ulaştırma 
ve haberleşme grubunda 
yüzde 3.8’lik artışa ve 0.46 
puanlık katkıya neden oldu. 
Ticaret de yüz güldüren 
sektörlerden, yüzde 5.6 bü-
yüdü ve katkısı 0.73 puan. 

Finans sektörü ilk 
çeyrekte geçmiş yıllara 
göre hız kesti ve yüzde 6.5 
büyümeyle 0.92 puanlık 
katkıyı getirdi. 

Daralan tek sektör ise 
turizm. Yüzde 1.2 küçülen 
sektör, büyümeye 0.02 
puanlık düşüş getirdi. 
Kamu savunma ve güvenlik 
sektöründe artış, yüzde 5.7 
büyümeye katkısı 0.17 puan 
oldu.

El ele büyüme

Türkiye 
ekonomisinde ilk 
çeyrek büyümesi 
yüzde 4.8 oldu. 
Devletin ve 
vatandaşın 
güçlü talebi 
büyümenin temelini 
oluştururken imalat 
sanayi de yüzleri 
güldürdü. İkinci 
çeyrekte devletin 
katkısı artabilir.
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DEVLET NEREYE 
HARCADI?
Devletin tüketim 

harcamaları 2009’un son 
çeyreğinden beri görülen 
en yüksek katkıyı verdi. 
Devletin tüketimindeki artış 
yüzde 10.9 ve büyümeye 
katkısı 1.16 puan oldu. 
Devletin tüketimi maaş ve 
ücret ödemelerinden değil 
mal ve hizmet alımlarından 
arttı. Mal ve hizmet alımla-
rında artış yüzde 17.1, maaş 
ve ücretlerdeki yüzde 4 
olarak gerçekleşti.

Devletin mal ve hizmet 
alımları ise savunma ve 
güvenlik için yapılan har-
camalarda kendini gösteri-
yor. Yılın ilk çeyreğindeki 
bütçe sonuçları da bunu 
ortaya koyuyor. Bütçeye 
göre savunma ve güvenlik 
alımları ilk çeyrekte yüzde 
11.2 arttı. Silah, araç, gereç, 
savaş teçhizatı alımı savun-
ma ve güvenlik harcama-
larının temeli. Yılın ikinci 
çeyreğinde bu harcamaların 
katlanması olası. Nisanda 
bütçe sonuçlarına göre tek 
aydaki silah ve savaş teç-
hizatı alımları ilk çeyreğin 
tümünü aştı. 

VATANDAŞ
NEREYE HARCADI?
Asgari ücret zammı-

nın etkisi gıda, giyim ve 
ev aletleri grubundaki 
yüzde 2-3 seviyelerindeki 
artışlarda kendini gösterse 
de asıl tüketim harcamaları 
ulaştırma ve haberleşme ile 
sağlıktan kaynaklandı. Yılın 
ilk çeyreğinde geçen yılki 
rekor çeyreği yakalamayı 
başaran otomotiv satışları 
ile vatandaşın yeni cep 
telefonu talebindeki canlılık 
ulaştırma ve haberleşme 
grubu harcamalarının yüzde 
9.53 artarak 4.4 milyar 
liraya çıkmasına neden 

oldu. En yüksek artış ise 
sağlıkta. Sağlık harcamaları 
yüzde 22.1 artış gösterdi 
ve 1.6 milyar liraya fırladı. 
Sağlık harcamalarındaki 
artış ilaç zammından ve 
özel hastanelere yapılan 
harcamalardan kaynaklandı. 
İlaç fiyatlarında dolar ve 
Euro kurlarındaki yükseliş 
nedeniyle şubat ayında 
yüzde 18-20 arasında zam 
geldi. Bu da direkt vatan-
daşın sağlık harcamalarının 
katlanmasına neden oldu.

BÜYÜMEDE 
AVRUPA’NIN DA 
LİDERİYİZ
Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) ve Avrupa 
İstatistik Ofisi’nden (Eu-
rostat) derlenen verilere 
göre, Türkiye ekonomisi-
nin beklentilerin üzerin-
de yüzde 4.8 büyüdüğü 
dönemde, 28 üyeli Avrupa 
Birliği (AB) ve 19 üyeli 
Euro Bölgesi’nde ortalama 
büyüme sırasıyla yüzde 
1.8 ve yüzde 1.7 düzeyinde 
gerçekleşti.

Böylece Türk ekono-
misi, küresel büyüme ve 
ticarete ilişkin tedirginlik-
lerin sürdüğü son dönemde 
büyümesini sürdürerek, tüm 
Avrupa ülkelerini geride 
bıraktı. Türk ekonomisi, ilk 
çeyrekte AB ülkeleri arasın-
da henüz sonuçları açık-
lanmayan Malta dışındaki 
27 ülkenin tamamından da 
daha iyi bir büyüme perfor-
mansı sergilemiş oldu.

Türkiye ilk çeyrekteki bu büyüme verisiyle dünyanın 
en hızlı büyüyen beşinci, Avrupa’nın ise en hızlı eko-
nomisi olmayı başardı. Türkiye ekonomisi güçlü dolar 
nedeniyle dolar bazında küçülerek ilk çeyrekte 708.6 
milyar dolar büyüklüğe geriledi. Türk Lirası bazında 
ise Türkiye ekonomisi 2 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı. 
Dolar kurundaki artış kişi başı milli geliri de azalttı. 
Geçen yıl 10 bin doların altına düşen kişi başı milli 
gelir ilk çeyrekte 8 bin 974 dolara indi.
Gelecek çeyreklerde ise vatandaşın talebi gücünü 
korusa da jeopolitik gelişmelerden olumsuz etkilenen 
turizmin, sanayinin ve ihracatın ekonomiye yansıyacak 
olumsuzlukları bu yıl ekonomik büyümedeki en büyük 
riskler. İkinci çeyrekte yine devletin ve vatandaşın 
desteği olsa da yıl sonu yüzde 3.6-4 büyüme öngö-
rülüyor.

2 trilyonluk ekonomi

GSYİH
Özel Tüketim
Kamunun tüketim harcaması
Toplam yatırımlar
Kamu yatırımları
Özel sektör yatırımları
Stok değişmeleri
İhracat
İthalat
Kamu kesimi büyümesi
Kamu hariç büyüme
Tarım
Sanayi
İnşaat
Hizmetler

4.81
6.90

10.91
-0.10
1.23

-0.33

2.38
7.53
8.50
4.21
2.70
5.74
6.55
5.06

4.81
4.79
1.16

-0.02
0.04

-0.07
0.43
0.62

-2.16
1.21
3.61
0.13
1.61
0.37
3.17

Büyümeye
katkı 

(% puan)
Büyüme

(%)

İlk çeyrekte büyümenin yapısı

Dönem

Sabit fiyatlarla 
Hanehalklarının
Nihai Tüketim

Harcamaları (%)

Devletin
Nihai

Tüketim
Harcamaları

(%)

Gayri Safi
Sabit

Sermaye
Oluşumu

(%)

Mal ve
Hizmet
İhracatı

(%)

(Eksi)
Mal ve
Hizmet
İthalatı

(%)

GSYH 
(Milyon

TL)

Gelişme
hızı
(%)

İmalat Sanayi
Gelişme hızı

(%)

2015

I 30.224 2,5 1,2 4,3 2,8 0,6 -1,4 3,7

II 32.077 3,7 4,8 5,5 7,3 10,0 -2,7 1,5

III 34.911 3,9 1,3 3,6 8,0 0,0 -1,4 -1,2

IV 34.077 5,7 7,8 4,7 8,1 3,5 2,1 -2,6

 Yıllık 131.289 4,0 3,8 4,5 6,7 3,6 -0,8 0,3

2016
I 31.679 4,8 5,9 6,9 10,9  -0,1 2,4 7,5

3 Aylık 31.679 4,8 5,9 6,9 10,9  -0,1 2,4 7,5
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, baz etkisinin de 
katkısıyla Türkiye’de büyü-
menin lokomotifinin sanayi 
sektörü olduğunu söyledi.

2016 yılının ilk çeyreği-
ne ilişkin büyüme verilerini 
değerlendiren Yorgancılar, 
“Oldukça zorlu bir konjonk-
türde, baz etkisinin de yardı-
mıyla, ekonomi beklentile-
rin üzerinde büyüdü. Talep 
cephesinden özel ve kamu 
tüketimi, arz cephesinden 
ise sanayi ve inşaat sektörü 
büyümenin lokomotifi oldu” 
dedi.

Ender Yorgancılar, net 
dış ticaretin büyümeye 
katkısının negatif olmasının, 
tek kanatlı bir başka ifadey-
le iç talep çekişli büyümeye 
işaret ettiğini belirtirken, 
ayrıca yatırımların hem 
toplamda hem de özellikle 
makine-teçhizat boyutunda 
gerilemiş olmasının gelecek 
için endişe yarattığı uya-
rılarını yaptı. Yorgancılar, 
“Dolayısıyla hem sevindirici 
hem de düşündürücü bir 
büyüme yaşamış olduk. Bu 
durum özellikle ve öncelikle 
yatırımlar boyutundan yeni 
bir senaryoya olan ihtiyacı 
açık bir şekilde ortaya koyu-
yor” diye konuştu.

ÖNEMLİ DİNAMİKLER
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, sana-
yideki ilk çeyrek büyümesi 
için ise şu değerlendirmeler-
de bulundu;

“Türkiye adeta bir eko-
nomik ve siyasi ateş çem-

berinin ortasında 
bulunuyor. 
Yunanistan 
ve Rusya 
ekono-
mik 
sorun-
larla, 
Suriye, 
Irak, 
Libya, 
Mısır 
siyasi sorunlar 
yumağı içinde 
kaybolmuş görünüyor. Terör 
eylemleriyle adeta Orta-
doğu bataklığına çekilmek 
isteniyor. Dünya ekonomisi 
bir türlü normalleşemiyor. 
Yılın ilk çeyreğinde Euro 
Bölgesi sadece yüzde 1.7, 
ABD yüzde 2 büyürken 
Rusya yüzde 1.2 oranında 
küçüldü. Türkiye’nin en 
önemli pazarları düşük dü-
zeyde büyürken Türkiye’nin 
ihracatla büyümesi olduk-
ça zordu. Buna rağmen 
Türkiye’de; hem genelde 
sanayi hem de özelde imalat 
sanayinin gösterdiği yüzde 
5.9 düzeyindeki büyüme 
oldukça önemlidir. Bu ge-
lişmede yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 18.5 düzeyinde artan 
döviz sepetinin (yarım Euro 
ve yarım Dolardan olu-
şan) önemli rolü olduğunu 
görmek gerekiyor. Çünkü 
kur artışları hem girdi hem 
de nihai ürün talebinde yerli 
olana yönelmeyi zorunlu 
hale getirdi. Bu da iç talep-
teki büyümenin yerli üreti-
me yansımasını güçlendirdi. 
Yılın ilk çeyreğinde toptan 
ve perakende ticaretin 
yüzde 5.6 düzeyinde büyü-

mesi de bu savı 
destekliyor. 

Dolayısıyla 
genç ve 
yüksek 
tüketim 
bek-
lentisi 
olan bir 

toplum-
da kurla-

rın düşük 
kalmaması 

talebin iç üretime 
yansımasına, bu da ülkenin 
gelişmesine ciddi katkı sağ-
lıyor. Dolayısıyla Türkiye 
bir daha düşük kur politika-
sına yönelmemelidir.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÖNEMLİ
G20 ülkeleri arasında 

yılın ilk çeyreğinde en 
yüksek oranda büyüyen ilk 
dört ülkeden (Hindistan, 
Çin, Endonezya’dan sonra) 
biri olmamızın son derece 
sevindirici olduğunu söyle-
yen Yorgancılar, “Bu durum 
sürdürülebilirlik konusunda 
önemli sorunlar olduğu ger-
çeğini değiştirmediği gibi 
yatırım, üretim ve ihracat 
temelli yeni bir yatırım ve 
büyüme hamlesine olan ih-
tiyacı da çok belirgin olarak 
ortaya koyuyor” dedi.

İKİNCİ ÇEYREK
BEKLENTİLERİ
Yılın ikinci çeyreğine 

ilişkin verilerden belirgin 
bir yavaşlama sinyalleri 
geldiğini ve baz etkisinin 
bu dönemde tersine etki 
yapacağına da dikkat çeken 
Yorgancılar, “Türkiye’de 

üretken yatırımların, bu 
çerçevede de imalat sanayi 
yatırımlarının artması 
zorunluluktur. İlave üretim 
kapasitesi yaratamadığımız-
da büyümeyi bu düzeylerde 
tutmamız mümkün olama-
yacaktır. Nüfusu her yıl yak-
laşık bir milyon kişi artan 
bir ülkede sanayi yatırımla-
rının artmaması düşünüle-
mez” ifadesini kullandı.

Ender Yorgancılar, 
bu noktada devlete çok 
önemli bir görev düştüğünü, 
ekonomiye ve büyümeye 
ilk çeyrekte olduğu gibi 
cari harcamalarla değil özel 
kesim yatırımlarını teşvik 
ederek katkı vermesi gerek-
tiğini vurgularken, “Küresel 
koşullar, Amerikan Merkez 
Bankası’nın (FED) olası 
faiz artırımı ve Türkiye’de 
enflasyonun düzeyi itiba-
riyle para politikasının bu 
süreçte devreye alınması 
güçtür. Ancak, büyük kamu 
yatırımlarının yap-işlet dev-
ret modeliyle yapılmasının 
da etkisiyle bütçe oldukça 
güçlü ve esnekliğe sahip du-
rumdadır. Bu avantaj etkin 
olarak kullanılmalıdır. Bu 
nedenle sanayiciler olarak 
devletin bir taraftan OSB’ler 
içinde yapılacak yeni sanayi 
yatırımlarına faizsiz kredi 
desteği vermesini, diğer 
taraftan da meslek lisesi ve 
üniversite mezunları için 
istihdam vergilerinin kal-
dırılmasını Hükümetimizin 
değerlendirmesini diliyoruz. 
Böylesi adımlar hem yatırım 
hem de istihdam artışına 
katkı vererek büyümeyi des-
tekleyecektir” diye konuştu.

Yorgancılar: Büyümenin 
lokomotifi sanayi

EBSO 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, 
Türkiye’nin 2016 yılı 
ilk çeyrek büyüme 

rakamlarında imalat 
sanayinin yüzde 5.9 

büyüme göstermesinin 
önemine dikkat 

çekti.
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Nitelikli yabancı-
ların Türkiye’de 
çalışmalarını 

kolaylaştıracak ve süreklilik 
sağlayacak ‘turkuaz kart’ 
için kriterler belli olmaya 
başladı. “Turkuaz Kart” 
kolaylığından yararlanabi-
lecek yabancılar, seçme ve 
seçilme hakkı ile ve asker-
lik dışında Türk vatandaşla-
rının sahip olduğu haklara 
sahip olacak.

Yabancı Çalışanlar 
Kanunu’nda öngörülen 
değişikliğe göre, vasıflı 
yabancı uyruklu çalışanla-
rın Türkiye’de çalışabilmesi 
için bir puanlama sistemi 
getirilecek. Bu sistem 
kapsamında çalışanların 
dil, mesleki birikim, eğitim 
gibi nitelikli özellikleri 
bir puanlama sistemine 
tabi tutulacak. Burada 
barajı aşanlara da turkuaz 
kart verilebilecek. Ayrıca 
finansal açıdan güçlü kişiler 
de Türkiye’ye yerleşmek 
isterse turkuaz kart kapsa-
mında değerlendirilebile-
cek. Turkuaz kart alan kişi, 

ailesini de bürokratik bir 
süreç olmadan Türkiye’ye 
getirtebilecek.

KURUL AKTİF 
ÇALIŞACAK
Yabancı çalışanlarla 

ilgili olarak atılacak adım-
larda Göç Yasası sonrası 
kurulan “Göç Politikaları 
Kurulu” da aktif olarak 
kullanılacak. İçişleri 
Bakanı’nın başkanlığında, 
Aile ve Sosyal Politikalar, 
Avrupa Birliği, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik, Dışişleri, 
İçişleri, Kültür ve Turizm, 
Maliye, Millî Eğitim, Sağ-
lık ve Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme bakanlıkları 
müsteşarları ile Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanı ve Göç 
İdaresi Genel Müdürü’nden 
oluşan kurul, yılda bir kez 
toplanıyor. Bu kuruldan 
bundan sonraki süreçte 
yabancıların istihdamı ko-
nusunda daha çok yararla-
nılması planlanıyor. Yasaya 
göre, kurul Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’nın 

önerileri çerçevesinde, 
Türkiye’nin ihtiyaç duydu-
ğu yabancı iş gücüyle ilgili; 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın da görüşleri 
doğrultusunda tarım alanla-
rındaki mevsimlik işler için 
gelecek yabancılara ilişkin 
esasları belirlemekle yetkili 
bulunuyor. 

YASA DEĞİŞECEK
Mevzuata göre, 

Türkiye’ye giriş yasağı 
olanların dışında çalışma 
izni verilmesinde bir sınır-
lama bulunmuyor. Ancak 
uygulamada çalışma izni 
başvurusunda bulunuldu-
ğunda, İçişleri Bakanlığı ve 
emniyet birimlerine kişiyle 
ilgili sıkıntılı bir durum 
olup olmadığı soruluyor. 
Buna göre de, bazen gerek-
çesiz bir şekilde çalışma 
izni verilmiyor. Yetkililer 
bu verilmeyen izinlerin 
daha sonra mahkeme-
ye taşındığını belirterek 
“Mahkemelerden iptaller 
çıkabiliyor. Bu nedenle 
yasaya, kamu sağlığı ve 

güvenliği açısından risk 
teşkil eden kişilerin çalışma 
izni almayacağına dair bir 
hüküm eklenecek. Pratikte 
olan uygulamayı yasaya 
taşımış olacağız” bilgisini 
veriyor. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 
TAKİP EDECEK
Başbakan Yardımcı-

sı Canikli’nin açıkladığı 
turkuaz kart, yabancılar 
için getirilmesi öngörülen 
kolaylıklardan sadece birini 
oluşturuyor. Türkiye’de 
kısa sürede çalışacak 
yabancı çalışanlar ve 
stajyerlere de belli şartlar-
da çalışma izni verilmesi, 
Suriyeli mültecilere daha 
kolay çalışma izni verilmesi 
de öngörülen diğer düzen-
lemeler arasında bulunu-
yor. Halen birçok farklı 
kurumun yönettiği çalışma 
izinlerini de, yasal değişik-
liklerden sonra artık sadece 
Çalışma Bakanlığı takip 
edecek. Bakanlık diğer 
kurumlarla olan koordinas-
yonu sağlayacak.

Yabancıya niteliğine göre puan
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Hızla dijitalleşen dünyada, üretimde 
yaşanan dönüşüm sürecini tanımlamak için 
kullanılan “Sanayi 4.0” kavramı, sanayide 
dördüncü devrim olarak 
nitelendirilmektedir. Ancak bugün yaşanan 
süreci, önceki üç devrimden ayıran en 
önemli özellik, sürecin özel sektörden, 
kamu kurum/kuruluşlarına; sendikalardan, 
tüketicilere kadar toplumun her kesiminin 
ortak hareket etmesini gerekli kılarak bütün 
kesimleri dönüşümün ayrılmaz bir parçası 
haline getiriyor oluşudur. Günümüzde devam 
eden bu süreç, teknolojilerdeki ilerlemelerle 
üretim süreçlerinin daha verimli hale 
gelmesinin çok daha ötesindedir. Bugün, üretim 
aşamaları ve değer zincirleri, merkezinde 
tüketicinin olduğu yeni bir yapıya kavuşmaktadır. Tüm 
bu gelişmelerin belki de en önemli unsuru “veri” olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Veri, petrolün yerini alacak yeni bir 
emtia olarak tanımlanmaktadır. Sanayi 4.0 ile tüketicinin 
tercih ve ihtiyaçları, üretim sürecinin en önemli belirleyicisi 
olacaktır, bunu da kesintisiz ve çok hızlı gerçekleşen veri 
paylaşımı ve bulut teknolojisi mümkün kılacaktır. Bu 
çerçevede, Sanayi 4.0 için yapılan diğer bir tanım da, seri 
üretim fiyatlarında ölçek kısıtı olmadan tüketicinin isteğine 

uygun olarak üretim yapmaktır. Diğer 
bir deyişle, bugün itibariyle seri üretim 
hatlarında, kişiselleştirme mümkün hale 
gelmektedir. 

Sanayi 4.0’ı doğru anlayabilmek için 
çıkış noktasını ve tüm itici güçleri iyi 
anlamak gerekmektedir. Bu çerçevede, 
bu kavramın ilk olarak Almanya’da 
tartışılmaya başlanmasının nedenlerine 
bakmakta fayda bulunuyor. Almanya’nın 
en önemli özelliklerinden birisi, küresel 
düzeyde veya ülke içerisinde herhangi 
bir sorun ortaya çıktığında, toplumsal 
duyarlılığın artması ve buna yönelik 
olarak devletin belli programları yürürlüğe 
koymasıdır. Sanayi 4.0’ın çıkışının da bu 

yaklaşımla uyum içinde olduğu görülmektedir. Almanya her 
ne kadar mekatronik ve gömülü sistemler alanında dünyanın 
en önde gelen ülkesi olsa da, yazılım alanında Amerika’nın 
çok gerisinde kalmıştır. Eskiden küresel düzeyde ilk 
10 arasında yer alan Alman firmaları, bugün itibariyle 
Google gibi Silikon Vadisi merkezli firmalarla rekabet 
ederken zorlanmaktadır. Zaman içerisinde Almanya’daki 
bu gerilemenin sürdürülebilir olmadığı anlaşılmış ve 
teknoloji alanında yeni atılımlar yapılmasına ve oluşacak 

bu yeni ekosistemin devlet 
tarafından desteklenmesine 
ihtiyaç duyulduğu ortaya 
konmuştur. Bu ihtiyaç, 2011 
yılında gerçekleştirilen 
Hannover Sanayi Fuarı’nda 
ortaya atılan Sanayi 4.0 kavramı 
ile somutlaştırılmış, ardından 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile 
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı 
himayesinde “Sanayi 4.0 
Platformu” oluşturulmuştur. 
Söz konusu platformun, 
özellikle odaklandığı iki önemli 
husus, KOBİ’lerin ve eğitimin 
bu süreçte oynadığı önemli 
rollerdir. KOBİ’ler, Ar-Ge 
ve inovasyonun itici güçleridir, 
bu nedenle ekonomilerin 
bel kemiğini oluşturan bu 

Yeni sanayi devrimi
Ekonomimizin yapı taşı olan sanayicilerimizin de uluslararası arenada süratle ilerleyen 
“Sanayi 4.0”sürecine proaktif bir şekilde dahil olmaları ve firmalar düzeyinde kurulacak 
etkin bir işbirliği mekanizması ile hızla ilerleyen bu trende yerlerini almaları ülkemizin 

gelişimi açısından kritik önem taşımaktadır.

Adnan Yıldırım
2014-2015 Dönemi 

Ekonomi Bakan Yardımcısı



31

EGE’DEN

HAZİRAN 2016

firmaların, Sanayi 4.0’ı üretim 
süreçlerine entegre etmesi oldukça 
önemlidir. Platform, uluslararası 
düzeyde önemli bir etki gücüne 
de sahiptir ve Avrupa Komisyonu 
ile çok yakın çalışılmaktadır. Çin 
ile yapılacak ortak bir projenin ve 
Japonya ile gerçekleştirilecek bir 
işbirliği anlaşmasının da 2016 yılının 
sonunda kamuoyuna açıklanması 
beklenmektedir.

Sanayi 4.0 konusu, her ne kadar 
Almanya çıkışlı olsa da, bu alanda 
pozisyon belirleyen bir diğer ülke 
de Amerika’dır. Sanayi 4.0 ile tarif 
edilen dönüşüm süreci, Amerika’da 
daha çok “endüstriyel internet” 
ve “nesnelerin interneti” olguları 
çerçevesinde ele alınmaktadır. 
Yazılım alanındaki bu ilerlemelerin 
ise firmalara özgürce faaliyet 
gösterebilecekleri, yatırım 
ve inovasyon yapabilecekleri 
ortamın sunulmasıyla mümkün 
olacağı savunulmaktadır. Amerika, 
bilgi-iletişim teknolojilerinde ve özellikle yazılım alanında 
küresel bazda çok ileri bir konumda olup, Microsoft, 
Google ve Facebook gibi büyük yazılım firmalarına ev 
sahipliği yapmaktadır. Sağlanan yüksek düzeyli devlet 
destek ve teşvikleri kadar, güçlü bir iç pazara sahip olması 
da bunu mümkün kılmaktadır. Ancak sanayi üretimi 
ve mekatronik alanında Almanya’nın oldukça gerisinde 
kalmıştır. Yukarıda tasvir edilen bu dijital dönüşüm sürecine 
tam entegre olabilmek için ise yalnızca yazılım alanındaki 
bu yetkinlik seviyesine sahip olmak yeterli olmayacaktır. 
Sanayi 4.0’ı daha yüksek bir ölçeğe taşıma sürecinde, 
dünyanın en büyük bu iki ekonomisi arasında güç birliği 
oluşturacak fırsatlar doğacağı aşikardır. Her iki ülkenin 
de bu alanda güçlü ve zayıf olduğu yönler bulunmakta 
olup, dijitalleşmiş bir imalat sanayine ulaşmada iki ülkenin 
ortak hareket etmedeki istekliliği, bu yıl Nisan ayında 
gerçekleştirilen Hannover Sanayi Fuarı’nda somut biçimde 
ortaya konmuştur. Almanya ve Amerika’nın bu alanda 
yapacakları etkin işbirliği Sanayi 4.0 açısından güçlü bir 
sinerji yaratacaktır.

