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Maalesef yapamıyoruz...
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
ülkemizin birlik ve bütünlüğünü 
hedef alan kanlı terör saldırılarını 
lanetledi.

MART 2016
Yıl	 :	32
Sayı	:	382
Sahibi
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR

Sorumlu	Müdür
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

Yayın	Kurulu
H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU
Bayram TALAY
N. Fatih ARACI

Yayın	Sorumlusu
Mehmet Ali SÜTLÜ

Yönetim	Yeri
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Cumhuriyet Bulvarı
No: 63 - İZMİR
Tel : (0 232) 455 29 00
Faks : (0 232) 425 36 35
  www.ebso.org.tr

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

5632 sokak no: 26 çamdibi / izmir
tel : 232 458 58 09 • faks : 232 458 54 04

Yerel	süreli	yayın
Baskı	Tarihi:	29	Mart	2016

Grafik	-	Baskı	Öncesi

Baskı
mat. san. tic. ltd. şti.

Almanlar sektörel
işbirliğine geldi
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BAŞKAN
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Aylardır gündemimizin ilk sırasından inmeyen 
terör, ne yazık ki yine hain pusularla masum insanların 
hayatlarına son vermeye, ülkemizin Doğu’sundaki 
çatışmalarda da güvenlik güçlerimizi şehit düşürmeye 
devam etmektedir.  Hepimizin dik durması gereken, 
kuşkusuz zor ve acı dolu günlerden geçmekteyiz.

Bahar mevsiminde dalları çiçekler süslerken, 
istiyoruz ki yüreklerimizi de umut ve neşe kaplasın. 
Ama gencecik fidanlarımız toprağa verilirken, masum 
vatandaşlarımızın hayatları karartılırken bu çok 
mümkün görünmemektedir. 

Şehitlik mertebesine ulaşan başta güvenlik 
güçlerimiz olmak üzere, hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve 
ulusumuza sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyorum.

Brüksel’de de benzer şekilde meydana gelen 
eylemler, ne yazık ki terörün her an her yerde, herkese 
karşı yapılabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Bu da göstermektedir ki, terör eylemleri sadece 
Paris’te gerçekleştirildiğinde değil, Ankara’da 
gerçekleştiğinde de tüm dünya liderleri kol kola 
direnebilmelidir. Samimiyet ve güç birliği bunu 
gerektirmektedir. Başka türlü terörün üstesinden 
gelemeyiz. 

Ancak, halk olarak bizler de birlik ve 
beraberliğimizi bozmaya çalışan, her türlü nafile 
çabayı boşa çıkarmak zorundayız. Kurtuluş 
mücadelemiz, Ulu Önderimizin siyasi ve askeri 

zekasının yanı sıra, halkımızın dirayetli duruşu, 
fedakarca mücadelesi ve inancı ile başarıyla 
sonuçlanmıştır.

O nedenle, Atalarımızın kanıyla suladığı her karış 
toprağı bizler de korumaya, yanlış söylemleri 
püskürtmeye, birliğimizi bozmaya yönelik 
ötekileştirme ve ayrımcılık oyunlarına gelmemeye 
daha fazla özen göstereceğiz. Göstermek de 
zorundayız. Her zaman ifade ettiğim gibi çünkü 
BAŞKA BİR TÜRKİYE YOK. 

Çocuklarımızın geleceği için buna mecburuz. 
Kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya düşman etme 
gayreti, dün de vardı bugün de devam ediyor ve yarın 
da olacaktır. Bu noktada da hangi görüşte olursa olsun 
başta siyasi irade ve kanaat önderleri olmak üzere tüm 
kesimler sağduyulu, birleştirici ve umut eken, söz ve 
davranışları ile halkı doğru yönlendirmekle 
sorumludur. Aksi takdirde, “tek vatan, tek millet, tek 
dil ve tek bayrak”tan söz etmemiz mümkün 
olamayacaktır.

Bu güzel vatanı bizlere emanet eden ve 18 Mart’ta 
101. yıldönümünü gururla kutladığımız Çanakkale 
Deniz Zaferi vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere, şehitlerimizi rahmetle ve şükranla 
bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Artık terörle ilgili bu son yazımız olmasını 
yürekten dileyerek; huzurun, mutluluğun, barışın, 
başarının, bereketin hakim olduğu güzel günler 
bizimle olsun. 

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

ALIŞMAYACAĞIZ!
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Terör, Başkent Ankara 
ile İstanbul’u hedef 
aldı. Ankara’nın mer-

kezi Kızılay’da TNT, RDX, 
amonyum nitrat ve balmu-
mu karışımı patlayıcı RDX 
yüklü otomobilin Güvenpark 
karşısındaki duraklarda 
yolcu indirip bindiren bele-
diye otobüslerinin arasında 

patlatılmasıyla gerçekleşti-
rilen kanlı terör saldırısında 
aralarında eylemi gerçekleş-
tirenlerin de bulunduğu 38 
kişi hayatını kaybetti, 18’u 
ağır olmak üzere 125 kişi 
yaralandı. Türkiye’yi yasa 
boğan eylemi gerçekleştiren-
lerin terör örgütü PKK üyesi 
Seher Çağla Demir (24) ile 

örgütün kırsal kadrosuyla 
henüz bağlantısı tespit edile-
meyen Özgür Ünsal olduğu 
açıklandı. 

Geçtiğimiz yıl 10 
Ekim’de Ankara Garı önünde 
düzenlenen çifte intihar 
saldırısında 107 vatandaş 
hayatını kaybetti. İkinci alçak 
saldırı 17 Şubat günü Mera-
sim Sokak’ta gerçekleştirildi 
ve 29 vatandaş hayatını kay-
betti. 5 ayda yaşanan üçüncü 
olayla birlikte hayatını kay-
bedenlerin sayısı toplam 174 
kişi yaşamını yitirmiş oldu.

Türkiye, Kızılay katlia-
mından sadece 6 gün sonra 
bu kez İstanbul’daki canlı 
bomba saldırısı ile sarsıldı. 
Sabah saat 10:55’de İstiklal 
Caddesi’nde Galatasaray’dan 
Taksim yönüne yürüyen canlı 
bomba, kalabalık bir gruba 
yaklaşırken Balo Sokak 
girişinde üzerindeki düzeneği 
patlattı. Üzerindeki metal 
bilye ve parçalar çevreye sa-
çıldı, ikisi ABD vatandaşı da 
olan üç İsrailli ve bir İranlı 
olmak üzere 4 turist hayatını 
kaybetti, yine 24’ü yabancı 

uyruklu 39 kişi yaralandı. 
Masum insanları hedef alan 
canlı bombanın DAEŞ bağ-
lantılı 24 yaşındaki Mehmet 
Öztürk olduğu açıkladı. 
Ailesinin 3 yıl önce kayıp 
başvurusu yaptığı Öztürk’ün 
Diyarbakır, Suruç ve Ankara 
Garı saldırganları gibi bir 
süre Suriye’de kalıp döndüğü 
belirlendi.

YIKAMAYACAKLAR
Türkiye’nin birlik ve 

bütünlüğüne karşı yapılmış 
hain saldırıya karşı siyasiler, 
iş çevreleri ve sivil toplum 
örgütleri “Türkiye tek vücut” 
mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, yayınladığı 
mesajda “Vatandaşlarımız 
endişe etmesin, devletimizin 
tüm kurumlarının milletimiz-
le işbirliği içinde yürüttüğü 
terörle mücadele mutlaka 
başarıyla neticelenecek, 
terör dize getirilecektir. Aziz 
milletimiz bu hain saldırılar 
karşısında her zamankinden 
daha çok birbirine sarılmak-
ta; teröre, teröriste ve terörün 

Türkiye teröre karşı tek vücut

Terör, Fransa’nın başkenti Paris’ten sonra bu kez 
Avrupa’nın kalbi sayılan Belçika’nın başkenti Brüksel’i 
vurdu. Tüm Avrupa’yı şoke eden patlamalar zincirinin 
ilk ikisi 22 Mart sabah saatlerinde uluslararası 
Zaventem Havalimanı’nda art arda gerçekleşti. 
Toplam 14 kişinin yaşamını yitirdiği bu saldırının 
ardından ikinci saldırı haberi AB kurumlarının 
yakınındaki Maelbeek Metro İstasyonu’ndan geldi 
ve 20 kişi hayatını kaybetti, toplam 187 kişi yaralandı. 
Ülke genelinde güvenlik seviyesi en yüksek nokta 
olan 4’e çıkarıldı, üç günlük ulusal yas ilan edildi. 
AB ve NATO alarma geçti. En güçlü kınama ve 
dayanışma sesleri Türkiye’den yükseldi. Zaventem 
Havalimanı’ndaki intihar saldırılarını Belçika 
vatandaşı İbrahim ve Halid El Bakraoui kardeşlerin 
gerçekleştirdiği açıklandı.

Avrupa’nın kalbinde 
terör: 34 ölü
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arkasındaki odaklara vakur 
bir şekilde karşı durarak 
birliğini perçinlemektedir. 
Türkiye, millet olarak birbi-
rine perçinlenen kimliğiyle 
bu zor günleri de geride 
bırakacaktır” dedi.

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, “Acımız ve öfke-
miz büyüktür, fakat geçmişte 
pek çok badireyi atlatmış 
olan devletimiz ve milletimiz 
böylesi saldırılar karşısında 
infiale kapılmama basireti, 
metaneti ve tecrübesine 
sahiptir!” mesajını verdi.

Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu, “Otobüs bekleyen 
sivilleri hedef alacak kadar 
gözü dönmüş bu insanlık ve 
vicdan yoksunu katilleri ül-
kem, milletim ve hükümetim 
adına lanetliyorum. Ülkemizi 
hedef alan hain odaklar en 
ağır biçimde cezalandırıla-
caktır. Terörle mücadele sek-
teye uğramayacaktır. Terör 
bu ülkenin ayağına pranga 
olmaktan bertaraf edilecek-
tir” diye konuştu.

Genelkurmay 
Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamada da, kahramanca 
ve özveriyle terör örgütleriy-
le mücadele eden TSK’nın 
milletin engin sevgi ve 
güveninden aldığı güçle 
mücadelesini bundan sonra 
da aynı azim ve kararlılıkla 
sürdüreceği bildirildi.

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, terörün 
bir insanlık suçu olduğunu 
belirtirken, saldırının arka-
sındaki güçlerin toplumsal 
barışı bir kez daha hedef 
aldığını, kimden, nereden 
gelirse gelsin teröre karşı 
ortak, dik ve onurlu duruşun 
sergilenmesi gerektiğini 
ifade etti. Kılıçdaroğlu, 
“Köklü bir dayanışla, birlik 
ve beraberlik duygularına 
sahip milletimizin, ulaşılmak 
istenen hedef önünde karar-
lılıkla duracağına inancım 

tamdır” dedi.
MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli, “Üzüntümüz 
derin, öfkemiz kabarık” 
derken sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Elbette Kızılay’daki 
hain saldırının detaylarına 
ulaşılacak; asıl faillerin, 
kirli niyetlerin ve emri veren 
mihrakların kimliğiyle be-
raber bu barbarlığın içyüzü 
aydınlatılacaktır. Bu sürecin 
uzamaması en samimi 
temennimizdir. Hükümet bu 
konuda hiçbir zaaf ve ihmale 
izin vermemelidir.”

HDP Eş Genel Başka-
nı Selahattin Demirtaş da, 
“Doğrudan kutsal yaşam 
hakkını, masum insanları or-
tadan kaldırmayı hedefleyen 
saldırılar karşısında bizim 
sığınabileceğimiz tek şey; 
kardeşlik, eşitlik ve adalet 
duygularımızdır” açıklama-
sını yaptı.

HISARCIKLIOĞLU: 
INSANLIK LANETLIYOR
Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Ankara’da meydana gelen 
terör saldırısı üzerine yayım-
ladığı mesajda, saldırının 
insanlık adına utanç verici 
bir eylem olduğunu ifade 
ederek, “Başkent’te düzen-
lenen bu hain saldırı; masum 
insanların canına, ülkemizin 
birlik ve beraberliğine kas-
tetmiştir.  Vicdanları sızlatan 
bu alçaklığı yapanlara insan 
diyebilmek de mümkün 
değil. Şundan eminiz ki, bu 
olayların müsebbipleri tarih 
önünde en ağır hesabı vere-
cek ve hiçbir zaman amacına 
ulaşamayacaktır” dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında 
şu görüşlere yer verdi:

“Ankara’da meydana 
gelen patlama, insanlık dışı 
emelleri olanların çirkin 
yüzünü bir kez daha ortaya 
koymuştur. Masum canlara 

kıymak, insanlık tarihinde 
lanetlenmiştir. Bu çirkin, aşa-
ğılık işlere imza atanlar bilsin 
ki, bunu yaparken amaçları 
her ne olursa olsun ulaşama-
yacaklar. 

Bu güzel ülkenin huzu-
runu, kardeşliğini bozmaya 
kimsenin gücü yetmeyecek-
tir. Bu yaşatılan acıları yine 

birbirimize tutunarak, sarıla-
rak aşacağımızdan şüphemiz 
yoktur. 

Türk iş dünyası adına, 
saldırıda hayatını kaybeden 
kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve yüce 
milletimize başsağlığı, 
yaralılarımıza da acil şifalar 
diliyorum.”

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Ankara Kızılay’da yaşanan 
ve 36 kişinin yaşamını 
yitirdiği kanlı terör 
saldırısıyla ilgili bir mesaj 
yayınladı. Ülkemizin birlik 
ve beraberliğine kasteden 
bu saldırıyı en sert 
biçimde kınadığını belirten 
Yorgancılar, Ankara’daki 
patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diledi. 
Yorgancılar, saldırıda yaralı vatandaşlarımıza acil 
şifalar dilediği mesajında, “Yeter artık. Teröre bir kez 
daha lanet olsun. Başımız sağolsun Can’ım vatanım. 
Bu ülke bunları hak etmiyor. Biz terörle yaşamak, 
alışmak mecburiyetinde olan bir ülke değiliz. 
Büyüme hedefi olan bir ülkeyiz. Kurtuluş Savaşı’nda 
tüm dünyaya birlik ve beraberliğin en güzel örneğini 
veren, bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden 
gelen güzel ülkemizin huzurunu, kardeşliğini 
bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye 
çok büyük devlet ve bu mesele de Hükümetin akıllı 
politikalarıyla çözülecektir” dedi.

ORTAK SES SÜRMELI
Geçtiğimiz aylarda Fransa’da gerçekleşen terör 

saldırısı sonrası ortak sesin sürmesi gerektiğini 
dile getiren Yorgancılar, tüm dünyanın birlik içinde 
terörü yok etmek için çalışması gerektiğini söyledi. 
Ender Yorgancılar, “Fransa’da meydana gelen olayda 
tüm dünya liderleri yürüyüş yapmışlardı. Rusya, 
Amerika, İran, Fransa, İngiltere gibi ülkeler saldırıyla 
ilgili mesajlar gönderdiler. Sadece beyanlarla değil, 
Fransa’da olduğu gibi mutlaka ortak bir çalışmayla 
bu işin sonlandırılacağını düşünüyorum. Bu olaylar 
sadece Fransa’da, Türkiye’de değil dünyanın her 
yerinde yaşanıyor. Yarın Almanya’da da olabilir, 
dünyanın her yerinde olabilir. Dünyanın her yerinde 
teröre karşı çıkılması gerekir” diye konuştu.

Yorgancılar: Yeter artık!
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili H. İbrahim 
Gökçüoğlu, ülkenin şu 
an en öncelikli gündem 
maddesinin terörün artan 
şiddette devam etmesi 
olduğunu belirterek, 
“Kelimelerin anlamını 
gerçekten yitirdiği 
günlerdeyiz. Ama şunun 
altını çizmek isterim ki, 
teröre alışmayacağız, 
alıştıramayacaklar. 
Türkiye’yi bir 
Ortadoğu ülkesine 
döndürme hayalleri asla 
gerçekleşmeyecek” dedi.

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası meslek 
komiteleri ortak toplantısı 
gerçekleştirildi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili İbrahim Gökçüoğlu, 
konuşmasında en öncelikli 
gündem ve meselenin 
terörün artan şiddette 
devam etmesi olduğunu 
vurguladı. Gökçüoğlu, “7 
Haziran’dan bu yana adeta 
cenaze evine dönen güzel 
ülkemizin bunları hak 

etmediğini ilk günlerden 
bu yana telaffuz ediyoruz. 
Defalarca kez “Yeter artık 
son olsun” dedik. Ne 
yazık ki, elimizden bir şey 
gelmemektedir. Kelimelerin 
anlamını gerçekten yitirdiği 
günlerdeyiz. Ama şunun 
altını çizmek isterim ki, 
teröre alışmayacağız, 
alıştıramayacaklar. 
Türkiye’yi bir 

Ortadoğu ülkesine 
döndürme hayalleri asla 
gerçekleşmeyecek” diye 
konuştu. 

Kızılay’daki son 
bombalama eylemi 
ve ardından Taksim 
olayının, toplumu daha 
fazla karamsarlığa ve 
korkuya ittiğini kaydeden 
Gökçüoğlu, “Son 6 ayda 
Beyrut’tan sonra terör 
eylemleri nedeniyle en fazla 
can kayıplarının yaşandığı 
ülke Türkiye’dir” dedi.  

ŞIARIMIZ TEK VATAN, 
TEK BAYRAK, 
TEK MILLET, TEK DIL
EBSO Başkan Vekili 

Gökçüoğlu, devam 
eden terörle mücadele 
kapsamında gencecik vatan 
evlatlarını şehit verdiğimizi 
belirterek, şöyle konuştu:

“Şehitlerimize, sivil 
vatandaşlarımıza Allahtan 
rahmet, ailelerine sabır ve 
başsağlığı, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum. 
Ülkemizin başı sağolsun. 
Ancak şu unutulmasın 

Alışmayacağız, alıştıramayacaklar

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 
İbrahim Gökçüoğlu, 
ülkenin şu an en 
öncelikli gündem 
maddesinin terörün 
artan şiddette 
devam etmesi 
olduğunu belirterek, 
“Kelimelerin 
anlamını gerçekten 
yitirdiği günlerdeyiz. 
Ama şunun 
altını çizmek 
isterim ki, teröre 
alışmayacağız, 
alıştıramayacaklar. 
Türkiye’yi bir 
Ortadoğu ülkesine 
döndürme 
hayalleri asla 
gerçekleşmeyecek” 
dedi.
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ki,  Tek vatan, tek bayrak, 
tek millet ve tek dil’dir 
esas olan. Herhangi 
bir tanesini değiştirme 
gayretleri geçmişte olduğu 
gibi yine boşa çıkacaktır. 
Zor bir coğrafyada, 
terörün gölgesinde 
hayatımıza devam etmek 
zorundayız. Sanayici 
olarak sorumluluklarımızı 
yerine getirmede güçlük 
yaşadığımız bir dönemden 
geçmekteyiz. O nedenle, 
her zamankinden çok 
daha fazla dikkatli adım 
atmakta, iki kere, üç kere 
düşünmekteyiz. Geçici ama 
zor bir dönem.”

VERGI KANUNU’NDA 
DEĞIŞIKLIK SIKINTISI
Konuşmasında güncel 

ekonomik gelişmelere de 
değinen EBSO Başkan 
Vekili Gökçüoğlu, Vergi 
Kanunu’nda çok önemli 
değişiklikleri içeren yeni 
bir Tasarı’nın kamuoyu ile 
paylaşıldığını hatırlatarak, 
“Bu tasarının bizler 
açısından en önemli 
maddesi, işverene 
getirilecek yükümlülüklerle 
ilgili olanıdır. Maddi 

yükümlülüklerin 
yanında, işverene hapis 
cezası da değerlendirme 
aşamasındadır. Yasada 
Anonim ve Limited 
Şirketleri için diyor ki, 
‘Yöneticilerin ağır ihmal 
ve kusurundan dolayı 
ortaya çıkabilecek vergi 
kayıplarına 2 ile 5 yıl arası 
hapis cezası verilir.’ Ağır 
ihmal ve kusurun tanımı 
nasıl yapılacak, neye göre 
yapılacak. Hatta bu cezalar 
tecil edilemeyeceği gibi 
paraya da çevrilemeyecek. 
Eğer bu taslak yasalaşırsa 
takibe uğramayan sanayici 
veya yönetici kalmayacağı 
gibi yönetim kurullarına da 
kimseyi bulamayacağız.’ 

Konunun önemini 
vurgulamak için ben bu 
kadarını ifade ediyorum” 
dedi. 

EKONOMIK VERILER 
IYI ANALIZ EDILMELI
İhracat pazarlarımızdaki 

sıkıntılarla birlikte 
ihracat rakamlarındaki 
gerilemeye dikkat çeken 
Gökçüoğlu, ekonomide 
Türkiye’nin pozitif 
ayrıştığı günlere ulaşma 
dileğinde bulundu. İbrahim 
Gökçüoğlu şunları söyledi: 
“Piyasa göstergeleri 
olan karşılıksız çek 
sayılarındaki artıştan, icra, 
iflas sayılarının artışına, 
işsizlik oranından, güven 

endeksleri ve ödenmeyen 
kredilerin artışına kadar 
önemli göstergelerde 
olumsuz sinyaller peş peşe 
gelmektedir. Elbette ki 
amacım, içinizi karartmak 
değil. Kuşkusuz her 
toplumda, her ülkede 
zamanla bu tür gel-git’ler 
yaşanmıştır. Geçecektir. 
Her zaman ifade ettiğim 
gibi, birlik ve beraberlik 
içerisinde Türkiye’nin 
yeniden pozitif ayrıştığı, 
yeniden sanayinin 
konularına odaklandığımız, 
şanlı bayrağımızı 
matemlerimiz için değil de 
başarılarımız için gururla 
dalgalandırdığımız, huzurlu 
günlerimize geri döneriz.”

Toplantıda ayrıca 
2014- 2015 dönemi 
Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Adnan Yıldırım teşvik 
sistemi, İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi 
Maliye Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Keramettin 
Tezcan ise sanayicinin 
karşılaşacağı güncel vergi 
sorunları ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi ve 
sanayicilerin sorularını 
yanıtladı.

Adnan Yıldırım Keramettin Tezcan
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Almanya’dan, Mitt-
lerer Niederrhein 
Sanayi ve Ticaret 

Odası Başkan Yardımcısı 
Wolfram Lasseur baş-
kanlığındaki 15 kişilik 
heyet, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret ederek 
sektörel işbirliği ve yatırım 
görüşmelerinde bulundu. 
Farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren 18 şirket sahibi ve 
üst düzey yöneticilerinden 
oluşan heyette ayrıca Neuss 
ile Mönchengladbach bele-
diyelerinin kalkınma ajansı 
yetkilileri de yer aldı. İz-
mir’deki yatırım olanakları 
ve genel ekonomi paramet-
releri hakkında sunumlar 
yapılan toplandıyla İzmir 
ile Almanya arasındaki 
ekonomik ilişkilerin gelişti-

rilmesi amaçlandı. 
Alman heyete ev 

sahipliği yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Türkiye 
ile Almanya arasında 35 
milyar dolarlık bir ticaret 
hacmi bulunduğunu, bunun 
2 milyar dolarlık kısmının 
İzmir ile yapıldığını söy-
ledi. Yorgancılar, “Türki-
ye’deki yaklaşık 6 bin 200 
Alman yatırımı veya ortak 
firmadan 494’ü İzmir’de 
faaliyetlerini sürdürüyor. 
Almanya’da da 3 milyon 
Türk vatandaşımız yaşıyor. 
İşçi olarak giden Türklerin 
yatırım yapar konuma geç-
mesi almanya için önemli 
bir potansiyel. Heyetin gel-
diği Mittlerer Niederrhein 
bölgesinde 100 bine yakın 

Almanlar EBSO’ya sektörel işbirliği için 
geldi. Mittlerer Niederrhein bölgesinden 
işadamları tekstil, metal, makine, uluslara-
rası taşımacılık, gümrükleme ve danışman-
lık konularını görüştü. EBSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yorgancılar, İzmir’de 494 Alman 
sermayeli firma bulunduğunu belirterek 
“işbirliğini artıralım” çağrısı yaptı.

Almanlar sektörel işbirliğine geldi

Alman ticaret heyeti EBSO ziyaretinde 
‘yanınızdayız’ mesajı verdi. Ankara Kızılay’daki terör 
saldırısına rağmen programını iptal etmeyen heyete 
başkanlık yapan Mittlerer Niderrhein Sanayi ve 
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Wolfram Lasseur, 
Ankara’daki terör saldırısını kınadığını belirterek, 
“Yaşanan olay bizi de derinden üzdü. Yanınızda 
kalarak mesaj vermek istiyoruz. Bu saldırıya ticaret ve 
işbirliği ile karşılık vermek istiyoruz. Dünyada bunlar 
olsa da her şeye rağmen buradayız. Türk-Alman 
dostluğuna inandığımız için buradayız” dedi. 

Yanınızdayız
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firmanın 2 bine yakını 
Türk işletmeci. Türkiye ile 
Almanya arasında turizm 
ilişkisi de var. Yaklaşık 
5.5 milyon turist ülkemizi 
ziyaret ediyor” dedi. 

Mittlerer Niederrhein’in 
Almanya’nın en zengin 
bölgelerinden biri olduğu-
nun altını çizen Yorgancılar, 
“Bunu çok iyi biliyor ve 
değerlendiriyoruz. İşbirli-
ğimiz devam ediyor” diye 
konuştu.

Ender Yorgancılar, 
Almanya’daki sanayi 
büyümesini Türkiye ile kar-
şılaştırırken, “Türkiye’de 
mesleki eğitim sorunu 
var. Almanya’nın başarılı 
olmasının tek nedeni mes-
lek liselerindeki kalitedir” 
ifadelerini kullandı.

IŞBIRLIĞINE HAZIRIZ
Türkiye’ye daha önce 

de geldiklerini ancak bu 
defaki ziyaretin tek durağı 
İzmir’de olmaktan son 
derece mutlu olduklarını 
belirten Wolfram Lasseur, 
karşılıklı ticaret hacmini ar-
tırmak istediklerini vurgu-
ladı. İzmir’in kendileri için 
daha da önemli olduğunu 
kaydeden Lasseur, “Kent-
teki firmaların ürünlerini ve 
kalitesini zaten biliyoruz. 
Bunu ticari olarak da sür-
dürmek istiyoruz. Heyeti-
mizdeki işadamlarıyla her 
türlü işbirliğine hazırız. İş 
temsilcilerinin biraraya gel-
mesini destekliyoruz” dedi. 

Konuşmaların ardın-
dan tekstil ve metal işleme 
makinaları, uluslararası 
taşımacılık nakliye, lojistik, 
gümrükleme, depolama, hu-
kuki ve mali danışmanlık, 
makine montaj ve kuru-
lum alanlarında faaliyet 
gösteren firma temsilcileri 
ve Egeli sanayicilerle ikili 
görüşmelerde bulundu.

Altmış yılı aşkın süredir düzenli 
olarak yayınlanan Site Selection 
Magazine dergisinin yapımcısı Conway 
Inc.’in yaptığı Dünyanın En Rekabetçi 
Şehirleri Raporu’na göre, İzmir 2015 
yılında belirli sektörlerde Doğu Avrupa 
ve Orta Asya’nın en rekabetçi ilk 5 şehri 
arasında yerini aldı.

Rapora göre Uzay ve Havacılık 
sektöründe Doğu Avrupa ve Orta 
Asya’nın en rekabetçi şehri seçilirken, 
Kimya ve Enerji sektörlerinde İzmir, 
Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın en 
rekabetçi 3. şehri olarak seçildi.

ITIBARLI ARAŞTIRMA ŞIRKETLERI DE 
IZMIR’I IŞARET ETTI
Dönem dönem dünyadaki iş 

ortamını analiz eden Conway, 2015 
yılına ait Dünyanın En Rekabetçi 
Şehirleri Raporu’nu hazırlarken Oxford 
Economics, Tractus ve Moody’s 
Analytics gibi itibarlı araştırma 
şirketleri ile beraber çalıştı ve 500 bin 
nüfusun üzerindeki yerleşim yerlerini 
çalışmalarına dâhil etti. Yöntem 
olarak şirket yöneticileri ile yapılan 
anketler, yatırım projelerinin sayıları, 
büyüklükleri ve şehirlerin sosyo-
ekonomik göstergeleri karşılaştırmalı 
olarak incelenerek rekabetçilik düzeyleri 
belirlendi.

Ayrıca raporda, İzmir’in gelecek 5 
yılda yüksek büyüme sergileyeceğinin 
ön görülmesi, Türkiye’nin ikinci en 
büyük ticaret merkezi olması, Türkiye’nin 
sanayi üretiminin yüzde 9.3’ünü 
gerçekleştirmesi, genç ve dinamik 4 
milyonluk nüfusa sahip olması, 5’i özel 
toplam 9 üniversiteye sahip olması ve 
Pratt & Whitney, SOCAR, Deceuninck 
gibi firmaların büyük ölçekli yatırımlara 
ev sahipliği yapmasının da katkılarıyla 
öne çıktığı ifade edildi.

IZMIR ADINA ÇOK ÖNEMLI 
BIR GELIŞME
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel 

Sekreteri Murat Yılmazçoban, rapor ile 

ilgili olarak “İzmir’in yatırım ortamının 
sunduğu fırsatlar ve her geçen gün 
artan yeni yatırımlar ile dünyada 
rekabetçi gücünü artırmaktadır. 
Yatırım alanında dünyanın en önemli 
yayınlarından biri olarak kabul edilen 
Site Selection Magazine’in yapımcısı 
Conway’in bu raporunda İzmir’in 
özellikle sektörel kümelerinin de olduğu 
Havacılık ve uzay ile Kimya sektörlerinde 
en rekabetçi şehirlerden biri olarak öne 
çıkması tesadüf değildir” dedi.

Yılmazçoban, hazırlamış oldukları 
Yatırım Tanıtım Stratejisi kapsamında 
stratejik sektörler arasında yer alan 
yenilenebilir enerji sektöründe de 
İzmir’in öne çıkmasının bölgemize yeni 
yatırımlar çekilmesi için de çok önemli 
olduğunu belirtti.

Murat Yılmazçoban, her 3 sektörde 
Budapeşte, Moskova, Wroclaw gibi 
önemli şehirleri geride bırakmamızın 
yatırımcılar nezdinde çok dikkat çekici 
olduğunu vurguladı.

İzmir, Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın 
en rekabetçi 5 şehri arasında
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Ege Bölgesi sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, İzmir’in 
kalkınma ve markalaşma 
konusunda Dubai gibi ol-
ması gerektiğini söyledi.

İstanbul’da patent, 
telif ve lisans konularında 
uzmanlaşan Gün + Partners 
Patent Trademark İzmir 
Ofisi’nin açılışında, marka-
laşmaya dair bir konuşma 
yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
İzmir’in tarihi, kültürel ve 
ekonomik zenginliğine dik-
kat çekti. Kentin eğitimli ve 
genç nüfusu ile de dinamik 
bir yapısı olduğunu vurgula-
yan Yorgancılar, “İzmir’in 
bu zenginliği hem şans, hem 
de enerjisinin dağılması 
açısından da bir dezavantaj 
doğurmaktadır. İzmir’de bir 
gerçek var ki, dün yapıl-
ması gerekenleri biz henüz 
bugün yapar durumdayız. O 
nedenle de, yarına dair daha 

çok çalışmamız gerektiği de 
önemli bir gerçektir” dedi.

İzmir’e kalkınma ve 
markalaşma yolunda Dubai 
örneğini veren Yorgancı-
lar, “Dünya örneklerine 
baktığımızda; Dubai’nin 
öne çıkan çok fazla özelliği 
bulunmamasına rağmen, 
bir cazibe merkezine 
dönüştürüldüğünü ve bir 
marka değer yaratıldığını 
görüyoruz. Bakın Barcelona 
demiyorum. Londra, Milano 
hiç demiyorum. Dubai’yi 10 
sene önce kimse bilmi-
yordu. Ama çölde uygula-
dıkları politikayla, kayak 
merkezleriyle, plajlarıyla, 
iş merkezleriyle Dubai bir 
marka oldu. Doğru algı ve 
çağrışımlarla, sınırlı potan-
siyelini kullanarak marka 
şehir olmuş bir kent Dubai 
diyorum. Bizim Dubai’den 
ne kadar fazlamız oldu-
ğunu da hepimiz gayet iyi 
biliyoruz. İzmir’in de böyle 
bir serbest şehir hedefinde 

olmasının doğru olduğunu 
düşünüyorum. İzmir’in ve 
Türkiye’nin bir an önce 
markalaşmayı yakalama-
sı gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

POTANSIYEL 
DEĞERLENDIRILMELI
İzmir’in gelişmesinde 

potansiyelin kent tarafından 
yeterli kadar değerlendi-
remediğini de kaydeden 
Yorgancılar, şunları söyledi:

“Her şeyden önce İzmir, 
sahip olduğu zengin kültürel 
mirasıyla ülkemizi dünya 
nezdinde marka kent kimli-
ğiyle temsil etmesi yönünde 
avantajlıdır. Ancak, atıl 
potansiyelimizin mevcut ni-
teliklerimizden daha büyük 
bir görünüm sergilemesi, 
marka kent haline gelmemiz 
önündeki en büyük engel-
dir. Bir şehir düşününüz ki; 
dünyanın en güzel kumsal-
larından birine sahip olsun, 
en önemli rüzgar sörfü 
merkezlerinden biri haline 
gelsin, Hıristiyan cemaatinin 
en kutsal ziyaret noktasına 
ev sahipliği yapsın, 300 gün 
güneş görsün, ‘sağlık turiz-
minde ben de varım’ desin, 
farklı sektörlerde en önemli 
uluslararası fuarlara imza 
atsın ama sadece 1.2 milyon 
turistin dikkatini çekebilsin.”

Yorgancılar’dan İzmir’e 
Dubai modeli önerisi
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İzmir Kalkınma Ajan-
sı (İZKA) ve Yaşar 
Üniversitesi işbirliği ile 

yürütülen ‘İzmir Yenilik 
Başarı Hikayeleri’ projesi 
İzmirli firmaların neler 
başarabileceğini ortaya 
çıkardı. Diğer firmalara 
ilham verebilmeyi amaç-
layan proje kapsamında 
genç firmalar, Türkiye’nin 
alternatif enerji kaynak-
larından başlayarak flora 
zenginliğine kadar tüm 
temiz kaynaklarından nasıl 
katma değer elde edilebile-
ceğini gösterdi. Afrika’nın 
sıtma hastalığına bile çare 
bulan İzmirli firmalar ilaç 
ve kozmetik sektöründe de 
fark yaratmayı hedefliyor.   

20 BAŞARILI 
YENILIK PROJESI 
İZKA ve Yaşar Üniver-

sitesi işbirliği ile yürütülen 
‘İzmir Yenilik Başarı Hika-
yeleri’ projesinin sonuçları 
Selçuk Yaşar Kampüsü’nde 
düzenlenen Yenilik Mey-
danı Panelinde sunul-
du. İzmir’deki firmalar 
tarafından gerçekleştirilen 
başarılı yenilik (inovasyon) 
çalışmalarını ortaya çıkar-
mak ve tanıtmak amacıyla 
hazırlanan projede tespit 
edilen 20 çalışma ise ka-
muoyuna tanıtıldı. Panele 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Yaşar 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cemali Dinçer, İZKA 
Genel Sekreteri Murat 
Yılmazçoban ve çok sayıda 
firma yetkilisi katılırken 
panelin ana tema konuş-
macısı Onuk Taşıt Sanayi 
CEO’su Dr. Ekber Onuk 
oldu.

YATIRIM IÇIN 
CAZIBE MERKEZI 
Ülkelerin kalkınmışlık 

düzeylerini inovasyon üze-
rine yaptıkları yatırımlarla 

artırabileceğini belirten 
İZKA Genel Sekreteri Mu-
rat Yılmazçoban, İzmir’in 
yetişmiş insan kaynağı ve 
artan teknolojisiyle yeni 
yatırımlar için cazibe mer-
kezi haline geldiğini söy-
ledi. İZKA’nın 14 milyon 
Liralık Teknolojik Üretim 
ve Yenilik Mali Destek 
Programı çerçevesinde 29 
projeye destek verdiğini 
hatırlatan Yılmazçoban, 
“Yenilik alanında çalışma-
lar yapan gerek üniversi-
teler gerekse de sanayi ku-
ruluşları ile işbirliklerimiz 
devam edecektir” dedi.  

YENILIKÇILIK VE 
GIRIŞIMCILIK 
ARAŞTIRMA 
MERKEZI KURULACAK 
Rektör Prof. Dr. 

Cemali Dinçer de Yaşar 

Bu çalışmalar tüm firmalara 
ilham versin

Bugün yenilikçiliğe 
hakim olmak 
ve uygulamada 
karşılığını yaratmak 
kadar yeniliklere 
yön vermenin de 
gerekli olduğunu 
anlatan EBSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, 
bunun da ancak 
Ar-Ge faaliyetlerinin 
ve teknoloji 
yatırımlarının 
geliştirilmesiyle 
mümkün 
olabileceğini belirtti.
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Üniversitesi’nin Yenilikçi-
lik ve Girişimcilik Araş-
tırma Merkezi’ni hayata 
geçirmek için çalışmalara 
başladığını duyurdu. 
Panelde konuşan Prof. 
Dr. Dinçer, “Üniversiteler 
bilgi üretir, araştırma ve 
geliştirme yapar, bunları 
sektörle paylaşır ve dolayı-
sıyla topluma hizmet eder. 
Yaşar Üniversitesi olarak 
Türkiye’de eşine ender 
rastlanan Ar-Ge, İnovasyon 
ve Girişimcilikten sorum-
lu bir rektör yardımcılığı 
kurduk. Beklentimiz bu 
birimde üretilecek bilgi ve 
teknolojilerin ülkemizin 
gelişmesine katkı sağla-
masıdır. Yeni bir merkez 
kurma çalışmalarımız da 
başladı. Mütevelli heyeti-
mizin desteği ile çok yakın 
bir zamanda Yenilikçilik 
ve Girişimcilik Araştırma 
Merkezi’ni hayata geçirme-
yi planladık” dedi.   

DÜNYANIN EN HIZLISI 
OLMAYI HEDEFLEDI 
Türkiye’de seri üretim 

için tasarlanan ilk otomobil 
Anadol STC-16’nın proje 
lideri, MRTP hücumbot 
konseptinin yaratıcısı, 
ayrıca Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı Mühendis-
lik ve Tasarım Ödülü, V. 
Teknoloji Başarı Ödülü, In-
dustrial Design Excellence 
Award bronz madalya gibi 
pek çok ulusal ve uluslara-
rası ödülün sahibi olan Dr. 
Ekber Onuk ise 1997 yılın-
da kurulan Yonca-Onuk A. 
Ortaklığı’nda hayata geçen 
projeleri anlattı. Bugüne 
kadar Türk Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Deniz Kuv-
vetleri, Gümrükler Muha-
faza Genel Müdürlüğü için 
onlarca süratli tekne dizayn 
eden şirketin dünyanın       
8 ülkesinde de 140’ın üze-

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
insanın doğasında kendini 
yenileme, iş dünyasının 
doğasında da firmayı ve 
ürünü yenileme olduğuna 
işaret ederek, 1980’li 
yıllarla birlikte dünya 
konfjonktüründeki hızlı 
değişim süreci ve teknoloji 
dünyasında kaydedilen 
gelişmelerin yenilikçilik 
kavramını hiç olmadığı 
kadar önemli konuma 
yükselttiğini söyledi.

Teknolojik odaklı 
değişimin gündelik hayatı 
her anlamda etkilerden 
gelişmeleri yakalamanın 
zorunluluğunun da 
yenilikçiliğe daha bilimsel 
ve kurumsal nitelik kazandırdığına 
dikkat çeken Yorgancılar, üniversitelerin 
rolünü de gündeme getirirken, teorik 
bilgilerin pratikle birleştirilmesinin, iş 
dünyası ile üniversitelerin işbirliğinin 
ülke kalkınmasında önemli olduğunu 
vurguladı. 

Bugün yenilikçiliğe hakim olmak 
ve uygulamada karşılığını yaratmak 
kadar yeniliklere yön vermenin de 
gerekli olduğunu anlatan Yorgancılar, 
bunun da ancak Ar-Ge faaliyetlerinin ve 
teknoloji yatırımlarının geliştirilmesiyle 
mümkün olabileceğini belirtti.

Ender Yorgancılar, 2015 yılı itibariyle 
Küresel Yenilikçilik Endeksi’nde 
Türkiye’nin 143 ülke içinde 58’inci 
sırada yer aldığını ifade ederken, şöyle 
konuştu:

“Almanya ve ABD gibi ülkeler 
yerini Çin ve Hindistan gibi ülkelere 
kaptırmamak için üretim modellerini, 
teknolojik gelişmelerle en üst noktaya 
getirme gayretindeler. Makinelerin, 
kendilerini ve üretim süreçlerini 
yönetmeye başladıkları süreci kapsayan 
Sanayi 4.0; nesnelerin interneti, 3D 
yazıcılar, bulut bilişim, robotlar akıllı 

sistemler aracılığıyla akıllı üretimleri 
hayata geçirecektir. Böyle bir sitem 
içerisinde; ileri teknoloji, sürdürülebilir 
büyüme ve nitelikli eğitimi içeren 
üç boyutlu bir yaklaşımın hayata 
geçirilmesine acilen ihtiyacımız var.”