Peki Sanayi 4.0’ı Türkiye için nasıl anlamlandırmalıyız? 
Sanayi 4.0 ve onunla ilişkilendirilen dijital teknolojiler, 
her ne kadar gelişmiş ülkeler liderliğinde olgunlaşsa 
da, bu konunun tüm dünyada bugüne kadar benzeri 
görülmemiş bir eksen kaymasına neden olacağı kabul gören 
bir gerçektir. Bu süreçten tüm ülkeler belli düzeylerde 
etkilenecek olup, konuyu iyi ve doğru kavrayıp, bu yönde 
ülke özelinde somut stratejiler hayata geçirebilenler bir 
üst çıtaya yükseleceklerdir. Ancak, Sanayi 4.0 doğrudan 
alınıp, ülke içinde uygulanabilecek bir yapı değildir; bu 

nedenle ülkelerin kültür, iş yapış biçimi ve ekonomik 
gerçekliklerini göz önünde bulundurarak, bunu kendilerine 
nasıl uyarlayabileceklerini planlamaları gerekmektedir. 
Sanayi 4.0, ülkeler ve firmalar için sunduğu fırsatların 
yanında, birçok riski de beraberinde getirmektedir. Dijital 
teknolojilerdeki ilerlemeyle şekillenen yeni dünyada, 
insanların ve makinelerin giderek artan ilişkisi nedeniyle 
verilerin güvenliği bir başka deyişle siber güvenlik konusu 
önemli bir çalışma alanıdır. Buna ilaveten, yeni standartlar 
ve regülasyonlara duyulan ihtiyaç da sürecin ayrılmaz bir 
parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Hâlihazırda Almanya 
ve Amerika’nın başını çektiği birçok ülke bu yönde ciddi 
çalışmalar yapmaktadır ve ilerleyen dönemlerde bu ülkeler 
tarafından oluşturulacak standartlara uyum, geriden 
takip eden ülkeler için bir zorunluluk haline gelecektir. 
Söz konusu iki büyük ekonomi ile AB coğrafyasının dış 
ticaretimizdeki payı dikkate alındığında Türkiye’nin bu 
değişimden etkilenmemesi mümkün değildir.

Ülkemizde hâlihazırda bu konu birçok farklı platformda 
tartışılmaktadır; ancak konuyu tüm boyutlarıyla ele 
alan ve ülkemiz için bir pozisyon belirlemeye yönelik 
somut öneriler geliştiren çatı bir yapılanma henüz 
bulunmamaktadır. Her şeyden önce, politika yapıcı kurum 
ve kuruluşların yukarıda detaylı bir biçimde değinilen bu 
dönüşüm sürecini iyi anlaması ve toplumun tüm kesimlerini 
doğru bir şekilde yönlendirilmesi şarttır. Ekonomimizin yapı 
taşı olan sanayicilerimizin de uluslararası arenada süratle 
ilerleyen “Sanayi 4.0”sürecine proaktif bir şekilde dahil 
olmaları ve firmalar düzeyinde kurulacak etkin bir işbirliği 
mekanizması ile hızla ilerleyen bu trende yerlerini almaları 
ülkemizin gelişimi açısından kritik önem taşımaktadır.
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Türkiye Kalite Der-
neği (KalDer) İzmir 
Şubesi tarafından 

bu yıl 17’ncisi düzenlenen 
Mükemmelliği Arayış 
Sempozyumu’nda (MAS), 
“VUCA: Değişim Dünyası” 
teması işlenerek firmalara 
yol haritası çizildi.

İzmir Hilton Oteli’nde 
1-3 Haziran günleri arasın-
da ekonomiye yön veren 
şirket ve liderleri biraraya 
getiren sempozyumun açılış 
konuşmasını yapan KalDer 
İzmir Şube Başkanı Osman 
Ünal, değişim ve gelişimin 
iş dünyasında rekabetin ve 
başarının önünün açtığı-
nı söyledi. KalDer İzmir 
şubesi olarak 17 yıldır ara 
vermeden Mükemmeli-
ği Arayış Sempozyumu 
gerçekleştirerek kalite 
kültürünü yaygınlaştırmak 
için çalıştıklarını da ifade 
eden Ünal, 2023 yılında 
dünyanın 10’uncu büyük 
ekonomisi olma hedefinde-
ki Türkiye’nin kalite odaklı 
çalışmalara imza atması 
gerektiğini vurguladı. Farklı 
düşüncelere ve gelişime 
açık olmanın şirketleri ba-
şarıya taşıyacağını belirten 

Ünal, inovasyon ve girişim-
ciliği artıran ülkelerin hızla 
yükseldiğini kaydetti.

KALİTE SÜREKLİ 
BİR YOLCULUK
ARGE Danışmanlık 

sahibi ve Global Compact 
Türkiye ve Global Compact 
Ulusal Ağlar Dünya Baş-
kanı Dr. Yılmaz Argüden, 
Vuca Dünyası başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi. 

Mükemmelliği, her 
zaman peşinden koşulacak 
ama hiçbir zaman yaka-
lanamayacak bir kavram 
olarak özetleyen Argüden, 
Türkiye’nin son dönemde 
otomotiv ve diğer sektör-
lerde Avrupa’yla yarışan 

kalite uygulamalarına imza 
attığını belirtti.

Yılmaz Argüden, “Ka-
lite beklentileri aşmaktır. 
Dinazim içerir. İnsanla-
rın beklentileri ise hiçbir 
zaman son bulmaz sürekli 
devam eder. Bu nedenle 
kalite arayışı sürekli bir 
yolculuktur” dedi.

Vuca kavramının iş dün-
yasına adapte edilmesinin, 
iş ortamlarındaki değişim 
hızı nedeniyle gerçekleş-
tiğini belirten Argüden, 
çağımızın değişim hızının 
geçmişten farklı olduğu-
na dikkat çekerek şunları 
söyledi:

“Planlanan hedefe 
ulaşmak için yapılacak 

geleneksel anlayışla yapılan 
stratejik planlama, Vuca 
ortamında yeterli değil-
dir. Şirketler kendisinin, 
rakiplerinin ve çevresinin 
rakiplerinin farkında olan 
gelişime ve yeniliklere açık 
bir anlayışla idare edilmeli-
dir. Karar alma süreçlerin-
de, karmaşıklık, değişken-
lik, belirsizlik, karmaşıklık 
ve muğlaklık kavramlarını 
içeren Vuca yaklaşımıyla 
bu dört boyutun her biri 
ayrı ayrı değerlendirilme-
lidir.” Argüden, yönetimin 
performansının sadece iş 
sonuçlarıyla değil aynı 
zamanda çevre şartlarındaki 
beklenmedik gelişmeler 
sonucunda oluşan krizlere 

İş dünyası değişimi tartıştı
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Türkiye Kalite Derneği İzmir 
Şubesi’nin (KalDer) gerçekleştirdiği 
17’nci Mükemmelliği Arayış 
Sempozyumu kapsamında verilen Yerel 
Kalite 2016 Ödülleri sahiplerini buldu. 
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 
törende Ege Bölgesi Mükemmellik 
Ödülünü DYO -Toyo Matbaa 
Mürekkepleri firması alırken, İzmir 
Üniversitesi hastanesi de yetkinlik 
belgesiyle ödüllendirildi. Yılın Başarılı 
Ekibi ödülünü de Tat Gıda Sanayi Sek 
Süt İşletmesi elde etti.

EFQM mükemmellik modeline 
göre değerlendirilen ve kalite bilincini 
ulusal ve yerel çapta özendirme, 
yaygınlaştırma ve ödüllendirme 
amacıyla düzenlenen Yerel Kalite 

Ödülleri kamu ve özel kurumlardan 
oluşan ekipler mücadele etti. Yılın 
Başarılı Ekibi kategorisinde 7 şirket 
8 ekiple yarıştı. Altın ödülü Tat Gıda 
Sanayi Sek Süt İşletmesi elde ederken, 
Vestel gümüş ödüle, Hugo Boss firması 
da bronz ödüle layık görüldü. İpragaz 
ise jüri özel ödülünü aldı.  Yılın Başarılı 
Ekibi Kamu kategorisinde ise İzmir 
Olgunlaştırma Enstitüsü, teknomutfak 
projesiyle gümüş ödül aldı.

Bu yıl alınan bir kararla 3 yıl üst 
üste Yılın Başarılı Ekibi kategorisine 
başvuran Vestel Ticaret ve Hugo Boss 
firmalarına da teşekkür plaketi verildi.

Ödül alan firmalar tek tek sahneye 
çıkarak alkışlar eşliğinde kupalarını 
kaldırdı.

Kalite ödülleri Toyo ve Sek Süt’ün
de hazırlıklı olmaktan geçti-
ğini sözlerine ekledi.

STRATEJİK KONULAR
MAS kapsamında 

gerçekleştirilen oturumlar-
da Futurebright Kurucusu 
Akan Abdullah, TÜSİAD 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Şükrü Ünlütürk, 
Enocta CEO’su Ahmet 
Hançer, Mersin Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Şerafettin Aşut, Bosch Fab-
rika Müdürü İrfan Bayrak, 
Maxion Jant Genel Müdürü 
Hakan Ünlü, Şef Maksut 
Aşkar, yapımcı - sunucu 
Defne Sarısoy ve Vira Stra-
tejik Ortaklı Kurucusu ve 
Yönetim Danışmanı Yazar 
Senem Kılıç gibi pekçok 
önemli yönetici de konuş-
macı olarak katıldı.

Çalıştaylarda ise “İno-
vatif Müşteri Deneyimi” 
“Yumuşak Güç İlkeleri ile 
Liderlik”, “Strateji Odaklı 
Yaratıcılık”, “Etik Yöne-
timi ve Etik Kod Yazma”, 
“Veri Tabanlı Pazarlama 
ve CRM Yaklaşımları ile 
Verimliliğinizi Maksimize 
Edebilrisiniz”, “Hayatla 
İletişim” “Kaizen Yalın 
Çalışmalarını Yönetmek; 
Liderin Kaizeni: Obeya’dan 
Gemba’ya”, “Kuruluşlar 
Eğitim, Gelişim ve Öğ-
renme Süreçlerinde Neleri 
Yanlış Yapıyor”, “Per-
formans Değerlendirme 
Sistematiği ve Yetkinlik” ile 
“Vuca Dünyasında Liderlik; 
Bilinenin Ötesine Geçmek, 
Aykırı Akıllar, Cesur Yü-
rekler” temaları ele alındı.

Sempozyumun başlığın-
da yer alan VUCA kavramı 
ise, İngilizce volatility 
(değişken), uncertainty (be-
lirsiz), complexity (karma-
şık) ve ambiguity (muğlak) 
kelimelerinin birleşmesin-
den oluşuyor.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, küresel rekabet 
gücümüzü arttırmanın yolu-
nun, Sanayi 4.0’dan, Sanayi 
4.0’ın yolunun ise Eğitim 
4.0’dan geçtiğini belirterek, 
“Bu konuda Ege Üniversi-
tesi ile makine sistemlerinin 
akıllı üretim, akıllı bakım 
ile gerçekleşebileceği 
düşüncesiyle bir çalışma 
başlattık. Bu çalışmayı en 
kısa sürede sonuçlandırıp, 
Türk sanayinin hizmetine 
sunmayı hedefliyoruz” 
dedi. 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Türkiye Kalite 
Derneği (KalDer) İzmir 
Şubesi’nin düzenlediği 
17. Mükemmelliği Arayış 
Sempozyumu’nda Endüstri 
4.0 oturumunu yöneterek 
konu ile ilgili saptamalarda 
bulundu. Bosch Termo-

teknik A.Ş. Fabrika teknik 
Genel Müdürü İrfan Bayrak 
ile Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Şerafettin 
Aşut’un konuşmacı olduğu 
oturumda; Sanayi 4.0’ı 
nesnelerin interneti, akıllı 
fabrikalar, akıllı üretim, 
akıllı bakımı esas alan 
üretim modeli olarak tanım-
layan Yorgancılar, “Sanayi 
4.0, verimlilikle birlikte kar 
artışının yaşandığı ölçek 
ekonomisini dayalı, robotla-
rın çok daha fazla ön plana 
çıktığı bir düzen olacak. 
Örneğin, bu yılsonunda 
ilk örneklerini piyasada 
göreceğimiz internete bağlı 
akıllı buzdolapları, eksik 
ürünleri bildirerek insan-
ların alışverişe çıktığında 
işini çok daha kolaylaştı-
racak. 

Bu gibi akıllı ürünlerin 
hızla arttığı bir döneme 
hazırlanmamız gerekiyor” 
dedi.

ABD’YE İHRACATIN DA 
ANAHTARI
AB’nin 2020 yılına 

kadar Sanayi 4.0’a hazırlık 
kapsamında her yıl 140 mil-
yar dolarlık yatırım kararı 
aldığını bilgisini paylaşan 
Yorgancılar, “EBSO olarak 
Sanayi 4.0 konusuna dikkat 
çekmek için geçtiğimiz yıl 
ayak uyduramayan kapa-
nacak şeklinde bir kitapçık 
bastırdık. Orta teknoloji-
den ileri teknoloji üretime 
geçmeyi, ölçek ekonomisini 
hedefleyen Türkiye’nin Sa-
nayi 4.0’ı hayata geçirmesi 
gerektiği mesajı ile birlikte 
kitapçığı 5 bin üyemize 
ulaştırdık” diye konuştu.

Sanayi 4.0 konusun-
da bilgilendirici yayın ve 
sunumlar dışında projelere 
odaklandıklarına dikkat 
çeken Yorgancılar, Ame-
rika Birleşik Devletleri’ne 
(ABD) ihracatın anahtarının 
Sanayi 4.0 olduğunu vur-

Yorgancılar: 
Eğitim 4.0’ı

Türk sanayinin
hizmetine 
sunacağız

KalDer İzmir 
Şubesi tarafından 
gerçekleştirilen 
17. Mükemmelliği 
Arayış Sempozyumu 
kapsamında 
Endüstri 4.0 
oturumunu yöneten 
EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “Küresel 
rekabet gücümüzü 
arttırmanın yolu 
Sanayi 4.0’dan, 
Sanayi 4.0’ın yolu 
ise Eğitim 4.0’dan 
geçiyor. Eğitimli, 
doğru bilgiye sahip 
olan kişi her zaman 
iş bulacak” dedi.
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guladı. Yorgancılar, “ABD, 
dünyadan 15 bin 700 çeşit 
mal ithal ediyor. Çin, ABD 
pazarına 11 bin 700 ürün 
ihraç edebilirken, Türkiye 
sadece 5 bin 300 çeşit ürün 
ihraç edebiliyor. Türkiye 
olarak ABD’ye yaptığımız 
ihracat ürünlerinin bazısın-
da fiyat kalitemiz tutuyor, 
bazısında ise yüksek ölçekli 
üretim yapamadığımız için 
ABD pazarında çok fazla 
yer alabilme imkanımız 
olmuyor. ABD pazarında 
daha etkin olmamızın yo-
lunu açacak anahtar Sanayi 
4.0’dır. Sanayi 4.0’ın yolu 
ise Eğitim 4.0” dedi.

GELECEĞİN MESLEĞİ 
‘YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ’ 
OLACAK
EBSO olarak sanayide 

akıllı üretim, akıllı onarım 
ve akıllı bakım konusunda 
Ege Üniversitesi ile pilot 
uygulama başlatma kararı 
aldıklarını ifade eden Yor-
gancılar, “Küresel rekabet 
gücümüzü arttırmanın 
yolu, Sanayi 
4.0’dan, 
Sanayi 
4.0’ın 
yolu 

ise Eğitim 4.0’dan geçiyor. 
Bu konuda Ege Üniversite-
si ile makine sistemlerinin 
akıllı üretim, akıllı bakım 
ile gerçekleşebileceği dü-
şüncesiyle EÜ’nün makine, 
elektrik- elektronik ve bil-
gisayar bölümü, makinele-
rin bakım ve onarım süreç-
lerini dijitalleştiren yazılım 
geliştireceği bir çalışma 
başlattık. Bu çalışmayı en 
kısa sürede sonuçlandırıp, 

Türk sanayi-
nin 

hizmetine sunmayı hedefli-
yoruz” dedi.

Sanayi 4.0 geldiğinde 
‘işsizlik’ artacak endişeleri-
nin yersiz olduğunu belirten 
Yorgancılar şöyle devam 
etti: “Eğitimli, doğru 
bilgiye sahip olan kişi her 
zaman iş bulacak. Çün-
kü o verileri toplayarak, 
onları aktif hale getirecek 
olan veriler kendi kendine 
aktif olamayacağına göre 
insandır.  Onun için eğitimli 
bilgili insanın hiçbir zaman 
açıkta kalması sözkonusu 
değil. Bence geleceğin en 

önemli mesleği yazılım 
sektörü, dolayısıyla 

yazılım mühendisliği 
olacak.”

AŞUT: 
KOBİ’LERE İYİ 
ANLATILMALI

Mersin 
Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Şera-

fettin Aşut da, 
Türkiye’nin bugüne 

kadar dünyadaki 
teknolojik ilerlemeleri 

demode olduktan sonra 
elde edebilirken bu kez bir 
sanayi devrimini başında 

yakalama fırsatı bulduğunu 
kaydetti. KOBİ’lerin büyük 
bölümünün yabancı olduğu 
Sanayi 4.0’a temkinli 
yaklaştığını dile getiren 
Aşut, bu geçiş için maddi 
imkansızlıkların gerek-
çe gösterildiğini anlattı. 
Dönüşüm için maddiyattan 
önce vizyon gerektiğini 
vurgulayan Aşut, “Sermaye 
kolay. Bu konuda ortaklık 
kültürünü arttırmak serma-
ye oluşumuna bir çaredir. 
Oysa önemli olan sermaye 
ortağından çok hayal orta-
ğını bulmaktır. Bu vizyona 
sahip KOBİ’ler mutlaka bir 
araya getirilmeli ve hayal 
ortaklıkları başlamalıdır” 
dedi. Mersin TSO Başkanı 
Aşut, oda olarak KOBİ’le-
rin ortak kullanabileceği 
Ar-Ge alanları yaratmaya 
çalıştıklarını da sözlerine 
ekledi.

Oturumun sonunda Kal-
der Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak Oğuz, EBSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile  Bosch 
Termoteknik A.Ş. Fabrika 
Teknik Genel Müdürü İrfan 
Bayrak ve Mersin Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Şerafettin Aşut’a plaket 
sundu. 

Almanya’ya 
sözde soykırım 

tasarısı tepkisi
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, KalDer İzmir Şubesi’nce 
düzenlenen 17. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu En-
düstri 4.0 oturumunun başında Sözde Ermeni Soykırımı 

tasarısını onaylayan Alman Parlamentosuna tepkisini dile 
getirdi. Yorgancılar, “Alman Parlemantosu’nun kabul ettiği 
sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili tasarıyı kabul etmediği-
mi, kınadığımı, doğru bulmadığımı paylaşmak istiyorum. 

Çünkü bu tip olaylar, tarihçilerin ortaya koyup değer-
lendireceği olaylardır. 3.5 milyon Türk vatandaşının 
yaşadığı Almanya’da Avrupa Birliği ile çok yoğun 

ilişkilerin olduğu ve vizelerin kaldırılmasının 
gündemde olduğu ortamda böyle bir kara-

rın doğru olmadığını sizlerle paylaş-
mak istiyorum” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardım-

cısı İbrahim Gökçüoğlu, 
EBSO’nun kalite yolculu-
ğunda üstlendiği öncü rol 
ile Türkiye’ye örnek oldu-
ğunu söyledi. Gökçüoğlu, 
“Ödül amaç değil araçtır. 
EBSO olarak önderlik yap-
tığımız 5 bin sanayicimiz 
var. Kalite yolculuğunda 
öncelikli hedefimiz,  rol 
model olmak” dedi. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, Türkiye Kalite 
Derneği (KalDer) İzmir 
Şubesi’nin düzenlediği 
17. Mükemmelliği Arayış 
Sempozyumu’nda Ege Böl-
gesi Mükemmellik Ödülü 
Kazananlar Oturumu’nda 
‘Kalite Yolculuğu’ ko-
nusunda açıklamalarda 
bulundu.

KalDer İzmir Şubesi 
Ödül Yürütme Kurulu 
Üyesi Kazım Saver’in 
başkanlığında Dyo Boya 
Fabrikaları Genel Müdürü 

Serdar Oran’ın da yer al-
dığı oturumda Türkiye’nin 
kalite yolculuğunun tarihi 
yazılırken EBSO’ya da özel 
bir yer ayrılması gerekti-
ğini kaydeden Gökçüoğlu, 
“60 yıllık tarihinde EBSO, 
1995’te TSE- ISO 9001 
belgesini alan ilk oda olarak 
Türkiye’ye adını yazdı-
rırken, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
bünyesinde de A sınıfı akre-
dite olan ilk odalar arasında 
yer aldı. 2010 yılından bu 
yana EFQM Mükemmellik 
Modeli’ni bir özdeğerlen-
dirme aracı olarak kullanan, 
KalDer Ulusal Kalite Hare-
keti İyi Niyet Bildirgesi’ni 
2011’de imzalayan Odamız, 
2012’de Ege Bölgesi Kalite 
Başarı Ödülü’nü, 2014’de 
de Ege Bölgesi Mükem-
mellik Ödülü’nü, ardından 
Kamu Yönetimi ve Hizmet-
ler Kategorisinde Türkiye 
Mükemmellik Ödülü’nü 
alarak bu alandaki başa-
rısını taçlandırdı” diye 
konuştu. 

EBSO, ROL MODEL
Tüm bu süreçlerde ödü-

lü ‘amaç’ değil ‘araç’ olarak 
gördüklerini ifade eden 
Gökçüoğlu, kalite ve ödüle 
giden süreçlerde EBSO’nun 

misyonunun Türkiye 
genelinde oda ve borsalar 
ile EBSO çatısı altındaki 
sanayicilere rol model 
olmak olduğunu vurguladı. 
Gökçüoğlu, şöyle konuştu: 
“Aldığımız ödüllerle hiçbir 
başarının tesadüf olmadı-
ğını kanıtladık. EFQM, ile 
en önemli kazanımımız ben 
değil biz bilincini geliştir-
mek olmuştur. Ödül amaç 
değil araçtır. Ödül süreçleri 
bizlere çok büyük katkıda 
bulunuyor. Bu süreçlerde 
sınava hazırlanan öğrenciler 
gibi çalışarak bir nokta-
ya geldik. Bu süreçlerde 
kurum içinde birliktelik 
ve motivasyonu çok üst 
düzeye çıkarttığını göz-
lemlememiz de bizi ayrıca 
heyecanlandırıyor. Bizde 
hedefler bitmez. EBSO ola-
rak hedefimiz, uluslararası 
kalite ödülünü kazanmak. 
EBSO olarak önderlik yap-
tığımız 5 bin sanayicimiz 
var. Kalite yolculuğunda 
öncelikli hedefimiz, rol 
model olmaktır.”

Gökçüoğlu: Ödül amaç değil araçtır

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, kalite 
ve ödüle giden 
süreçlerde EBSO’nun 
misyonunu, Türkiye 
genelinde TOBB 
çatısı altındaki oda 
ve borsalarla EBSO 
çatısı altındaki 
sanayicilere rol 
model olarak 
tanımladı.
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu 

Üyesi Haluk Tezcan, unlu 
mamuller sektörünün ser-
maye birikimi yetersizliği 
nedeniyle markalaşmaya 
odaklanamadığına dikkat 
çekti. Tezcan, “Biz sektörün 
dünyada elçiliğini yapmak 
istiyoruz. Bunun için güç 
birliğine ihtiyacımız var. 
Sektörün tüm bileşenlerinin 
katıldığı çalıştay, bu güçbir-
liğini oluşturmamıza zemin 
hazırlayacak” dedi.