Bu noktada firmalara da büyük 
rol düştüğünü, Ar-Ge merkezlerinin 
sayısının artırılması gerektiğini savunan 
Yorgancılar, yeni Ar-Ge Reform 
Paketi’nin de buna imkan verecek 
şekilde revize edildiğini bildirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “Bu farkındalık içerisinde, 
vizyonumuzu, çalışanlarımızı, 
üretimimizi inovatif bir anlayış 
içerisinde geliştirebilirsek, emek 
yoğun üretimden, katma değerli ileri 
teknoloji içeren ürünlere geçebilirsek, 
Türkiye’nin de ihraç ettiği bir ürünün 
kg fiyatı 4 lira değil, 80 lira olabilir. 
Dakikada 20 cep telefonu ithal 
eden bir ülke unvanını alabiliyorsak, 
teknolojiyi tüketmeyi sevdiğimiz kadar 
üretmediği de başarabilirsek kazanan 
taraf olabiliriz. Yeter ki,  bizler bu yönde 
adımlar atalım. Yeter ki, Hükümetimiz 
desteklerine devam etsin” diye konuştu.

Yorgancılar: Hedef ileri teknoloji ve 
sürdürülebilir büyüme olmalı
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rinde hücumbotunun bulun-
duğunu belirten Onuk, 70 
knot hızla dünyanın en hızlı 
hücumbotunu üretmeyi 
hedeflediklerini söyledi. 

YABANCI HAYRANLIĞI
BILGI EKSIKLIĞINDEN 
Trafik kazasında haya-

tını kaybeden oğlu Kaan’ın 
tasarımı olan hücumbotları 
üreterek aynı zamanda 
oğlunun hayallerini ve 
eserlerini de hayata geçir-
diklerini ifade eden Onuk, 
Türk savunma sanayisi 
için dünyada nitel üstün-
lük sağlayacak ürünleri 
üretmeyi amaçladıklarını 
söyledi. Ulusal kaynaklı 
tasarımların önemine deği-
nen Mühendis ve Tasarımcı 
Onuk, “Ulusal kaynaklı 
tasarımları amaçlarına en 
büyük engel olarak gören 
ve yabancı ürünleri pazar-
layarak kolay kazanç elde 
etmek gibi kısır hedefleri 
güdenler bilgi eksikliğin-

den doğan yabancı hayranı 
kişilerdir. 

Savunma sanayinde 
global anlamda rekabet-
çi olabilmek için üretim 
yatırımının yanında Ar-
Ge’ye önemli kaynaklar 
ayırmakla mümkün olabilir. 
Türkiye dünyanın en önem-

li askeri güçlerinden birine 
sahip ve jeopolitik durumu 
itibariyle bu gücünü kendi 
kaynaklarına dayanmak 
önceliğiyle artırarak 
sürdürmek durumundadır. 
Ayrıca unutulmamalı ki 
Türkiye’nin ihraç ettiği bir 
ürünün ortalama kilogram 

fiyatı oldukça düşük. Dün-
yada tanınmış lüks spor 
otomobillerin kilogram 
fiyatı 70-80 Euro civarı. 
Bizim ürettiğimiz hücum-
botların silah sistemleri 
olmadan kilogram fiyatı ise 
200 Euro’ya kadar çıkabili-
yor” dedi.

İzmir Kalkınma Ajansı ile Yaşar Üniversitesi 
işbirliğinde yürütülen İzmir Yenilik Başarı Hikayeleri 
proje kapsamında tespit edilen 20 şirketin başarılı 
yenilik çalışması ise İzmir Yenilik Başarı Hikayeleri 
kitabında anlatıldı. Kitapta yer alan çalışmalardan 
bazıları şöyle oldu: 

5S MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI.   
5S Makina, İtalyan bir müşterisinin 120 metrelik 

kuru yük gemisi için elevatör konveyör yani bir çeşit 
taşıma sistemi tasarladı. Patentle korunan ve kendi 
kendine otomatik olarak boşaltım yapabilen en 
yüksek kapasiteli bu gemi benzerlerinden daha ucuza 
mal olması ve açığa toz çıkarmamasıyla da ekolojik 
açıdan üstünlük sağladı.

BILIMS ENERJI MÜHENDISLIK ILETIŞIM BILIŞIM 
TEKNOLOJI SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI.    
Donanım ve yazılım tasarımı, siber güvenlik ve 

teknik danışmanlık hizmetleri veren firma Lodos ismini 
verdiği rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir 
enerji kaynakları için bir veri toplama cihazı tasarladı.

BIONORM DOĞAL ÜRÜNLER 
SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI.
Kozmetik ve ilaç sektörü için bitkilerden elde 

edilebilecek organik moleküller üzerine çalışan firma, 
Türkiye florasını çok değerli buluyor. Türkiye’nin flora 
zenginliğinden faydalanarak katma değer yaratan 
ürünleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Firmanın kurucu 
ortaklarından Prof. Dr. Erdal Bedir ise, ilaç sektöründe 
kullanılan bir molekülü yüzde 98 saflıkla üretmeyi 
başardı. Bu ürünün ihraç fiyatı kilo başına 10 bin doları 
bulurken, kilo başına ithal girdilerin toplam miktarı 
200 dolara ulaşabiliyor.

ISONEM YAPI KIMYASALLARI VE BOYA 
SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 
Isı yalıtımına ve yapı kimyasallarına yönelik pek 

çok ürüne sahip olan firma, 100’den fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyor. Firma, sivrisinek kovucu 
bir boya üreterek Afrika’da eboladan daha yaygın 
ve ölümcül bir hastalık olan, yılda 17 milyon insanı 
öldüren Afrika’ya özgü sivrisineklerden bulaşan sıtma 
hastalığının büyük ölçüde önüne geçmeyi başardı.

YENİLİKÇİLİKLE BAŞARDILAR
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardım-

cısı İbrahim Gökçüoğlu, 
buluşların patent haklarıyla 
korunup ticarileştirilmesi-
nin hem ekonomiye hem 
de ülkeye daha fazla katkı 
sağlayacağını bildirdi. Gök-
çüoğlu, yol haritası çizilmiş 
uzun vadeli projelerle nano 
teknolojiye yönelmeyi 
önerdi.

TAKEV Lisesi öğrenci-
lerinden oluşan Octobots ta-
kımı, öğretmenleri Muham-
met Çoruh ile birlikte Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret ederek çöpe çöple 
çözüm bulma projesi kap-
samında gerçekleştirdik-
leri Yumurta Kabuğundan 
İyonlaştırıcı Radyasyon 
Soğurucu Malzeme sunu-
munu yaptı. 

Öğrencilerin etkinliğine 
ev sahipliği yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçüoğlu, fark 
yaratmalarını ve nano tek-
nolojiye geçmelerini öğüt-
ledi. İbrahim Gökçüoğlu, 
gençlerden gelen projelerin 
hayata geçmesi için her 
zaman destek olacaklarını 
belirtirken, “Hedef belir-
lemek ve buna adım adım 
ulaşacak yol haritasını oluş-
turmak gerekiyor. Ar-Ge ve 
inovasyon yapmak, bugüne 
kadar yapılmayanı ortaya 
koymak, bunun patentini 
almak önemli. Buluşu tica-
rileştirmek daha da önemli. 
Çünkü ancak böylelikle 
ekonomiye ve ülkeye daha 
fazla katkı sağlanır” dedi.

Tekstil sektöründen 
buruşmayan ve kir tutma-
yan kumaş ile kimyada 

kendi kendini temizleyen 
boya gibi nano teknolojik 
ürünlerden örnekler veren 
Gökçüoğlu, “Standart 
değil farklı olanı yapmamız 
lazım. Nano teknolojiye 
geçenler fark yaratıyor. 
Sizin de hedefiniz bu olsun” 
öğüdünü verdi.

İbrahim Gökçüoğlu, 
projelerin devamlılığının 
kurumsallaşmayla sağlana-
bileceğine de işaret eder-
ken, “Projeler, öğrenciler 
mezun olunca bitmemesi 
için okula ait olmalı. Arka-
dan gelen ekipler bunu ger-
çekleştirerek daha üst nok-
talara taşıyabilmeli. Uzun 
soluklu projelerde hedefler 
aşama aşama belirlenmeli. 
Öğrenciler üniversite ve 
hatta profesyonel yaşamla-
rında da başladıkları proje-
nin parçası olmaya devam 

Sanayiciden liselilere Ar-Ge ve 
inovasyon öğütleri

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, TAKEV 
Lisesi öğrencilerine 
fark yaratmalarını 
ve nano teknolojiye 
yönelmelerini öğüt-
ledi. Gökçüoğlu, 
buluşların patentini 
alıp ticarileştirmenin 
ekonomiye daha 
fazla katkı sağlaya-
cağını ifade etti.
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ederlerse hem maddi hem 
de manevi katkı sağlanmış 
olur. Biz de EBSO olarak 
projenizin gerçekleşmesi ve 
üniversiteler nezdinde de 
karşılık bulması için destek 
vereceğiz” diye konuştu.

ATATÜRK’ÜN GENÇLERI
Eğitimin önemini 

vurgularken Atatürk’ün 
de ülkeyi gençlere emanet 
ettiğini hatırlatan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçüoğlu, 
şunları söyledi:

“Sizler geleceğimizsi-
niz. Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ülkeyi 
emanet ettiği gençlersiniz. 
Çalışırken Atatürk’ü özüm-
seyin. Bu bilinçle çok daha 
önemli yerlere geleceğiz.”

YUMURTA 
KABUĞUNDAN
RADYASYONA KALKAN
TAKEV Lisesi öğrenci-

leri de, yaptıkları sunumla 
hem çevre temizliğine katkı 
sağlayacak hem de özel-
likle sağlık kurumlarında 
radyasyon riskine maruz 
kalan personeli koruyacak 
buluşlarını anlattı. Kemik-
lerin yapısındaki kalsiyum 
nedeniyle X ışınlarını 
soğurduğunu, içinde yüzde 
97 oranında kalsiyum 
karbonat bulunan yumurta 
kabuğunun da bunu yapıp 
yapamayacağı üzerinde 
yoğunlaştıklarını söyle-
yen öğrenciler, şu bilgileri 
verdi:

“Yumurta kabuklarını 
öğütüp su, beyaz tutkal ve 
alçı ile karıştırarak elde 
ettiğimiz malzemeye Ege 
Üniversitesi Nükleer Bilim-
ler Enstitüsü’nde Doç. Dr. 
Berkay Camgöz gözetimin-
de Geiger sayacı ile ölçüm 
yaptık. Sonuçları uzman-

larla paylaştık. Yumurta 
kabuğunun iyonlaştırıcı 
radyasyon soğurmasında 
kurşun yeleğe göre belir-
gin şekilde artış sağlandı. 
Doktorlar ameliyatlarda 
35 kiloluk kurşun yelek 
giyiyor, saatlerce üstlerinde 
taşıyorlar. Üstelik kurşun 
pahalı, nakliyesi zor, ikincil 

radyasyon yayma özelli-
ği var. Yumurta kabuğu 
bedava ve hafif, ayrıca 
radyasyon yaymıyor. TÜİK 
verilerine göre ülkemizde 
her ay ortalama 1 milyar 
400 milyon civarında 
yumurta tüketiliyor. Türk 
Patent Enstitüsü’ne Faydalı 
Model başvurusunu yaptığı-

mız projemizin sanayiciler 
tarafından öncelikle X ışın-
larının kullanıldığı hastane 
ve işyerlerinin duvarlarında 
kurşun levha yerine yumur-
ta kabuğundan geliştirilen 
malzeme yapımında, ar-
dından savunma sanayinde 
değerlendirilmesini arzu 
ediyoruz.”

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, 4. sanayi devrimi ne 
ürettiğinizden ziyade nasıl 
ürettiğinizi etkileyecek bir 
süreç olduğunu belirterek, 
“2023’de hedefimiz olan 
yüzde 15’i yakalamak için 
bugünden Ar-Ge’ye yatırım 
yapmak durumundayız” 
dedi.

Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği (TÜSİAD) Sanayi 4.0 
Raporu Tanıtım Konferansı’na katılan 
Bakan Işık, Ar-Ge yapmadan yüksek 
teknolojili ürün üreterek satmanın 
mümkün olmadığını söyledi. Türkiye’nin 
yüksek teknolojide üretim açığının 
temel sebebinin Ar-Ge olduğuna dikkati 
çeken Bakan Işık, “Bazen bedelini 
ödediğiniz halde bile teknolojiyi satın 
alamıyorsunuz yapmanız gereken 
tek şey kendi Ar-Ge’nizi yapmaktır. 
Bu söylendiği gibi kolay bir iş de 
değil. İlk Ar-Ge Merkezleri yasasını 
çıkardığımızda o dönemde Ar-Ge ile 
ilgili personeli 50 olarak belirlemiştik, 
o gün başlayan süreç bu dönemde 
meyvelerini vermeye başladı. Pekçok 
STK’nın da katkılarıyla hazırladığımız 
Ar-Ge Reform Paketi önümüzdeki 
süreçte Türkiye’nin kapasitesini artıracak 
ve üretimdeki, ihracatımızdaki yüksek 
teknolojili ürünlerin payını artıracak. 
Bugünden Ar-Ge’ye yatırım yapmak 
durumundayız” değerlendirmesinde 
bulundu.

MEMUR MANTIĞIYLA AR-GE OLMAZ
TÜBİTAK’ın artık özel sektörle 

rekabet eden değil, özel sektörün 

yapabileceği Ar-Ge’yi 
yapmak için devlete 
eleman alan bir kurum 
değil aksine özel sektörün 
yapabileceği Ar-Ge’yi 
siparişle yaptıran bir kurum 
olmasını istediklerini ifade 
eden Bakan Fikri Işık, “Özel 
sektörün yapamadığı 
temel, nitelikli ve öncü ve 
Ar-Ge’yi yapan bir kurum 
noktasına dönüştürmek 

istiyoruz. Bir enstitü müdürümüz 
geldi ve 1 yaşında Amerika’ya giderek 
oradaki iyi bir üniversitede doktorasını 
bitirmiş arkadaşımızın TÜBİTAK’a 
alınmasıyla ilgili süreci başlattığını 
söyledi. Dedim ki yanlış yapıyorsun. 
Bu arkadaşı TÜBİTAK’a almak yerine 
şirketini kurmasını, yanına kendisi gibi 
başarılı genç kardeşlerimizi alması ve 
sizin ona iş paketi vererek, onun kendi 
şirketinde Ar-Ge yapmasını ve sizin de 
ondan Ar-Ge hizmetini satın almasını 
sağlamanız lazım. Yeni anlayışımız bu 
olmalıdır. Yoksa memur mantığıyla Ar-
Ge ile biz dünyayla rekabet edemeyiz. 
Artık anlayışımızı komple değiştiriyoruz. 
Bu bir anlayış değişikliğidir. Sadece 
uygulamadaki bazı değişikler özellikle 
bizim artık bu konuda almamız 
gerekenler açısından yeterli olmaz” diye 
konuştu.

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısının da 
hazırlıklarını tamamladıklarını bildiren 
Işık, bu tasarının kanunlaşmasıyla 
patent, marka ve tasarımlarla ilgili 
başvuru, tescil ve koruma süreçlerini 
hem iyileştirecek hem de hızlandıracak 
önemli düzenlemeleri hayata 
geçireceklerini anlattı.

Işık: Ar-Ge’ye bugünden yatırım yapmalıyız
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Bu yasama döneminde yapılması 
planlanan yasal değişikliklerden birisi de 
Türk Ticaret Kanunu, Gümrük Kanunu 
ve ilgili bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde değişiklik yapılması 
çalışmasıdır. Bu çerçevede hazırlanan Kanun 
Tasarısı Taslağı kamuoyunun görüşüne 
açılmış olup alınacak görüşlere bağlı olarak 
taslağa yeni maddelerin eklenmesi yada 
taslaktaki mevcut maddelere son şeklinin 
verilmesi söz konusu olabilecektir.

Biz bu yazımızda Taslağın sadece Türk 
Ticaret Kanununun (TTK) bazı maddelerinde 
değişiklik yapılmak istenen konularını 
belirtmekle yetineceğiz.

l “Defter tutma yükümlülüğü” başlıklı 
64. maddenin üçüncü fıkrasına eklenmek istenen cümle 
ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticari defterlere ilave 
olarak “pay defteri” ve “genel kurul toplantı ve müzakere 
defteri”nin de elektronik ortamda tutulması zorunlu 
kılabilecektir.     

l Kooperatiflerdeki birleşmelerde, genel kurulda 
sadece verilen oyların üçte ikisi yerine, kayıtlı tüm 
ortakların üçte ikisinin onayı gerekecektir (TTK Md: 151/
(1)-d).

l Şirket birleşmelerinde ortaklık hisselerine 
doğacak hukuki sonuçların (TTK Mad:153/ (2)), şirket 
bölünmelerinde de kıyasen uygulanması öngörülmektedir 

(TTK Md:163/(1). Fıkrasının sonuna 
eklenecek cümle)

l Şirket bölünmelerinde, 
devralan şirket bölünen şirketin bütün 
paylarına sahipse, bölünme sözleşmesi 
bölünen şirketin genel kurul onayına 
sunulmayabilecektir (TTK Mad:173’e 
eklenmesi istenen (4) fıkra)

l Grup şirketlerinde, hakim şirketin 
en az iki şirkette doğrudan yada dolaylı 
olarak hakimiyet sağlaması şartı ile hakim 
kuruluşun ticaret şirketi olmaması halinde 
ise en az üç şirkette hakimiyet sağlanması 
şartı getirilmektedir. (TTK Md: 195/(1) 
ve (5) )

l İrtifak hakkı yada ipotek tesis 
edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmasına 
izin verilmektedir. İpotek verilmiş taşınmazlarda, 
ipotek alacaklısının yazılı muvafakatının alınması 
öngörülmektedir (TTK Md: 342’ye eklenmesi öngörülen 
(2). Fıkra ile)

l Şube müdürleri ile TTK Md:371’e göre sınırlı 
yetki verilenlerin atanma ve görevden alınmaları, şirket 
genel kurulunun devredilemeyecek yetkileri arasından 
çıkartılmaktadır. ( TTK Md:375/(1)-d’de yapılaması 
öngörülen değişiklikle)

l Şirketlerin denetçi seçimi, faaliyet döneminin 
dördüncü ayı yerine beşinci ayına kadar yapılabilecektir 

TTK’da yapılmak istenen değişiklikler
ve şirketlerin denetiminde son durum

Bakanlar Kurulu’nca belirlenen ölçütlerin üzerindeki büyüklüklere sahip şirketler,        
KGK- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun belirlediği esaslara 

göre bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

Adnan Yıldırım
2014-2015 Dönemi 

Ekonomi Bakan Yardımcısı



21

EGE’DEN

MART 2016

(TTK Md: 399/(6)’da yapılması öngörülen değişiklikle)
l Anonim ve Limited şirketlerin olağan genel 

kurulları üçüncü ay (Mart) sonu yerine beşinci ay (Mayıs) 
sonuna kadar yapılabilecektir (TTK Md:409/(1) ve 617/
(1)’de yapılması öngörülen değişiklerle)

l Anonim şirketlerin sermaye artırımında, şirket 
sermayesinin yüzde beşinden azının ödenmemiş olması 
sermaye artırımını engellemeyecektir. (TTK Md:456/
(1)’de yapılması öngörülen değişiklikle)

l Bilançoda sermayeye ilave edilebilecek fonların 
bulunması halinde, yeni sermaye taahhüt edilerek sermaye 
artırımı yapılabilmesi aynı zamanda ve aynı oranda 
bilançodaki fonların da sermayeye eklenmesi zorunlu 
olacaktır. TTK’nun 462. maddesinin üçüncü fıkrasında 
öngörülen bu değişikliğin yapılması halinde, bilançoda 
sermayeye eklenebilecek fonların bulunması halinde 
de yeni sermaye taahüdüyle birlikte sermaye artışı 
yapılabilecektir.

l Nama yazılı paylar gibi pay senetleri de herhangi 
bir sınırlamaya bağlı olmaksızın devredilebilecektir (TTK 
Md:490/(1)’de öngörülen değişiklikle). Aynı maddeye 
eklenen (3) . fıkra ile ise, Pay Senedi bastırılmamış nama 
yazılı payların devri ve devir borcunu doğuran işlemlerin 
yazılı şekilde yapılması ve tarafların imzalarının noterce 
onaylanması öngörülmektedir.

l Kanunda yazılı sürelerde olağan şirket genel 
kurulunu toplantıya çağırmayan (anonim şirket) yönetim 
kurulu üyeleri ve (limited şirket) şirket müdürleri için 4 
bin TL idari ceza öngörülmektedir. (TTK Md: 562/(1)’ 
eklenmesi öngörülen g) bendi)

l TTK’nun 621. Maddesinin (1). Fıkrasında yapılması 
düşünülen değişiklikle, maddede sayılan önemli kararlar, 
“temsil edilen oylar” yerine “şirketteki toplam oyların” en 
az üçte ikisinin bulunmasını gerektirecektir.

l TTK’nun Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve 
kurumsal temsilci başlıklı 428. maddesi, Bildirge başlıklı 
430. Maddesi ve Bildirim başlıklı 431. Maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.