EBSO; Unlu Mamuller 
Sektörünün sorunları ve 
çözüm önerilerinin tar-
tışıldığı Unlu Mamuller 
Çalıştayı’na ev sahipliği 
yaptı. EBSO, İzmir Esnaf 
Sanatkar Odaları Birliği, 
İzmir Ticaret Borsası, İzmir 
Ticaret Odası’nın yanı 
sıra sektör temsilcilerinin 
de yoğun ilgi gösterdiği 
çalıştayın moderatörlüğü-
nü Tarım Gıda Yazarları 
ve Gazetecileri Derneği 
(TAGYAD) Başkanı İsmail 
Uğural gerçekleştirdi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Haluk Tezcan, ko-

nuşmasında unlu mamul-
ler sektörünün büyük bir 
değişim içinde olduğunu 
belirterek, “Sektörün tüm 
bileşenlerinin yer aldığı ça-
lıştay düzenleyerek farkın-
dalık yaratma amacındayız. 
Zira, sektör unlu mamuller 
adı altında büyük değişim 
yaşıyor. Her köşe başında 
bir unlu mamuller açılıyor. 
Geçmişte ninelerimizin, an-
nelerimizin evlerde yaptığı 
ürünlerin sanayiye kaydı-
ğını, donmuş ürünlerin her 
geçen gün pazara dahil ol-
duğu günleri yaşıyoruz. Bu 
unlu mamullerin niceliği, 
sıfatı hep beraber tartışma 
konusu” diye konuştu. 

Un ve değirmenci-
lik konusunda dünyanın 
en büyük kapasitesine 
Türkiye’nin un ihracatında 
da lider olduğunu belirten 
Tezcan, “Bunu buğday üre-
timimiz yeterli olmamasına 
rağmen gerçekleştiriyoruz. 
Ama katma değerli ürünler 
konusunda sıkıntımız var. 
Özellikle Ege Bölgesi’ne 
baktığımızda fiyat, kalite 
rekabeti yapmaktan dolayı 
sermaye birikimi oluştura-

mıyoruz. Sermaye birikimi 
oluşturamadığımız için de 
markalaşamıyoruz” dedi. 

HEDEF ÜLKELER 
BELİRLENMELİ 
Unlu Mamuller sektör 

temsilcileri olarak markalı 
ürünlerle dünyanın dört bir 
yanına Türk Malı’nı en iyi 
şekilde tanıtan; pazarlayan, 
ambalajından, tasarımına 
içeriğine kadar ürünün her 
türlü patenti alınmış katma 
değerli ürünler ihraç etmeyi 
hedeflediklerini ifade eden 
Tezcan, yu görüşleri dile 

getirdi: “Bunu Türkiye’de 
en iyi yapacak bölge ise 
inanılmaz insan kaynağı 
mevcudiyeti ile Ege Bölge-
sidir. Biz sektörün dünyada 
elçiliğini yapmak istiyoruz. 
Bunun için güç birliğine 
ihtiyacımız var. Hedef ülke 
belirleyerek işe başlayabi-
liriz. Ekonomi Bakanlığı. 
KOSGEB’in markalaşma 
ve ihracatla hibe destek-
lerini değerlendirmeliyiz. 
Sektörün tüm bileşenlerinin 
katıldığı çalıştay, bu güçbir-
liğini oluşturmamıza zemin 
hazırlayacak.”

Unlu mamuller sektörü 
güçbirliğinin temellerini EBSO’da attı

Haluk
Tezcan
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İşletmelerin finansman 
krizine yakalanmaması 
için gerek ekonomik 

ortam gerekse şirket için-
den kaynaklanan durumları 
doğru değerlendirip iflas er-
teleme veya iflas aşamasına 
gelmeden varlığını devam 
ettirmesinin sağlanması 
gerektiği ifade edildi. İflas 
ertelemede şirketlerin ko-
runup bilanço hilesi yapan 
sorumlular hakkındaki ceza 
davalarının devam ettiği 
belirtilirken, başta 3 kata 
kadar vergi kaybı cezala-
rı olmak üzere ağır mali 
yaptırımlar ve 3 yıla varan 
hapis cezalarına mahkumi-
yet uyarısı yapıldı.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Maliye Bölü-
mü ile işletmelerde finans-
man krizlerinin hukuki ve 
mali sonuçlarını ele alan bir 
seminer düzenledi. 

işletmelerde mali kriz-
ler, borca batıklık, iflas erte-

leme, konkordato, uzlaşma 
yoluyla yapılandırma, 
vazgeçilen alacak, bilanço 
maskelemenin sonuçları 
gibi konuların gündeme 
getirildiği toplantının 
açılışında konuşan EBSO 
Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Hüseyin Vatansever, 
üyelerin sorunlarına çözüm 
bulma ve hızla değişen 
mevzuat hakkında bilgi-
lendirme amacıyla tüm 
paydaşlarla işbirliği içinde 
çalışıp, konunun uzmanla-
rının katılımıyla düzenle-
dikleri etkinliklere özellikle 
önem verdiklerini belirtti.

KOBİ’NİN 
ÖNCELİĞİ ÜRETİM
Türkiye’deki şirketlerin 

yüzde 98’ini oluşturan aile 
işletmeleriyle KOBİ’lerin 
finansman ve mali sorun-
lar yaşadığını dile getiren 
Vatansever, “Halbuki KO-
Bİ’lerin önceliği finansman 
değil üretim. İşletmelerimiz 

maalesef doğru maliyet 
ve doğru fiyatlandırma 
yapamıyor, fiyat üzerinden 
rekabet yıkıcı oluyor. Bütün 
sektörlerin en büyük derdi 
karlılık” dedi.

Hüseyin Vatansever, 
‘Kötü emsal, emsal olmaz’ 
atasözünü de hatırlatırken, 
“Kötüye ceza verilsin. 
Ancak mevzuat niyetin 
kötü olabileceğine ilişkin 
olarak yapılıyor. Firmala-
rı yaşatmak üzere kanun 
yapmalıyız. Bugün eğitimli 
gençlerdeki işsizlik oranı 
yüzde 35. Üniversiteleri-
mizden her yıl 700 binden 
fazla gencimiz mezun olu-
yor. Yatırım, istikrar olan 
yerde olur” diye konuştu.

KARARLI 
UYGULAMALAR
Prof. Dr. İbrahim Atilla 

Acar yönetimindeki toplan-
tıda ilk sözü alan Yeminli 
Mali Müşavir Tayfun Şenol, 
işletmelerde karlılık ve liki-

İşletmelerde finansman krizinin
mali boyutu iflas, hukuki boyutu ceza

EBSO Yönetim 
Kurulu Sayman 
Üyesi Hüseyin 
Vatansever, 
kanunların firmaları 
yaşatmak üzere 
yapılması gerektiğini 
savundu. KOBİ’lerin 
önceliğinin üretim 
olduğuna dikkat 
çeken Vatansever, 
rekabette doğru 
maliyet hesabı ve 
fiyatlandırmanın 
önemini de 
gündeme getirdi.
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ditenin şirketin devamlılığı 
adına büyük etkisi olduğu-
nu aktararak, “İşletmeler 
karlılık için kurulur. Fakat 
sadece kar etmek yeterli de-
ğil, likiditeyi de ayarlamak 
gerekir. Karsızlık hastalık 
gibi işletmeyi yavaş yavaş 
eritirken, likiditesizlik 
(nakitsizlik) resmen trafik 
kazası gibi şirketin bir anda 
kapanmasına yol açar. Na-
kit döngüsü iyi yönetilmeli-
dir. Alacakla borç ödenmez. 
Borçlarınız fazla ise iflas 
etmişsiniz demektir” dedi.

Şirketlerin iflasına 
giden yolda alarm nokta-
larına dikkat çeken Şenol, 
“Özsermayenin yarısının 
karşılıksız kaldığı durum-
da yönetim kurulu, genel 
kurulu toplantıya çağırır ve 
uygun gördüğü iyileştirici 
önlemleri sunar. Serma-
yenin üçte ikisi giderse, 
genel kurul sermayenin 
üçte biri ile yetinilmesine 
veya tamamlanmasına karar 
vermediği taktirde şirketin 
varlığı sona erer. Borca 
batıklık şüphesi uyandıran 
işaretler varsa yönetim ku-
rulu hem işletmenin devamı 
hem de muhtemel satış 
fiyatı üzerinden ara bilanço 
çıkarır. Mal hesabına dayalı 
tasnif de şirket tasfiyesidir” 
dedi.

Şirketlerin iyileştirme 
projelerini mahkemeye 
sunduklarında iflas ertele-
me kararı verilebileceğini 
belirten Şenol, iflas erte-
leme aşamasına gelmeden 
alınması gereken önlemleri 
de şu başlıklar halinde özet-
ledi: “İşletmelerde krize 
neden olan kontrol edileme-
yen etkenlerin etkileri ön-
görü ile en aza indirilebilir. 
Kontrol edilebilen etkenleri 
de denetimler ile önleye-
bilirsiniz. Şirketiniz krize 
girdiği zaman ve borçları 

artmaya başladığından 
yapacağınız şey çok basittir. 
Krize neden olan etkeni 
bulup maliyetleri kısmanız 
gerekir. En iyi büyüme kriz 
anında gerçekleşir. Kriz 
zamanlarında çömelmeli-
siniz, yani küçülmelisiniz. 
Çömelmeden sıçrayamaz-
sınız. Ciro artışı yerine 
karlılık artışını hedefleyin. 
Likit kalın. Eksik serma-
yeyi tamamlayın. Riskli 
satış yapmayın. Borçlarınızı 
yapılandırın. Döviz kuru 
riskini minimize edin. Yeni 
ürünler ve pazarlar yaratın. 
Stratejik finansal ortaklık 
yapın. Fire ve kayıpları 
azaltın, üretimde verimli-
liğini arttırın. Sizi krizden 
çıkaracak kilit personele 
sahip çıkın. Düzgün rapor-
lama yapın ve denetleyin. 
Ani değil hızlı karar alın, 
hızlı hareket edin. Bir bile-
ne danışın. Kararlarınızın 
sonuçlarını takip edin.”

FİNANSMAN 
SEKTÖRÜ AVANTAJLI
Gediz Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Oğuz Atalay da, 
ödemede acizlik ve borca 
batıklığın işletmelerin kriz 
anında karşılaştığı en büyük 
sorun olduğunu ifade 
ederek, alacağın bir an önce 

tahsil edilmesindeki men-
faatle borçlunun varlığını 
devam ettirmesi ve bundan 
toplumun kazandığı men-
faat tercihlerinin önemini 
ortaya koydu. 

Finansal sektörün 
temsilcilerinin kanunlar 
hazırlanırken daha aktif ol-
duklarını belirten Prof. Dr. 
Atalay, “Kreditör anlayışı, 
erken harekete geçerek dos-
yayı kapatmaktır. Teminatlı 
alacaklarda faiz işlemeye 
devam eder. İflas erteleme 
kararı verildiğinde bile 
teminatlı alacaklı, alacağını 
almaya devam eder. Mün-
ferit icra talepleri işletmeyi 
kilitler. Şirketin varlıkları 
kolaylıkla paraya çevrilebil-
melidir” dedi.

Prof. Dr. Atalay, iflas 
ertelemenin çeşitli suiisti-
maller nedeniyle ekonomi-
ye zarar verir hale dönüş-
meye başlaması nedeniyle 
koşulların daraltıldığını 
söylerken, uygulamanın 
sadece şirketi koruduğunu, 
sorumlular hakkındaki ceza 
davalarının devam ettiğini 
hatırlattı.

PARA VE HAPİS CEZASI
İKÇÜ İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Maliye 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Keramettin Tezcan ise, 

Türkiye’nin gurur duyduğu 
şirketlerin bile iflas ertele-
me talebinde bulunduğunu 
söyledi. 

İflas erteleme talebi 
için mahkemeye sunulan 
bilançoda stokların düşü-
rülmesinin belgesiz mal 
satışı anlamına geldiğini ve 
bir kat vergi kaybı ceza-
sı gerektirdiğini belirten 
Prof. Dr. Tezcan, “Önceki 
bilançoda yer alan iş ve 
sipariş avansları iyileştirme 
projesinde yoksa bunun 
anlamı ortaklara belgesiz 
kar dağıtımı demektir, he-
sap ve muhasebe hilesidir. 
Müteselsil sorumluluk 
kapsamında mali müşavir-
lerin de başını derde sokar. 
3 kat vergi kaybı cezası ve 
18 aydan 3 yıla kadar hapis 
cezasına konu olur” diye 
konuştu.

Şüpheli alacak için kar-
şılık ayrılıp vergi avanta-
jından yararlanılabileceğini 
hatırlatan Prof. Dr. Tezcan, 
değersiz alacaklar için de 
mahkeme kararı veya belge 
olması gerektiğini bildirdi. 
Prof. Dr. Tezcan, konkor-
dato ya da sulh yoluyla 
vazgeçilen alacakların 
borcundan vazgeçilen için 
kar anlamına geldiğini ve 
kar/zarar hesabında dikkate 
alındığını anlattı.
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İzmir Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’nün, 5 
Haziran Dünya Çevre 

Günü etkinlikleri kapsa-
mında düzenlediği “Çevre 
Sektörü Buluşma Günleri” 
MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde başla-
dı. 40 kuruluşun standlı 
katılım sağladığı etkinlikte, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
da İzmir’de sanayicilerin 
çevreyi koruma konusunda-
ki farkındalıklarını arttırıcı 
çalışmaları hakkında ziya-
retçileri bilgilendirdi. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi 
tarafından temsil edildiği 
törenin ardından Atıkların 
Geri Kazanılması Sanayi 
Meslek Komitesi Başkanı 
Anıl Türksoy da, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Se-
lahattin Varan’ın yönettiği 
Geri dönüşüm –Geri kaza-
nım – Yeniden Kullanım 

ve Sektörün Beklentileri 
konulu panelde, sektör 
temsilcilerini bir çatı altında 
toplayacak Türkiye’nin ilk 
çevreci organize sanayi böl-
gesinin kuruluşuna ilişkin 
çalışmaları aktardı.

ÇEVRE SEFERBERLİĞİ
İzmir Çevre ve Şehirci-

lik İl Müdürü Selahattin Va-
ran, doğayı tahrip etmeden 
yaşamanın önemine dikkat 
çekerken, Türk kültüründe 
yeşili ve çevreyi korumaya 
yönelik söylemleri de örnek 
gösterdi. İklim değişikli-
ğinin insanoğlunun karşı 
karşıya kaldığı en önemli 
olaylardan biri olduğunu 
hatırlatan Varan, şu ana ka-
dar en kapsayıcı nitelik taşı-
yan Paris İklim Değişikliği 
Anlaşması’na Türkiye’nin 
de imza attığını söyledi. 
Varan, “Bu kapsamda yaptı-
ğımız çalışmalarla mekanik 
şehirleşme değil, sürdürü-

lebilir şehircilik anlayışını 
benimsiyoruz. Yapılanlar 
önemlidir, ancak yeterli 
değildir. Çevre bir eğitim 
meselesidir. Bütün kişi 
ve kuruluşların içinde yer 
alması gereken bir seferber-
liktir” dedi.

DENETİM ARTTI 
CEZA AZALDI
İzmir’de 5 bin 81 sanayi 

tesisi bulunduğunu belir-
ten Varan, 2 bin 207 ÇED 
başvurusundan 193’ünün 
olumsuzlukla sonuçlan-
dığını belirtirken 3 bin 58 
adet çevre izin lisansının da 
değerlendirildiğini bildirdi. 
Selahattin Varan, “2012 yı-
lında 526, 2015 yılında ise 
4 bin 170 denetim yaptık. 
2012’de denetimlerin yüzde 
28’inde idari yaptırım uy-
gulanırken, bu oran 2015’te 
yüzde 5.8’e indi. Denetim 
sayısı arttıkça idari yaptırım 
azaldı” dedi.

İzmir’in çevre zirvesinde
EBSO farkını gösterdi

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir Çevre 
ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 
5 Haziran Dünya 
Çevre Günü 
etkinlikleri 
kapsamında 
düzenlediği Çevre 
Sektör Günleri 
etkinliğinde, 
sanayicilerin 
çevreyi koruma 
konusundaki 
farkındalıklarını 
artırma çalışmalarını 
ve Türkiye’de ilk kez 
İzmir’de kurulacak 
Atık İhtisas Sanayi 
Bölgesi için yapılan 
girişimleri ortaya 
koydu.
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Hava ve su kalitesini 
korumaya yönelik çalışma-
ları da anlatan Varan, 2015 
yılında 4 bin 800, 2016’nın 
ilk 5 ayında da 2 bin 500 
egzoz kontrolü yapıldığını, 
Bakırçay, Gediz ve Küçük 
Menderes Havzalarında de-
şarj noktalarına tanımlayıcı 
plaka takıldığını, 35 termi-
nalden de hava kalitesinin 
anlık olarak izlenebildiğini 
bildirdi.

Selahattin Varan, atıksu 
arıtmalarında kullanılan 
elektrik beledinin yüzde 
50’sinin desteklenmesi 
uygulaması kapsamında 
İzmir’de 5 milyon 900 
bin liralık ödeme yapıldı-
ğını belirtirken, bunun da 
4 milyon 960 bin liralık 
bölümünü İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin aldığını 
açıkladı.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR
İzmir Vali Yardımcı-

sı Hüseyin Demirciler, 
özellikle batı ülkelerindeki 
‘dünyaya yardım’ kampan-
yalarını hatırlatırken, dün-
yaya yardımın ancak onu 
korumakla olabileceğini 
vurguladı. Dünyanın korun-
ması için enerji potansiye-
linin de çok iyi değerlendi-
rilmesi gerektiğini belirten 
Demirciler, kömür ve petrol 
kaynaklarının yerine rüzgar 
ve güneş gibi yenilenebilir 

enerjilerden yararlanılma-
sını savundu. Demirciler, 
“İnsanların günlük faaliyet-
lerinde en çok kullandıkları 
şey enerjidir. Türkiye şu 
anda kullandığı enerjinin 
11 bin katını güneşten elde 
edebilir. Nükleer enerjiye 
de akılcı yaklaşılmalı” dedi.

Çevre eski Bakanı Işılay 
Saygın, dünyanın tehli-
keyi iklim değişikliğiyle 
gösterdiğini ifade ederek, 
insan sağlığını tehdit eden 
noktaya gelen çevre sorun-
larına karşı küresel işbirliği 
geliştirilmesini savundu. 
Eğitimde anaokullarından 
başlayarak çevre bilincinin 
geliştirilmesini öneren Say-
gın, şehirlerde her geçen 
gün büyüyen atık dağlarına 
çözüm bulunmasını, geri 
dönüştürülebilir atıkların 
ayrıştırılmasını isterken, 
arıtma tesislerinin de 
masraf olarak görülmemesi 
gerektiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Erhan Bey ise, 
belediye olarak gerçekleş-
tirdikleri atık çamurunu 
kurutma, tarım ve sanayide 
kullanma, ambalaj atıklarını 
değerlendirme, düzenli çöp 
depolama çalışmalarından 
örnekler verdi. Erhan Bey, 
“Körfezdeki su kalitesi 
Avrupa Birliği standartla-
rında. Karbon ayak izimizi 

çıkardık, 2020 yılına kadar 
karbondioksit salınımımızı 
yüzde 20 azaltmayı taahhüt 
ettik. İzmir’de çevre ile 
ilgili uygulamalarımız, ül-
kemizde birçok kent içinde 
ideal bir model olacaktır. 
Yaptığımız çalışmalara 
İzmir halkının duyarlı yak-
laşımlarının da büyük bir 
önemi vardır” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN İLK 
ÇEVRECİ OSB’Sİ
EBSO Atıkların Geri 

Kazanılması Sanayi Meslek 
Komitesi Başkanı Anıl 
Türksoy, bölgenin ihtiyacı 
olan atık ihtisas organize 
sanayi bölgesini kurma 
hedefiyle göreve geldik-
lerini hatırlattı. Geride 
kalan 3 yıllık süreçte bu 
amaçla tüm yetkililerin 
kapısını çaldıklarını, başta 
çevre olmak üzere halka 
ve bölgeye sağlayacağı 
katkıları anlattıklarını 
belirten Türksoy, “EBSO 
olarak geçtiğimiz ay Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na 
da başvurumuzu yaptık. 
Olumlu karşılanacağını 
ümit ediyoruz. Bölgemizin 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
nitelikteki büyük projeye 
start vereceğiz” dedi.

İzmir’de bulunan atık 
toplama ve geri kazanım 

tesislerine her geçen gün 
yenilerinin eklendiğini 
bildiren Türksoy, “Atık 
İhtisas OSB çatısı altında 
toplayacağımız tesislerin 
denetlenmesinin ve çevreye 
daha yararlı hale gelmesi-
nin sağlanacağını düşünü-
yoruz. Bu denli büyüyen 
ve gelişen bir sanayinin 
desteklenmesini, teşvikler-
den yararlanmasını, geri 
kazanım sektörünün bir 
düzen içinde hak ettiği yere 
ulaşmasını arzu ediyoruz” 
diye konuştu.

Anıl Türksoy, 
Türkiye’de sanayinin 
gelişmesi ve nüfus artışıyla 
birlikte daha fazla atık üre-
tildiğini belirtirken, şöyle 
konuştu:

“Atıkların kaynağında 
ayrı ayrı toplanmasında 
lisanslı firmalar tarafından 
uygun şekilde geri kazanıl-
ması hem ekonomiye katkı, 
hem de çevremizin daha 
temiz olmasını sağlıyor. 

Geri dönüşüm ve 
geri kazanım tesislerine 
önümüzdeki süreçte daha 
fazla ihtiyacımız olacak. 
Bu nedenle Atık İhtisas 
OSB projemizin en kısa 
sürede kabul edilmesini ve 
Türkiye’de örnek alınması-
nı, hatta her şehirde kurul-
masını arzu ediyoruz.”
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Cumhurbaşkanı tarafından 16.06.2016 
tarihinde onaylanan ve yasalaşan 6719 
sayılı Yasa ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
kanunun’ bazı maddelerini tüketicilerin 
aleyhine olacak şekilde değiştirmiştir. Geçen 
ayki yazımızda belirttiğimiz endişemiz 
gerçekleşmiştir. Böylelikle tüketicilerin 
ödememek ve ödedikleri bedelleri geri almak 
için mahkemelere başvurduğu kayıp kaçak 
bedellerinin tüketiciden karşılanması yasal 
zemine oturdu. İstikrar kazanmış Yargıtay 
uygulaması ile abonelerden geçmişe yönelik 
10 yıllık zaman içerisinde tahsil olunan kayıp 
kaçak bedeli, dağıtım bedeli, iletim bedeli, 
sayaç okuma bedeli, perakende hizmet 
bedelinin yasal bir dayanağı olmadığından 
iadesi yönünde karar verilirken artık bu 
bedellerin tüketiciden alınması yasalaştığı için açılacak 
davalar red ile sonuçlanacaktır. İşin en üzücü yanı yasa 
maddesi ile getirilen şu düzenlemedir: “Kurum tarafından 
gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlenen 
bedellere ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan 

davalarda; tüketici hakem heyetleri ile 
mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin, 
Kurumun düzenleyici işlemlerine 
uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.”. Bu 
düzenleme ile Mahkemelerin bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar açılan 
davalarda dahi yeni kanunu uygulaması 
yasa ile zorunlu hale getirilmektedir. 
Oysa kanunu geçmişe yönelik olarak 
uygulamak kazanılmış hak ilkesine 
aykırı olduğu gibi, Anayasanın 125 
maddesi ile devletin her türlü eylem 
ve işlemi yargı denetimine tabi olduğu 
halde Mahkemelere “Sizin göreviniz bu 
bedellerin EPDK tarifesine göre fazla 
olup olmadığını denetlemekten ibarettir, 
alınan bu bedelin hukuka uygun olup 

olmadığını denetleyemezsiniz”  şeklinde Mahkemenin 
görevine müdahale ve Anayasa’ya aykırılık düzenlemesi 
taşımaktadır. Bu yasaya karşı Anayasa’ya aykırılıktan 
dolayı dava açılacak olsa da maalesef devam etmekte olan 
davaların Anayasa Mahkemesi kararı yayınlanana kadar 
sürüncemede kalacağı şüphesizdir.

Meclis Adalet Komisyonu’na 16.06.2016 tarihinde 
havale edilen “Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile 
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m. 133 ile yasal 
düzenlemesi bulunan “şirket yönetimi için kayyum tayini” 
başlıklı maddesine ilaveler getirilmektedir. Tasarı ile üç 
konuda değişiklik getirilmektedir;

Mevcut CMK m. 133’e göre, “Suçun bir şirketin 
faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin 
ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde 
soruşturma ve kovuşturma sürecinde, şirket işlerinin 
yürütülmesiyle ilgili olarak kayyum atabilmektedir.” 

Bu maddeye göre, şirkete atanan kayyum sadece 
şirketin yönetim organının yetkilerinin kayyuma 
devrilmesi ile sınırlıdır. Ancak tasarı ile getirilmek istenen 
değişikliğe göre şirketlerin ortaklık payları veya menkul 
kıymetler idare yetkilerinin de kayyuma devredilebileceği 
öngörülmektedir.

İkinci olarak maddenin uygulanabileceği suçların 
sınırı genişletilmektedir. Tasarıya göre bu maddenin 

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

Yeni Elektrik Piyasası Kanunu ve Şirkete 
Kayyum Atanmasına İlişkin Yasa Tasarısı
Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle haksız alındığı yargı kararları ile saptanan 

ve tutarı 33 milyar TL’nin üzerinde olduğu hesaplanan kesintilerin yargı kararı ile geri 
alınmasının şimdilik önüne geçilmiştir.



43

HUKUK

HAZİRAN 2016

uygulanabileceği suçlara ilave 
edilmek istenen suçlar, güveni kötüye 
kullanma, nitelikli dolandırıcılık, 
Anayasal düzene karşı işlenen suçlar 
ve Sermaye Piyasası Kanunu m. 110 
ile tanımlanan suçlardır.

Tasarıyla getirilmek istenen 
üçüncü değişiklik ise “şirkete atanan 
kayyuma karşı doğrudan tazminat 
davası açılması engellemek bununu 
yerine devlete karşı tazminat davası 
açılması” yasal düzenlemesidir.

Tasarıya ait gerekçeyi 
incelediğimizde ilk değişiklik için 
hiçbir gerekçe bulunmamaktadır. 
İkinci değişlik için tek gerekçe 
“suçlarla daha etkili mücadele 
edilmesi için uygulanacak suçların 
kapsamı genişletilmektedir” 
gerekçesidir. Üçüncü değişiklik 
içinse tek gerekçe “Bankacılık Kanunu’nda olduğu gibi 
fon tarafından bankaya atanan yönetim kurulu üyeleri 
aleyhine açılan davalarda husumetin fon ve atamayı 
yapan kuruma yöneltilmesine paralel düzenleme 
yapılması amaçlanmaktadır” cümlesinden 
ibarettir.

Bu tasarının yasalaşması halinde 
güveni kötüye kullanma suçu 
gibi toplumsal hayatta çok sık 
karşılaştığımız bir suç nedeniyle 
şirkete kayyum atanması 
uygulaması genişletilmiş 
olacaktır. Tasarı ile aynı anda 
Anayasal düzene karşı işlenen 
suç ve bu suça göre nispeten çok 
daha hafif olan güveni kötüye 
kullanma suçunun kapsama dâhil 
edilmesi her şeyden önce kanun 
yapma tekniğine aykırıdır. 

Yine mevcut yasal düzenlemedeki 

“şirket yönetiminin yetkilerinin kayyuma devredilmesi 
ile yetinilmeyerek”, “şirket ortaklık payları ve menkul 
kıymetlerini idare yetkilerinin kayyuma devredilmesi”  
mülkiyet hakkının Anayasa’ya aykırı bir şekilde hak 

sahibinin elinden alınması sonucunu doğuracağı 
tartışmasızdır. Şirket yöneticisinin kendi 

ekonomik alanı ile ilgili işlediği bir 
suçtan ötürü şirket ortağının ortaklık 

sıfatından kaynaklanan ortaklık 
payına bağlı haklarını kullanması 
engellenmiş olacaktır. 

Son olarak; atanacak 
kayyumlara görevlerini kasten 
veya ihmal neticesi yerine 
getirmeyerek şirketi ve ortakları 
zarara uğratmaları nedeniyle 

açılacak tazminat davalarına karşı 
koruyarak bu davaların devlete 

karşı açılabileceği düzenlemesinin 
getirilmesi, kayyumların son derece 

rahat hareket etmesinin de önünü açacağı 
şüphesizdir.  

Ceza 
Muhakemeleri 

Kanunu’nda yapılması 
tasarlanan değişiklik yasa-

laştığı takdirde şirkete kayyum 
atanmasının uygulama sınırı ve 

kayyumların yetkisi genişletildiği 
gibi ayrıca kayyumların sorumluluk-

ları da daraltılmış olacaktır. Tasa-
rının yasalaşması halinde şirket 
ortaklarının mülkiyet hakkının 

Anayasa’ya aykırı olarak el-
lerinden alınması müm-

kün olacaktır.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, Yunanistan ile 
Türkiye arasındaki tica-
ret hacminin artması için 
‘iş’e odaklanma çağrısında 
bulundu. Yorgancılar, “İşe 
odaklanmanın en önemli 
unsuru ise ulaşım. İzmir - 
Selanik, Pire, Girit, Foça, 
Midilli gibi noktalar arasın-
da direkt ulaşım imkanları-
nın geliştirilmesi gerekiyor” 
dedi. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Yunanistan İzmir Başkon-
solosu Argyro Papoulia’yı 
ziyaret etti. Papoulia, iki 
ülke arasında kültürel ve 
ticari ilişkilerin geliştirilme-
sinin önemine değinirken, 
“Yunanistan, uzun yıllar 
hizmetler ülkesi oldu. Ciddi 

sanayi altyapısı olmadı. Mil-
li gelirimizin yüzde 70’ini 
hizmetler sektörü oluşturdu. 
Türkiye’nin ve İzmir’in ise 
bir sanayi geleneği mevcut” 
diye konuştu. 

Görev süresinde ticari ve 
sanayi işbirliğini geliştir-
mek istediğini kaydeden 
Papoulia, şunları söyledi: 
“Buradaki görevim tamam-
landığında ilişkilerin gelişti-
rilmesi yönünde birkaç adım 
attık diyebilmek için, gerek 
üreten kesimin İzmir’deki 
güçlü temsilcisi Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın Başkanı, 
gerekse Türkiye’deki özel 
sektörün çatı örgütü Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkan Yardımcısı olarak 
sizin destek, bilgi, birikim 
ve yol göstericiliğiniz çok 
önemli. Bu potansiyel var.”

EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar 
ise, iki ülke arasında ticaret 
hacminin 3.2 milyar dolar, 
İzmir ile Yunanistan arasın-
daki toplam ticaret hacminin 
ise sadece 220 milyon dolar 
olduğunu belirterek, bu 
rakamları yeterli görmedik-
lerini söyledi. 

İzmir’de 5’i üretim 
sektöründe ve EBSO üyesi 
olmak üzere 70 Yunan fir-

ması bulunduğunu kaydeden 
Yorgancılar, “Son dönemde 
Türk yatırımcılarının iki 
kıyıda gerçekleştirdikleri 
marina yatırımları deniz 
ticaretinin artmasına katkı 
sağlayacak. Ancak, yeterli 
değil. İzmir’den Atina’nın 
yanı sıra Selanik, Pire, Girit, 
Midilli, Foça gibi noktalara 
direkt ulaşım imkanları 
artmalı” diye konuştu.

İşe odaklanalım

Ege Bölgesi Sana-
yi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir, Ege Bölgesi’nin 
Türkiye ile Polonya ara-
sında ticaret ve işbirliği im-
kanlarını geliştirmek için 
önemli potansiyel barın-
dırdığını söyledi. Yorgan-
cılar, iki ülkenin de önemli 
üretici olduğu beyaz eşya 
sektöründe rekabeti değil, 
işbirliğini geliştirme çağrı-
sında bulundu. 

Polonya İstanbul Baş-
konsolosluğu Ekonomik 
İşlerden sorumlu Konsolos 
Birinci Danışmanı Grze-
gorz Rybarski ile Polonya 
İzmir Fahri Konsolosu 

Ceyla Borovalı, Ege Böl-
gesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti. 
2014’te Türkiye Polonya 
diplomatik ilişkilerin tesisi-
sin 600. yıldönümü kutlan-
dığını kaydeden Rybarski, 
“Sahip olduğumuz çok iyi 
siyasi ve kültürel ilişkilerin 
ticaret hacmine daha fazla 
yansımasını umut ediyo-
ruz. İzmir’de Polonya İş 
Forumu düzenleyerek iki 
ülke firmalarını bölgenizde 
biraraya getirmek istiyo-
ruz” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar 
da, iki ülke arasında 5.2 
milyar dolar olan karşılıklı 

ticaret hacminin önümüz-
deki 3 yıl sonunda 10 
milyar dolara çıkarılma 
hedefinin bulunduğunu 
belirterek, “Bu, İzmir ile 
Polonya arasında 470 
milyon dolar olan ticaret 
hacminin 3’e katlanarak 1. 
5 milyar dolar seviyesine 
gelmesi demek. Karşılıklı 

fuar organizasyonlarında 
daha aktif katılım sağla-
yarak plastik, tekstil, hazır 
giyim, elektronik başta 
olmak üzere yaş ve kuru 
meyve ile taşıt araçları 
ile yan sanayi ve makine 
yedek parça sektörlerin-
deki işbirliği potansiyelini 
değerlendirebiliriz” dedi.

Rekabeti değil, işbirliğini geliştirelim
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İzmirli şehit aileleri ve 
gaziler, Ege Bölge-
si Sanayi Odası’nın 

düzenlediği iftar yemeğin-
de bir araya geldi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Mec-
lis Başkanı Salih Esen ve 
Meclis Üyesi sanayiciler 
ile İzmir Şehit Aileleri ve 
İnsan Hakları Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Hatice 
İşbilen’in de hazır bulun-
duğu buluşmada, ülkemizin 
bölünmez bütünlüğü, birlik 
ve beraberliği için terörle 
mücadeleye destek çağrısı 
yapıldı.

SÖZKONUSU VATANSA 
GERİSİ TEFERRUATTIR
İzmirli şehit ailelerinin 

acılarını paylaşabilmek, 
minnet ve şükran borçlu 
olduğumuzu bir kez daha 
ifade edebilmek, destek 
olabilmek amacıyla gerçek-
leştirilen organizasyonda 
katılımcılara hitap eden 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancı-
lar, “Kelimelerin yetersiz 
kaldığı bir ortamdayız. Bu 
ülkede isterse kişi başına 
gelir 50 bin dolar olsun, 
isterse dünyanın en büyük 

ülkesi olsun bizim açımız-
dan bu maddi değerlerin 
önemi yok. Meclis Başka-
nımız Salih Esen, ben ve 
meclis üyesi arkadaşlarım 
yaptığımız konuşmalarda 
ülkemizdeki terörün bir an 
önce bitmesini istediğimizi 
söylüyoruz. Şehitlerimizi 
rahmetle anarken, gazileri-
mize acil şifalar diliyoruz. 
Ailelerin acılarını paylaşı-
yoruz” dedi.

Ender Yorgancılar, 
“tek bayrak, tek vatan, tek 
millet ve tek dil” söylemini 
tekrarlarken, “Yıllardır 
bu güzel ülkede birlik ve 
beraberlik içinde yaşıyoruz. 

En büyük zenginliğimiz 
hoşgörümüz. Milletimizin 
birliğine, beraberliğine, 
kardeşliğine ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bölün-
mez bütünlüğüne yönelik 
yapılan bu haince saldırı-
lar, hiçbir zaman amacına 
ulaşamayacaktır. Birlik 
ve beraberliğimizi hiç 
kimse bozamayacak” diye 
konuştu.

EBSO YANIMIZDA
İzmir Şehit Aileleri ve 

İnsan Hakları Yardımlaşma 
Derneği Başkanı İşbilen de, 
ülke olarak zor bir süreçten 
geçtiğimizi ve her gün şehit 

haberleri geldiğini belirtti. 
Hatice İşbilen, “Bize bu 
güzel vatanı armağan eden 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları başta olmak 
üzere aziz şehitlerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla 
anıyoruz. 

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın da derneğimi-
zin kuruluşundan bu yana 
bizlere karşı duruşu, bizim 
yanımızda olması çok 
önemli. EBSO Vakfı da 
çocuklarımıza ve bizlere 
karşı desteğini hiç esirge-
medi” dedi.

Şehit aileleri ve gazilere EBSO iftarı
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis 
Başkanı Salih 

Esen, Mayıs ayı meclis 
toplantısı açılış ve 
başkanlık sunuşlarında, 
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’mızı bir kez daha 
kutlamak istediğini zira 
19 Mayıs 1919 tarihinin 
Milli Mücadele’nin 
başlangıcını ve modern 
Cumhuriyeti’mizin 
kuruluşunun temelini temsil 
ettiğini söyledi. Ayrıca, 19 
Mayıs’ın, tarihimizdeki 
misyonuyla birlikte, 
günümüzdeki çıkmazların 
da çözümü olarak hala 
önemli bir rehberlik 
vasfına sahip olduğunu, 
bugün Ortadoğu’nun 

saplandığı ve ülkemizin 
de içine çekilmek istendiği 
terör ve savaş bataklığını 
kurutmanın yolunun, 
19 Mayıs’ta başlatılan 
mücadele ruhunda 
aramamızın büyük önem 
taşıdığını, bu bağlamda 
19 Mayıs’ı sadece Milli 
bir Bayramımız olarak 
değil, günümüzdeki 
sorunların çözümüne de 
ışık tutabilecek nitelikte bir 
mücadele ruhu olarak ele 
almamız gerektiğini ifade 
ile Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, tüm gazi 
ve şehitlerimizi minnetle 
andığını söyledi.

Esen, 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nün de, 
Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu tarafından 

yine aynı mücadele ruhu 
gözetilerek Çanakkale’de 
kutlandığına dikkat çekmek 
istediğini belirtti. 

Salih Esen, 10-11 
Mayıs’ta gerçekleştirilen 
72. TOBB Genel 
Kurulu’nun ana temasının 
“Türkiye Hepimizin” 
olmasını ve mesajların bu 
yönde verilmesini oldukça 
anlamlı bulduğunu, gerek 
ülke meselelerinin, gerekse 
iş dünyasının konularının 
Genel Kurul vesilesiyle 
bir kez daha kamuoyu 
ile paylaşıldığını, TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu 
ile CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nun 
konuşmalarının da güne 
damgasını vurduğunu 
söyledi. 

Esen’den 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen, 
Binali Yıldırım 
Başbakanlığındaki 
65. Hükümetin 
İzmir’in 
potansiyelini 
değerlendirmesinin 
ülkemize de 
önemli katkılar 
yapacağını savundu. 
Esen, uluslararası 
ilişkilerde de 
belirsizliklerin sona 
ermesini istedi.
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EBSO Meclis Başkanı 
Esen, sınır bölgelerimizde 
çatışmaların devam ettiği 
Doğu ve Güneydoğu’daki 
illerimiz başta olmak üzere, 
ciddi bir iç göç dalgasına 
tanık olduğumuzu, iç göç 
dalgasının, Batı illerimizde 
eğitim ve istihdam 
başta olmak üzere ciddi 
sorunlarla yüzleşmemize 
sebep olacağı gibi, siyasi 
kulvarda da suların giderek 
ısındığını söyledi.

İZMİR’İN POTANSİYELİ 
DEĞERLENDİRİLMELİ
65. Hükümetin 

Başbakanı olan Binali 
Yıldırım’ı tebrik ederek, 
başarılar dileyen Esen, 65. 
Hükümetin ülkemiz için 
gerçekten çok ivedi, büyük 
ve hayırlı işler yapacağına 
inandıklarını, Yıldırım’ın 
kentimize yönelik 
icraatçi yaklaşımının, 
Başbakanlığı sürecinde de 
artarak devam etmesinin 
en büyük temennileri 
olduğunu, zira kentimizin 
ciddi düzeyde bir atıl 
potansiyeli bulunduğu 
için bu potansiyelin 
değerlendirilmesinin İzmir 
kadar ülkemize de önemli 
katkılara hizmet edeceğini 
vurguladı. 

Kentimizle 
birlikte ülkemizde 
gerçekleştirilecek olan 
icraatlerin de büyük önem 
taşıdığını hatırlatan Esen, 
özellikle siyasetten ziyade 
ekonomide pek çok risk 
faktörüyle ve belirsizlikle 
yüzleştiğimiz bu dönemde, 
ekonomiyi yeniden istikrara 
kavuşturmaya yönelik 
atılacak adımları heyecanla 
beklediklerini dile getirdi.

AB SÜRECİ 
TIKANMASIN
Salih Esen, uluslararası 

siyasi ilişkilerimizde 
de yeni belirsizliklerle 
yüzleşmeye devam 
ettiklerini, son ayların 
en önemli gündem 
maddelerinden biri olan 
ülkemiz ve AB arasındaki 
mülteci ve vize serbestisine 
yönelik anlaşmanın, 
geçtiğimiz günlerde yine bir 
tıkanma sürecine girdiğini, 
AB üyesi ülkelerin, vize 
serbestisi anlaşmalarının 
askıya alınmasını 
sağlayacak fren sistemi için 
Avrupa Parlamentosuyla 
müzakerelere başlama 
kararı almış olmasının, 
yakın geleceğin 
hedeflediğimiz biçimde 
şekillenmeyeceğine işaret 
ettiğini söyledi. Ayrıca 
İngiltere Başbakanı’nın 
“Mevcut reform hızıyla 
Türkiye ancak 3000 
senesinde AB’ye girer” 
sözüne yapıcı eleştirel 

bir gözle bakmamız ve 
silkinmemiz gerektiğine 
işaret ettiğini, aksi halde 
her şey için çok geç 
olacağını belirtti.

EBSO AİLESİ
İzmir Turizm Tanıtma 

Vakfı’nın (İZTAV) son 
seçilen yönetim kurulunda 
Odamızın da yer aldığını, 
İzmir’de kent yöneticilerini 
ve turizmcileri tek çatı 
altında toplayan İZTAV’ın 
yönetim kurulundaki 
temsiliyetimizin ciddi 
bir sıkıntı içerisinde olan 
turizm sektöründeki 
sorunların çözümüne ve 
tanıtıma yönelik önem 
taşıdığını, bu vesile ile 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın 
İZTAV ve İZFAŞ Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçilmesi 
nedeniyle Yorgancılar’ı 
tebrik ederek, başarılar 

diledi.
Esen, İzmir Kalkınma 

Ajansı’nın, geçtiğimiz 
yıl Ortadoğu ve Afrika 
Bölgesi’nin en iyi yatırım 
tanıtım ajansı seçilmesinin 
ardından, bu sene de 
Doğu Avrupa Bölgesi’nin 
en başarılı yatırım 
tanıtım ajansı seçildiğini 
söyleyerek, emeği geçenleri 
tebrik etti. 

Meclis Üyesi Gülfem 
Perçin’in oğlunun dünya 
evine girdiğini, söyleyen 
Esen, genç çifte mutluluklar 
diledi.  Meclis Üyesi 
Feyyaz Ünal’ın baba 
olduğunu söyleyen Esen, 
Ünal’ı tebrik etti.

Meclis Üyesi Serdar 
Oran’ın Türkiye Kalite 
Derneği Yönetim Kurulu 
Üyeliğine seçildiğini 
dile getiren Esen, Oran’ı 
tebrik ederek, başarılarının 
devamını diledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası eski 
Meclis ve Yönetim Kurulu 
Başkanlarından Yılmaz 
Adıgüzel, 90 yaşında hayata 
gözlerini yumdu. 
EBSO’da 1969-1983 yılları 
arasında Meclis Üyeliği, 
1969-1975 yılları arasında 
Meclis Başkanlığı, 1975-1981 
yılları arasında da Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yapmış 
olan Yılmaz Adıgüzel, sanayinin 
desteklenmesi ve üretimin artırılmasına 

yönelik girişimleriyle tanınmıştı. 
Adıgüzel, 9 Haziran 2016 

Perşembe günü EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile meclis üyesi 
sanayicilerin de katılımıyla 
İzmir Alsancak Hocazade 
Camii’nden öğle namazına 

müteakip kılınan cenaze 
namazından sonra İstanbul’da 

Zincirlikuyu Aile Kabristanında 
toprağa verildi. 

Yılmaz Adıgüzel’i sonsuzluğa uğurladık
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Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender 
Yorgancılar, Ulu Önder 
Türkiye’nin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölümünün 97. 
yıldönümünde 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramınızı bir 
kez daha buruk da olsa 
kutlamak istediğini, bundan 
sonraki bayramları şehitsiz, 
daha iyi şartlarda kutlamayı 
temenni ettiğini söyledi. 

Yorgancılar, 
Türkiye’nin Sanayi 4.0’a 
başlamak için öncelikle 
eğitim sisteminin 4.0 
seviyesine getirmesi 
gerektiğini, o nedenle bu 

meclise Bosch Türkiye ve 
Ortadoğu Başkanı Steven 
Young’u dinlemeleri için 
Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz 
ile birlikte Mühendislik 
Fakültesi öğretim üyelerini 
Meclis Başkanı’nın onayı 
ile davet ettiğini, eğitim 
4.0’ın uygulayıcıları olarak 
neler yapmaları gerektiği 
ve taşın altına ellerini 
koymalarının ne kadar 
önemli, zorunlu olduğunu 
yaşamaları için bu daveti 
yaptığını belirtti.

EĞİTİM 4.0’IN 
İLK ADIMI
Ege Üniversitesi 

Rektörü’nün kendisini 
ziyarete geldiğinde Sanayi 

4.0 ile ilgili bir şeyler 
yapmaları gerektiğini dile 
getirdiğini, sanayiciler 
olarak nitelikli eleman 
bulabilmek adına 
kendilerinin de bunu 
istediğini ancak bu konuyu 
aşabilmek için öncelikli 
Devlet politikasına ihtiyaç 
bulunduğunu, ilkokuldan, 
liseye, meslek liselerinden 
üniversiteye kadar 
uygulanacak bir sisteme 
ihtiyaçları olduğunu dile 
getirdiğini söyledi. 

Aynı görüşmede 
akıllı onarım makinaları 
konusunda belki bir 
çalışma yapabileceklerini 
konuştuklarını, çünkü 
akıllı bakımı yapılmayan 
makinaların üretim 

Yorgancılar: Ekonomik 
reformlar gerçekleştirilmeli

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
ekonominin 
siyasetin gölgesinde 
kalmaması 
ve reformlar 
konusunda zaman 
kaybedilmemesini 
istedi. Yorgancılar, 
“Başbakan 
Yıldırım’ın 
ekonomiye 
yaklaşımını ve 
65. Hükümetin 
icracı yapısını  
önemsiyoruz” 
mesajını verdi.
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verimliliğindeki etkisinin 
yüzde 35-40’lara vardığını, 
bunun etkisini maalesef 
sanayicinin yaşadığını 
dile getiren Yorgancılar, 
akıllı bakımın; cep 
telefonundaki program 
sayesinde bir makinanın 
ne zaman fabrikaya 
geldiğini, bakımının ne 
zaman yapıldığını, son 
yapılan bakımda hangi 
parçalarının değiştiğini 
ve yedek parçanın 
yerli mi yoksa ithal mi 
olduğunu, servisinin kendi 
fabrikanız tarafından mı 
yoksa dışarıdan hizmet 
alınarak mı yapıldığını, 
sistem durduğu anda 
üretim maliyetinin ne 
kadar olduğu gibi her 
türlü bilginin görülmesi 
olduğunu söyledi. Dünyada 
bir çok ülke bu sistemi 
kurabiliyorsa Türkiye’nin 
de üniversitelerinden 
destek alarak bunu çok 
rahat yapması gerektiğine 
inandığını, ki bu görüşünü 
hocalar ile paylaştığında 
bunu yapabileceklerini 
dile getirdiklerini, bunun 
üzerine üniversiteye iki 
tane protatip makine 
verdiğini, o makine ile ilgili 
çalışmalara başladıklarını, 

amacın kontine hatlarda ve 
direkt tek başına çalışan, 
dik işlem merkezi CNC 
ünitelerinde, bakımların 
akıllı bir şekilde 
yapılabilmesini sağlayacak 
sistemin oluşturulması 
olduğunu söyledi. 

DİJİTAL DÜNYA
Ender Yorgancılar, 

Avrupa Birliği’nin 
Dijital Strateji Paketini 
açıkladığını, her ne kadar 
Almanya Bosch işbirliği 
ile bir adım atmış olsa 
da Avrupa Birliği’nin 
Sanayi 4.0’ı ne şekilde 
tüm sistemin içine entegre 
edilebileceği ile ilgili bir 
çalışma gerçekleştirdiğini, 
AB Komisyonu’nun 
Avrupa Sanayi’sini 
dijital sistemlerle entegre 
etmek amacıyla, tüm 
üye ülkeler düzeyinde 
tek bir “Dijital Piyasa” 
oluşturduğunu, her bir 
ülke için farklı eylem planı 
hazırlandığını, bu sisteme 
adapte olamayanların ciddi 
kayıplar yaşayacağını 
vurguladı. 

McKinsey tarafından 
yapılan bir çalışmada 
dünyayı değiştirecek 12 
teknolojinin sıralandığını, 

her birinin aslında Sanayi 
4.0’ın, dijitalleşmenin 
neden öne çıktığını açıkça 
ortaya koyduğunu, söz 
konusu 12 teknolojiden 
ilk sırada yer alan mobil 
internetin 2025 yılında 
en az 3.7 olmak üzere en 
çok 10.8 trilyon dolarlık 
bir ekonomik etkisinin 
olmasının beklendiğini, 
ayrıca tüketicilerin bu 
ileri teknolojiler sayesinde 
daha düşük maliyetli ve 
daha kaliteli ürünlere, 
daha temiz bir çevreye 
ve daha iyi bir sağlık 
sistemine kavuşacaklarının 
öngörüldüğünü dile getirdi.