ŞIRKET DENETIMLERINDE SON DURUM
1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nun, yürürlük öncesinde en fazla tartışılan 
konularının başında denetimle ilgili yeni düzenlemeler 
gelmekteydi. Yapılan tartışmalar sonucunda, 26.06.2012 
tarih ve 6335 Sayılı Kanunla diğer maddelerde olduğu 
gibi yeni TTK’nun denetimle ilgili maddeleri de önemli 
ölçüde değişime uğramıştır. Yapılan değişiklikler 
sonrasında;

l Şirketlerde denetim organı kalmamıştır.
l TTK 398. Maddeye göre denetlenecek şirketler 

Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Bakanlar 
Kurulu’nca belirlenen ölçütlerin üzerindeki büyüklüklere 
sahip şirketler, KGK- Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu’nun belirlediği esaslara 
göre bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

Bakanlar Kurulu 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayınladığı 2012/4213 sayılı karar ve izleyen 2014, 
2015 ve en son 2016 yıllarında yayınlanan kararlarla,

1) Aktif Toplamı (Tek başına veya grup şirketleri için 
40 milyon TL ve üstü)

2) Yıllık net satış hasılatı (Tek başına veya grup 
şirketleri için 80 milyon TL ve üstü 

3) Çalışan sayısı (Tek başına veya grup şirketleri için 
500 ve üstü)

Not: Yukarıda belirtilen tutarlar 2016 yılı için 
belirlenen tutarlardır.

Ölçütlerinden en az ikisini sağlayan şirketler bu 
maddeye göre bağımsız denetime tabidir. Anılan Bakanlar 
Kurulu Kararının eki (II) sayılı listede yer alan farklı 
sahiplik ve özellikli faaliyet alanlarındaki şirketler için 
de ayrı ayrı ve yukarıdaki tutarların biraz altında tutarlar 
belirlenmektedir. 

l Bakanlar Kurulu’nca belirlenenler dışında kalan 
anonim şirketler ve kooperatiflerin denetimine ilişkin usul 
ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenecektir (TTK Md:397/5). Bu yönetmelik henüz 
yayınlanmamış olup bu kapsamda denetim yapılması söz 
konusu değildir.  

l Yukarıda belirtilenler dışında kalan şirketlerin 
TTK’na göre (ortakların denetimi dışında) denetimi 
organınca ya da bağımsız denetimi söz konusu değildir. 
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancı-
lar, vergi denetimlerinde 
mükelleflerin haklarını 
bilmesi gerektiğini, dene-
tim öncesinde ilgili kurum 
ve görevliler tarafından bu 
bilgilendirmenin yapılması 
gerektiğini savundu. 

Maliye Bakanlığı Vergi 
Denetim Kurulu Başkanlı-
ğı, 2016 Yılı Vergi Haftası 
etkinlikleri kapsamında 
vergi denetiminin tüm 
paydaşlarının katılımıyla 
mükellef haklarına yönelik 
uygulamaların anlatıldığı, 
mükellef haklarının gelişti-
rilmesine yönelik sektörün, 
meslek mensupları temsil-
cilerinin ve akademisyen-
lerin görüş ve tavsiyelerini 
aldığı bir panel düzenledi.

HAKKIMIZI 
BILMIYORUZ
Kültürpark İsmet İnönü 

Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen Vergi Dene-
timinde Mükellef Hakları 
Paneli’nde, sanayiciler 
adına görüş ve önerileri 

aktaran EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancı-
lar, mükelleflerin çoğu-
nun sahip olduğu hakları 
bilmediğini söyledi. OECD 
ülkelerinde mükellef hak-
larına dair bilgilendirme-
lerin yapıldığını kaydeden 
Yorgancılar, şeffaflığın 
önemine de dikkat çekti.

Ender Yorgancılar, Türk 
ve yabancı yatırımcıların 
denetimlerde adil olunma-
dığı endişesini taşıdığını 
vurgularken, “Bu nedenle 
ne zaman denetim olsa 
işletmelerin psikolojisi bo-
zuluyor. Hele incelemelerin 
ardından işletmemize sarı 
bir zarf geldiğinde en bü-
yük sıkıntıyı yaşayanlardan 
biriyim. O nedenle mükel-
leflerin ilk önce psikolojik 
olarak rahatlatılması şart” 
diye konuştu.

 
DÜZENLI ÖDEYENE 
TEŞVIK VERILSIN
Maliye Bakanlığı’ndan 

hazırlanan yeni Vergi Usul 
Kanunu’na yönelik istekle-
rini de sıralayan Yorgancı-
lar, “Mükellefler, yersiz ve 
haksız şekilde kara listeye 

alınmamalı. Diğer yandan 
sadece büyük şirketler de-
ğil tüm boyuttaki işletmeler 
incelenmeli. Bilmeden 
sahte belge kullanılmasın-
daki orantısız cezalar da 
ortadan kalkmalı. Gecikme 
faizleri için de bir uzlaşma 
ortamı sağlansın. Vergisi-
ni düzenli ödeyenlere de 
tıpkı SGK’da olduğu gibi 
kolaylıklar veya teşvik-
ler sağlansın” ifadelerini 
kullandı.

 
ÜRETIM VE TICARETE 
ÖNEM VERILMELI

İşçi ücretlerinden alınan 
gelir vergisiyle hükümetin 
ödemeleri karşılamasının 
zor olduğunu belirten 
Yorgancılar şunları söyledi: 
“Bu nedenle üretime ve 
ticarete büyük önem veril-
meli. Çünkü bu üretim ve 
ticaretten alınacak vergiler 
devletimizi rahatlatacak 
gelirlerdir. Denetim ve idari 
anlamda yapılacak vergi 
denetimleri uzun dönemde 
ülke ekonomisine de yansı-
yacaktır.”

Panelde; İzmir Vergi 
Dairesi Başkanı Rıfat 
Engin’in yanısıra Maliye 
Bakanlığı Vergi Denetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin 
Karakum, İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, 
İzmir Yeminli Mali Müşa-
virler Odası Başkan Vekili 
Şadi Çetin ile Ankara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi 
Eski Dekanı Mustafa Akka-
ya da meslek mensupları ve 
akademisyenlerin uygula-
malara ilişkin görüşlerini 
paylaştı.

Yorgancılar: Mükellefler
denetimde haklarını bilmeli



 

 
                             

 

1984’TEN GÜNÜMÜZE  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE                    
DAHA İYİYE DEĞİŞİM İÇİN ÖNCÜ KURULUŞ 

                                                                                                                                                                                                              
Daha İyiye Değişim ilkesinden hareketle tecrübe ve hizmette öncü Kaizen İzmir İş Sağlığı  ve Güvenliği olarak 
bünyemizde bulunan Emekli Baş İş Müfettişleri ve bünyemizde bulunan A-B-C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları,                        
İş Yeri Hekimleri,Sağlık Personelleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İlgili Yönetmenlik 
Kapsamında işverenlerimize ve çalışanlarımıza yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktan ve bu 
amaçla sizlere hizmet etmekten kıvanç duyarız. 

 

  

  

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZDEN BAZILARI                            
 

İş Yeri Hekimliği Hizmeti                                             Sağlık Tetkikleri ve Raporlandırılması                    
İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti                                    Sağlık Personeli Hizmeti                                          
İş Güvenliği Danışmanlığı                                             İş Güvenliği Mühendislik Kontrolleri                     
İş Yeri Ortam Ölçümleri                                                Yangın Güvenliği                                                   
Risk Yönetimi                                                                İşe Giriş-İş Başı  Eğitimleri                                                     
Mesleki Eğitimler                                                           İlk Yardım Eğitimleri                                                                   
İş Hukuku Danışmanlığı                                                İş Kazaları Bilirkişilik Danışmanlık  

 

KAİZEN İZMİR OSGB-İSG EĞT.DAN.MÜŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 
                   Mansuroğlu Mah.1593/1 sok.No:32  İnce Memed Plaza K:5 D:29                                                                         

Bayraklı-İZMİR   Tel: 0 232 486 2290  
 KAİZEN İZMİR-ANKARA-BOLU-İSTANBUL 

www.kaizenizmirosgb.com 
info@kaizenizmirosgb.com 
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Erdoğan Çiçekçi, 
şu anda gönüllü olarak 
yürütülen ürünlere eko-
etiket uygulamasının yakın 
gelecekte zorunlu hale 
gelebileceğini belirterek, 
işletmelerin şimdiden bu 
anlayışı benimsemesinin 
uyum açısından kolaylık 
sağlayacağını söyledi.

Ege Orman Vakfı’nın 
Hayat Boyu Öğrenme 
Mesleki Eğitim ve Geliş-
tirme Derneği işbirliğinde 
İngiltere merkezli The 
Carbon Trust ile ortaklık 
yaparak AB ve Türkiye 
Arasında Sivil Toplum 
Diyaloğu-IV Çevre Hibe 
Programı kapsamında 
başvurduğu “Türk İşlet-
meler İçin Çevresel Ayak 
İzi Projesi” hibe desteği 
aldı. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın da ortak olduğu 
projenin açılış toplantısı 
iştirakçiler ve iş dünyasının 
katılımıyla EBSO Meclis 
Salonu’nda yapıldı. Pro-
jeyle; Türkiye’de üretilen 
özellikle ihracata yönelik 
ürünler için çevresel ayak 

izinin oluşturulması, belge-
lendirilmesi ve buna ilişkin 
ürün etiketlerinin hazırlan-
ması konusunda AB’ye üye 
ülkelerde yapılan çalışmalar 
ve iyi uygulama örnekleri 
aktarılacak. Ayrıca pilot 
olarak seçilen sektörlerde 
İzmir’de üretilen ürünle-
rin karbon emisyonlarını 
ve potansiyel olarak su 
kullanımını azaltmak için 
bir eko-etiketleme sistemi 
kurulacak.

ZORUNLULUK YOLDA 
Projenin açılış toplantı-

sında konuşan Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Çiçekçi, gerek 
kurum gerekse sanayiciler 
olarak çevre sorunlarını 
çözüm yolunda çalıştık-
larını, atıkların ekonomik 

değere dönüşmesi için çaba 
gösterdiklerini söyledi. 
EBSO çatısı altında karbon 
ayak izi konusuyla ilgili 
olarak yaklaşık 4 yıl önce 
düzenlenen bir toplantıda 
yaptığı konuşmada bu-
günlere ışık tutan ipuçları 
verdiğini hatırlatan Çiçekçi, 
“Birçok sanayici arkada-
şımız ve karbon üreten 
sanayi kuruluşumuz karbon 
ayak izi çalışmasının erken 
olduğunu, bu konuda acele 
edilmemesi gerektiğini söy-
leyebilir. Çünkü eko-etiketi 
almakta şu anda bir zorlama 
yok. Ancak bundan kurtuluş 
da yok. Eko-etiket, eninde 
sonunda arabamızın plakası 
gibi ürünlerimizin üzerine 
yapışacak. Bu dünyanın 
bizim dünyamız olduğu-
nu biliyorsak buna bütün 
kurum ve kuruluşların sahip 
çıkması lazım. Dolayısıyla 
EBSO, karbon ayak izi pro-
jesine şeklen değil esasen 
katılıyor” dedi.

PROJENIN KATKISI
Ege Orman Vakfı 

Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Erol Narin, “Sera 
gazı salımını azaltmayı ve 

Eko-etikete hazır olun

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Eroğan 
Çiçekçi, sanayi 
kuruluşlarının 
karbon ayak izi 
çalışmaları için geç 
kalmamasını önerdi. 
Çiçekçi, yakın bir 
gelecekte bütün 
ürünlere eko-
etiket mecburiyeti 
geleceğini haber 
verdi.
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sürdürülebilir bir gelecek 
sağlamayı amaç edinen 
iş dünyası ile yapmakta 
olduğumuz işbirliğine, bu 
proje yeni bir ivme kazan-
dıracak” diye konuştu.

Hayat Boyu Öğrenme 
Mesleki Eğitim ve Geliştir-
me Derneği Genel Sek-
reteri Aygün Altıparmak, 
12 ay sürecek olan proje 
bütçesinin 175 bin 739 
Euro olduğunu kaydetti. 
Altıparmak, “Proje ile 
Türkiye’de üretilen, özellik-
le ihracata yönelik ürünler 
için çevresel ayak izinin 
oluşturulması, belgelendi-
rilmesi ve buna ilişkin ürün 
etiketlerinin hazırlanması 
konusunda AB’ye üye 
ülkelerde yapılan çalışmalar 
ve iyi uygulama örnekleri 
aktarılacak. Ayrıca pilot 
olarak seçilen ambalaj, 

cam, yapı malzemeleri ve 
gıda sektörlerinde İzmir’de 
üretilen ürünlerin karbon 
emisyonlarını ve potansiyel 
olarak su kullanımını azalt-
mak için bir eko-etiketleme 
sistemi kurulacak” dedi.

AB UYGULUYOR
İzmir Kalkınma Ajansı 

Planlama, Programlama ve 
Koordinasyon Birim Başka-
nı H.İ. Murat Çelik, şunları 
ifade etti: “Mali Destek 
Programları ile Ajans ola-
rak ciddi bir kaynağı çevre 
yatırımlarına ayırıyoruz 
bu çerçevede bu projede 
aslında bizim bu çizmiş 
olduğum çerçeveye çok 
uygun bir proje ve bizde bu 
sebeple bu projenin içinde 
yer almaktan oldukça mem-
nunuz.”

Projenin İngiltere 

merkezli ortağı The Carbon 
Trust Genel Müdürü Hugh 
Jones ise, Türkiye’nin 
en önemli ihracat pazarı 
olan AB ülkelerinde, yapı 
ürünleri gibi bazı sektörler-
de çevresel ürün etiketleri 
uygulamalarının şimdiden 
zorunlu hale gelmeye başla-
dığını bildirdi. Jones, şöyle 
konuştu: 

“Bu minvalde 

Türkiye’de üretilen ürün-
lerin, uluslararası çevresel 
ve sosyal kriterlere uygun-
luğunun gösterilmesinde 
eko-etiketler giderek daha 
fazla rol oynayacaktır. 
Diğer yandan bu uygulama 
ile ürünlerin içerisindeki 
karbon ve kaynak yoğun-
luğunu azaltma yönünde 
yerel endüstriye katkı sağla-
nacaktır.”

Eko-Etiketlerin, sadece tekil 
kuruluş veya firmalar için değil, 
ülke ve bölgeler için de önemli 
risk yönetimi ve rekabet avantajları 
sağladığı biliniyor. Özellikle ihracata 
yönelik önemli beklentilere sahip 
Türkiye için bu konuda atılması son 
derece önemli adımlar bulundu-
ğu, kamu yönetimi tarafından da 
birçok kritik öneme sahip plan ve 
stratejide vurgulanıyor.

Ürün, hizmet ve iyi uygulama-
larla ilgili uluslararası gönüllü stan-
dartlar geliştiren en önemli organi-
zasyon olan ve 1947 yılında kurulan 
ISO (International Organization for 
Standardization) 164 ülkede ulusal 
standart enstitüleri ağıyla birlikte 
çalışıyor. Türkiye’de TSE tarafından 
temsil edilen ISO’nun belirlediği 
standartlar, ürün ve hizmetlerin 
küresel ölçekteki kalitesinin artırıl-
ması için çok önemli bir manivela 
hizmeti görüyor. Mal ve hizmetlerin 
kalitesinin artırılması ve standardi-
zasyonu konularında önemli geliş-

melere önderlik eden ISO, çevresel 
sorunların ve konuya olan ilginin 
yükselişiyle birlikte bu alanda da 
yeni standartların geliştirilmesinde 
önemli rol oynadı. Zaman içinde 
gelişen yeşil ürün ve hizmetlere 
yönelik önemli bir yapısal ve yasal 
kurgu sağlayan ISO, Eko-Etiketleme 
sistemleri bağlamında ilk çerçeveyi 
çizdiği 2000 yılındaki ISO 14020 
standardının ardından, ISO 14021, 
ISO 14024 ve ISO 14025 olmak 
üzere 3 ayrı tip Eko-Etiket standar-
dı belirledi. 

Tip I (ISO 14024): Bu program 
isteğe bağlı olup, belirli bir ürün 
kategorisindeki bir ürünün yaşam 
döngüsü yaklaşımına göre çevre 
yönünden tercih edilebilirliğini 
gösteren çevre etiketlerinin, ürünler 
üzerinde kullanılması yetkisinin 
verilmesinde uygulanan ve bir çok 
kritere dayanan, üçüncü taraflarca 
yapılan bir etiketleme programıdır 
(ISO 14024, 3.1 Tip I Çevre Eti-
ketleme Programı). Avrupa Birliği 

tarafından hazırlanan “Eco Label” 
etiketi bu gruba örnektir.

Tip II (ISO 14021): Bu prog-
ram, çevre ile ilgili iddiaların özbe-
yanına dayanır. Verilerin doğrulana-
bilir ve şeffaf olması esastır. Ancak 
Üçüncü Taraflarca doğrulanma 
şartı yoktur. Firmaların, kendi çevre 
beyanlarını ve kriterlerini gösteren 
etiketler bu gruba girer. 

Tip III (ISO 14025): Önce-
den belirlenmiş parametreleri ve 
uygunsa çevreyle ilgili ilave bilgileri 
kullanarak, çevreyle ilgili değerlen-
dirilmiş verileri sağlayan çevresel 
beyan programıdır. Sistemde, 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
(Life-Cycle Assesment) esas alınır. 
Üçüncü Taraflarca doğrulanması 
gerekir. (Corporate Sustainability 
Initiative, Nicholas Institute for En-
vironmental Policy Solutions Duke 
University, sf:14). Environmental 
Product Declaration (EPD), Çevre-
sel Ürün Beyanı etiketi bu standar-
dizasyon sistemine örnektir.

ISO standartları ve eko-etiket uygulamaları
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Enerji ve 
Enerji Verimliliği 

Çalışma Grubu, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından görüşe açı-
lan “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarından Elektrik 
Enerjisi Üreten Tesislerde 
Kullanılan Yerli Aksamın 
Desteklenmesi Hakkın-
da Yönetmelik Taslağı” 
konusunda yaptığı yoğun 
çalışmanın sonucunda orta-
ya çıkan çözüm önerilerini 
dosya olarak Bakanlık yet-
kililerine sundu. EBSO, bu 
kapsamdaki bir çalışmayı 
gerçekleştiren tek Oda oldu.

EBSO Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi, Enerji ve 
Enerji Verimliliği Çalışma 
Grubu Başkanı Hüseyin 
Vatansever, Genel Sekreter 
Yardımcısı Ayşen Şahin ile 
Çalışma Grubu Raportörü 
Zeliha Ünal tarafından 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na düzenle-
nen ziyaret kapsamında; 
Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürü Münib Karakılıç, 
Genel Müdür Yardımcısı 
Erdal Çalıkoğlu ve Ra-
mazan Usta, Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Daire 
Başkanı Sebahattin Öz ile 
Oda görüşleri ve çözüm 
önerileri bire bir paylaşıldı.

Ankara’ya enerji çıkartması
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Hüseyin Vatansever, 
görüşmeler sırasında ülke-
mizin teknolojik birikimine 
katkı sağlayacak yatırım 
ve üretim etkinliklerinin 
desteklenmesinin oldukça 
önemli olduğunu, sadece 
sistem entegrasyonu ve 
montaj etkinliğinin destek-
lendiği durumda, ülkemiz 
sanayisi adına toplamda bir 
avantaj sağlanması müm-
kün olmadığını belirtti. 
Ülke sanayisinin gelişmesi 
için daha çok yerli firma-
nın tedarik zincirinde yer 
almasına ihtiyaç duyuldu-
ğunu belirten Vatansever, 
söz konusu Yönetmelik ile 
yenilenebilir enerji yatırım-
larında yerli üretimin tercih 
edilmesi ve adil teşvik 
sisteminin işletilmesi açı-
sından önemli bir başlangıç 
niteliğinde olduğunu dile 
getirdi.