KÜRESEL KRİZLER
G-7 ülkelerinin 

yapmış olduğu toplantı 
sonrasında sonuç 
bildirgesi yayınlandığını, 
buna göre; 1. derecede 
sığınmacı krizinin, 2. 
derecede terörle mücadele 
konusunun gündeme 
geldiğini dile getiren 
Yorgancılar, Ukrayna-
Rusya çatışması, Orta 
Doğu barış süreci, Suriye 
savaşı, Doğu ve Güney 
Çin Denizi’nde gerilim, 
Kuzey Kore’nin son 
zamanlarda yapmış olduğu 

nükleer denemelerin dünya 
üzerindeki etkileri, küresel 
ölçekteki yolsuzlukla 
mücadele, iklim değişikliği 
ve enerji yatırımlarının 
desteklenmesi ile 
ilgili konuların sonuç 
bildirgesinde yer aldığını 
söyledi. 

HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ 
EKONOMİ OLUYOR
EBSO Yönetim 

Kurulu Yorgancılar, 
G-7 toplantılarında 
Türkiye’yi ilgilendiren 
önemli konular varken, 
bir de TTIP konusunun 
da önemine bir kez daha 
değinmek istediğini, 
çünkü sanayiciler olarak 
kendilerini yakından 
ilgilendirdiğini, bu 
bağlamda bir avantajları 
bulunduğunu zira 
yıllar sonra İzmir’den 
Başbakanımız olduğunu 
ve Binali Yıldırım’ın 65. 
hükümeti kurmasıyla 
birlikte ilk grup 
toplantısında yaptığı 
konuşmada; “Ekonomi 
demek para demek değildir 
ve banka demek değil, 
ekonomi demek üretmek 
demektir” ifadelerini 
kullandığını, bunun 
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sanayiciler açısından 
çok önem taşıdığını, 
Yıldırım’ın sanayicinin 
önündeki sıkıntıları, 
problemleri biran önce 
ortadan kaldırıp, Türkiye’yi 
yüzde 6’nın üzerinde 
büyüyen, yüzde 11’lere 
çıkmış işsizlik verilerini 
yüzde 7’lere indiren, 
kişi başı gelirleri 25 bin 
dolarlara ulaşan bir ülke 
haline getirmesi gerektiğini 
ifade etti.

10-11 Mayıs 2016 
tarihlerinde 72.TOBB 
Genel Kurulu’nun 
Ankara’da “Türkiye 
Hepimizin” genel teması 
ile gerçekleştirildiğini 
hatırlatan, toplantıda 
yapılan konuşmaların 
basında detaylı şekilde yer 
aldığını söyledi. 

Türkiye’nin bugün 157 
milyar dolar ihracat yapar 
konumda olduğunu, yüzde 
92’sini sanayi ürünlerinin 
oluşturduğunu, ülke olarak 
üretebildiğimizi, ancak 
ham maddemizi kendimiz 
üretebilir konumda 
olmadığımızı, teknoloji 
üretemediğimizi, orta 
teknolojili ürünler üretebilir 

seviyede kaldığımızı, 
bir türlü ileri teknoloji 
üreten ülke konumuna 
gelemediğimizi, en 
büyük eksikliğin burada 
olduğunu, önce bu konuyu 
çözüme ulaştırmamız 
gerektiğini söyledi. 

Ender Yorgancılar, 
Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu tarafından 
özellikle yatırımlardaki 
bürokratik engellerle ilgili 
konularda çalışmaların 
yürütüldüğünü, son olarak 
yapılan çalışmada ilgili 
Bakanlarımızın da iradeleri 
ile belirlenen maddeler 
arasından 10 tanesinin 
TBMM’ne görüşülmek 
üzere gönderildiği söyledi. 
Bu maddeler arasında; 
teşviklerin koordinasyonu 
için birimler kurularak, 
teşviklerin tanıtımının 
tek elden yapılması ve 
başvurunun kolaylaşması, 
damga vergisinde kapsamın 
2017’de geçerli olmak 
üzere sınırlandırma 
yapılarak bazı alanlarda 
muafiyet sağlanması, 
KDV iade sürecinin Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın 

eylem planı kapsamında 
basitleştirilerek, finansman 
sorunlarının rahatlatılması, 
inşaat izinleri başta olmak 
üzere yatırımda gereken 
izinlerin koordinasyonu 
ve basitleştirilmesi için 
3 ay sonra yapılacak 
YOİKK’e kadar çözümler 
geliştirilmesi, çok uluslu 
şirketlerin bölgesel 
yönetimlerinin Türkiye’ye 
çekilmesi için Dubai, 
Singapur’a benzer destekler 
sağlanması, yabancı 
sermayenin çekilmesi 
kapsamında nitelikli 
yabancıların çalışma 
izinlerinin kolaylaştırılması 
için kanun çıkarılarak, 
Turkuaz Kart uygulamasına 
geçilmesi, çekin itibarının 
artırılması için kare kodlu 
çekin zorunlu olması, 
tacirler arası ticaretin 
daha güvenli yapılması 
için tacirler arasındaki 
işlemlerde ipotek 
harcının kaldırılması, 
Ar-Ge teşviklerinde 
farklı kanunlar arasında 
çakışmaların ayıklanarak, 
yeknesak bir uygulamaya 
geçilmesi, küçük meblağlı 
ticari alacaklarda 

Türkiye’deki yüksek 
işsizlik rakamlarına 
dikkat çeken Ender 
Yorgancılar, her 
zaman övündükleri 
genç nüfusun 
nitelikli eğitim 
almasının da altını 
çizerken, “İşsizlik 
oranı yüzde 11’lerde 
iken Türkiye’nin 
yaş ortaması 30 ile 
önemli bir noktada 
bulunmaktadır. 
TÜİK’in son 
çalışmasında 
ortalama yaşın 
2023 yılında 34, 
2050 yılında ise 
42.9’a çıkacağı 
tahmini yapılıyor. 
Yaşlanan nüfusumuz 
için bugünden 
avantajımızı iyi 
kullanıp önlem 
almalıyız” dedi.
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mahkemeye gitmeden 
sorunu çözecek tahkim 
ve arabuluculuk gibi 
yöntemlerin teşvik edilmesi 
gibi konuların yer aldığını 
belirtti.

Takip ettikleri 
ekonomik göstergeler 
arasında, özellikle 
dikkat edilmesi gereken 
konunun işsizlik oranı 
olduğunu, son aylarda 
işsizlik oranının yüzde 
11 seviyesindeki seyrini 
devam ettirdiğini dile 
getiren Yorgancılar, burada 
sanayi istihdamındaki 
azalmanın altını çizmek 
istediğini söyledi. Geçen 
yılın ocak ayından, bu 
yılın şubat ayı aralığına 
bakıldığında sanayide 
73 bin kişilik kayıp söz 
konusu iken aynı dönemde, 
tarım ve hizmetler 
sektörü istihdamında artış 
gerçekleştiğini, SGK 
verilerine göre bu dönemde 
yapılan karşılaştırmada, 
esnaf sayısı 79 bin, çiftçi 
sayısı 89 bin azalırken, 
kamu çalışanı sayısının 
130 bin arttığı sonucunun 
ortaya çıktığını, bu 
sonucun son derece önemli 
olduğunu vurguladı. 

EĞİTİMLİ GENÇ NÜFUS 
AVANTAJIMIZ
Her zaman 

övündüğümüz, en büyük 
avantajımız olarak 
gördüğümüz genç 
nüfusumuzu ne yazık ki, iyi 
değerlendiremediğimizin, 
nitelikli eğitimi 
veremediğimizin altını 
her zaman çizdiklerini 
söyleyen Yorgancılar, 
işsizlik oranı yüzde 
11’lerde iken, bugün 
Türkiye’nin, yaş ortalaması 
olan 30 ile önemli bir 
noktada yer aldığını ancak, 
TUİK tarafından yapılan 

bir çalışmada ortalama 
yaşın 2023’te 34, 2050’de 
42.9’a çıkacağı tahmininde 
bulunulduğunu, yaşlanan 
nüfusumuz için bugünden 
bu avantajımızı çok iyi 
kullanarak, önlem almamız 
gerektiğini belirtti. 

FORBES ve Amerikan 
İstihdam Kurumu 
verilerine göre; ABD’de 
yaşayan Hintlilerin yüzde 
73’ünün yönetim, bilim 
ve sanat gibi üst düzey 
görevlerde çalıştığı, NASA, 
Microsoft, Google, Intel, 
Nokia, Softbank, Sandisk, 
Adobe, Pepsi, Citigroup, 
Harman International,  gibi 
şirketlerde Hindistanlıların 
CEO’luk ve diğer üst düzey 
yöneticilik görevlerinde 
bulunduğunu söyleyen 
Yorgancılar, bunun bir 
tesadüf olmadığını, 
Hindistan’ın, ucuz işgücü 
mantığıyla geçmişte 
yazılım sektörünü 
tercih etmiş olmalarının 
avantajını kullanarak, 
bugün yazılımda söz sahibi 
olmayı başardığını söyledi.

YORGANCILAR 
KONULARI 
DEĞERLENDİRDİ
EBSO Meclis 

Üyesi sanayicilerin 
gündeme getirdiği 
konuları değerlendiren 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Süha 
Kahraman’ın dile getirdiği 
Eşdeğer Parça Danışma 
Kurulu’nda EBSO’nun da 
yer alabilmesi için gerekli 
çalışmayı yapacaklarını 
ifade ederken, TAYSAD’ın 
uyguladığı sosyal 
sorumluluk projesinin bir 
benzerini EBSO olarak 
yapmaya her zaman 
hazır olduklarını belirtti. 
Dünyanın dört bir tarafında 
gerçekleştirilen fuarların 

takibinin Odamızca 
yapılarak üyelere 
duyuru gönderildiğini 
hatırlatan Yorgancılar, 
TOBB vasıtasıyla da fuar 
duyurularının üyelere 
gönderildiğini, fuara 
katılmak isteyen üyelere 
KOSGEB desteği de 
alınarak yardımcı olmaya 
gayret ettiklerini, yine 
fuarda yer bulamayan 
sanayiciler olursa yer 
tahsisi konusunda da 
ellerinden gelen desteği 
gösterdiklerini söyledi. 

BMC’nin yatırım 
için ruhsat alamaması 
ile ilgili konuyu ilk defa 
duyduğunu, eğer Sanayi 
Odası ile irtibata geçilerek 
destek talep edilseydi belki 
ruhsat almada yardımcı 
olabileceklerini belirten 
Yorgancılar, zira Kenan 
Yavuz’un PETKİM’in 
CEO’su olduğu dönemde 
ruhsat ile ilgili yaşanan 
sorunu çözebildiklerini 
ifadeyle sektörlerde ya 
da firma bazında yaşanan 
sıkıntılar kendilerine 
iletilmediği takdirde 
bilme gibi bir durumları 

olmadığını, sorunlar 
kendilerine ulaştırıldığını 
takdirde çözüm için 
ellerinden gelen gayreti 
gösterdiklerini belirtti.

Sigorta konusunun 
ilerleyen zaman içerisinde 
çok gelişim ve değişim 
gösterdiğini söyleyen 
Yorgancılar, eskiden 
sigorta yaptırılacak 
değerin mali boyutu 
belirlenip neleri kapsaması 
isteniyorsa o yönde bir 
poliçe hazırlanırken, artık 
bir sektör haline geldiği 
için mutlaka dışarıdan 
hizmet alma mecburiyeti 
oluştuğunu söyledi. Ender 
Yorgancılar, Türkiye’deki 
tüm sigorta ve eksperlerin 
TOBB’daki sorumlusu 
olduğu için sigortacılıkta 
yaşanan sıkıntıları, 
karşılaşılan problemleri 
bildiğini, dolayısıyla ne 
kadar iyi poliçe yaptırılırsa 
yaptırılsın arkasında 
yazan şartların içinde 
mutlaka uymayan bir 
taraf bulunduğunu, bu 
nedenle yaptırılan sigorta 
poliçelerinin belli bir 
dönemde güncellenecek 
şekilde, enflasyon 
rakamlarına göre, bir 
eksper veya broker aracılığı 
ile ihaleye çıkılıp, bir çok 
firmadan teklif alınarak 
sonuçlandırılmasında yarar 
gördüğünü vurguladı.

Mert Aydoğdu’nun 
dile getirdiği akaryakıt 
tankı ile ilgili konunun 
Boya Yönetmeliği’nde 
düzenleme yapılması 
talebiyle Yönetime 
geldiğini, konuyla ilgili 
çalışmaları sürdürdüklerini, 
çözümü hususunda gerekli 
girişimde bulunacaklarını 
belirterek, aynı şekilde 
işbaşı eğitim programının 
devamı hususunu da takip 
edeceklerini dile getirdi.

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 
Türkiye’nin bugün 
157 milyar dolarlık 
ihracatının yüzde 
92’sini sanayi 
ürünlerinin 
oluşturduğunu 
belirterek, öncelikle 
hammadde ve ileri 
teknoloji üreten 
ülke konumuna 
gelmemiz 
gerektiğini 
vurguladı.
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Bosch Türkiye ve 
Ortadoğu Başka-
nı Steven Young, 

dünyada dördüncü sanayi 
devrimi olarak değerlen-
dirilen “Sanayi 4.0”da, 
kazaları ortadan kaldırma 
ve insanların hayatını kur-
tarmanın en önemli hedef 
olduğunu belirterek, “Her 
yıl ortalama 1.2 milyon 
insan kazalardan ölüyor, bu 
kazaların yüzde 90’ı sürücü 
hatası. Biz bu konuda 
çalışmaya 2010 yılında 
başladık” dedi. 

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın (EBSO) Mayıs 
Ayı Meclis Toplantısı’na 
konuk olan Young, İzmirli 
sanayicilere yaptığı ‘Bir 
devin dönüşümü’ adlı 
sunumda 130 yıllık şirketin 
buji ile başlayan ve otomo-
tiv, yan sanayi, dayanıklı 
tüketim, enerji ve bina gibi 
4 sektöre yayılan yolcu-

luğunu anlattı. Sanayide 
gerçekleştirilen yeni üretim 
teknikleri üzerinde duran 
Young, 10 yıllık periyotta 
imal edilecek ürünlerin 
kişisel ağırlıklı olacağına 
işaret ederken, uzaktan 
kontrol edilebilecek, sensör 
kontrollü, insan gücü 
kullanmadan çalışabile-
cek nitelikler taşıyacağını 
anlattı.

BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ
Steven Young, 

Türkiye’nin geçmişte 
teknolojide geri kaldığı-
nı, ancak Sanayi 4.0’ın 
önemli fırsatlar sunduğunu 
belirtirken, “Bundan önceki 
Sanayi 1, 2 ve 3’ün Türkiye 
olarak neresindeydik? 
Şimdi bu dalgalanmanın 
da gelip geçmesini mi 
bekleyeceğiz, yoksa içinde 
mi yer alacağız? Biz Bosch 
olarak merkezimizle bera-

ber hem Türkiye’de hem 
yurt dışında tedarikçileri-
mizden ayak uydurmalarını 
isteyeceğiz. Bu konuda 
ellerinden tutup birlikte 
büyüyeceğiz. Biz bunu 
yapmazsak rakiplerimiz 
yapacak. Bu yolda engelleri 
aşmamız lazım. Bu süreçte 
öncelikle kesintisiz iletişim 
ve enerjiye ihtiyacımız var” 
diye konuştu.

ESNEKLİK, KALİTE, 
VERİMLİLİK
Bosch’ta 175 bin 

kişinin çalıştığını, 150 
ülkede 70 milyar liralık 
ciro yaptığını belirterek, 
gelirde en büyük payın 
yüzde 60 ile otomotiv yan 
sanayide olduğunu vurgu-
ladı. Cironun yüzde 9’unu 
Ar-Ge’ye harcadıklarına 
dikkat çeken Young, yılda 
5 bin 500 patent, günde 22 
patent başvurusu yaptıkları 

Sanayi 4.0’da öncelik insana
EBSO Meclis 
toplantısına konuk 
olan Bosch Türkiye 
ve Ortadoğu 
Başkanı Steven 
Young, Sanayi 
4.0’ın Türkiye’ye 
önemli fırsatlar 
sunduğunu ifade 
ederken, Türkiye’nin 
de bunun içinde 
yer almasını 
destekleyeceklerini 
bildirdi. Young, 
Sanayi 4.0 ve bulut 
teknolojisi ile 
gelecekte zaman 
kaybı olmaksızın 
israfı ve hatayı en 
aza indirerek kişiye 
özel üretimlerin 
artacağını dile 
getirdi.
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zamanlar olduğunu ifade 
etti.

Steven Young, 
Bosch’un “Sanayi 4.0” 
vizyonunu örneklerle 
ortaya koyarken, dünya-
da sanayi 4.0’a geçen ilk 
şirketlerden biri olduğuna 
dikkati çekti, “250 fabri-
kanın 100’den fazlasında 
Sanayi 4.0’a geçtik. Bu 
bize hız, esneklik, yüksek 
kalite ve verimlilik sağladı. 
Bursa’daki dizel enjektör 
fabrikası, dünyada Sanayi 
4.0 uygulamasına geçen 
ilk fabrikalardan birisi. Bu 
fabrikalardaki teknoloji-
lerde sensörler üretimi ve 
verimliliği gözlemleme 
açısından önemli bir yere 
sahip. Bu şekilde 1 milyar 
euro tasarruf öngörüyoruz 
2020 yılına kadar. Bunun 
yayılmasında öncü olmak 
istiyoruz. 1 milyar tasarruf 
ve 1 milyar gelir elde etme-
yi hedefliyoruz” dedi.

Dördüncü sanayi dev-
riminin internet ve bulut 
teknolojisine dayandığını 
vurgulayan Young, 1997 
yılında internete bağlı 6 
milyon cihazın bulunduğu-
nu hatırlatarak, “Bu miktar, 
2007’de 50 milyar cihaza 
yükseldi. 2020 yılında da 
dünyanın nüfusu 8 milyara 
ulaşacak ve 7 milyar insan 
internet üzerinde birbirine 
bağlı olacak. Bunu Endüst-
ri 4.0’a nasıl çevireceği-
mizin yollarının aranması 
gerekiyor. İşin temeli 
bağlantı. Otonom sürüş 
diye bir tabir var. Araçların 
kendi kendini kullanabilme 
özelliği. Akıllı ev diye bir 
tabir var. Evin içindeki 
cihazları cep telefonun-
dan açıp kapatıyorsunuz. 
İnternet ve bulut üzerinden 
bağlanabilme özelliği çok 
önemli. Gelecekte hayatı-
mızı bu şekillendirecek” 

diye konuştu.
Özellikle otonom sürüş 

konusunda çalışmalarına 
ağırlık verdiklerini aktaran 
Young, “Kazaları ortadan 
kaldırmak, insanların ha-
yatını kurtarmak en önemli 
hedef. Her yıl ortalama 1.2 
milyon insan kazalardan 
ölüyor, bu kazaların yüzde 
90’ı sürücü hatası. Biz bu 
konuda çalışmaya 2010 
yılında başladık. Araçlar 
kendi kendini sürmeye baş-
ladı. Şerit takip, otomatik 
park ve otomatik fren sis-
temleri gelişti. 2023 yılında 
araç tamamen kendini her 
koşulda kullanabilecek. 
Araçlar kaza yapmayacak, 
ABS frene ve hava yastı-
ğına ihtiyaç kalmayacak. 
İçten yanmalı motorlar 
2050’ye kadar azalan bir 
şekilde devam edecek. Bi-
zim öngörümüz, 2025’ten 
sonra içten yanmalı ile 
elektrik motor maliyeti 
birbirine yaklaşacak. Daha 
sonra ibre elektrik motor-
lara dönecek” ifadelerini 
kullandı. 

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM
Steven Young, insanla-

rın bir ürün alırken rasyo-
nel düşünmeye çalıştığını 
ancak duyguları ile karar 
verdiğini aktararak, Sanayi 
4.0 ve bulut teknolojisi ile 
gelecekte standart üretim-
lerin azalacağını, zaman 
kaybı olmaksızın, israfı 
ve hatayı en aza indirerek 
kişiye özel üretimlerin 
artacağını dile getirdi.

GELECEĞİN MESLEĞİ 
YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ
Bosch Türkiye ve 

Ortadoğu Başkanı Ste-
ven Young, Sanayi 4.0 
için kesintisiz enerji ve 
kesintisiz iletişim olması 

gerektiğini vurgulayarak, 
sanal ortamdaki güvenlik 
konusunun önemli bir hale 
geleceğini, siber saldırılara 
karşı, yazılım mühendis-
liğinin dünyanın en çok 
aranan mesleklerinden biri 
olacağını savundu. 

Yazılım mühendisi ye-
tiştirmeye büyük önem ver-
diklerini ifade eden Young, 
bu konuya ilgili çocukları 
6-7 yaşlarından itibaren 
yetiştirmeye başladıklarını 

söyledi. 
Teknolojideki ge-

lişmelerle birlikte yeni 
mesleklerin ortaya çıkaca-
ğını anlatan Young, “Yeni 
işler meslekler oluşacak. 
Varlığın dağılımı belki 
sorgulanabilir ama tekno-
lojiler yeni iş sahaları açar 
diğerleri kapanır. Kapana-
cak alanlardaki iş sahipleri 
yeni açılacak yerler için 
eğitilir. Dünyada bu böyle 
yapılır” dedi.

Sensörlerin önemine değinen Steven Young, 
Bosch’un sensör konusunda dünya lideri olduğunu, 
geçen yıl 1.6 milyar adet sensör ürettiklerini belirterek, 
Ekim ayında sensörlü fırın ve kameralı buzdolaplarının 
satışına başlanacağını söyledi. Young, şöyle konuştu: 

“Kadınların hayatını daha konforlu hale getirmek 
için Ekim ayından itibaren sensörlü fırınlar çıkacak. 
Sensör fırındaki rostoyu oksijen seviyesine göre 
ayarlayıp istediğiniz şekilde kızartacak. Siz cep telefo-
nunuzdaki akıllı ev aplikasyonu ile fırındaki rostonun 
kızardığını göreceksiniz. Ekim’de aynı zamanda ka-
meralı buzdolabı da çıkacak. Örneğin, markettesiniz 
snapchat çekiyorsunuz. Kameralı buzdolabında kaç 
limon kalmış, yumurta var mı, dolapta ne eksikse ona 
göre alışveriş yapıyorsunuz.”

Kameralı buzdolabı
sensörlü fırın
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Süha Kahraman
Otomotivde 
eşdeğer parça 
dönemi
EBSO Meclis Üyesi 

Süha Kahraman, T.C. 
Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı’nın 2015/2 
sayı ve 13.01.2015 tarihli 
genelgesi ile Türkiye’de 
‘Eşdeğer Parça’ döneminin 
başladığını hatırlattı. 
Kahraman, otomotiv yan 
sanayini desteklemek 
amacıyla başlatılan 
uygulamada belgelendirme 
görevinin iki yıl süre 
ile TSE’ye verildiğini, 
konuyla ilgili teknik 
kriterleri oluşturmak 

için nihai çalışma grubu 
oluşturulduğunu, Eşdeğer 
Parça Danışma Kurulu 
Üyeleri’nin TSE tarafından 
atandığını, bu kurulda; 
Hazine Müsteşarlığı, 
İstanbul Ticaret Odası, 
Taşıt Araçları Yan Sanayi 
Derneği, Taşıt Araçları 
İhtisas Sanayi Müstakil 
İşadamları Derneği, 
Otomotiv Distribütörleri 
Derneği, Bilim Sanayi, 
Odalar Birliği Otomotiv 
Birliği, Otomotiv Satıcılar 
Derneği’nden temsilcilerin 
yer aldığını, ancak ciddi 
katkılar sağlayacağı 
görüşüyle bu kurulda 
EBSO’nun da yer alması 

için talepte bulunulmasını 
temenni etti.

MESLEK OKULLARINA 
EĞİTİM DESTEĞİ
Süha Kahraman, 

TAYSAD’ın “Atma 
Değerlendir, Meslek 
Okullarını Güçlendir” 
adı altında bir sosyal 
sorumluluk projesi 
bulunduğunu, iki senedir 
1840 tane ölçüm aletini 64 
tane teknik liseye hediye 
ettiğini, bu projeye özellikle 
İzmirli firmaların çok 
katkı sağlaması nedeniyle 
TAYSAD Başkanının 
İzmirli firmalara teşekkürü 
bulunduğunu dile getirerek, 

kendisinde 150-200 kumpas 
mikrometresi bulunduğunu, 
EBSO’nun da bunun gibi 
bir proje hazırlayarak 
teknik okullara destek 
olabileceğini düşündüğünü 
söyledi. 