BAKANLIK YETKILILERI 
PAYLAŞILAN GÖRÜŞLER
l Aksam üreticisi 

olarak yüzde 51 sınırı-
nın altında kalanların 
da sisteme dahil olması 
gerekmektedir. Kademeli 
işleyen bir teşvik sisteminin 
sektörün ihtiyaç duyduğu 
tedarikçilerin gelişimi ve 
yatırım yapmaları için de 
zaman tanınmış olacaktır. 
Bu sebeple, Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği ilk 12 ay 
içerisinde yerli katkı oranı 
yüzde 51’ini, ikinci 12 ay 
içerisinde yüzde 55’i, üçün-
cü 12 ay içerisinde yüzde 
60’ı geçenlerin tüm yatı-
rımların tam teşvik alması, 
yerli katkı oranının limitin 
altında kalanların yerli katkı 
oranı kadar destek alması 
önerildi.

l Mevcut yönetmeli-
ğe göre yatırım yapan ve 
yeni işletmeye geçmiş olan 
elektrik üretim tesisleri-

nin yatırım programlarına 
uygun olarak mağduriyet-
lerinin en aza indirgenmesi 
gerekmektedir. Bu sebeple, 
eski lisans yönetmeliği 
kapsamında üretim lisansı 
almış yatırımların mevcut 
yönetmeliğe göre teşvik 
edilmesi, taslak yönetmeli-
ğin yürürlüğe girdiği tarih 
itibari ile alınacak tüm 
lisansların yeni yönetme-
liğe tabi olması, lisanssız 
elektrik üretimi kapsamında 
TEİAŞ’ın olumlu bağlantı 
görüşü alan projeler mevcut 
yönetmeliğe göre teşvik 
edilmesi, taslak yönetmeli-
ğin yürürlüğe girdiği tarih 
itibari ile alınacak tüm 
bağlantı görüşlerinin yeni 
yönetmeliğe tabi olması 
önerildi.

l Yönetmelik kap-
samında “Yerli Malı 
Belgesi”ni esas alan bir 
tespit yönteminin seçilmesi 
yerinde ve doğru olmakla 
birlikte güncel mevzuatta 
bazı düzenlemelerin yapıl-
masına ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bu sebeple, Yerli Katkı 
Oranının yüzde 51’in altın-

da kaldığı durumlarda kul-
lanılacak “Yerli Katkı Oranı 
Hesaplama Cetveli”nin 
firmalara verilmesi konu-
sundaki ihtiyacın Sanayi 
Bakanlığı ile paylaşılıp 
mutabık kalınarak mevcut 
mevzuatta iyileştirme yapıl-
ması önerildi. 

l Taslak yönetmelikte 
“Yerli İmalat Tespit Heyeti” 
ve “Bakanlık ve Bakanlığın 
yetkilendirdiği kurum ku-
ruluşlar” ifadesi tanımlan-
maktadır. Bu heyetin kim-
lerden oluşacağı, çalışma 
esasları, takvimi belli de-
ğildir. Mevcut tecrübesi ve 
teknik kadrosu ile TOBB’a 
bağlı odalar bu çalışmaları 
hizmet standartları gereği 
istenen kalitede hazırla-
yacak yetkinliğe sahiptir. 
Bu sebeple, Yerli İmalat 
Kullanım Belgesi’nin 
düzenlenmesi sorumluluğu-
nun elektrik üretim tesisinin 
kurulacağı ilde faaliyet 
gösteren TOBB’a bağlı 
odalar tarafından verilmesi 
önerildi.

l Yerli aksamın veya 
bütünleştirici parçaların 

yerlilik oranları hesapla-
nırken yurt içinden temin 
edilen ve yurt içinde üre-
tilen ara ürünlerin yerlilik 
oranlarının ayrıca incelenip 
incelenemeyeceğine ilişkin 
netlik bulunmamakta-
dır. Hangi detaya kadar 
yerliliğin araştırılacağı net 
değildir. Bu sebeple, yerli 
aksamın veya bütünleştirici 
parçaların yerlilik oranları 
hesaplanırken ara ürünler 
için yurt içinden temin 
edilen ürünlerin Türkiye’de 
üretiminin gerçekleşiyor 
bilgisinin yeterli olması 
hususu önerildi. 

SADECE EBSO YAPTI
Yapılan görüşmelerin 

sonucunda Yenilenebi-
lir Enerji Genel Müdürü 
Münib Karakılıç, sanayiciyi 
ve enerji sektörü yakından 
ilgilendiren bu yönetme-
lik hakkında görüş sunan 
tek Oda olması sebebi ile 
EBSO’ya teşekkür ettikleri-
ni belirtti.

Toplam faydaya yönelik 
enerji sektörüne yön veren 
çalışmaları ile EBSO’nun 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Avrupa Birliği ve Dünya Bankası 
tarafından ortaklaşa yürütülen “Enerji 
Verimliliği Projesi” açılış toplantısında 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı 
Hüseyin Vatansever tarafından temsil 
edildi. Enerji Bakanlığı Dış İlişkiler 

Daire Başkanı Ali Murat Becerikli’nin 
başkanlığında yapılan toplantıda; 
Türkiye’de enerji verimliliği konusunda 
hem bilinç artırılması hem de teknik 
çalışmaların gerçekleştirilmesinin 
planlandığı projeye ilişkin tanıtım 
yapıldı. Projede paydaş olarak yer alan 
Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları vb. 
kuruluşlarının görüşleri alındı.

EBSO, enerji verimliliği toplantısında
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farklı bir bakış açısı oldu-
ğunu belirten Yenilenebilir 
Genel Müdür Yardımcısı 
Erdal Çalıkoğlu, kurumlar 
arası var olan işbirliği çer-
çevesini yeni bir protokol 
kapsamında genişletmek 
istediklerini dile getirdi.

Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdür Yardımcısı 
Ramazan Usta da, sektö-
rün önünü açmak ve ilgili 
tarafların mağduriyetini en 
aza indirgemek amacıyla 
EBSO tarafından sunulan 
çözüm odaklı ve hayata 
geçirilebilir öneriler için 
Vatansever’e teşekkür etti. 
Usta, EBSO’nun enerji 
sektörüne yön veren yorum 
ve değerlendirmeleri-
nin Bakanlık çalışmaları 
bünyesinde ayrı bir önemi 
olduğunu belirtti.

EBSO Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu 
2016 yılı çalışma programı 
kapsamında düzenlenmesi 
planlanan “Yenilenebilir 
Enerji Tedarikçi Buluş-
ma Günleri” etkinliğinin 
sektör için bir ilk olacağını 
belirten Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Daire Başkanı 
Sebahattin Öz, söz konusu 
etkinlik kapsamında işbir-
liği yapmaktan ve destek 
olmaktan memnuniyet 
duyacaklarını söyledi.

EBSO, Enerji Bakanlığı’na sunulan 
görüş dosyası için yoğun bir hazırlık 
çalışması yürüttü. EBSO Enerji ve 
Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Şubat 
toplantısında konunun önemi görüşüldü 
ve Alt Çalışma Grubu oluşturuldu. Söz 
konusu Alt Çalışma Grubu’nun takibi 
ile üyelerden, TÜREB, MMO ve diğer 
kurumlardan gelen görüşler incelendi. 
Yenilenebilir Enerji sektörüne tedarikçi 
olarak yerli ekipman üreten ve/veya 
hammadde sağlayan firma temsilcileri 

(Northel, Duratex, METYX) ile toplantı 
gerçekleştirildi. Tüm gelen görüşler ve 
güncel yerli malı tebliği dikkate alınarak 
hazırlanan görüş taslağı İzmir Kalkınma 
Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 
ve ilgili sektörde faaliyet gösteren 
üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda 
değerlendirildi. Hazırlanan nihai görüş 
tüm çalışma grubu üyelerine, yerli 
ekipman üreticilerine ve sektör temsilcisi 
üyelere gönderilerek onay alındı ve 
görüşe son hali verildi.

Yoğun hazırlık dönemi

Yenilenebilir enerji sektöründe yerli aksamın 
desteklenmesi konusunda EBSO’dan tam destek geldi.

• Endüstriyel tesis kurulumu proje ve uygulamaları • 500 Ton ve üzeri saha tankı imalatları
• Endüstriyel tesis alt yapı - üst yapı mekanik tesisat proje ve uygulamaları

• Endüstriyel ısıtma - soğutma - havalandırma proje ve uygulamaları • Su arıtma - yumuşatma ve basınçlandırma sistemleri
• Enerji tasarrufu ve verimliliği proje ve uygulamaları • Endüstriyel yangın proje ve uygulamaları • Çelik konstrüksiyon yapıların imalatı

• Pnömatik nakil ve toz tutma sistemleri proje ve uygulamaları • Basınçlı kap ve karıştırıcılı tank imalatları
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10016 No: 24 Çiğli - İZMİR

Tel: 0 232 328 02 98 • Faks: 0 232 328 02 99 • info@emagrup.com
www.emagrup.com
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İzmir, mermer ve 
doğal taş sektöründe 
dünya çapında bir 

buluşmaya daha ev 
sahipliği yaptı. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
ev sahipliğinde İZFAŞ 
tarafından düzenlenen 
MARBLE Uluslararası 
Doğal Taş ve Teknolojileri 
Fuarı, Türkiye’nin en 

büyük ve en modern alanı 
Fuar İzmir’de kapılarını 22. 
kez açtı. Açılışa çok sayıda 
siyasetçi, belediye başkanı 
ve sektör temsilcisi katıldı. 
Konuklarıyla birlikte 
stantları ziyaret eden İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
daha sonra Fuar İzmir’in 
birinci yıldönümü pastasını 

kesti.
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası MARBLE açılışında 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
Muhsin Dönmez, Hakan 
Ürün ve Kamil Porsuk 
tarafından temsil edilirken, 
EBSO üyesi sanayicilerin 
standları da gerek 
sergilenen ürünleri gerekse 
örnek düzenlemeleriyle 
katılımcı ve ziyaretçilerden 
tam not aldı.

YÜZDE 12 BÜYÜDÜ
İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, emeği 
geçenlere teşekkür etti. 
Hızlı bir şekilde İzmir’de 
fuarcılığı geliştirmeye 
çalıştıklarını vurgulayan 
Kocaoğlu, “MARBLE 
fuarımızda bu yıl diğer 
yıla göre yaklaşık yüzde 
12 büyüme sağladık. 
Çok iyi başladık. Çok iyi 
gidiyoruz. Fuar İzmir ile 
birlikte 2016 yılı başından 
bu yana diğer fuarlarımızda 
da ortalama yüzde 100, 
yüzde 150 büyüme 

MARBLE ile çifte gurur

Türkiye’nin 
en büyük fuar 
kompleksi Fuar 
İzmir, açılışının 
1. yılını, alanında 
dünyanın en 
büyük 3 fuarından 
biri olan MARBLE 
ile birlikte kutladı.  
32 ülkeden 
193’ü yabancı 
1103 firmanın 
katıldığı fuar, 
İzmir’in tanıtımı 
ve ekonomisine 
de önemli katkılar 
sağladı.
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sağladık.  İzmir’de fuarcılık 
direktifini veren Büyük 
Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gösterdiği hedef 
doğrultusunda çalışmanın, 
fuarcılığı gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Dünya kentleri ile 
yarışırken,  yerel 
kalkınmada da ülkemize 
örnek olacak çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. 
İzmir’de bugün uzun 
süredir olmadığı kadar 
birlik, beraberlik ve 
dayanışma var. Bu, hem 
içinde bulunduğumuz 
durumun aşılmasında, hem 
de İzmir’in kalkınmasında 
en önemli gücümüz ve 
desteğimiz” diye konuştu.

IŞLENMIŞ ÜRÜN 
SEKTÖRE CAN SIMIDI
Ege Maden İhracatçıları 

Birliği Başkanı Mevlüt 
Kaya, Marble’ın dünyanın 
en büyük ikinci fuarı 
olduğuna dikkat çekerek, 
Çin’in Xiamen Uluslararası 
Mermer ve Taş Fuarı’ndan 
yeni geldiğini, bu fuara 
umutsuz gittiğini ancak 
umutla döndüğünü belirtti.

Aynı zamanda Ege 
Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Üyesi de olan Kaya, 
şöyle konuştu:

‘Dünyanın iki fuarından 
biriyiz. Bu muhteşem Fuar 
İzmir’in bize kazandırdığı 
çok ciddi bir ivme var. 
Küresel terör krizlerine 
ve ekonomik sıkıntılara 
rağmen Çin Xiamen Fuarı 
ile İzmir Fuarı birbirini 
tamamlayan iki fuar. 
Xiamen’e gitmeden önce 
algımız düşüktü. Ancak 
terör ve ekonomik krize 
rağmen işlenmiş üründe 
ciddi talep yaşadık. 
Çok iyi değildi ama çok 
kötü de değildi. İzmir 
Fuarı’na umutla geldik. 
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Buraya gelirken oradaki 
alıcıların İzmir’den yer 
ayırdığını ve İzmir’e 
geldiğini gördük. Bombalı 
saldırıların ardından 
ziyaretçilerin iptallerine 
dair ciddi kaygı yaşadık. 
Büyük otellerle görüştük, 
var olan rezervasyonların 
iptal edilip edilmediğini 
sorduk. Tek iptal yok. 
Alım heyetlerinde bazı 
iptallerimiz oldu. Ancak her 
şeye rağmen umutluyuz. 
Özellikle önemli projelerin 
bulunduğu ABD, Uzakdoğu 
ve Fransa gibi ülkelerde 
işlenmiş ürün talebi 
sektörün can simidi oldu. 
Mermer blokta ciddi düşüş 
yaşandı. Blok mermerdeki 
gibi işlenmiş üründe de 
düşüş yaşasaydık sektör 
darboğaza girerdi. Bunun 
olmaması bizi mutlu ediyor. 
Fuarda ciddi kalabalık var. 
Buraya küresel krizde ve 
terör ortamında geliyorsa 
ciddi alıcıdır. ‘Bir gidip 
bakayım’ diyen buraya 
gelmez. Biz gelenlerin 
tümünü ciddi alıcılar olarak 
görüyor, beklentimizi 
yüksek tutuyoruz.”

RAKAMLARLA 
MARBLE 2016
Geçtiğimiz yıl 119 

bin metrekare alanda 
düzenlenen fuar,  bu 
yıl 139 bin metrekare 
alanda organize edildi. 
22. MARBLE’da 
193’ü yabancı toplam 
1103 katılımcı, 1700 
farklı noktada yer aldı. 
Türkiye’nin doğal taş 
çıkan her bölgesinden ve 
dünyanın dört bir yanından 
gelen ağırlıkları 10 ile 
30 ton arasında değişen 
işlenmiş, yarı işlenmiş ve 
ham olmak üzere yaklaşık 
15 bin ton doğal taş fuarda 
görücüye çıktı. Dünyada 

alanında düzenlenen fuarlar 
içinde ilk 3’te yer alan 
MARBLE İzmir’de doğal 
taşlar ile fabrika makineleri, 
ocak-iş makineleri, 
ekipmanları ve sarf 
malzemeleri sergilendi. 

 
32 ÜLKEDEN KATILIM
Geçtiğimiz yıl 27 

ülkeye ev sahipliği 
yapan MARBLE’a bu yıl 
Almanya, ABD, Avustralya, 
Azerbaycan, Birleşik 

Arap Emirlikleri, Belçika, 
Brezilya, Çin, Danimarka, 
Dubai, Endonezya, 
Fas, Fransa, Hindistan, 
Hollanda, Hong Kong, 
İngiltere, İran, İspanya, 
İsrail, İtalya, KKTC, 
Kore, Katar, Makedonya, 
Mauritius, Mısır, Rusya, 
Suudi Arabistan, Ukrayna, 
Vietnam ve Yunanistan 
olmak üzere 32 ülke 
katıldı. Sadece profesyonel 
ziyaretçiye açık olan fuarda 

yurt içinden 47 ilden 
firmalar yer aldı. 

Öte yandan bu yıl açık 
alanda yer alan mermer 
işleme makinelerinin 
olumsuz hava şartlarından 
etkilenmemesi amacıyla 
alanın üzeri kapatıldı. 
Fuar İzmir D Holü ise 
mermer işleme yan sanayi 
ürünlerine ayrıldı. Büyük 
iş makineleri için Fuar 
İzmir’in fuar meydanı yeni 
alan olarak tahsise açıldı.
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Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan 6663 sayılı Kanun, 
10.02.2016 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6663 sayılı Yasa ile vergi ve çalışma 
alanında getirilen yeni düzenlemelerin 
başlıcaları şunlardır:

29 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ 
GIRIŞIMCILERE KAZANÇ ISTISNASI
Yeni kanuna göre ilk defa iş kuran 

gençler 3 vergilendirme dönemi süresince 
kazançlarının 75 bin liralık kısmı için 
vergiden muaf olacaklar. Öte yandan zirai 
veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir 
vergisi mükellefi olan 29 yaşını doldurmuş 
kişilerin faaliyete başladıkları takvim 
senesinden itibaren elde ettikleri kazançların bir kısmı da 
vergiden hariç olacak.

Kanunun 1. maddesiyle  193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu’nun mülga mükerrer 20’nci maddesinde 
yapılan düzenlemeyle genç girişimcilere kazanç istisnası 
getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki 
faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi 
mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi 
itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef 
gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından 
itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri 
bu kazançlarının 75 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı 
maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna 

tutulmaktadır.
Bir diğer değişiklik de basit 

usulde vergilendirilen esnaflar için 
gerçekleştirildi. Buna göre ticari kazancı 
basit usulde tespit edilen mükelleflerin 
ticari kazançlarının 8 bin liralık kısmı 
üzerinden gelir vergisi alınmaması 
sağlanmaktadır. Ayrıca bu tutar her sene 
yeniden düzenlenecek.

BAĞ-KUR’LU EMEKLIDEN KESILEN 
PRIM KALDIRILIYOR
Artık SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı 

veya özel banka sandığı emeklilerinden 
çalışma yaşamına Bağ-Kur sigortalısı 
olacak şekilde bağımsız olarak devam 
edenlerden sosyal güvenlik destek primi 

alınmayacak.
2003 Eylül - 2008 Ekim tarihleri arasında Bağ-Kur 

Basamak Gelir Tablosundaki 12. gelir basamak değerinin 
yüzde 10’u tutarında, 2008 Ekim – Aralık ayları arasında 
yüzde 12, 2009 yılında yüzde 13, 2010 yılında yüzde 14, 
2011-2015 Temmuz arasında yüzde 15’i, 2015 Temmuz 
ayından bu yana ise yüzde 10 tutarında kaynağından 
kesilen sosyal güvenlik destek primi bağımsız çalışan 
emekliler için kaldırılıyor. Destek primiyle ilgili getirilen 
bu uygulama Mart 2016 ayından itibaren geçerli olacak.

HIZMET AKDIYLE ÇALIŞAN EMEKLILERIN 
DESTEK PRIMINE DEVAM
Buna karşın emekli olduktan sonra da hizmet akdine 

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

6663 Sayılı Kanun
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dayalı olarak çalışmaya devam 
eden emeklilerin destek primi 
uygulaması ise işsizliğin 
artmasına neden olmama 
amacıyla devam ettirilecek. 
Hizmet akdine dayalı olarak 
çalışan emeklilerin emekli 
aylıklarından destek primi 
kesintisi olmuyor, çalıştıkları 
işyerlerinden aldıkları 
ücretlerinden destek primi 
kesintisi yapılıyordu.

HARÇLAR KANUNU’NDA 
YAPILAN DÜZENLEME
Kanunun 4.maddesiyle 

492 sayılı Harçlar Kanununun 
85’nci maddesine eklenen (h) 
bendi ile öğrenim gören 25 
yaşını doldurmamış gençlere 
verilecek pasaportlardan 
harç alınmamasına yönelik 
düzenleme yapılmıştır.

GEÇIŞ ÜCRETLERINDE GEÇMIŞE DÖNÜK INDIRIM
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 

otoyollar ve karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini 
ödemeden geçtiği tespit edilen araç sahiplerine verilen 
para cezalarında yapılan indirimlerin, düzenlemenin 
uygulamaya koyulmasının öncesinde yapılan ödemesiz 
geçişler için de uygulanması kararlaştırıldı.