DÜNYA YATIRIMCIYA 
KOLAYLIK SAĞLIYOR
Mayıs ayında 

dünyanın en büyük fuarı 
olan BAUMA fuarına 
katıldığını, 3 bin 400 
katılımcının yer aldığı 
fuarı 580 bin kişinin 
ziyaret ettiğini, 10 sene 
sonra fuarda 3 metre kare 
yer bulabildiğini dile 
getiren Kahraman, inşaat 

Sanayicinin gündemi 
sektörler ve ekonomi
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi 

sanayiciler, yurt içinde politik gelişmeler ve 
terörle mücadele ortamı, uluslararası alanda 

başta Avrupa ile Ortadoğu’da yaşanan olayların 
gündeme hakim olduğu dönemde ekonomiyi 
de öne çıkaracak söylemlere imza attı. Küresel 
ekonomik rekabette nitelikli istihdamın önemini 
gündeme getiren İzmirli sanayiciler, işbaşı eğitim 
programlarının yeniden başlatılmasını isterken, 
tasnif dışı bıraktıkları alet ve edevatın meslek 
okullarında uygulamalı eğitimi desteklemek üzere 

değerlendirilmesini sağlayacak projeye de katılım 
çağrısı yaptı. Dünyanın hemen bütün ülkelerinin 
yatırımcı çekmek için destek verirken Türkiye’de 
ise çeşitli yasal ve bürokratik engeller çıkarıldığını 
aktaran sanayiciler, uygulamalardaki aksaklıkların 
giderilmesini, işveren üzerindeki istihdam yüklerinin 
de azaltılmasını istedi. EBSO Meclis Üyesi 
sanayiciler ayrıca Suriyeli sığınmacıların yerleşme 
ve niteliklerine göre istihdamı konularında da 
Türkiye’nin düzenini bozmayacak şekilde düzenleme 
yapılması gerektiğini savundu.
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makinaları ile ilgili her 
türlü üretim yapanların bu 
fuarı gezmesini önerdi. 
Almanya, Amerika, 
İrlanda, Bulgaristan, 
Portekiz, İspanya, İran, 
Güney Afrika, Çin’den 
stantlarını ziyaret edenlerin 
kendi ülkelerinde yatırım 
yapmaları konusunda 
ısrarcı olduklarını belirten 
Kahraman, küçük firma 
oldukları için yatırım 
yapmalarının pek mümkün 
olmadığını söyleseler de 
ziyaretçilerin oldukça ısrarlı 
davrandığını, Michigan’da 
5 kişilik yatırım yapsanız 
dahi 5 sene boyunca mali 
müşavirlik, muhasebe 
desteği verebileceklerini, 
10-20-30 sene 
boyunca 1 dolara yer 
kiralanabileceğini dile 
getirdiklerini haber verdi.

Kahraman, kendisine 
gelen bu tekliflerden sonra 
BMC Müdürü ile yemek 
yerken Türkiye’deki 
üretim yapma zorluklarını 
konuştuklarını, BMC’nin 
10 senedir yatırım olmadığı 
için yeni bir hat yapma 
kararı alması üzerine, 
mevcut iki bina arasına 
hattın yapılmasının 
planlandığını ama ruhsat 
alınamadığı için başka 
bir yerde yatırım yapmak 
zorunda kalındığını dile 
getirerek, ülke olarak 
hem yabancı firmalar 
gelsin ve ülkemizde kalsın 
istiyorken hem de bu tip 
zorluklar çıkarılmasını 
meclis üyelerinin dikkatine 
sunmak istediğini söyledi. 

Sanayi 4.0’ı sadece 
sanayide uygulanabilir 
olarak düşünürken aslında 
her yerde uygulanabilir 
olduğunu öğrendiğini 
ifade eden Kahraman, 
sadece üretimde değil, 
Güney Afrika’daki bütün 

maden ocaklarının 4.0 ile 
yapıldığını örnek olarak 
gösterdi.

Kürşad Yuvgun
İşbaşı eğitim 
programı sürmeli
EBSO Meclis Üyesi 

Kürşad Yuvgun, işbaşı 
eğitim programlarının 
son derece doğru bir 
çalışma olduğunu ve 
desteklediğini söyledi. 
Uygulama ilk başladığında 
çalışanlar tarafından 
olumlu seyrederken, bu 
aralar programa dâhil 
olacak iş gören bulmakta 
sıkıntı yaşadıklarını 
dile getiren Yuvgun, 
sebebinin ne olduğunu 
araştırdıklarında enteresan 
bir sonuçla karşılaştıklarını, 
bu programa 
katılanların çalıştıkları 
sürenin emeklilikten 
sayılmayacağını 
öğrenmeleri nedeniyle 
programa katılmadıklarını 
belirtti. Yuvgun, konuyu 
İŞKUR yöneticisine 
aktardığında, aslında haklı 
olunduğunu, bu konuda 
çok fazla suiistimal olduğu 
için kamu kanadının yasal 
düzenleme yapmaktan 
çekindiğini dile getirdiğini, 
teşhisin doğru ama 

tedavinin yanlış olduğunu 
söyledi. 

Kürşad Yuvgun, 
bilindiği üzere çalışanlar 
ile ilgili ödenen SGK 
primlerin tamamının iş 
gören mali mesuliyeti ile 
ilgili olduğunu ve iş gören 
mali mesuliyeti ile ilgili 
herhangi bir mali mesuliyet 
primi bulunmadığını, 
yaşanacak bir iş kazası 
sonrasında iş gören veya 
ailesi tarafından işverene 
maddi, manevi tazminat 
davaları açılabildiğini, 
iş kazaları sonrasında 
SGK’nın da bir takım 
tazminatları ödediğini ama 
sonra bunu işverenden 
tahsil ettiğini ve bu durum 
karşısında işverenin kendini 
koruyabileceği herhangi bir 
prim ödemesi olmadığını 
belirtti. Ancak, ihtiyari mali 
mesuliyet sigortası poliçesi 
satın alınarak, işverenin 
kendisini koruyabileceğini, 
sadece satın alınan bu 
poliçenin çalışabilmesi 
için iş görenin bordrolu 
eleman olması gerektiğini 
vurguladı.

İşbaşı eğitim programı 
dahilinde çalışanın 
başına bir şey gelmesi 
durumunda kamu 
kanadının tüm sorumluluğu 

üzerine aldığını belirten 
Yuvgun, SGK’nın da 
aynı şeyi söylediğini 
ama durumun böyle 
olmadığını, yaşanacak 
olumsuz bir durum 
karşısında tatsız sonuçlar 
ile karşılaşılabileceğini 
söyledi. Kürşad Yuvgun, 
şirket olarak konuyla ilgili 
olarak gerçekleştirdikleri 
araştırma sonrasında bir 
düzenleme yaptıklarını, 
satın aldıkları, mali 
mesuliyet sigortası 
poliçesine işbaşı eğitim 
programı çerçevesinde 
çalışanlar ile ilgili 
tazminat yükümlülüğünü 
de ilave ettirdiklerini 
belirtti. Benzer durumda 
stajyerlerle ilgili herhangi 
bir tazminat sorumluluğu 
olmamasına rağmen 
istenirse bu konunun da 
poliçeye konabileceğini 
söyleyen Yuvgun, yaptıkları 
uygulama ile kendilerini 
koruma altına alsalar 
da bu konunun mutlak 
suretle yasa komisyonuna 
taşınması ve çözüm 
aranması gerektiğini 
yoksa mağduriyetlerin 
yaşanmasının kaçınılmaz 
olduğunu belirtti. 

Kürşad Yuvgun, Ege 
İhracatçı Birlikleri’nde 
Denetim Kurulu Üyeliği 
yaptığını, kendilerine 
gönderilen raporları 
incelediğinde ihracat 
rakamları içinde “domates 
ketçabı ve soslar” 
kısmındaki rakamların 
küçüklüğünün dikkatini 
çektiğini, bunun arttırılması 
ve gerekli teşviklerin 
verilmesi yönünde bir takım 
çalışmalar başlatıldığını 
ama Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak da girişimde 
bulunulmasını talep 
ederek, bu konuda en ufak 
bir teşvik bulunmadığını 

Süha
Kahraman

Kürşad
Yuvgun
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söyledi. Yuvgun, sanayiciler 
olarak bu tip ürünleri son 
derece iyi üretebilecek 
bilgi, teknoloji ve donanıma 
sahip olduklarını, sadece 
devlet tarafından ufak 
bir dokunuşa ihtiyaçları 
bulunduğunu dile getirdi. 

Mert Aydoğdu
Yasadaki 
değişiklik üretimi 
zorlaştırıyor
EBSO Meclis Üyesi 

Mert Aydoğdu, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nın 
çıkardığı kanunlar ve 
kanunlarda yaptığı radikal 
değişikliklerde firmaların 
ciddi sıkıntılar yaşadığını, 
bilindiği üzere antrepoya 
inen malın değeri ve vergisi 
kadar teminat mektubu 
istenmesi hususunun 
bir günde çıktığını, bu 
ani değişikliğin malın 
maliyetini, ihracatını 
ciddi etkilediğini, yapılan 
girişimler ile konunun 
çözülmesini sağladıkları 
ama kanunda bir değişiklik 
yapılıyorsa ciddi olarak 
her yönüyle araştırılıp 
görüş alınarak düzenleme 
yapılması gerektiğini 
belirtti.

Aydoğdu, yeni 
bir yönetmelik daha 
çıktığını 13.02.2016 
tarih, 29623 sayılı 
Gümrük Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelikte; “Tankta 
bulunan serbest dolaşıma 
girmiş eşyanın, gümrük 
işlemlerinin bitirilmesini 
müteakip derhal antrepodan 
çıkarma işlemine başlanır 
ve çıkarılacak miktara bağlı 
olarak bu işlem akaryakıt 
antreposu tanklarına 
konulan eşya için 15 gün, 
diğer eşya için ise 60 
gün içinde tamamlanır” 
ifadesinin yer aldığını, 

normalde etil alkolü 60 
günde çekebilirken, kanunu 
çıkartırken akaryakıt 
tankı tanımı yapıldığı 
için tank terminallerinin; 
etil alkol konan tanka 
akaryakıt da konabileceği 
gerekçesiyle süreyi 15 
gün olarak baz aldığını 
söyledi. Aslında kanunun 
benzin ve akaryakıt 
tankları için çıkarılmış 
olmasına rağmen bütün 
tank terminallerinin 15 
günlük süre uygulamasını 
yaptığını, kanunda 
geçen “akaryakıt tankı” 
ifadesinin düzeltilmesi 
gerektiğini ifadeyle, bu 
konuda gerekli girişimlerde 
bulunulması hususunda 
Yönetim Kurulundan 
destek talep etti. Firma 
olarak işbaşı eğitim 
programından faydalanmak 
için müracaat edecekken, 
programın durdurulduğunu 
öğrendiklerini söyleyen 
Aydoğdu, programın 
devamını temenni 
ettiklerini belirtti.

Akın Dalan
Türkiye 
yaşananları 
hak etmiyor
EBSO Meclis Üyesi 

Akın Dalan, EBSO 

Meclisi’nin yerel bir 
meclis olduğunu, doğruları 
söyleyerek, ülkeyi doğru 
yöne sevk etmek üzere 
kendilerinin bu göreve 
seçildiğini ama maalesef 
bu mecliste kendisi de 
dahil olmak üzere uzun 
konuşmaların yapılmadığını 
söyledi. Şehitler verdiğimiz 
bir 19 Mayıs kutladığımızı, 
23 Nisan’ın okullarda 
sessiz sakin kutlandığını 
ki hakkının bu olmadığını, 
arabaların kapısına dayanan 
Suriyelileri gördüğünde 
bu ülkenin bunları hak 
etmediğini düşündüğünü 
söyleyen Dalan, 
zamanında kendilerinin 
de göçmen olduğunu, 
yiyecek ekmekleri yokken 
bile kimsenin kapısına 
dayanmadıklarını, var 
güçleriyle çalışarak 
bugünlere geldiklerini 
belirtti. Ülkeye alınan 
Suriyelilerin istedikleri 
gibi istedikleri yerde 
hareket etmelerini 
doğru bulmadığını dile 
getiren Dalan, belirlenen 
bölgelerde barınma 
ihtiyaçları karşılanıp başka 
bir ülkede yaşamaya ve 
çalışmaya adapte edildikten 
sonra halkın arasına 
girmelerine müsaade 

edilmesi gerektiğini, şu 
anda görünen manzaranın 
ciddi şekilde tedirgin edici 
olduğunu belirtti.

İŞVEREN ÜZERİNDEKİ 
YÜKLER AĞIR
Akın Dalan, ülke 

yönetiminde yer alan bir 
yetkilinin; “kâr düşkünü 
işverenlerin her biri, bir 
kişi istihdam etse işsizlik 
oranı düşer” ifadesini 
kullandığını, ancak ülke 
yönetiminde söz sahibi 
olanların asgari ücreti 
yüzde 38 arttırırken 
işverenin görüşünü 
almadığını, asgari ücrete 
getirilen yükler nedeniyle 
işverenin işletmesini 
korumaya çalıştığını 
bunu yapamayanların 
işletmelerini kapattığını, 
işsizliği düşürmek bir 
yana işsizliğin artmasına 
neden olunduğunu dile 
getirdi. Şimdi gündemde 
kıdem tazminatının 
dengelenmesi konusunun 
bulunduğunu hatırlatan 
Dalan, ‘Hükümet yüzde 
25’ini karşılasın, fona 
destek versin’ önerisine 
Maliye Bakanı’nın 
devlet bütçesinin bunu 
karşılayamayacağı yönünde 
beyanatta bulunduğunu, 
dünyanın hiçbir ülkesinde 
işveren üzerinde böylesine 
bir yük bulunmadığını, 
işveren olarak devletten 
destek değil, gerçek 
vergilerin tahsilini 
istediklerini vurguladı.

Sanayi 4.0’ı 
yakalayabilmek için 
eğitimin öneminden 
bahsederken imam hatip 
liselerinde 1 milyondan 
fazla öğrenci olduğuna 
dikkat çekmek istediğini 
söyleyen Dalan, çok daha 
fazlasının serbest sanat 
okullarında yer almasını 
temenni etti.

Mert
Aydoğdu

Akın
Dalan
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Ekonominin güç-
lenmesi, yatırım, 
üretim, istihdam ve 

ihracatın artması için gös-
terdiği çabalar kadar sosyal 
sorumluluk projeleri ile 
de örnek olan Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, Türkiye Ko-
runmaya Muhtaç Çocuklar 
Vakfı İzmir Şubesi’nin 
hayata geçirdiği Koruncuk 
Dostu İşyeri projesine des-
tek verdi. Koruncuk Dostu 
İşyeri plaketi, EBSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Koruncuk 
İzmir Şubesi Başkanı Işıl 
Nişli, İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli, Koruncuk 
İzmir Şubesi Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Barış Kaşka 
ile Dilara Sürgü tarafından 
asıldı.

Katkıları nedeniyle 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’a 
teşekkür eden Koruncuk 
İzmir Şubesi Başkanı Nişli, 
“Bu projeye yeni başladık. 
EBSO, İTB, İZTO başta 
olmak üzere şu anda 10 ku-
ruluşun desteği var. Yapılan 
herşey çocuklarımız için. 
Bu nedenle destek verenle-
rin artmasını arzu ediyoruz. 
Bu yöndeki çalışmalarımız 
devam edecek. Bizlere 
gönüllü katkı sunan ve 
bundan sonra da sunacak 
olan herkese teşekkür edi-
yorum” dedi.

ÇOCUKLAR HEPİMİZİN
Destek veren her kuru-

mun yılda 2 bin 500 liralık 
bağışta bulunduğunu ve bu 
kurumlara plaket asıldığını 
kaydeden Işıl Nişli, “Bize 
destek veren her sektörden 
muhtaç çocuklarımıza 
yönelik projeler üretmesini 

bekliyoruz. Koruncuk, bir 
İzmir projesi olduğu için 
her İzmirli iş adamının 
desteklemesi gereken bir 
proje. Hedefimiz iş etiği 
kurallarına uyan tüm iş 
yerlerini projemize dahil 
ederek her birini Korun-
cuk dostu haline getirmek. 
Yardım etmeye çalıştığımız 
çocuklar, hepimizin çocuk-
ları” açıklamasını yaptı.

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
Türkiye Korunmaya 

Muhtaç Çocuklar Vakfı, 
her çocuğun şefkat, sevgi 
ve anlayış görme, yeterli 
beslenme ve sağlıklı bir 
ortamda yaşama, oyun ve 
eğlence olanaklarından 
yararlanma, çağdaş bir 
eğitim alma ve yetenek-
lerini geliştirme, kısaca 
insan haysiyetine yakışır 
bir şekilde yaşama hakkı 
olduğuna inanıyor.

1979 yılında Çocukköy-

leri kurmayı ve yaşatmayı 
amaç edinmiş gönüllü kişi-
ler tarafından kurulan, 2005 
yılında da BM Ekonomik 
ve Sosyal Konseyi tarafın-
dan “ECOSOC Özel Da-
nışmanlık Statüsü” verilen 
Türkiye Korunmaya Muh-
taç Çocuklar Vakfı, korun-
ma ihtiyacındaki çocukla-
rın yani ‘Koruncuklar’ın, 
bünyesindeki 10-12 evden 
oluşan yerleşim birimi olan 
‘Çocukköyü’ne geldikleri 
andan itibaren bir aile orta-
mında sağlıklı gelişmeleri, 
eğitim ve öğretim görme-
leri, kişisel yeteneklerini 
geliştirmeleri, ihtiyaçları 
olabilecek en küçük detayı 
atlamaksızın geleceğe hazır 
ve topluma faydalı bireyler 
olmaları için çalışıyor.

Bolluca Çocukköyü, 
Koruncukları topluma 
kazandırmak amacıyla 
hayata geçirilmiş ilk büyük 
Sosyal Sorumluluk Projesi 

özelliğini taşıyor. 1992 
yılından bu yana Bolluca 
Çocukköyü’nde 400’e 
yakın çocuğu yetiştirerek 
hayata atılmasını 
sağlayan Koruncuk 
Vakfı, şimdi de İzmir 
Urla’da başladığı ikinci 
Koruncukköyü inşaatını 
bu yılın Kasım ayında 
tamamlamayı hedefliyor. 
Tamamen gönüllü 
bağışçıların katkılarıyla 
yapımı devam eden 
Urla Koruncukköy için 
İzmirlilerin büyük küçük 
demeden sağlayacağı 
her katkı büyük önem 
taşıyor. Destek verenlerin 
isimleri Koruncukköyü’nde 
yaşatılıyor.

Urla Koruncukköy’e 
destek vermek için 

Koruncuk Vakfı İzmir 
Şubesi’ne başvurulması 

(Tel. 0232 239 14 45 / 
izmir@koruncuk.org) 

gerekiyor.

EBSO da artık Koruncuk dostu
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İyi iş fikirlerini gerçeğe 
dönüştürmek isteyen 
girişimciler için tasar-

lanmış yeni nesil iş modeli 
planlama platformu Ciz.io, 
İstanbul’un ardından İzmirli 
girişimcilerin de büyük bir 
ilgisi ile gerçekleştirildi. 
Dijital Stüdyo ve Ciz.io 
işbirliği, TOBB İzmir Genç 
Girişimciler Kurulu, Ege 
Üniversitesi EBİLTEM-
TTO ve Uluslararası Giri-
şimcilik Merkezi’nin destek 
verdiği organizasyonda, 
girişimciler alanında uzman 
isimlerle buluştu. Hem 
girişimleri güçlendirmeyi 
hem de yeni iş bağlantıları 
yaratmayı amaçlayan Ciz.
io Meetup İzmir’de, yeni ve 
iyi fikirlere değer katacak 
3 ayrı seminer, 6 farklı 
workshop ve networking 
fırsatları, girişimcilerin ve 
yatırımcıların iş planlarına 
destek olurken, yeni işbir-
likleri ve açılımlara zemin 
hazırladı.

İnovasyon yapmanın, 
fikirleri doğrulatmaktan 
geçtiği; girişimciliğin 
küçük olan ve öyle kalmak 
isteyen firmaları değil, 
büyümek isteyen firma-
ları ilgilendirdiği üzerine 
odaklanan Ciz.io Meetup 
İzmir’de girişimciler, doğru 
iş modeli oluştururken fay-
dalı olabilecek ana taktikler, 
fikrini doğrulatma yöntem-
leri, yatırımcı sunumu ha-
zırlama, hızlı networking’in 
incelikleri, yaratıcı problem 
çözme teknikleri ile devlet 
hibeleri ve teşvikleri gibi 
konularda alanında uzman 
konuşmacıları dinleme 

fırsatı buldular. 
Ciz.io Meetup İzmir 

etkinliğinin yol gösterici-
leri arasında; Ciz.io’nun 
kurucusu Yakup Bayrak, 
TÜBİTAK-TEYDEB 
Girişimcilik Destekleme 
Grubu Uzman Yardım-
cısı Merih Himmetoğlu, 
Uluslararası Girişimcilik 
Merkezi’nden Cem Arslan, 
E-Ticaret Mag Genel Yayın 
Yönetmeni Kozan Demir-
can, Bahçeşehir Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi, 
Yazar ve Girişimci Kılıçhan 
Kaynak, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi İnkübasyon 
Merkezi Mentoru Taylan 
Demirkaya, EBİLTEM Tek-
noloji Transfer Ofisi Birim 
Müdürü Mustafa Çakır, 
Learnera’nın Kurucusu Le-
vent Sağıroğlu, Güneli ve 
Koç Hukuk Yönetici Ortağı 
Nihan Güneli gibi isimler 
yer aldı.

YENİ İŞ FIRSATLARI 
İÇİN NETWORKING
İnovasyon yapmanın 

fikirleri doğrulatmaktan 
geçtiği, girişimciliğin küçük 
olan ve öyle kalmak isteyen 
firmaları değil büyümek 
isteyen firmaları ilgilen-
dirdiği üzerine odaklanan 
Ciz.io Meetup İzmir’de 
girişimciler doğru iş modeli 
oluştururken faydalı olabi-
lecek ana taktikler, fikrini 
doğrulatma yöntemleri, 
yatırımcı sunumu hazırla-
manın incelikleri, yaratıcı 
problem çözme teknikleri 
ve devlet hibeleri, teşvikler 
gibi konularda alanında uz-
man konuşmacıları dinledi.

İzmirli girişimciler 
Ciz.io Meetup’da semi-
nerlerden sonra farklı bir 
deneyimle gerçekleşen 
“Speed Networking” 
uygulamasında Business 
Networking Akademi Kuru-
cusu Ertuğrul Belen yol 
göstericiliğinde hızlı ve işe 

yarar network’de bulunma-
nın inceliklerini eğlenceli 
bir şekilde öğrenirken yeni 
bağlantılar kurma fırsatları-
nı yakaladılar.  

İŞE YARAYACAK 
BİLGİ VE DENEYİM
Bugün itibarıyla 4 bin 

500’ün üzerinde girişimci 
kullanıcıya sahip Ciz.io’nun 
Başkanı Yakup Bayrak, “gi-
rişimci dostu girişimleri” ile 
ilgili olarak şunları söyledi: 
“Sistemde şu anda yaratıl-
mış 1950 iş fikri yer alıyor. 
Hedefimiz; 2016 sonuna 
kadar 10 bin girişimcinin 
serüveninde yola çıkış 
noktası olarak konumlan-
mak, en değerli ve kolay 
kullanılabilir girişimcilik 
araç setini kullanıcılarımıza 
sunabilmek ve yatırımcı 
ekosistemi için rafine ve 
zengin bir girişimci veri 
tabanı sunabilmektir.”

İzmirli genç girişimciler 
Ciz.io Meetup’da buluştu

Çalışmalarını Ege 
Bölgesi Sanayi Odası 
koordinasyonunda 
sürdüren TOBB İzmir 
İl Genç Girişimciler 
Kurulu’nun da 
desteklediği Ciz.
io Meetup’ta 
girişimciler 
alanında uzman 
isimlerle buluşup 
doğru iş modeli 
oluşturulurken 
faydalı olabilecek 
taktikleri öğrendi.
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Diğergam olabilmek; kişinin kendisinden 
önce karşısındakinin ya da başkalarının hak 
ve hukukunu gözetmektir... Bir başka deyişle 
“Bencil” duyguların zıttı olan “Sencil” olma 
durumudur...

İngilizceden dilimize yerleşen ve sıkça 
kullandığımız empati yapmanın bir üst 
seviyesinden düşünmektir...

Yani ailenizden başlayarak çalıştığınız 
kurum ve kuruluşa kadar, mesuliyetinizde 
ve mükellefiyetinizde olan görevlerinizi 
yerine getirirken; kolaylaştırma, bitirme, 
zora koşmama, faydalı olma ve çatışmama 
halidir... Kısacası başkalarının başarmasına 
yardımcı olmak ve başarısı ile gurur duymak 
gibi insani bir duygunun tezahürüdür 
“Diğergam” olabilmek...