MEMURA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI
Yapılan yeni düzenlemeye göre memurlara verilen 

bazı haklar şu şekilde olacak:
Memurlar analık izninin başlaması gereken tarihten 

önce doğum yaparlarsa, doğumdan analık izninin 
başladığı tarihe kadar belirlenen analık izni süresi doğum 
sonrası analık iznine ilave edilecek.

Doğum yapan memurlar analık izni sonrasında 
birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay ve sonraki 
doğumlarda ise 6 ay süresince günlük çalışma süresinin 
yarısı kadar çalışabilecek. Bu süre içerisinde memurlara 
süt izni verilmeyeceği gibi, mali ve sosyal haklarda da 
herhangi bir kesinti uygulanmayacak.

Yarı zamanlı çalışma düzenlemesi çoğul doğumlarda 
birer ay fazla olacak.

Doğum yapan, ancak 
bebeği engelli doğan memurlar 
12 ay süre ile yarı zamanlı 
çalışabilecek.

MEMUR ANNE VE BABA 
ILKÖĞRETIM ÇAĞINA 
KADAR YARI ZAMANLI 
ÇALIŞABILECEK
Çocuğu olan veya evlat 

edinen memur anne ve 
baba eğer isterse çocuğun 
ilköğretime başlayacağı 
aya kadar yarı zamanlı 
çalışabilecek. Ancak bu gibi bir 
durumda mali haklar ile sosyal 
yardımlara ilişkin ödemelerin 
yarısı yapıldığı gibi, fiili 
hizmet süresi ve prim ödeme 
gün sayıları yarım olarak 
hesaplanacak.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis 
Başkanı Salih 

Esen, açılış ve başkanlık 
sunuşlarında; ülkemizde 
ve dünyada yaşanan 
olaylar sebebiyle her 
toplantıyı aynı gündemle 
açtıklarını, terör 
eylemlerinin varlığından 
duydukları sıkıntıları 
tartıştıklarını ve bitmesine 
yönelik temennileri dile 
getirdiklerini,  ancak 
olayların sonlanmadığı 
gibi, giderek daha da sarsıcı 
hale gelmesinin ve en 
kötüsü de toplumumuzdaki 
hassasiyetin yerini, açık 
biçimde alışmaya ve 
kabullenişe bırakmasının 
hepimizi çıkmaz bir sokağa 
ittiğini vurguladı. Bu 
çıkmaz sokağın etkilerini 

sadece sıcak çatışma 
ortamında yaşayacağımızı 
sanmamızın ve 
çatışmaların sonlanmasıyla 
toplumumuzun hemen 
rahata ereceğini 
düşünmemizin en büyük 
yanılgımız olduğunu, 
şiddet olaylarının bugün 
tamamen sonlansa bile, 
etkilerini yıllar ve kuşaklar 
boyu yaşamaya devam 
edeceğimizi, zira bugün 
atılan şiddet tohumlarının 
maalesef gelecekte 
işsizlik, hırsızlık, şiddet, 
vb. olumsuz olaylarla geri 
döneceğini belirtti. 

TERÖRLE ANILMAK 
ÜLKEMIZE YAKIŞMIYOR
Esen, gündemimizin 

terör olayları ve 
çatışmalardan ibaret 

olmasının, doğal olarak 
artık ulusal ve uluslararası 
ölçekte güvenlik sorunu 
yaşayan ülke imajı 
sergilememize sebep 
olduğunu, ülkemize 
seyahat planlayanlara 
yönelik ardı ardına 
uyarılarda bulunulmasın 
da bunun açık bir 
göstergesi olduğunu, 
çatışmasız günlerimizdeki 
imajımızın bile 
ülkemizin potansiyeline 
yakışmadığını düşünüp 
değiştirmeye çabalarken, 
bugün ne yazık ki çok 
daha kötü bir noktada 
bulunduğumuzu dile 
getirdi.

Diğer yandan, iş 
dünyası olarak bu ortamda 
zor da olsa üretmeye 
devam ettiklerini hatırlatan 

Esen’den 
meclis 

temennileri

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, 
terör olaylarının 
kabullenilmesinin 
mümkün 
olmadığını      
ifade etti.
Esen, iş dünyası 
olarak bu 
ortamda üretime 
devam ettiklerini 
vurguladı.
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Esen, ancak azalan 
yatırımların kendini 
daralan istihdamla ve uzun 
vadede olumsuz olayların 
yayılmasıyla göstermeye 
devam ettiğini, bu 
noktadaki asıl ve en büyük 
kayıplarının ise olayların 
kabullenilmesi olduğunu 
söyledi. 

Esen, şiddeti 
kabullenişin, toplumsal 
huzurdan, barıştan ve 
refahtan tam olarak bir 
vazgeçiş olduğunu, söz 
konusu kabullenişi yıllar 
önce yaşayan Afganistan, 
Pakistan, Irak, Suriye, 
gibi ülkelerin bugünkü 
durumları ortada iken 
olayları kabullenmemizin 
kendimizden önce, 
çocuklarımıza ve 
geleceğimize ihanet 
olduğunu, bu anlamda 
bıkmadan, usanmadan 
barışa sahip çıkmaktan 
başka bir seçeneğimiz 
bulunmadığını belirten 
Esen, şehit düşen asker 
ve polislerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabır ve 
başsağlığı diledi.

ÖDÜL GURURU
EBSO Meclis 

Başkanı Esen, tüm bu 

şiddet sarmalının altında, 
gündelik hayatımıza ve 
faaliyetlerimize devam 
etmeye çabaladıklarını, 
bu bağlamda Odamız, 
geleneksel başarılı 
sanayi kuruluşları ödül 
törenini bir kez daha 
gerçekleştirmiş olmanın 
heyecanını ve gururunu 
yaşadıklarını, üretim ve 
yatırım kategorilerinde 
gerçekleştirilen 
değerlendirmeler sonucu, 
plaket ve başarı belgesi 
almaya hak kazanan tüm 
firmalarımızı, iş hayatına 
atılım cesareti gösteren 
girişimcilerimizi ve 
varlıklarını yarım asrı 
aşkın süredir sürdüren 
üyelerimizi tekrar tebrik 
etti.

IZMIR’IN 
KAZANIMLARI
Salih Esen, Şubat ayı 

içerisinde İZBAN Torbalı 
istasyonunun açılışının 
gerçekleştirilerek, ulaşım 
ağımızın daha da güç 
kazandığını, şehrimizin 
farklı güzergâhlarında 
devam eden tramvay 
çalışmalarının da benzer 
biçimde ivedilikle 
tamamlanıp, hizmete 

kazandırılmasını temenni 
ettiklerini söyledi. 
Gelişmiş ülkelerin marka 
şehirleri incelendiğinde 
güçlü demiryolu ulaşım 
altyapıları ve metro 
hatlarının dikkat çekici 
olduğunu, nitekim bu 
gerçeği yıllar önce fark 
eden Yüce Atatürk’ün, genç 
Cumhuriyetimizin kuruluş 
felsefesini, yurdun dört bir 
yanını demir ağlarla örme 
üzerine kurmasının tesadüf 
olmadığını vurguladı. 

Avrupa kıtasındaki 
48 ülkeden taraftarların 
oluşturduğu Avrupa Futbol 
Taraftarları Derneği’nin 
yaz iletişim ağı toplantısı 
için İzmir’in; diğer 
aday kentler Paris ve 
Madrid’i geçerek ev sahibi 
olduğunu, söz konusu 
toplantının 14-17 Temmuz 
tarihlerinde İzmir’de 
yapılacağını ifadeyle daha 
nice güzel etkinliklere ev 
sahipliği yapılmasını diledi.

EBSO AILESI
Meclis Üyesi Cengiz 

Ünerdem’in oğlunun dünya 
evine girdiğini söyleyen 
esen, genç çifte mutluluklar 
dileyerek, Ünerdem ailesini 
tebrik etti.

Meclis Başkan 
Yardımcısı Işın Yılmaz’ın 
kızının bir operasyon 
geçirdiğini, durumunun 
son derece iyi olduğunu, 
Meclis Üyesi Özkan 
İpek’in belinden bir 
operasyon geçirdiğini dile 
getiren Esen, geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

Salih Esen, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından gönderilen 
11.02.2016 tarih 2993 
sayılı yazıda; Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın, 
aziz şehitlerimizin 
yakınlarına destek 
olmak, Güneydoğu’da 
terör mağduru olan 
vatandaşlarımıza, 
Suriye’den gelen 
kardeşlerimizle birlikte 
ülkemize sığınmak 
zorunda kalan Bayırbucak 
Türkmenlerine yardımcı 
olmak amacıyla ‘’Şimdi 
Yaraları Sarma Zamanı’’ 
kampanyasını başlattığının 
belirtildiğini ifadeyle, 
kampanyaya katkıda 
bulunmak isteyen meclis 
üyelerinin Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın web 
sayfasında yer alan hesap 
numaralarına bağışta 
bulunabileceklerini söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, haince, 
kahpece tuzaklar kurularak, 
yine şehit verdiğimiz bir ay 
yaşandığını, devletimizin 
terörle mücadele konusunda 
her ne kadar çaba 
gösterse de ülkemizdeki 
terör sorununun artık 
çözülmesini istediklerini, 
yetim kalan çocukların, dul 
kalan eşlerin, evlatlarını 
kaybetmiş olan anne ve 
babalarımızın acılarının 
son bulmasını ve bu acıları 
bir daha yaşanmamasını 
istediklerini söyledi. 

Yorgancılar, ülkemizin 
bugün bir tek terör örgütü 

ile karşı karşıya olmadığını, 
her ne kadar illegal olsa 
da Güneydoğu’da 3-4 
tane komşumuz oluşmaya 
başladığını ve gelecek 
açısından ülkemizi 
yakından ilgilendiren 
bu konuda dönülmez bir 
yolun içinde olmak, acı 
ve gözyaşı ile yaşayan 
bir toplum haline gelmek 
istemediklerini, ülkemizin 
de Orta Doğu bataklığının 
içinde bulunmaması için 
ellerinden gelen her türlü 
çabayı, desteği, hem bir 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olarak, hem de 
Sanayi Odası Başkanı 
olarak göstereceğini, 
önümüzdeki meclislerde 

çok daha güzel haberleri, 
ekonomimizi geliştiren yeni 
alternatifleri, terör dışındaki 
konuları paylaşabilmeyi 
dilediklerini söyledi. 

VERGIDE TARTIŞMALI 
CEZA KONULARI
Bilindiği üzere bir 

vergi kanunu hazırlandığını 
söyleyen Yorgancılar, 
konuyla ilgili yaptığı 
çalışmada taslağın bir 
maddesinde yer alan; 
“Anonim şirketlerde, 
limited şirketlerde, 
yöneticilerin ağır ihmal 
ve kusuru sonucu 
ortaya çıkabilecek 
vergi kayıplarında 2 
ile 5 yıl hapis cezası 

Yorgancılar terör için uyardı
Ankara’dan müjde verdi

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
ülkemizdeki 
terör sorununun 
çözülmesini istedi. 
Yorgancılar, 
e-ticaretten 
İzmir’deki organize 
sanayi bölgelerinde 
sanayicinin 
gündemindeki 
konular hakkında da 
müjdeli açıklamalar 
yaptı.
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ile cezalandırılır. Tecil 
edilemez, paraya 
çevrilemez” ifadelerini 
Meclis üyeleri ile 
paylaşmak istediğini dile 
getirdi. Yorgancılar, ağır 
ihmal ve kusurun neye göre 
belirleneceğini, tanımının 
nasıl yapılacağını, nasıl 
tezkiye edileceğini 
bilemediklerini, henüz 
bir tasarı olduğu için 
üzerinde konuşulması, 
çok tartışılması gereken 
maddeler olduğunu, 
bununla ilgili çalışmalara 
Odalar Birliği olarak 
başladıklarını belirtti.

E-IPEKYOLU 
HAYATA GEÇIYOR
Ender Yorgancılar, 

geçen ay TOBB Başkanı ile 
birlikte Çin’e gittiklerini 55 
milyon nüfuslu Zheijang 
eyaletinin 255 milyar dolar 
ihracat, 125 milyar dolar 
ithalat gerçekleştirdiğini, 
Türkiye’nin ise ihracatının 
9 milyar 500 milyon 
civarında olduğunu, 10 
milyar olduğu varsayılırsa 
yıllık 120 milyar dolar 
ihracatımız olduğunu 
söyledi. Zheijang eyaletinin 
yılda iki defa ithalat fuarı 
düzenlediğini, amacın 
Çin’in dışındaki ülkelerdeki 
üreticileri buraya çekmek, 
kendi ürünlerini satmaları 
için çağırmak ama onun 
karşılığında satıcı değil, 
Çin’in alıcısı konumuna 
getirmek olduğunu dile 
getirdi. Bu eyalette günde 1 
milyon 700 bin paket veya 
kolinin yurt dışına gittiğini, 
bu sistemi sınır ötesi 
e-ticaret sistemi kurarak 
gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Yorgancılar, 
bugün dünyanın neresinde 
olunursa olunsun cep 
telefonu ve kredi kartı 
ile istenilen ürünün 

alınabileceğini, Amerika, 
Çin ve İngiltere’de en çok 
satılan ilk üç ürün arasında 
telefon, tablet ve bilgisayar 
bulunduğunu belirterek, 
e-ticaretin ne kadar önemli 
olduğunu söyledi. 

Bu ziyarette Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ile 
Zhejiang eyaletindeki 
Çin Uluslararası Ticareti 
Geliştirme Konseyi 
(CCPIT) arasında işbirliği 
anlaşması imzaladıklarını, 
anlaşma ile Türkiye ve 
Çin Halk Cumhuriyeti 
arasında e- ipekyolu hayata 
geçirilmesi ve iki ülke 
arasında ortak e-ticaret 
bölgeleri kurulmasının 
hedeflendiğini söyledi. 
Yorgancılar, yapılan 
anlaşma konusunda 
hem Ekonomi Bakan 
Yardımcımıza, hem de 
Ulaştırma Bakanımıza 
Ankara’da ziyaretleri 
esnasında bilgi aktardığını, 
özellikle Ekonomi Bakan 
Yardımcımızın konuyla 
yakından ilgilendiğini 
ve sınır ötesi e-ticaretin 
Türkiye’de uygulanabilmesi 
ile ilgili son derece başarılı 
sonuçlar alınacağına 
inandığını dile getirdiğini 
söyledi. 

OSB’LERE MÜJDE
Yorgancılar, Ulaştırma 

Bakanı Binali Yıldırım ile 
Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Fatih Metin ile Ankara’da 
verimli toplantılar 
gerçekleştirdiklerini, 
Torbalı Organize Sanayi 
Bölgesinin otoyol bağlantısı 
ile Pancar Organize Sanayi 
Bölgesinin yol bağlantısı 
konularında Yıldırım’ın 
kendilerinin yanında Kara 
Yolları Genel Müdürünü 
arayarak yol bağlantılarının 
yapılması konusunda 
talimat verdiğini söyledi. 

Kalkınma Bakanından 
Yiğitler Barajı’nın yapımı 
konusunda bir talepleri 
olduğunu, barajın yapımı 
konusunda bir sıkıntı 
kalmadığını, çünkü 
bölgenin su ihtiyacının 
devlet tarafından yapılacak 
çalışma ile sağlanacağını 
belirtti. 

Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım’a Menemen’de 
sona eren çevre yolunun 
Aliağa OSB’ye kadar 
uzatılması ve tren hattının 
Çandarlı Limanı’na 
uzatılmasının önemini 
ifade ettiklerinde 
konuyla ilgileneceğini 
dile getirdiğini söyledi. 
Yorgancılar, Ekonomi 
Bakan Yardımcımızın 
TOKİ modeliyle fabrika 
yapımı konusunda 
çalışmaların son aşamaya 
geldiği müjdesini verdiğini, 
Mart ayının ilk haftasında 
Başbakanımızın bu konu 
ile ilgili yapacağı basın 
toplantısında açıklama 

yapacağını haber verdi.

SURIYELI’YE 
MESLEĞINE GÖRE IŞ
Suriye’den gelenlerle 

ilgili olarak hükümetimizin 
bir yasa çıkardığını, 
buna göre; bir işletmede 
çalışan sayısının yüzde 
10’u kadar Suriyelinin 
istihdam edebildiğini, 
ancak Suriyelilerin 
mesleki klasifikasyonlarını 
bilmediklerini, bu hususu 
Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım ile görüştüğünü, 
Yıldırım’ın kendisinin 
yanında İzmir Valisi’ni 
arayarak, konuyla ilgili 
çalışma yapılması talimatını 
verdiğini, İzmir Valimizin 
ise ellerinde böyle bir 
bilginin varlığından söz 
etmesi üzerine iki gün 
içinde bilginin kendileri 
ile paylaşıldığını söyledi. 
Yorgancılar, Suriyelilerin 
sisteme kazandırılması 
konusunda sadece 
mesleklerinin bilinmesinin 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, geçen 
defada olduğu gibi 2015 yılına ait üye memnuniyeti 
anketinin yine bağımsız bir dış kuruluşa 
yaptırıldığını, çıkan sonuçların her sene bir şeyler 
katarak yola devam ettiklerini gösterdiğini ifadeyle 
anket sorularına verilen yanıtları Meclis Üyeleri ile 
paylaştı.

Ender Yorgancılar, özellikle bazı spesifik 
sorulardan “Çalışanlar mesleki bilgi ve uzmanlığa 
sahiptirler” sorusuna yüzde 97, “Oda hizmet binası 
fiziksel ortam olarak yeterlidir” sorusuna yüzde 
93, “Verilen hizmette tarafsız ve dürüsttürler” 
sorusuna yüzde 93, “Oda kamuoyunda yeterince 
ve olumlu tanınır” sorusuna yüzde 89 şeklinde 
yanıtlar alınırken, “Oda doğal çevre ve kaynakların 
korunması ve etkin kullanımı için özendirici 
çalışmalar yapar” sorusuna yüzde 58 şeklinde 
bir yanıt alınmasını açıkçası anlayamadığını, zira 
EBSO olarak Akdeniz Üniversitesi Türkiye Çevre 
Ödülü’nü aldıklarını ve her sene Çevre Ödül Töreni 
düzenlediklerini belirtti.

Üyeler memnun
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yeterli olmadığını, 
çalışabilmeleri için oturma 
raporuna da ihtiyaçları 
olduğunu, dolayısıyla bu 
konunun da aşılmasının 
akabinde kayıt dışı 
çalıştırılanların kayıt altına 
alınabileceğini ifade etti. 

GÜNDEMDEKI RISKLER 
VE AVANTAJLAR
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, 
Türkiye geneline 
bakıldığında bazı risklerin 
ağır bastığını, en büyük 10 
risk kategorisinde; terör 
sorunu, dış politika, döviz 
kurlarının artan oynaklığı, 
jeopolitik riskler, ihracat 
pazarlarımızdaki sıkıntılar, 
gelişmiş ülkelerdeki 
sermaye çıkışlarının olması, 
Çin’in yavaşlaması, FED’in 
faiz arttırma politikasına 
devam etmesi, emtia 
fiyatlarındaki oynaklık ve 
asgari ücretin maliyetlere 
yansıması konularının 
yer aldığını, fırsatlara 

bakıldığında ise; siyasi 
istikrar, takvimlendirilmiş 
Eylem Planı ve Ar-Ge 
Reform Paketi, AB’nin 
toparlanma işaretleri, FED 
belirsizliğinin son bulması, 
kamu yatırımlarındaki olası 
artış, petrol fiyatlarının 
düşmeye devam etmesi, 
AB ile müzakerelerde 17. 
Faslın açılması, Türkiye’nin 
güçlü ve dinamik yapısı 
gibi konuların olduğunu 
söyledi. 