“Ben” olmaktan, “biz” olmaya giden mükemmel 
yolculuğa çıkabilmek ancak ve ancak; ilke edineceğimiz 
diğergam duygular ile mümkün olacaktır...  

Son günlerde gündemde olan “Arabuluculuk ve çözüm 
önerileri” gibi arayışlara duyulan ihtiyaç ise, ne yazık ki 
bu hasletlerimizi kaybetme sonucunda doğmuştur..  

Ve tüm gelişmiş ülkelerin gelişmişliklerinde yer 
alan unuttuğumuz bu “kadim insani değerlerimizi” 
artık  hatırlama ve hatırlatma zamanıdır.

Çünkü, böylesine yapıcı, onarıcı ve besleyici 
duygularla geleceğine yön veren  bir toplumda; yalandan, 
riyadan, entrikadan, kumpastan, açlıktan, yokluktan, 
terörden ve savaştan söz edilebilmek mümkün değildir.

Bunu bir anlayabilse idi rehabiliteye muhtaç 
ruhlarımız ve beyinlerimiz; savaşların, terörün, kirli 
işlerin ve çıkar ilişkilerinin olmadığı daha yaşanabilir bir 
dünya yaratabilirdik belki de...

Fakat ne  yazık ki; yüreklerimizi derinden örseleyen, 
ruhumuzu ve vicdanımızı yaralayan hain terör olayları, 
şehit haberleri ve yoğun siyaset gündemi ile dolu kapkara 
bir kış geçirdik.

Bilinir ki, her kışın sonu bahar, her karanlığın sonu 
aydınlıktır.

Elbette ki hepimiz ülkemizin siyasi gündeminden 
bir türlü düşmeyen kahredici  terör olaylarının artık son 
bulacağı ve ülkemizin huzura ve refaha kavuşacağı ve 
kara bulutların dağılacağı  aydınlık yarınların umudu ve 
özlemi  içindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, laik 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımları ile 
elde ettiğimiz tüm haklarımız için; Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 
vatanımız uğruna çarpışmış tüm gazi ve 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 
yavrularını vatan toprağına emanet etmiş 
şehit annelerinin ve ailelerinin önünde 
mahcubiyet ve saygı ile eğiliyoruz.

Ünlü düşünür Friedrich Nietzsche, 
“Bir ülkede edebiyattan ve sanattan çok 
siyaset konuşuluyorsa; o ülke üçüncü 
dünya ülkesidir” der.

Sahip olduğumuz tüm değerleri 
korumak adına yüreklerimizin, 
zihinlerimizin ve yarınlarımızın barış ve 
kardeşlik bilinci içinde sanatın ışığı ile 

aydınlanmasını dileyerek;
30 Nisan akşamı prestij mekan Ahmed Adnan Saygun 

Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz, dünyaca ünlü caz 
piyanistimiz Kerem Görsev Quarted konseri, İzmirlilerin 
yoğun ilgisi ile karşılandı.

İzmir’in çağdaş ve modern kimliğine ve İzmirliliğe 
çok yakışan ve öğrenci burslarına önemli bir katkısı 
olan bu anlamlı konserin gerçekleşmesinde; destekleri 
ile yol aldığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. 
Aziz Kocaoğlu’na, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanım Sn. 
Ender Yorgancılar’a ve Yönetim Kuruluna, güzel sunumu 
ile yine yanımızda olan Gazeteci Yazar sevgili Ayçe 
Dikmen’e, organize sanayi bölgelerine, amacımıza ilgi 
gösteren tüm kişi ve kuruluşlara Kadınlar Birliği adına 
yürekten teşekkürlerimi belirtmek isterim.

25 Mayıs akşamı İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde 
“Psikodrama” adlı oyun ile 12’nci kez “perde” diyen 
gönüllü tiyatro topluluğumuza, eğitmenimiz ve 
yönetmenimiz Cihangir Turantaş’a emekleri için teşekkür 
borçluyuz.

Bu oyunumuzla yine; kadın ve kadın olmak üzerinde 
durduk.

Tüm yaralı yanlarımız ile yüreğimizden gelen 
yaşanmışlıklarımızı paylaştık.

Sanatın anlatım gücü ile yine toplumun temelini 
oluşturan aile birliğinin önemine, yine kadın-erkek 
eşitsizliğine ve yine kadına karşı şiddete değindik.

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği olarak bir anlamda 

İhsan ÖZDURAN
EBSOV Kadınlar Bir. Bşk.

Diğergamlık
Başkalarının başarmasına yardımcı olmak ve başarısı ile gurur duymak gibi insani bir 
duygunun tezahürüdür “Diğergam” olabilmek... “Ben” olmaktan, “biz” olmaya giden 

mükemmel yolculuğa çıkabilmek ancak ve ancak; ilke edineceğimiz diğergam duygular ile 
mümkün olacaktır.
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İzmir’in kültür-sanat hayatına hizmet verirken; 
üretmenin, çoğalmanın ve çoğaltmanın  ve de  hayatlarına 
dokunduğumuz gençlerimize faydalı olabilmenin hazzı 
ve  telaşı içinde düzenlediğimiz geziler, paneller, söyleşi 
ve imza günleri derken; bir çalışma döneminin daha 
sonuna geldik.

Kurucu üyesi olmaktan onur duyduğum  bu güzel 
oluşumun içinde 17 yılı, dönem başkanlığında ise 3 yılı 
geride bırakırken; katkıları için tüm EBSO ve EBSOV 

ailesine, özverili çalışmaları ile her biri bir diğerine daima 
destek olmak için var olan Kadınlar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi  “diğergam” can arkadaşlarıma ve tüm 
Kadınlar Birliği üyelerine gönül dolusu teşekkürlerimle...

Ülkemizin dirlik, düzenlik içinde olduğu; ruhlarımızın 
ve yüreklerimizin huzur ve sükun bulduğu günlerde 
buluşmak ümidi ile tüm dünyaya iyiliğin, güzelliğin, barış 
ve kardeşliğin hakim olmasını dilerim.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı bünye-
sinde 2000 yılından 

beri faaliyetlerini sürdüren 
ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası üyesi sanayicilerin 
eşlerinden oluşan EBSO 
Vakfı Kadınlar Birliği 
üyeleri, 2015-2016 döne-
minde öğrenci burslarına 
katkı sağlamak amacıyla 
gerçekleştirdiği çalışma-
larından dolayı plaketle 
ödüllendirildi.

EBSO Vakfı Yöne-
tim Kurulu üyelerinin de 
katılımıyla Sanayiciler 
Kulübü’nde gerçekleşti-
rilen dönem sonu etkinli-
ğinde, 2015-2016 burs dö-
neminde katkıda bulunan 
EBSOV Kadınlar Birliği 
üyeleri ve tiyatro etkin-
liklerine gönüllü olarak 
katılan hanımlara teşekkür 
plaketleri, EBSO Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ertuğrul Doğuç, Hülya 

Kuloğlu ve Nejat Özduran 
ile Kadınlar Birliği Başka-
nı İhsan Özduran tarafın-
dan verildi. Faaliyetlere 
verdiği sponsorluk desteği 
dolayısıyla EBSO Meclis 
Üyesi Nedim Anbar’a da 
plaket verildi.

ÖRNEK BİRLİKTELİK
EBSO Vakfı Kadın-

lar Birliği Başkanı İhsan 
Özduran, 17 yılı geride 
bırakırken azim, sabır ve 
istikrara örnek gösteri-
lecek birliktelik ortaya 
koyduklarına dikkat 
çekti. Ülkemizin geleceği 
gençler için bugüne kadar 
hiçbir maddi karşılık 
gözetmeden çalıştıklarını 
belirten Özduran, “EBSO 
Vakfı Kadınlar Birliği ola-
rak bir anlamda İzmir’in 
kültür-sanat hayatına hiz-
met verirken, üretmenin, 
çoğalmanın ve çoğaltma-
nın, hayatlarına dokun-

duğumuz gençlerimize 
faydalı olabilmenin hazzı 
içinde düzenlediğimiz 
konserler, tiyatro oyunları, 
söyleşi ve imza günleri 
ile sosyal etkinliklerle bir 
çalışma dönemini daha 
geride bıraktık” dedi.

İhsan Özduran, EBSO 
Vakfı Kadınlar Birliği’nin 
kuruluşunda yer almaktan 
ve 3 yıldır dönem baş-
kanlığını yapmaktan onur 
duyduğunu ifade ederken, 
“Katkılarından dolayı tüm 
EBSO ailesine, EBSO 

ve EBSO Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a, özverili 
çalışmalarıyla birbirlerine 
destek olmak için var olan 
Kadınlar Birliği Yöneti-
mindeki arkadaşlarıma 
ve katkılarıyla çalışmala-
rımıza ivme kazandıran 
sponsorlarımıza, fedakar 
tiyatro grubumuza ve 
onları birbirine kenetle-
yen hocamız Cihangir 
Turantaş’a yürekten te-
şekkürlerimi sunuyorum” 
diye konuştu.

Bu gurur kadınların…
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
istihdamda olanlar ve işsizlere ilişkin 
ayrıntılı bilgileri derleyerek nüfusun işgücü 
profilini ortaya koyabilmek için Hanehalkı 
İşgücü Araştırması’nı (HİA) uygulamakta 
ve bu araştırmanın sonuçlarından İşgücü 
Göstergeleri’ni elde etmektedir. 1988 
yılından itibaren düzenli olarak uygulanmaya 
başlanan HİA, tanım ve kavramlar açısından 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa 
Birliği İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) norm 
ve standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Araştırma kapsamında; 2014 yılına 
kadar tahmin boyutu, örneklem büyüklüğü, 
uygulama sıklığı ve soru kağıdı üzerinde 
birçok değişiklik yapıldı. 2014 yılından 
itibaren ise Avrupa Birliği standartlarına tam uyumun 
sağlanması amacıyla anket tasarımı, alan uygulaması, iş 
arama süresi, projeksiyon ve idari bölünüş farklılıklarını 
yansıtan düzenlemeler yapılarak yeni bir seri elde edildi. 
Ancak; yapılan bu düzenlemeler, yeni serinin eski seri ile 
farklılaşmasına neden oldu ve seriler arasında karşılaştırma 
yapma imkanını ortadan kaldırdı. Bu nedenle; Türkiye-
İzmir işgücü göstergeleri son iki yılın verileri kullanılarak 
karşılaştırıldı.

2015 yılında bir önceki yıla göre; işsizlik oranı; 
Türkiye’de 0.4 puanlık artış ile yüzde 10.3 olurken, İzmir 
ilinde 1.1 puanlık artış ile yüzde 15 seviyesine ulaştı. Bu 
oran ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde yer alan 
İzmir ili, bölgesel olarak Ankara ve İstanbul gibi büyük 
illeri de gerisinde bırakarak en yüksek işsizlik oranına 
sahip dördüncü bölge oldu. 15-24 yaş arası genç nüfus 
ve kadın işsizlik oranları incelendiğinde, İzmir ili yine 

Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı. 
2015 yılında genç nüfustaki işsizlik oranı, 
Türkiye’de yüzde 18.5, İzmir ilinde yüzde 
24.9 olarak değer alırken; kadın işsizlik 
oranı, Türkiye’de yüzde 12.6, İzmir ilinde 
yüzde 20.5 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı; Türkiye’de 0.5 puanlık 
artış ile yüzde 46 olurken, İzmir ilinde 
0.7 puan gerileyerek yüzde 45.4 değerini 
aldı. İzmir ilinde istihdam oranı düşmesine 
rağmen; kadın istihdam oranı 0.1 puanlık 
artış ile yüzde 28.3 seviyesine ulaştı 
ve Türkiye ortalamasının (yüzde 26.7) 
üzerinde yer aldı.

İstihdamın sektörel dağılımına 
bakıldığında; İzmir ilinde istihdam 

oranının düşmesinde en etkili sektörün “tarım” olduğu 
görüldü. 2015 yılında tarım sektörünün istihdam içindeki 
payı 0.6 puan gerileyerek yüzde 9.9 değerini aldı. 
Yani; tarım sektöründe çalışan sayısı 11 bin kişi azaldı. 
Sanayi ve hizmet sektörleri için de durum pek parlak 
olmadı. Çalışan sayısı sanayi sektöründe 2 bin, hizmet 
sektöründe ise 8 bin kişi azaldı. Ancak, tarım istihdamının 
bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında azalması; sanayi 
ve hizmet sektörlerinin istihdam içindeki paylarının 0.3 
puan artmasına neden oldu. Türkiye’de ise çalışan sayısı 
tarım sektöründe 13 bin, sanayi sektöründe 19 bin kişi 
artarken, en büyük artış 656 bin kişi ile hizmet sektöründe 
gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı; Türkiye’de 0.8 puanlık bir 
artış ile yüzde 51.3 olurken, İzmir ilinde aynı seviyede 
(yüzde 53.5) kaldı. Kadın işgücüne katılma oranı ise 0.3 
puanlık artış ile yüzde 35.6 seviyesine ulaştı ve Türkiye 

ortalamasının (yüzde 31.5) üzerinde yer aldı.
İzmir ilinin en büyük sorunlarından birisi 

olan işsizlik, birçok sosyal ve ekonomik 
sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu 
sorunların çözümü için öncelikle sosyo-
ekonomik yapının gözden geçirilerek 
işsizliği oluşturan faktörlerin tespit edilmesi 
gerekmektedir. İzmir ilinde işsizlik oranının 
Türkiye ortalamasının üzerinde yer alması; 
daha çok kişinin iş araması ve çalışmak 
istemesi anlamına gelmektedir. Özellikle 
gençlerin ve kadınların istihdamda yer 
almak istemeleri piyasa arzının üzerinde 
bir talep oluşturmaktadır. Ancak; İzmir 
işgücü piyasası, yeterli derecede iş sahasının 
olmaması ve yeni iş imkanlarının da 
sağlanamaması gibi sorunlar nedeniyle artan 

Yeni seri ile Türkiye-İzmir işgücü profili ve 
istihdamın sektörel dağılımı

Aslı Ayşe BİLİR
TÜİK Uzmanı

TÜİK İzmir Bölge Md.’lüğü
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Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 
ile dünyanın en fazla büyüyen beşinci 
ülkesi olan Türkiye, ekonomideki 
olumlu performansını istihdama da 
yansıtmaya devam ediyor. TÜİK 
tarafından açıklanan verilere göre 
işsizlik Mart ayında, geçen yılın aynı 
dönemine göre 0.5 puan, bir önceki 
aya göre ise 0.8 puan azalarak yüzde 
10.1 ile Temmuz 2015’ten bu yana 
en düşük seviyeye geriledi. Mevsim-
sellikten arındırılmış işsizlik oranı 
ise yüzde 9.7 ile 22 ayın en düşük se-
viyesine indi. İşsiz sayısı 46 bin kişi 
azalırken, istihdam edilenlerin sayısı 
1 milyon 40 bin kişi arttı. İşsizlik 
oranı; erkeklerde yüzde 9.3, kadın-
larda yüzde 11.8 olarak kaydedildi. 
Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11.9, 
işsiz sayısı 3 milyon 23 bin kişi oldu. 
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 
17.0 seviyesinde gerçekleşti. 2016 
yılı Mart ayında istihdam edilenlerin 
yüzde 18.9’u tarım, yüzde 19.6’sı 
sanayi, yüzde 7.1’i inşaat ve yüzde 
54.4’ü hizmetler sektöründe çalışma 
hayatına başladı.

talebi karşılamada 
yetersiz kalmaktadır. 
Ayrıca, İzmir ilinde 
eğitimli nüfusun 
fazla olmasından 
dolayı iş arayanların, 
özellikle tarım, 
sanayi ve inşaat 
sektörlerinde oldukça 
fazla bulunan “nitelik 
gerektirmeyen işleri” 
tercih etmediği, 
daha çok masa başı 
işlere yöneldiği 
görülmektedir. Kırsal 
alanlardan şehir merkezine doğru yaşanan göç dalgasıyla 
tarıma dayalı olan istihdamın bir kısmının sanayi ve 
hizmet sektörüne kayması, bir kısmının ise işsiz nüfusa 
dahil olması tarım sektörünün işgücü piyasasındaki rolünü 
azaltmaktadır. Ülke içi yaşanan göçün yanı sıra, ülke 
dışından gelen mülteci göçü de ucuz istihdam yarattığı 
için işsizliği arttıran ciddi bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Tüm bu unsurlar, toplumun kanayan yarası haline 
gelmiş olan işsizliğe çözüm üretmek için bir an önce 
harekete geçilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir. 
Bunun için yatırım ve üretimi arttıracak politikalar 
geliştirilmeli ve girişimciler gerekli teşviklerle 
desteklenmelidir. Ancak bu sayede işsizliğin önüne 
geçilerek, istihdamın arttırılması için olanak sağlanabilir. 

Çalışmada elde edilen bulgular ve değerlendirmeler yazarın kişisel 
görüşleri olup Türkiye İstatistik Kurumu’nu bağlamamaktadır.

                  Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri
MART 2015-2016 Toplam 
15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016
Nüfus (Bin kişi) 57.609 58.493

İşgücü (Bin kişi) 29.022 30.016

İstihdam (Bin kişi) 25.953 26.993

        Tarım 5.193 5.093

        Tarım dışı 20.759 21.900

İşsiz (Bin kişi) 3.069 3.023

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.587 28.478

İşgücüne katılma oranı (%) 50,4 51,3

İstihdam oranı (%) 45,0 46,1

İşsizlik oranı (%) 10,6 10,1

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,6 11,9

15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 55,0 56,2

İstihdam oranı (%) 49,1 50,4

İşsizlik oranı (%) 10,8 10,3

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,6 11,9

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 18,6 17,0

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
MART 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.044 2.861 1.848 9.988 18.741
Kadın 1.250 2.232 76 4.694 8.252
Toplam 5.295 5.093 1.923 14.682 26.993

                  Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri
MART 2015-2016 Toplam 
15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016
Nüfus (Bin kişi) 57.609 58.493

İşgücü (Bin kişi) 29.022 30.016

İstihdam (Bin kişi) 25.953 26.993

        Tarım 5.193 5.093

        Tarım dışı 20.759 21.900

İşsiz (Bin kişi) 3.069 3.023

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.587 28.478

İşgücüne katılma oranı (%) 50,4 51,3

İstihdam oranı (%) 45,0 46,1

İşsizlik oranı (%) 10,6 10,1

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,6 11,9

15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 55,0 56,2

İstihdam oranı (%) 49,1 50,4

İşsizlik oranı (%) 10,8 10,3

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,6 11,9

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 18,6 17,0

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
MART 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.044 2.861 1.848 9.988 18.741
Kadın 1.250 2.232 76 4.694 8.252
Toplam 5.295 5.093 1.923 14.682 26.993

İşsizlik 8 ayın en düşük seviyesinde
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EKONOMİK YAPI
Hindistan ekonomisinde, 

temel olarak modern ve 
küresel rekabet gücüne sahip 
bilgiye dayalı hizmetler 
sektörü ve bedensel 
işgücünün daha yoğun 
çalıştığı tarım sektörü ön 
plana çıkmaktadır.

Ekonominin son yıllarda 
tarıma olan bağımlılığı 
giderek azalan bir seyir 
izlese de, tarımsal rekolte 
üzerinde büyük etkisi olan 
muson yağmurları, GSYİH 
üzerinde de etkili olmaktadır. 

Ancak Hindistan’ın 
küresel ekonomide yükselen 
bir yıldız olmasına rağmen, 
çoğu çiftçi ailesinin 
yoksulluk sınırının altında 
yaşam sürdürmesi ve 
özellikle kırsal alanda kötü 
insani gelişim endekslerine 
sahip olması, ülkenin sosyal 
gelişme ve gelir dağılımı 
eşitsizliği bağlamında 
sıkıntıları olduğunu 
göstermektedir. 

1990’lı yıllarda 
yürütülmeye başlanan 
son ekonomik reformlar 

ile ekonomik büyüme, 
sürdürülebilir bir nitelik 
kazanmış ve yükselen bir 
eğilim izlemeye başlamıştır. 
Özellikle 2000’li yıllarda, 
yüzde 8’i aşan çok dikkat 
çekici büyüme oranları 
yakalanmış ve Hindistan, 
küresel ekonominin yeni 
yıldızı olarak anılmaya 
başlanmıştır. 2015’de yüzde 
7,3’lük büyüme oranı ile 
Çin’i geride bırakması, 

Uzakdoğu’nun 
parlayan yıldızı: 
HİNDİSTAN
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Hindistan ekonomisinin 
yükselen çizgisini açık 
biçimde ortaya koymaktadır.  

Hindistan’ın küresel 
ölçekteki en büyük 
başarısı, yazılım ve bilişim 
sektörlerinde kaydettiği 
üstünlüktür. 2004’ten bu 
yana ortalama yüzde 50 
büyüme kaydeden bilişim 
sektörü, yılda yaklaşık 
30 milyar dolarlık ciro 
yaratmaktadır. Günümüzde, 
dünya genelinde bilişim 
sektörünün üçte ikisi 
Hindistan merkezli şirketler 
tarafından yönetilmektedir. 
Ayrıca, yapılan araştırmalar 
dünya çapında her dört 
çokuluslu şirketten birinin 
yazılım konusunda Hindistan 
merkezli şirketlerden hizmet 
aldığını ortaya koymuştur. 

Hindistan’ın bilişim 
ve yazılım sektörlerindeki 
atağı başta olmak üzere, 
yarattığı ekonomik katma 
değer, güncel veriler 
itibariyle dünyanın 9. 
büyük ekonomisi olmasını 
sağlamıştır. 

Bununla birlikte, ABD 
ve AB nezdindeki iş, bilim 
ve sanat dünyasında da, 
Hintlilerin son yıllarda 
dikkat çekici bir üstünlük 
elde ettikleri gözlenmektedir. 
FORBES ve Amerikan 
İstihdam Kurumu verilerine 
göre; ABD’de yaşayan 
Hintlilerin yüzde 73’ü 
yönetim, bilim ve sanat 
gibi üst düzey görevlerde 
çalışmaktadırlar. 

TÜRKİYE – HİNDİSTAN 
İLİŞKİLERİ
Türkiye, Hindistan’ı 

nüfusu ve zengin insan 
kaynağı, kültürel mirası, 
sürekli büyüme eğilimi 
izleyen ekonomisi, geniş 
pazar olanakları, askeri gücü 
ve bilişim teknolojisindeki 
üstünlüğü ile her zaman 

müttefik bir ülke olarak 
görmüştür.

Soğuk savaş döneminde 
Türkiye Batı İttifakı 
içerisindeyken, Hindistan’ın 
Bağlantısızlar Hareketi 
içinde yer alması nedeniyle 
ikili ilişkiler yeterince 
gelişememiştir. Ancak Soğuk 
Savaş’ın sona ermesinin 
ardından, 90’lı yıllarda 
karşılıklı ilişkiler daha 
yoğun bir nitelik kazanmaya 
başlamıştır.

İlişkilerin gelişmesi 

doğrultusunda, son yıllarda 
karşılıklı ziyaretlerde 
belirgin bir artış 
gözlemlenmektedir. İki ülke 
arasındaki temel işbirliği 
mekanizmaları ise, Karma 
Ekonomik Komisyonu ve İş 
Konseyi’dir. Bu bağlamda, 
son yıllarda ülkemize olan 
Hint yatırımlarında da daha 
önceki yıllara kıyasla artış 
görülmektedir. 

Türkiye ve Hindistan 
arasındaki başlıca ihraç 
ürünleri; altın, gümüş, adi 

metaller, metal ve bakır 
cevherleri; Başlıca İthal 
Ürünleri ise sentetik filament 
iplikleri, pamuk, karayolu 
taşıtları için aksam, parça 
ve aksesuarlar, traktörler, 
sentetik organik boyayıcı 
maddeler, vb. şeklindedir. 

Türkiye ve Hindistan 
arasında 2015 yılı itibariyle 
toplam dış ticaret hacmi, 
650 milyon dolar ihracat ve 
5.614 milyon dolar ithalat 
olmak üzere, 6.264 milyon 
dolardır.
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Dünya Bankası, 
güncel olarak 
yayımladığı, 

Küresel Ekonomik 
Beklentiler Raporu’nda; 
2016, 2017 ve 2018 
yıllarına ilişkin küresel 
büyüme beklentilerini 
aşağı yönlü revize 
etmiştir. Ekonomideki 
yavaşlamanın yılın başına 
göre daha belirgin hale 
geldiği vurgulanan raporda; 
uluslararası ölçekte 
daralan ticaret hacmi, 
verimsiz parasal genişleme 
politikaları, artan özel 
sektör borcu, giderek 
derinleşen jeopolitik ve 
siyasi belirsizlikler gerekçe 
gösterilerek, küresel 
büyüme beklentisi 2016 
için yüzde 2.9’dan yüzde 
2.4’e, 2017 için yüzde 
3.1’den yüzde 2.8’e ve 
2018 için yüzde 3.1’den 
yüzde 3.0’a düşürülmüştür.