Dolar kuru ve brent 
petrol fiyatlarının Ocak 
2014’ten bu yana aylık 
değişimlerini içeren 
tabloyu Meclis üyeleri 
ile paylaşan Yorgancılar, 
Şubat 2015’ten itibaren ters 
yönde başlayan hareketin 
artarak devam ettiğini, ne 
yazık ki petrol fiyatlarının 
düşmesinin olumlu 
etkilerini yaşadığımız 
bunca olumsuzlukla birlikte 
değerlendiremediğimizi, 
Türkiye’de benzin ve 
motorin fiyatlarının aynı 

oranda düşmediğini, 
Ocak 2015’ten bu yana 
petrol fiyatları yüzde 37.5 
düşerken, benzinin yüzde 

1.2, motorin fiyatlarının 
yüzde 6 gerilediğini, 
doların aynı dönemde 
yüzde 26 değer kazandığını 

Ender Yorgancılar, asgari ücretle ilgili vergi 
sistemleri konusunda hali hazırda bir uygulama 
bulunduğunu, bir kişinin brüt ücretinden SGK payı 
düşülerek vergi matrahının çıkarıldığını, yani 2 bin 
lira brüt ücreti bir çalışanın yüzde 17.5 SGK payı 
düşüldüğünde 1700 lira net matrahı kaldığını, bu 
matrah üzerinden çalışanların vergilendirildiğini ve 
Gelir Vergisi matrahlarının kümülatifi 12 bin 600 liraya 
gelene kadar yüzde 15, 30 bin liraya geldiği zaman 
yüzde 20 oranında Gelir Vergisi kesildiğini, bunun 
kademeli olarak arttığını söyledi. 4 kademeli olan 
Gelir Vergisi kesilmesi uygulamasının hem çalışan 
üzerindeki maliyeti azaltmak, hem işveren olarak 
çalışanın eline daha fazla para geçmesini sağlamak, 
hem işverenin ödediği vergilerin azalması adına daha 
fazla kademelendirilmesi ve yüzde 15 ile yüzde 20 
gibi yüksek oranlarda değil de yüzde 5 ve yüzde 
10 gibi daha az oranlarda yapılmasını önerdiklerini 
söyledi. 

İstihdam üzerindeki 
yükler azaltılmalı



41

MECLİS

MART 2016

söyledi. Diğer yandan, 
petrol fiyatlarının bu 
kadar hızlı düşüşünden 
petrol ihracatçısı ülkelerin 
olumsuz etkilendiğini, 
bunun da bizim 
ihracatımıza olumsuz 
yansıdığını, 2014 ve 
2015’te yıllık bazda petrol 
ihracatçısı ülkeler ile olan 
ihracatımızda Katar, Kuveyt 
ve Suudi Arabistan ile olan 
ikili ilişkilerimizden ötürü 
pozitif bir artış söz konusu 
olsa da, diğer ülkelerle 
yüzde 40’lara varan düşüş 
söz konusu olduğunu 
belirtti.  

YORGANCILAR 
KONULARI 
DEĞERLENDIRDI
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, 
meclis üyesi sanayicilerin 
gündeme getirdiği 
konuları değerlendirirken, 
Mustafa Dirin’in dile 
getirdiği eğitim sistemi 
konusunun üzerinde 
tartışılabilineceğini, 
“4+4+4”, “5+3+2”, 
“5+3+3” gibi sistemlerden 
hangisi uygulanırsa 
uygulansın önemli olanın 
ezberci eğitim sisteminden 
vazgeçilmesi olduğunu, 
çocuklarımızın hiçbir şey 

öğrenmeden eğitimlerini 
sürdürdüklerini, o nedenle 
eğitim sistemimizin sil 
baştan yeniden dizayn 
edilmesi gerektiğini 
söyledi.

Erdem Dinçsoy’un, 
ihracattaki kilo başı 
fiyatlarına ilişkin 
birkaç örnek verdiğini, 
Türkiye’nin yüksek katma 
değerli ürünler üretemediği 
sürece, bu katma değeri 
yüksek ürünleri yapacak 
insanları eğitemediği 
sürece yol kat etmesinin 
mümkün olmadığını 
kaydeden Yorgancılar, 
dolayısıyla yine işin 
eğitime dayandığını 
vurguladı. Yorgancılar, 
Ar-Ge projelerinin satılması 
konusundaki düşüncesinde 
Dinçsoy’un haklı olduğunu 
ancak önce Ar-Ge 
projelerinin ticarileşmesi 
gerektiğini ki ondan sonra 
yurtdışına satılmasının 
mümkün olabileceğini ifade 
etti. 

Hasan Onur Ercan’ın 
bahsettiği meslek liseleri 
ile ilgili konuya aynen 
katıldığını dile getiren 
Yorgancılar, bu nedenle 
de meslek liselerinin 
özel sektör mantığıyla 
TOBB’a devirlerinin 

yapılmasını talep ettiklerini, 
Avusturya bu konuyu nasıl 
başardıysa Türkiye’de 
de yapılabileceğini, 
öğrencileri sadece okutan 
değil, okurken çalıştıran 
bir sistem kurarak 
öğrencileri mezun etmeyi 
hedeflediklerini vurguladı. 
Meslek lisesi olmayan 
OSB’lerin bakanlık 
tarafından OSB statülerinin 
alınacağı şeklinde bir karar 
alınsa her OSB’nin yapısına 
uygun işkollarında ağırlıklı 
öğrenci yetiştirebileceğini, 
öğrencilerin bir taraftan 
okurken diğer taraftan 
da stajını yapma şansına 
kavuşabileceğini belirtti. 

Özkan Mucuk’un 
dile getirdiği proje onayı 
konusunun gerçekten önem 
teşkil ettiğini söyleyen 
Yorgancılar, EBSO Başarılı 
Sanayi Kuruluşları Ödül 
Töreni öncesinde konuyu 
kendisine aktarması üzerine 
gerekli araştırmayı yaparak, 
hem Enerji Bakanlığı’na, 
hem Odalar Birliğine, hem 
de Türkiye’deki tüm sanayi 
odalarına ileterek destek 
talep ettiklerini dile getirdi.

Mehmet Karahaliloğlu 
ile e-ticaret konusunda aynı 
görüşleri paylaştıklarını 
hatırlatan Yorgancılar, 

Türkiye’nin internette 
dolaşan sistem içinde 
pazarlama yapabildiğinde 
önünde kimsenin 
duramayacağını söyledi. 
Yorgancılar, Vergi Yasası 
Tasarısı’ndaki sadece 
bir konuyu meclis ile 
paylaştığını, genelinde 
önem teşkil ettiğini ifade 
eden Yorgancılar, vergi affı 
çıkacağı yönünde basında 
haberler yer alsa da çıkıp 
çıkmayacağı konusunda 
bilgi sahibi olmadığını, ama 
vergisini düzenli ödeyenlere 
mutlaka ödül niteliğinde 
teşvik sağlanması 
gerektiğini söyledi. 

Hayrullah Sorkun’un 
dile getirdiği anket 
konusunda, TOBB’un her 
ilde anketler düzenlediğini, 
Odalar Birliği’nin merkezi 
olarak yaptığı anketler 
olduğu gibi ayrıca bir de 
meclis üyelerine direkt 
olarak yapılan anketler 
bulunduğunu hatırlatan 
Yorgancılar, odaların 
da yaptıkları anketler 
toplandıktan sonra bilgilerin 
karşılaştırılarak TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’na 
sunulduğunu, böylece 
ziyarette bulunulan illere 
hazırlıklı gidildiğini ifade 
etti.
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Murat Kurtalan
Gümrükteki 
bürokrasi üretimi 
engelliyor
EBSO Meclis Üyesi 

Murat Kurtalan, gümrükte 
kara mizah gibi yaşadık-
ları bir olayı dile getirdi. 
İtalya’dan aldıkları 2 x 2 
santimetre ebatlarında on/
off anahtar düğmesini 25 
Kasım’dan beri gümrükten 
çekmeyi beklediklerini, 
Tareks uygulamasına ge-
çilmesi nedeniyle gümrüğe 
gelen malların bir random 
seçilerek TSE’ye uygun 
olup olmadığının tespit 
edilmesi gerektiğini, ancak 
TSE’den talepte bulun-

malarına rağmen bir türlü 
malzemeyi gümrükten ala-
madıklarını, gerekçe olarak 
kendilerine malzemenin 
LVD testi bulunmadığının 
ifade edildiğini belirtti. 
Kurtalan, TSE’nin internet 
sitesinden çıkarttıkları TSE 
Standartları ile LVD testine 
gerek olmadığını anlatmaya 
çalıştıklarını ancak bu kez 
de CE Yasası gereği ürünün 
üstündeki CE işaretinin 
minimum 5 mm olması 
gerektiğinin söylediğini, 
dünya standartlarına göre 
ürün ufak olduğu takdirde 
işaretin okunacak sevi-
yeye kadar inebileceğini 
ispatlamaları üzerine C ve 

E harflerinin kesişmemesi 
gerektiği söylenerek LVD 
Testi çıkartılmasının şart 

koşulduğunu belirtti. 
Murat Kurtalan, 

bahsettiği ürünün toplam 
bedelinin 1265 euro oldu-
ğunu, Tareks uygulaması 
için 1145 TL ödediğini, iki 
ürünün her birine LVD ra-
poru için 600 TL artı KDV 
ödediğini, tercümeler ve 
diğer masrafları da topladı-
ğında 4 bin 135 lira ödeme 
yaptığını ama halen malı 
gümrükten çekip çekeme-
yeceklerinin belli olmadı-
ğını ifade ile daha bir malı 
gümrükten çekemezken 
2023 yılına kadar 500 mil-
yar dolar ihracat hedefinin 
nasıl gerçekleşeceğini 
anlayamadığını belirtti. 

EBSO Meclisi’nde gündem
sektörler ve ekonomi
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi 

sanayiciler, Türkiye’nin hızla değişen 
gündeminde ekonomiyi konuştu. Gümrük 

sistemindeki bürokrasinin üretimi ve ihracatı 
engellediği, elektrik dağıtım şirketlerinin iç tesisat 
ve enerji temin projelerini kontrol edememesinin 
fabrikalara enerji sağlamada sıkıntılara yol 
açacağı uyarısını yapan sanayiciler, bazı yasa ve 
yönetmeliklerdeki değişikliklerin de yeni maliyet 
artışlarına neden olacağını vurguladı. Teknolojideki 

gelişmelerin ticareti de yeniden şekillendirdiğini 
gündeme getiren sanayiciler, hükümetin yeni Ar-Ge 
paketindeki yaklaşımının pozitif olduğunu, ancak 
Türkiye’nin iyi olduğu düşünülen sektörlerde bile 
alınacak çok yolunun görüldüğünü anlattı. EBSO 
Meclis Üyesi sanayiciler, Atatürk’ün Çanakkale 
Savaşları sırasında bile eğitimi düşündüğünü örnek 
verirken, katma değeri yüksek üretim için endüstri 
4.0’ı yakalamamız gerektiğini, bunun için de bilgi ve 
teknoloji yüklü eğitime ağırlık verilmesini savundu.

Murat Kurtalan
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Erdem Dinçsoy
Ar-Ge 
paketindeki 
yaklaşım pozitif
EBSO Meclis Üyesi 

Erdem Dinçsoy, Ar-Ge 
reform paketinin incelen-
diğinde en son 1990’larda 
gündemde olan tasarım 
kavramının yeniden günde-
me gelmesinin sevindirici 
olduğunu, tasarım konu-
sunda bir teşvik uygulan-
maya başlandığını, bunun 
büyük ihtimalle tekstilci 
sanayicilerin başarısı 
olduğunu düşündüğünü, 
çünkü elektronik, makine, 
otomotiv gibi sektörlerdeki 
sanayicilerin Ar-Ge konu-
suna duyarlı olduğu için 
Ar-Ge konusunda teşvik 
edici olduğunu ifadeyle, 
Ekonomi Bakanlığı’nın 
tasarım hakkında çıkardığı 
teşvikin son derece faydalı 
ve herkesin istifade ede-
bileceği türden olduğunu 
söyledi. 

Yeni reform paketinde 
eskiden 50 olan Ar-Ge mer-
kezlerinde ileri teknoloji 
üretiminde nitelikli insan 
kaynağı istihdamının 15’e 
indiğini hatırlatan Dinç-
soy, buna teknisyenlerin 
de dâhil edildiğini, bu 
rakamın tüm sanayicilerin 
alabileceği makul istihdam 
verilerinde olduğunu, her 
bir Ar-Ge personeline brüt 
asgari ücret kadar tutarın   
2 yıl süresince firmaya 
destek olarak sağlandığını 
söyledi. Erdem Dinçsoy, 
uygulamayı ticarileşme ve 
teknoloji şirketlerinin önü-
nün açılması açısından fay-
dalı gördüğünü, üniversite 
sanayi işbirliğinin tekrar 
yapılanması, akademis-
yenler üstündeki oranların 
azaltılması anlamında da 
önem teşkil ettiğini çünkü 
döner sermayeden en fazla 

yüzde 15 pay alınabildiğini 
belirtti. 

Dinçsoy, hazırlanan 
reform paketini çok doğru 
bir yaklaşım olarak gör-
düğünü, pozitif etkilerinin 
2016 yılının başlangıcın-
da daha yüksek bir ivme 
de olacağını ve zamanla 
azalacağını düşündüğü için 
yapılan çalışmayı “reform” 
olarak adlandırmayı biraz 
abartılı bulduğunu ifade 
etti. Ülkedeki eğitim siste-
minin aslında ezbercilik ile 
teoriye doğru kaydırılması-
nın ve herkesin bu şekilde 
programlanmasının Ar-Ge 
reformunun önünü tıkayan 
önemli sebeplerden oldu-
ğunu, eğitim sistemimizin 
çok ciddi reforma ihtiyacı 
olduğunu söyledi. 

Yeni yasalarla zaten 
tekstil sektöründe önemli 
problemler yaşandığı-
nı, elektronik, inşaat ve 
otomotiv sektörlerinde 
ilerlemeye çalıştığımızı ifa-
de eden Dinçsoy, otomotiv 
ile ilgili ihracat kilogram 
fiyatlarını araştırdığında 
Almanya’nın 12 euro/
kg ihracat, İtalya’nın 8.2, 
İspanya’nın 6.4 euro/kg, ih-
racat yaparken Türkiye’nin 
4.65 euro/kg ihracat 
yaptığını, iyi olduğumuzu 
düşündüğümüz sektörde 
bile daha çok yol almamız 
gerektiğini söyledi. 

BMC GIDIYOR BAŞKA 
HEDEFLERIMIZ OLSUN
Dinçsoy, bilindiği üzere 

BMC’nin İzmir’den gide-
rek, Adapazarı’nda üretim 
yapmasının gündemde 
olduğunu, Adapazarı’nın 
inkübasyon alanı olarak 
uygun bir nokta olsa da 
maalesef İzmir’in bir 
kez daha sınıf düştüğü-
nü, BMC’nin arkasından 
ağlamak yerine daha üst 

seviyede düşünerek araba 
yerine drone paradigması 
ile yola çıkarak, hedefle-
rimizi büyük koymamız 
gerektiğini dile getirdi.

Elektronik Bileşenleri 
ve Ölçme Cihazları Meslek 
Komitesi olarak iki tane 
KOSGEB destekli dış gezi 
organize etmelerine rağmen 
maalesef yeterli sayıyı elde 
edemediklerini, dış ticaret 
müsteşarlığının bu konuda 
bireysel destek sağladığını, 
bundan faydalanarak tekrar 
yurtdışına gitmeyi plan-
ladıklarını ama Ocak ve 
Şubat aylarında Dubai’ye 
iki defa gerçekleştirdi-
ği seyahatte dünyanın 
Türkiye’den çok uzak 
olduğunu maalesef bir kez 
daha gördüğünü, fuarcılık 
konusunda ciddi değişim-
ler yapmamız gerektiğini 
belirtti. 

Murat Kurtalan’ın da 
dile getirdiği üzere TSE’ye 
çok büyük işler düştüğünü, 
bu işin bir ticari kurumdan 
ziyade, ülkemize fayda 
sağlayacak şekilde düşü-
nülmesi gerektiğini dile 
getiren Dinçsoy, bir komite 
üyesinin de CE ile ilgili 
ciddi bir sıkıntı yaşadığını, 
konunun yargıya intikal 
ettiğini, çözüldükten sonra 

meclise bilgi aktaracağını 
söyledi.

Ülkemizdeki ihracat ge-
lirinin arttırılması hususun-
da aslında Ar-Ge projeleri 
kadar Ar-Ge projelerinin ne 
kadarını yurtdışına sattığı-
mızın da önemli olduğunu, 
çünkü Ar-Ge projesi ile 
büyük anlamda istihdam 
konusundaki problemle-
rimize sonuç aldığımızı, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın da dile 
getirdiği üzere teknoloji 
ve kredi kartı ile dünya-
nın her yerinden alışveriş 
yapılabildiğini bu anlamda 
Google’ın CEO’sunun 
meclisimize davet edilerek, 
Google adsense, adwords 
ve crm, content içerik 
yazma konularında bilgi 
almalarının son derece 
faydalı olacağını düşündü-
ğünü, nitekim artık güncel 
pazarlama yöntemleri face-
book, periscop’tan binlerce 
takipçiye ürün pazarlana-
bildiğini söyledi. 

Mustafa Dirin
Eğitim olmadan 
başaramayız
EBSO Meclis Üyesi 

Mustafa Dirin, ülkedeki en 
kötü şartlarda dahi eğitimin 
konuşulması gerektiğini, 
zira Atatürk’ün en zor 
dönemlerde bile Çanakka-
le Savaşları’nın yapıldığı 
sırada bir taraftan da eğitim 
sistemini kurguladığını 
söyledi. 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın 
4.0’ın öneminden sürekli 
söz ettiğini, avukat olan 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’nin de en 
az kendileri kadar bu konu-
ya önem verdiğini belirten 
Mustafa Dirin, Sanayi 
4.0’ın katma değeri yüksek 
ürünler anlamına geldiğini, 

Erdem Dinçsoy
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artık insan kaynaklarının 
yetenek kaynaklarına 
dönüştüğünü ve firmaların 
yetenekli insanlar aradığını 
ama eğitim olmadan ye-
teneğin gelişemeyeceğini, 
eğitimin pratikle birleştiği 
zaman yeteneğin oluştu-
ğunu, ki bunun da zaman 
aldığını vurguladı. 

Mustafa Dirin, katma 
değeri yüksek makineler 
üretmek istiyorsak, endüstri 
4.0’ı yakalamamız gerek-
tiğini, bilgiye, teknolojiye, 
malzeme bilgisine, üretim 
bilgisine yoğunlaştırıl-
mış eğitimler yapılması, 
teknoloji yüklü eğitimler 
yapılması ve eskiden ol-
duğu gibi teknik öğretmen 
okullarının yeniden günde-
me getirilmesini savundu. 

Hasan Onur Ercan
Asansörlerde yeni 
uygulamalara 
dikkat
EBSO Meclis Üyesi 

Hasan Onur Ercan, Ocak 
ayındaki meclis toplantı-
sında meslek lisesindeki 
öğrencilerin durumu ile 
ilgili bilgi aktardığını ha-
tırlatırken, yine bir meslek 
lisesindeki öğretmen ile 
yaptığı görüşmede öğret-
menin; öğrencilere daha 
fazla bilgi katabilmek adına 
teknik anlamda da kendi-
ni geliştirmek için gece 
vardiyalarında fabrikalarda 
çalıştığını ifade ettiğini, 
ancak daha çarpım tablosu-
nu ve okumayı bile düzgün 
bilmeyen lise öğrencilerine 
daha fazla bilgi aktarımın-
da bulunmasının mümkün 
olamayacağı için kendini 
geliştirmekten vazgeçtiğini 
dile getirdiğini söyledi.

Ercan, asansör ve taşı-
ma ekipmanları üreticileri 
olarak, hayatımızda çok 
önemli bir yere sahip olan 

asansör üretimlerini belli 
yönetmelik ve standartlara 
uygun bir şekilde gerçek-
leştirdiklerini, 95-16 AT 
isimli Asansör Yönetme-
liği ve Asansör İşletme ve 
Bakım Yönetmeliği dışında 
pek çok standart bulundu-
ğunu, en temel iki tanesinin 
EN 81-1 ve EN 81-2 oldu-
ğunu, ancak inşaat sektö-
ründe faaliyet gösterenlerin 
de bilgisi dahilinde olan 
“Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği” çerçevesinde 
artık en küçük asansörün 
10 kişilik yapılma zorunlu-
luğu bulunduğunu belirtti. 
EN 81-70 isimli engelli 
erişimi ile ilgili standarda 
göre de bundan sonra asan-
sörlerde engelli girişinin 
gereklerinin sağlanması zo-
runluluğu getirildiğini, bazı 
uygulanamayacak durumlar 
söz konusu olduğu için 
01.01.2017’de uygulanmak 
üzere standardın ertelendi-
ğini ifade eden Ercan, 2017 
yılından itibaren asansörle-
re daha fazla para ödenmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Mevcut asansörlerin 
yıllık denetimi ile ilgi-
li 01.01.2012 tarihinde 
yayınlanan yönetmelik ile 
asansörlerin yılda bir kez 
denetlenmesinin öngörül-

düğünü söyleyen Ercan, 
denetimlerin TÜRKAK ta-
rafından akredite edilmiş A 
tipi onaylanmış kuruluşlar-
ca gerçekleştirilebildiğini, 
ilgili belediye hangi firma 
ile protokol imzaladıysa o 
firmanın yıllık denetimleri 
yapabildiğini, bu firma-
ların sayısının da zaman 
zaman değiştiğini, şu an 
Türkiye’de 32 firmanın, 
İzmir’de de 5-6 tane firma-
nın denetim gerçekleştirdi-
ğini bildirdi.