Küresel ekonomi; 
jeopolitik riskler, Amerikan 
Merkez Bankası’nın (FED) 
faiz politikası, İngiltere’nin 

AB’den ayrılmaya yönelik 
gerçekleştireceği Brexit 
Referandumu çerçevesinde 
şekillenmeye devam 
etmektedir.

Küresel imalat PMI 
değeri, Mayıs ayında eşik 
düzey olan 50.0 değerini 
almıştır.

ABD
FED’in yıl sonuna 

kadar faiz artırımı 
yapacağına ilişkin 
beklentiler oldukça güçlü 
olsa da, artırımın ne zaman 
yapılacağı konusunda 
belirsizlikler artmıştır. 
ABD ekonomisine ilişkin 
beklentilerin aksi yönde ve 
çoğunlukla olumsuz yönde 
gelen ekonomik veriler, 
FED’in faiz artırımları 
konusunda temkinli bir 
politika izlemesine sebep 
olmaktadır.

Ülke ekonomisinin 
önemli göstergelerinden 
biri olan tarım dışı istihdam 
verisi, Mayıs ayında son 6 
yılın en kötü performansını 

sergilemiş ve 160 bin kişi 
düzeyindeki beklentilerin 
oldukça altında kalarak 
38 bin kişi artmıştır. 
Böylece, ekonomik 
büyüme üzerindeki 
endişeler konusunda yeni 
bir risk unsuru daha ortaya 
çıkmıştır.

ABD imalat PMI 
değeri, Mayıs ayında 
bir önceki aya göre çok 
hafif bir gerilemeyle 50.7 
değerini almıştır.

EURO BÖLGESİ – AB
Euro Bölgesi’nin ilk 

çeyrek ekonomik büyüme 
oranı revize edilerek, 
büyümenin tahminlerin 
üzerinde olduğu ve yıllık 
bazda yüzde 1.7 düzeyinde 
gerçekleştiği açıklanmıştır. 
İstihdam ise AB’de, 
yılın ilk çeyreğinde bir 
önceki yıla göre yüzde 1.4 
oranında artış göstererek 
231.3 milyon kişi düzeyine 
ulaşmıştır. Genel olarak, 
2008 yılının 3. çeyreğinden 
bu yana en yüksek istihdam 

düzeyi yakalanmıştır.
Bir diğer önemli 

gösterge olan sanayi 
üretimi ise AB’de Nisan ayı 
için beklentilerin üzerinde 
gerçekleşerek yıllık bazda 
yüzde 2.5 düzeyinde 
artmıştır. Bu bağlamda, 
jeopolitik risklere ve 
belirsizliklere rağmen, 
Bölge ekonomisinde 
genel olarak olumlu bir 
atmosferin hakim olduğu 
ifade edilebilir.

Euro Bölgesi imalat 
PMI değeri, Mayıs ayında 
bir önceki aya göre bir 
miktar gerileyerek 51.5 
değerini almıştır.

ALMANYA
Küresel ekonomik 

görünümün zayıflaması 
sonucu güvenli varlıklara 
talebin artmasıyla, 
Almanya’nın 10 yıl vadeli 
devlet tahvilinin faizi, 
tarihinde ilk kez sıfırın 
altına gerilemiş ve yüzde 
-0.001 düzeyini görmüştür. 
Tahvil faizinin negatif bir 

Küresel büyüme beklentisi düşüyor
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görünüm sergilemesinde, 
ABD’nin istidam açısından 
kötü bir performans 
sergilemesi ve İngiltere’nin 
AB’den ayrılmasına ilişkin 
endişeler etkili olmuştur.

Almanya’da sanayi 
üretimi Nisan ayında 
beklentilerin altında 
kalarak yıllık bazda yüzde 
0.3 yükselmiştir. Bu 
bağlamda, sanayi üretimi 
performansının Nisan 
ayında Birliğin gerisinde 
kaldığı anlaşılmaktadır.

Ancak Mayıs ayı 
imalat PMI değerinin, 
yeni siparişlerin etkisiyle 
son 4 ayın en yükseğinde 
gerçekleşerek 52,1 değerini 
alması, ibrenin tekrar 
yukarı yönlü döndüğüne 
işaret etmektedir.

JAPONYA
Uluslararası 

kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings, 
gerçekleştirdiği güncel 
değerlendirmede, 
Japonya’nın ‘A’ olan 
kredi notunu teyit 
etmiş, görünümü ise 
durağandan negatife 
çekmiştir. Görünüme 
ilişkin gerçekleştirilen 
revizyonun ülkenin 
mali konsolidasyona 
bağlılığına dair azalan 
güveni yansıttığı 
belirtilmiştir. Fitch, 
aynı zamanda tüketim 
vergisinin ertelenmesinin 
de görünümün negatife 
dönmesinde etkili olduğunu 
belirtmiştir.

Ekonomiyi 
durağanlıktan kurtarmaya 
çalışan Japonya Merkez 
Bankası (BOJ), küresel 
ekonomideki yavaş 
büyümeye ve zayıf 
enflasyona rağmen, 
atıl potansiyelin 
değerlendirilebilmesi 

için, para politikasında ve 
politika faizinde değişiklik 
yapmamıştır.

Japonya imalat PMI 
değeri, Mayıs ayında 47.7 
değerini almıştır.

ÇİN
Çin ekonomisi, tüketici 

taleplerine ve hükümet 
desteklerine dayalı olarak 
yakaladığı istikrarını 
sürdürmeye devam 
etmektedir.  

İhracat Mayıs ayında, 
yıllık bazda yüzde 4.1 
düzeyine gerilese de, 
ithalatın yüzde 0.4 ile 
2014’den beri en hızlı 
düşüşünü gerçekleştirmesi 
ile dış ticaret fazlası 50 
milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu durum, 
dış ticaretin eski yüksek 
performanslı dönemini 
tekrar yakalayabileceğine 
işaret etmektedir.

Bir diğer olumlu 
gelişme ise, sanayi 
üretiminin Mayıs ayında 
yıllık bazda yüzde 6 
artış gerçekleştirmesidir. 
Ayrıca, sanayi üzerindeki 
deflasyonist baskıların, 
Mayıs ayında daha da 
zayıflaması, Çin Merkez 
Bankası’na ihtiyaç 
duyulduğunda daha fazla 
teşviğe gitme konusunda 
imkan yaratmaktadır.

Çin imalat PMI değeri, 
Mayıs ayında 49.2 değerini 
alarak, eşik düzeyin altında 
kalmaya devam etmiştir.

GÜNEY KORE
Güney Kore Merkez 

Bankası, hükümetin 
borçlu şirketleri yeniden 
yapılanmaya zorlamasının 
ekonomi üzerinde baskı 
oluşturması ile birlikte, 
sürpriz bir şekilde gösterge 
faizinde tekrar indirime 
gitmiştir. İndirimde 

özellikle, şirket yeniden 
yapılandırma planlarından, 
işsizlikten ve azalan 
yatırımlardan endişe 
duyulmasının etkili olduğu 
belirtilmiştir.

Güney Kore imalat 
PMI değeri, Mayıs ayında 
bir önceki aya göre hafif 
bir artışla 50.1 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

HİNDİSTAN
Uluslararası 

kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s, 
Hindistan ekonomisine 
ilişkin bir açıklamada 
bulunarak, kamu sektörü 
bankalarının zayıf kazanç 
görünümlerinin yüksek 
oranda dış sermaye 
ihtiyaçlarına işaret ettiğini 
belirtmiş ve hükümetin 
ilave sermaye desteği 
sağlamaması durumunda 
söz konusu bankaların 
sermaye profillerinin 
bozulmaya başlayacağı 
uyarısında bulunmuştur.

Enflasyona ilişkin 
belirsizliklerin artması, 
Hindistan Merkez 
Bankası’nın (RBI) 
genişlemeci duruşunu 
korumasına sebep 
olmaktadır. Bu bağlamda, 
RBI son toplantısında, 
politika faizini 5 yılın 
en düşük seviyesi olan 
yüzde 6.5’te sabit 
tutmuştur. Yapılan 
açıklamada, enflasyona 
dair belirsizlikler göz 
önüne alınarak genişlemeci 
para politikası duruşunun 
korunduğu ifade edilmiştir.

Dünya tarafından, attığı 
adımlar takdirle karşılanan 
Merkez Bankası Başkanı 
Raghuram Rajan’ın görev 
süresinin dolmasının 
ardından, ayrılacağı 
haberleri Hindistan’da 
olumsuz bir atmosfer 

yaratmıştır.
Hindistan imalat PMI 

değeri, Mayıs ayında 
bir önceki aya göre artış 
göstererek 50.7 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

BREZİLYA
Brezilya ekonomisi, 

birinci çeyrekte yıllık 
bazda yüzde 5.4 
küçülmüştür. Bu bağlamda, 
süregelen istikrarsızlıkların 
ve siyasi belirsizliklerin, 
ekonomiyi ve özellikle de 
büyümeyi açık biçimde 
olumsuz yönde etkilediği 
anlaşılmaktadır.

Brezilya imalat PMI 
değeri, Mayıs ayında, son 
87 ayın en düşük düzeyinde 
gerçekleşerek 41.6 değerini 
almıştır. 

RUSYA
Rusya ekonomisinin 

2016 yılının Ocak-Nisan 
döneminde yıllık bazda 
yüzde 1,1 küçüldüğü 
açıklanmıştır. 

Petrol fiyatlarındaki 
düşüş ve dış ticareti 
yaptırımlar nedeniyle 
ekonomik kriz etkilerini 
göstermeye devam 
ederken, Devlet Başkanı 
Putin tarafından, Rusya’nın 
yeni kaynaklar bulamaması 
halinde ekonomik 
büyümenin yüzde sıfır 
seviyesinde kalmaya 
devam edeceği uyarısında 
bulunmuştur.

Rusya Merkez Bankası, 
ekonomiye destek olması 
amaçlı, 1 haftalık repo 
ihalesi faizi olan politika 
faizini beklentiler dahilinde 
yüzde 11.0’dan yüzde 
10.5’e indirmiştir. 

Rusya imalat PMI 
değeri, Mayıs ayında son 
4 ayın en yüksek düzeyine 
erişerek 49.6 değerini 
almıştır.
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Büyümenin öncü 
göstergesi sanayi 
üretimi Nisan’da 

aylık artış beklentisine 
karşılık yüzde 1.1 düştü. 
Yıllık bazda ise yüzde 0.7 
ile beklentinin oldukça 
altında arttı. Yıllık sanayi 
üretimi böylece 9 ayın 
en düşük seviyesinde 
gerçekleşti. Sanayi 
üretiminin aylık yüzde 0.1, 
yıllık yüzde 3.1 artması 
bekleniyordu. 

Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından 
açıklanan verilere göre, 
sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, 2016 yılı 
Nisan ayında bir önceki 
aya göre madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 5.0 ve 
imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 1.3 
azalırken, elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi ise yüzde 1.8 arttı. 
Nisan ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 4.5 
azalırken, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 0.6 
ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 3.5 arttı.

Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış 
ana sanayi gruplarında en 
yüksek azalış yüzde 3.7 ile 
sermaye malı imalatında 
gerçekleşti. 

Sanayinin alt 
sektörlerine bakıldığında, 
en yüksek azalış yüzde 
29.6 ile bilgisayarların, 
elektronik ve optik 
ürünlerin imalatında 
gerçekleşti. Bu azalışı, 

yüzde 13,6 ile mobilya 
imalatı ve yüzde 3.8 
ile motorlu kara taşıtı, 
treyler (römork) ve yarı 
treyler (yarı römork) 
imalatı izledi. En yüksek 
artış; yüzde 11.8 ile 
diğer ulaşım araçlarının 

imalatında gerçekleşti. 
Bunu yüzde yüzde 2.6 ile 
temel eczacılık ürünlerinin 
ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı ve 
yüzde 2.0 ile içeceklerin 
imalatı izledi.

Arındırılmamış sanayi 

üretim endeksi de geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 
0.6 artış gösterdi. 

Nisan’da 126.3 olarak 
hesaplanan söz konusu 
endeks, geçen yılın aynı 
ayında 125.5 seviyesinde 
bulunuyordu.

Sanayi üretimi Nisan’da geriledi

NİSAN 2016 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 126,3 0,6 124,2 0,7 126,2 -1,1
Madencilik ve 
Taşocakçılığı

102,9 -4,5 101,8 -4,5 104,2 -5,0

İmalat Sanayi 129,0 0,5 126,6 0,6 127,7 -1,3
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. Ürt.
ve Dağıtım

119,9 3,5 119,1 3,5 127,0 1,8

NİSAN 2016 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 126,3 0,6 124,2 0,7 126,2 -1,1
Madencilik ve 
Taşocakçılığı

102,9 -4,5 101,8 -4,5 104,2 -5,0

İmalat Sanayi 129,0 0,5 126,6 0,6 127,7 -1,3
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. Ürt.
ve Dağıtım

119,9 3,5 119,1 3,5 127,0 1,8
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Kapasi-
te kullanı-
mı, Mayıs 
ayında 
yüzde 75.7 
oranında 
gerçekle-
şerek 0.4 
puanlık 
bir artış 
gösterdi. Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı yüzde 85.3, 
motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı 
römork) imalatı yüzde 80.5, başka yerde sınıflandırıl-
mamış makine ve ekipman imalatı yüzde 80.3 ve kok 
kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 
79.9 ile 2016 yılı Mayıs ayını en yüksek kapasite ile 
kapatan sektörler oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım 
oranı değişmeyerek yüzde 75.4 oldu

Ekonomi 
Güven Endeksi 
2016 yılı Mayıs 
ayında bir 
önceki aya 
göre yüzde 12 
oranında artışla 
82.3 seviyesin-
de gerçekleşti. 
Hem reel kesim 
güven endeksinin yatay seyrini koruması hem de tüketici gü-
ven endeksindeki pozitif yönlü artış ekonomi güven endeksini 
hızlı bir yükselişle neredeyse Ocak 2016’daki seviyesine yaklaş-
tırdı. Reel Kesim Güven Endeksi; 2016 yılı Mayıs ayında, son 
3 aydır yükselişin ardından sınırlı da olsa 0.3 puan azalarak 
109.8 seviyesine geriledi. Düşüşte, hizmet sektörü etkili oldu.
Tüketici Güven Endeksi ise, 2016 yılı Mayıs ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0.4 oranında artarak 68.8 ile son 3 aydan 
beri sürdürdüğü yatay seyrini korudu.

Kapasitede 
minik artış

Ekonomi güven 
endeksi arttı

Aylar
Reel Kesim

Güven
Endeksi

Tüketici
Güven

Endeksi

Ekonomi
Güven Endeksi

2015

Nisan 107,9 65,4 86,0

Mayıs 109,0 64,3 87,0

Haziran 104,9 66,4 83,5

Temmuz 105,4 64,7 86,5

Ağustos 103,7 62,4 86,5

Eylül 99,1 58,5 72,6

Ekim 100,5 62,8 82,6

Kasım 105,2 77,1 104,8

Aralık 102,2 73,6 100,8

2016

Ocak 103,3 71,6 83,9

Şubat 104,5 66,6 71,5

Mart 106,0 67,0 78,3

Nisan 110,1 68,5 73,5

Mayıs 109,8 68,8 82,3

Bütçe fazlasında 12 yılın rekoru
Bütçe performansında 

gıpta ile takip edilen Türki-
ye, yeni bir rekora imza attı. 
Bu yılın ilk 5 ayında 9.1 
milyar TL ile 2004 bu yana 
en yüksek bütçe fazlası ve-
rildi. Merkezi yönetim büt-
çesi, 2015’in ilk 5 ayında 2 
milyar 419 milyon lira açık 
vermişti. Böylelikle açıktan 
fazlaya dönülmüş oldu.

Mayıs’ta ise bütçe 
fazlası yüzde 123 artarak 
3 milyar 662 milyon liraya 
çıkarken, faiz dışı denge ise 
yüzde 58.6’lık artışla 8 mil-
yar 698 milyon TL olarak 
gerçekleşti. Bütçe giderleri 
Mayıs’ta yüzde 10.8 artarak 
221 milyar 869 milyon 
liraya ulaştı. Bütçe gelirleri 
de yüzde 16.7 artarak 230.9 
milyar lirayı aştı. Vergi 
gelirleri tahsilatı ise yüzde 

11.5 artarak 183 milyar 358 
milyon lira oldu.

2015 yılının ilk 5 ayında 
25 milyar 605 milyon lira 
olan faiz dışı fazla ise, bu 
yılın aynı döneminde 33 
milyar 251 milyon liraya 
çıktı. 

DİSİPLİNE DEVAM
Bu yılın ilk 5 ayında 

2004’ten bu yana en yüksek 
bütçe fazlasının verildiğine 
işaret eden Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, “Bu perfor-
mansı bölgemizde artan 
jeopolitik gerginliklere, dış 
ticaretteki sorunlara ve kü-
resel finansal piyasalardaki 
dalgalanmaya rağmen elde 
ettik” dedi. Bütçe perfor-
mansındaki başarının hükü-
metin sürdürmekte olduğu 
mali disiplin politikasının 

en önemli göstergesi oldu-
ğunu vurgulayan Ağbal, 
“Mali disiplini sürdürece-
ğiz” dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, 
yatırım reformu paketine 
ilişkin olarak da, maliyetleri 

aşağıya çeken düzenlemeler 
gerçekleştirdiklerini söyle-
di. Ağbal, şirket kuruluşla-
rını hem maliyet olarak aşa-
ğıya çekecek, hem de süre 
olarak kısaltacak çalışmalar 
yaptıklarını belirtti.

Milyon TL
OCAK-MAYIS Değişim

Oranı (%)2015 2016

Bütçe Giderleri 200.324 221.869 10,8

 Faiz Hariç Giderler 172.299 197.683 14,7

  Faiz Giderleri 28.025 24.186 -13,7

Bütçe Gelirleri 197.904 230.934 16,7

  Vergi Gelirleri 164.421 183.358 11,5

Bütçe Dengesi -2.419 9.065 474,7
Faiz Dışı Denge 25.605 33.251 29,9



70

GÖSTERGE

HAZİRAN 2016

Mayıs ayında 
enflasyon aylık 
bazda yüzde 

0.58, yıllık bazda yüzde 
6.58 olarak gerçekleşti. 
Analistlerin Mayıs 
ayı Tüketici Fiyatları 
Endeksi’nde (TÜFE) aylık 
medyan tahmini yüzde 
0.80, yıllık beklentisi yüzde 
6.80 olmuştu.

Enflasyonun uzun 
bir süredir çift haneye 
yakın seyretmesindeki 
ana belirleyici olan gıda 
fiyatlarındaki artışın çift 
haneden yüzde 1’lere 
gerilemesiyle yıllık 
enflasyon Nisan’da yüzde 
7.46’dan yüzde 6.57’ye 
düşerek 3 yılın en düşük 
seviyesine inmişti.

Türkiye İstatistik 
Kurumu’ndan yapılan 
açıklamaya göre, aylık en 
yüksek artış yüzde 8.04 
ile giyim ve ayakkabı 
grubunda gerçekleşti. 
Ana harcama grupları 
itibariyle 2016 yılı Mayıs 
ayında endekste yer alan 
gruplardan ulaştırmada 
yüzde 1.10, eğitimde 
yüzde 1.04, çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 0.95 ve 
haberleşmede yüzde 0.92 
artış gerçekleşti.

Aylık en fazla 
düşüş gösteren grup 
yüzde 1.64 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler oldu. 
Ana harcama grupları 
itibariyle 2016 yılı Mayıs 

ayında endekste yer alan 
gruplardan ev eşyasında 
yüzde 0.28 ve alkollü 
içecekler ve tütünde yüzde 
0.03 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış 
yüzde 12.79 ile alkollü 
içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşti. TÜFE’de, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
çeşitli mal ve hizmetler 
(yüzde 11.87), lokanta ve 
oteller (yüzde 10.59), sağlık 
(yüzde 9.58), ev eşyası 
(yüzde 9.18) artışın yüksek 
olduğu diğer ana harcama 
grupları oldu.

Yİ-ÜFE alt kalemleri 
bazında bir önceki aya 
göre; sanayinin dört 

sektöründen madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe 
yüzde 2.43 oranında, 
imalat sanayi sektöründe 
yüzde 1.87 oranında ve 
su sektöründe yüzde 0.49 
oranında artış yaşanırken, 
elektrik ve gaz sektöründe 
yüzde 3.25 oranında düşüş 
gerçekleşti. Yıllık bazda 
imalat sanayideki artış, 
genel artışın da üzerine 
çıkarak yüzde 4.45 oldu.

AYLIK EN YÜKSEK 
ARTIŞ ANKARA’DA
İstatistiki Bölge Birim 

Sınıflaması (İBBS) 2. 
Düzey’de bulunan 26 
bölge içinde, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre en 
yüksek artış yüzde 4.19 ile 
TR51 (Ankara) bölgesinde, 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış yüzde 
8.05 ile TR62 (Adana, 
Mersin) bölgesinde ve 12 
aylık ortalamalara göre en 
yüksek artış yüzde 8.47 ile 
TR31 (İzmir) bölgesinde 
gerçekleşti.

Mayıs 2016’da endekste 
kapsanan 417 maddeden 
67 maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim 
olmazken, 247 maddenin 
ortalama fiyatlarında artış, 
103 maddenin ortalama 
fiyatlarında ise düşüş 
yaşandı.

Mayıs’ta enflasyon yarım puan arttı
% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Mayıs 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Yıllık 8,09 6,58 6,52 3,25 9,46 5,60 

Yıllık Ort. 8,45 7,71 6,98 5,19 5,31 10,15 

Aylık 0,56 0,58 1,11 1,48 1,52 3,02

% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Mayıs 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Yıllık 8,09 6,58 6,52 3,25 9,46 5,60 

Yıllık Ort. 8,45 7,71 6,98 5,19 5,31 10,15 

Aylık 0,56 0,58 1,11 1,48 1,52 3,02

YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI
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Cari işlemler açığı, 
Nisan’da geçen yılın 
aynı ayına göre 900 

milyon dolar azalarak 2 
milyar 956 milyon dolar 
düzeyinde gerçekleşti.  12 
aylık cari işlemler açığı ise 
28 milyar 580 milyon dolar 
oldu. 2016 yılı Ocak-Nisan 
döneminde 25.1 oranında 
azalışla 10.8 milyar dolar 
seviyesine gerileyerek aşağı 
yönlü seyrini sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası verile-
rine göre, Bu gelişmede 
ödemeler dengesi tablosun-
daki dış ticaret açığının bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
643 milyon dolar azalışla 2 
milyar 929 milyon dolara 
ve birincil gelir dengesi 
açığının 343 milyon dolar 
düşüşle 1 milyar 185 mil-
yon dolara gerilemesi etkili 
oldu. Öte yandan, hizmetler 
dengesi 344 milyon dolar 
azalışla 847 milyon dolara 
indi. 

Parasal olmayan altın 
kalemi altında, bir önceki 
yılın nisan ayında 1 milyar 
182 milyon dolar net ih-

racat gerçekleşmişken bu 
yılın aynı ayında 62 milyon 
dolar net ithalat yapıldı.

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

376 milyon dolar azalarak 
748 milyon dolara düştü.

Birincil gelir dengesi 
kalemi altında yatırım geliri 
kaleminden kaynaklanan 
net çıkışlar, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 367 milyon 

dolar azalarak 1 milyar 
130 milyon dolar oldu. 
Aynı dönemde ikinci gelir 
dengesinden kaynaklanan 
net girişler ise 258 milyon 
dolar artarak 311 milyon 
dolar olarak kaydedildi.

(Milyon Dolar)
Nisan 12 Aylık

Kümülatif
20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI -3.856 -2.956 -28.580

SERMAYE HESABI 0 0 -5

FİNANS HESABI 228 -4.317 -26.327

       Doğrudan Yatırımlar (net) -564 -299 -9.715

       Portföy Yatırımlar (net) -1.092 -3.628 8.647

       Diğer Yatırımlar (net) -23 -807 -17.678

       Rezerv Varlıklar (net) 1.907 417 -7.581

Net Hata ve Noksan 4.084 -1.361 2.258

(Milyon Dolar)
Nisan 12 Aylık

Kümülatif
20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI -3.856 -2.956 -28.580

SERMAYE HESABI 0 0 -5

FİNANS HESABI 228 -4.317 -26.327

       Doğrudan Yatırımlar (net) -564 -299 -9.715

       Portföy Yatırımlar (net) -1.092 -3.628 8.647

       Diğer Yatırımlar (net) -23 -807 -17.678

       Rezerv Varlıklar (net) 1.907 417 -7.581

Net Hata ve Noksan 4.084 -1.361 2.258

Cari açık azaldı
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İZMİR TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU
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