YÖNETMELIK DEĞIŞTI 
KIRMIZI ETIKET ARTTI
Hasan Onur Ercan, 

basında da yer aldığı 
üzere asansörlerde yapılan 
denetimlerde yüzde 80’inin 
uygun değil, infial yarata-
bilir gerekçesiyle kırmızı 
etiket aldığını, ancak söz 
konusu denetimlerin 2016 
yılı başında yayınlanan EN 
81-20 yönetmeliği ile mev-
cut asansörlerin güvenlik 
seviyelerinin yükseltilmesi 
standardı kapsamında ince-
lendiğini yani eski asansör-
lerin yeni standartlar çer-
çevesinde incelendiği için 
can güvenliği açısından çok 
büyük problemler taşıma-
sa da pek çok asansörün 
uygunsuz etiketi almasına 

neden olduğunu belirtti. 
Ercan, ayrıca sektörle-

rinde aslında ifade etmek-
ten imtina ettiği, merdiven 
altı olarak tabir edilen 
çok fazla firma bulunması 
nedeniyle piyasada pek çok 
uygunsuz ürün dolaştığını, 
bunun da bazı asansörlerin 
uygunsuz etiketi almasına 
sebebiyet verdiğini söyledi. 

Ercan, son çıkan yönet-
melik ile; A tipi onaylanmış 
kuruluş tarafından denetimi 
gerçekleştirilen asansör-
de uygunsuzluk çıkması 
halinde rapor çıktığı andan 
itibaren, 30 gün içerisinde 
uygunsuzluğun giderilme-
sinin şart koşulduğunu, 30 
gün sonunda uygunsuzluğu 
giderilmeyen asansörlerin 
Yönetmelik gereği belediye 
tarafından mühürlenerek 
kapatılacağını, bunun 
pratikte büyük sıkıntı ya-
ratacak bir konu olduğunu, 
komite olarak konuyla ilgili 
alınacak kararı Yönetim 
Kurulu’na ileteceklerini 
söyledi. 

Özkan Mucuk
Projeler kontrol 
edilemiyor 
fabrikalara enerji 
zorda
EBSO Meclis Üyesi 

Özkan Mucuk, Başarılı 
Sanayi Kuruluşları 
Ödül Töreni’nde 
Meclis ve Yönetim 
Kurulu Başkanlarımızı 
konuşmalarından dolayı 
tebrik ederek, hislerine 
tercüman olduklarını 
söyledi. Maalesef her 
gün şehit haberlerini 
duymaktan artık duyguları 
nasıl telaffuz edeceklerini 
bilemediklerini söyleyen 
Mucuk, tüm halkımıza 
başsağlığı diledi.

İnşaat ve fabrika 
yapımlarında 

Mustafa Dirin Hasan Onur Ercan
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çeşitli prosedürler 
ve yönetmelikler 
uygulandığını, bu 
aşamalardan birinin 
de projelerin çizilmesi 
olduğunu, projelerin 
birkaç bölüm ve başlık 
altında ayrıldığını ki 
çoğunun herkesçe bilinen 
mimari proje, statik proje, 
elektrik projesi, mekanik 
proje, iç tesisat projesi 
veya ruhsat projeleri 
olduğunu, OSB’lerin de bu 
projelere bakarak ruhsat 
verebildiğini dile getiren 
Mucuk, ancak her ne kadar 
ruhsat projesini çizip ruhsat 
alsalar da tesise enerji 
bağlanması noktasında 
ayrıca TEDAŞ’a da proje 
çizdirdiklerini söyledi. 
Elektrik projelerinde 
iç tesisat projeleri ve 
enerji temin projeleri 
bulunduğunu, enerji temin 
projelerinin; küçük bir 
atölyenin branşmanından 
büyük bir OSB’nin enerji 
nakil hattının dağıtım 
sistemine kadar uzanan 
bir yelpazeyi içerdiğini 
vurgulayan Mucuk, bu 
projeyi onaya kanunen 
Enerji Bakanlığı’nın 
yetkili olduğunu fakat 
Bakanlığın bazı kurumlara 
onay için yetki verdiğini, 
bunların başında eski ismi 
Türkiye Elektrik Kurumu 
olan sonradan TEDAŞ 
ve sonradan da 21 tane 
dağıtım şirketine bölünen 
dağıtım şirketlerinin 
yaptığını söyledi. 

Özkan Mucuk, 21 tane 
dağıtım şirketi özelleşince 
gerekli denetimleri 
yapmak üzere TEDAŞ 
Koordinatörlüğü’nün 
kurulduğunu, her 
dağıtım şirketinde bir 
koordinatörlük olduğunu, 
İzmir ve Manisa 
illerine GEDİZ dağıtım 

şirketinin baktığını, 
İzmir’de ayrıca 17-18 
tane küçük işletmenin 
dağıtım şirketine bağlı 
olarak proje kabullerini 
gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Mucuk, geçen sene 
İzmir koordinatörlüğünün 
elinde dağıtım şirketlerinin 
yaptığı 300 tane proje ve 
kabul olduğunu, Manisa’ya 
bakan koordinatörlükte 6 
tane personel çalıştığını, 
Manisa ve İzmir’deki 
işletmelerde ve OSB’lerde 
onaylanan ve kabulü 
yapılan projelerin 
toplamının 3 bin 300 
tane olduğunu, bunların 
kontrollerinin bitmesinin 
mümkün görünmediğini 
söyledi. 

BAKANLIK 
MAHKEMELIK
Mucuk, Şubat ayı 

içerisinde Elektrik 
Mühendisleri Odası’nın, 
Enerji Bakanlığı’nı 
mahkemeye verdiğini, 
nedeninin; GEDİZ 
ve OSB’lerin dışında 
Bakanlığın Proje Uygulama 
Sorumluluğu (PUS) ve 
Proje Onay Birimi (POB) 
olmak üzere iki tane ayrı 
birim oluşturması ya da 
oluşturmayı düşünmesi 

olduğunu, bunların bilinen 
denetim firmalarının bir 
başka modeli olduğunu, 
Elektrik Mühendisleri 
Odası’nın bu PUS ve 
POB uygulamasını 
kanunlarımızdaki 
üniversitelerimizdeki proje 
yetiştirir ve proje onaylar 
yetkisinden feyz alarak 
üçüncü şahısların veya 
kurumların proje onay 
yetkisinde olamayacağını 
savunarak mahkemeye 
verdiğini, Danıştay’ın da 
PUS ve POB’lar ile birlikte 
bütün dağıtım şirketlerinin, 
OSB ve diğer kuruluşların 
proje ve onay yetkisini 
ellerinden aldığını, kararın 
bütün dağıtım şirketlerine 
iletildiğini belirtti. 

Menderes ilçesinde 
3 ay önce tesisini yapan 
bir su fabrikasının milyon 
dolarlık işletmesine enerji 
bağlanması için dağıtım 
şirketine yaptığı müracaatta 
yetkinin ellerinden alındığı 
cevabını alması üzerine, 
Menderes’teki temsilciliğe 
gidildiğini, temsilciliğin; 
şu anda ellerinde 200 
tane müracaat olduğu için 
ancak 200-300 gün sonraya 
gün verebileceğinin ifade 
ettiğini, fabrika için 
yaşanan durumun tasavvur 

edilemeyeceğini vurguladı. 
Mucuk, içinde 

bulunulan durum ile ilgili 
Meslek Komitesi olarak 
hem EMO yetkilileri hem 
de TEDAŞ yetkilileri 
ile konuşarak, sorunları 
ve çözüm önerilerini 
dinleyerek bir karar 
aldıklarını, Yönetim 
Kurulu’na gerekli bilgi 
aktarımını yaptıklarını, 
belki sıkıntılara çözüm 
bulunabileceğini 
ama meclis üyelerini 
bilgilendirmek için konuyu 
dile getirdiğini söyledi. 

Mehmet 
Karahaliloğlu
Ticaret ve 
yasalardaki 
değişime dikkat
EBSO Meclis 

Üyesi Mehmet 
Karahaliloğlu, yaklaşık 
1 sene önce yaptığı 
meclis konuşmasında, 
önümüzdeki 10 yıl içinde 
dükkanların kalmayacağını, 
AVM’lerin boşalacağını, 
e-ticaretin bütün dünyada 
mağazacılığın yerine 
geçeceğini dile getirdiğini 
hatırlattı. 

Karahaliloğlu, 
nitekim artık 4.5 G 
teknolojisi ile şu an 
kullandığımız internetten 
20 kat daha hızlı internet 
kullanabileceğimizi, 
Google ve Facebook’un 
hava balonları ve 
uydulardan dünyanın 
her yerinde internet 
projesini hayata geçirmeye 
çabaladığını, bunların 
hepsinin tamamen ticari 
kaygılar ile yapıldığını, 
insanlara istedikleri her 
şeyi internet vasıtasıyla 
günün her saatinde 
ulaştırma ve bundan 
büyük para kazanmanın 
planlandığını, “getir de 
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getirelim” internet sitesinin 
gece 23.00’de istenen 
bir şişe suyu bile eve 
getirdiğini söyledi.

İzmir Defterdarının 
katıldığı meclis 
toplantısında incelemiş 
olduğu Yeni Vergi 
Yasası ile ilgili bir takım 
sorular yönelttiğini, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın da ifade 
ettiği üzere bir çok yerde 
yuvarlak ifadeler olduğunu, 
bu ifadelerin ilerleyen 
dönemde kendilerine 
sıkıntılar yaratabileceğini,  
onun için yasayla ilgili 
incelemelerin yapılmasında 
fayda bulunduğunu dile 
getirdi.

İthalatta yaşanan 
sorunların herkesçe dile 
getirildiğini, Türkiye’nin en 
büyük vantilatör üreticisi 
olan bir arkadaşının da 
ithalatta sıkıntı yaşadığını 
ve 3 aydır mallarını 
gümrükten çekemediğini, 
ihracatın Ocak ayında 
yüzde 22 düştüğü için cari 
açık fazla olmasın diye 
ithalatın gayri resmi yoldan 
yavaşlatılmaya çalışıldığı 
yönünde duyum aldıklarını 
ifade etti.

Karahaliloğlu, 
hükümetin her ne kadar 
vergi affı olmayacak 
dediyse de ana parayı 
değil, sadece faizleri 
affedeceğini, dolayısıyla 
yeni vergi affına bazılarının 
sevinirken bazılarının 
kızacağını söyledi.

Yunanistan’daki krizin 
çıkış bahanesinin; AB’nin, 
Yunanistan’ın TÜİK’i 
olan TÜK’ün, AB’ye 
verdiği rakamların doğru 
olmadığını anlaması, 
Yunanistan’ın kendi 
belirttiği durumdan 
çok daha kötü durumda 
olduğunu düşünerek 

belli fonları kesmesi 
üzerine başladığını ifade 
ederek, Türkiye’de TÜİK 
rakamlarına kimsenin 
inanmadığı göz önüne 
alındığında bizde de kriz 
çıkabileceği hususunu 
ikaz olarak dile getirdiğini 
söyledi. 

Hayrullah Sorkun
TOBB 
değerlendirmeyi 
EBSO’dan alsın
EBSO Meclis Üyesi 

Hayrullah Sorkun, 
TOBB’da yapılan bir 
anket çalışmasıyla ilgili 
olarak telefonla arandığını, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın EBSO 
üyelerine yapılan ve 
kendileriyle paylaştığı 
anket sorularıyla hemen 
hemen aynı soruların 
TOBB tarafından kendisine 
sorulduğunu belirterek, 
EBSO’nun zaten böyle bir 
çalışması olduğunu, bu 
nedenle TOBB’un EBSO 
üyeleri arayarak anket 
yapmak yerine EBSO’dan 
değerlendirme talep 
edebileceğini söyledi. 

Sorkun, TOBB’un 
yaptığı ankette belediyeden 
memnun olunup 
olunmadığı sorusunun 

da bulunduğunu aslında 
kendisinin de bu sorunun 
yanıtını merak ettiğini, aynı 
zamanda İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Üyesi 
olduğu için EBSO 
üyelerinden Belediye’den 
memnun olup olmadıkları 
bilgisini isteyemediğini, 
mümkün ise Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’dan bu bilgi 
kendisiyle paylaşmasını 
talep ederek, ayrıca 
TOBB’un yaptığı anketin 
diğer illerde de yapılıp 
yapılmadığını öğrenmek 
istediğini söyledi. 

Ercan’ın konuşmasında 
asansörlerin engellilerin 
kullanımına da uygun hale 
getirilmesi ile ilgili bir 
konudan bahsettiğini, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
de ‘Engelsiz İzmir’ 
sloganıyla kurulmuş, 
kentin engelliler için de 
yaşanabilir hale getirilmesi 
için Kırmızı Bayrak 
Komisyonu adı altında bir 
komisyonu bulunduğunu, 
aynı zamanda bu 
komisyonun da üyesi 
olduğunu söyleyen Sorkun, 
engellilerin kullanımına 
uygun hale getirilen 
işletmelere Kırmızı Bayrak 
verildiğini, EBSO’nun 

da Kırmızı Bayrak almak 
için komisyona müracaat 
edebileceğini söyledi. 

Hakan Ürün
Madencilik 
çevreyi koruyan 
sektör
EBSO Yönetim Kurulu 

Üyesi Hakan Ürün, son 
dönemde Artvin’deki 
Cerattepe madeniyle ilgili 
basında çıkanlar haberler 
akabinde birkaç meclis 
üyesi arkadaşının da soru 
sorması üzerine söz alarak 
madencilik sektörü ile 
ilgili kısa bir bilgi vermek 
istediğini söyledi. 

Ürün, madenciliğin 
bir sezaryen doğum 
gibi düşünülebileceğini, 
yeryüzünü açıp, içindeki 
madeni çıkarttıktan 
sonra kapatarak 
rehabilitasyonunu 
yaptıklarını, sektörlerinin 
en fazla ağaç diken sektör 
olduğunu, hiçbir sektörde 
olmayan ve sadece bu 
işi yapanlar için bir 
kanunları bulunduğunu 
ve tüm çalışmaları 
Maden Kanunu’nun 
ve Yönetmeliklerinin 
öngördüğü doğrultuda 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi. 

Son zamanlarda 
sektörlerinin, ağaçları 
kesen, çevreye zarar 
veren, çevre katliamcısı 
gibi gösterilmesine ilişkin 
yapılanları hak etmeyen 
bir sektör olduklarını 
vurgulayan Ürün, Türkiye 
de kesilen 100 bin ağaçtan 
yalnızca 1 tanesinin 
madencilik sektörü adına 
kesildiğini üstüne basarak 
dile getirmek istediğini, 
çevreye zarar veren 
değil bilakis çevreye en 
fazla katkı koyan sektör 
olduklarını vurguladı.

Hayrullah Sorkun Hakan Ürün

5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

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

CREATIVE

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

Rupert Murdoch

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

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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Girişimcilik ruhu art-
tı. Türkiye genelin-
de 31 binden fazla 

kişinin katılımıyla gerçek-
leştirilen Küresel Girişimci-
lik Monitörü 2014 Türkiye 
sonuçlarına göre genç gi-
rişimcilerde artış gözlenir-
ken, ülkede her 100 kişiden 
35’inin gelecek      3 yıl 
içinde girişim yapma hedefi 
koyduğu anlaşıldı. Bu oran, 
2013’e göre          3 puanlık 
artışa işaret ediyor.

Dünyanın en kapsamlı 
girişimcilik projesi olan ve 
girişimciliğin ekonomik bü-
yüme sürecindeki önemini 
ortaya koyan Küresel Giri-
şimcilik Monitörü, Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı’nın 
(KOSGEB) öncülüğünde, 
TEB desteği ve Yeditepe 
Üniversitesi’nin akademik 
katkılarıyla gerçekleştiril-
di. Küresel Girişimcilik 
Monitörü, 2014 yılında 
Türkiye’de girişimcilik po-
tansiyelinin arttığını gözler 
önüne seriyor.

Girişimcilik ruhumuzda var

GEM KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK MONİTÖRÜ TÜRKİYE 2014
TÜRKİYE’DE HER 100 KİŞİDEN 53’Ü GİRİŞİMCİ OLMA ÖZELLİKLERİNE SAHİP VEYA

TÜRKİYE’DE YETİŞKİN NUFUSUN YARISINDAN FAZLASINDA GİRİŞİMCİ RUHU VAR.

TÜRKİYE’DEKİ KİŞİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİ ARTIYOR.

TÜRKİYEDE HER 100 KİŞİDEN 19’U GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNE BAŞLIYOR.

GENÇ GİRİŞİMCİLER GELİYOR!

TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK ARTIK BİR KARİYER SEÇENEĞİ

FIRSAT MOTİVASYONU İLE GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN EN FAZLA OLDUĞU BÖLGELER

30 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE ARASINDA GİRİŞİMCİ OLMAYI DÜŞÜNENLER

2014 yılında girişimcilik endeksi önemli bir artış yaşanarak %19 seviyesi yakalamıştır.
Türkiye, 2006 yılından beri, ilk defa 2014 yılında Gelişmekte Olna Ekonomiler’in ortalamasından 

(%14,73) yüksek girişimcilik endeksine sahip olmuştur.
GİRİŞİMCİLİK ENDEKSİ (%)

GİRİŞİMCİLİĞİ KARİYER SEÇENEĞİ GÖREN KİŞİLERİN ORANI (%)

25. Sırada 2012
2013

2013 2014

%68.49
%31.51 %22.24

%77.76
2014

ERKEK
KADIN

%18.77
%31.64

%34.93
2013

2013

Kocaeli Alt Bölgesi - Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu%41.15

%39.9

%39.8

%37.7

%37.6

%43.7

%34.1

%32.5

%29.7

%28.1

İstanbul

İzmir Alt Bölgesi - İzmir

Trabzon Alt Bölgesi - trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

Adana Alt Bölgesi - Adana, Mersin

Malatya Alt Bölgesi - Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

Balıkesir Alt Bölgesi - Balıkesir, Çanakkale

Kırıkkale Alt Bölgesi - Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir

Kastamonu Alt Bölgesi - Kastamonu, Çankırı, Sinop

Samsun Alt Bölgesi - samsun, Tokat, Çorum, Amasya

%64.03
%75.13 2014

2013%15.52
%22.62 2014

2014
11. Sırada
6. Sırada

KADIN GİRİŞİMCİYE İHTİYAÇ VAR!

ERKEKLERDE KADINLARDA

ERKEKLERDE KADINLARDA

% 68.49

% 44.23

% 66.99 % 44.03

% 34.62

% 77.76% 31.51 % 22.24

TÜRKİYE İÇİN GİRİŞİMCİLİK YENİ BİR FIRSAT

GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA KENDİNE GÜVENENLER ARTTI

İHTİYAÇ MOTİVASYONU İLE GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN EN FAZLA OLDUĞU BÖLGELER

POTANSİYEL GİRİŞİMCİLER (%) GİRİŞİMCİLİĞİ KARİYER SEÇENEĞİ GÖREN KİŞİLERİN ORANI (%)
%57.13

%67.12
%65.68

%65.73
%58.42

%51.66

Türkiye
Rusya
Çin
A.B.D.
Yunanistan
Almanya

TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİĞİ BİR KARİYER SEÇENEĞİ OLARAK DÜŞÜNEN KİŞİLERİN
ORANI, GELİŞMEKTE VE GELİŞMİŞ EKONOMİLERİN ORTALAMASINDAN YÜKSEKTİR.

A.B.D.%57.13
%53.17

%44.20
%42.54

%37.80
%31.62

Türkiye
Çin

Almanya
Rusya

Yunanistan

Türkiye%19
%15.53

%13.81
%7.85

%5.27
%4.69

Çin
A.B.D.

Yunanistan
Almanya

Rusya

Küresel Girişim-
cilik Endeksi’ne 
göre 2014 yılında 
Türkiye’de girişim-
cilik potansiyeli 
yükseldi. 31 binden 
fazla kişinin katıldığı 
araştırmaya göre 
Türkiye’de her 100 
kişiden 35’i 3 yıl 
içinde girişimcilik 
faaliyetinde bulun-
mayı hedefliyor. Bu, 
2013’e kıyasla 3 pu-
anlık artış anlamına 
geliyor.
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GENÇLERIN ORANI 
YÜZDE 50 ARTTI
Endekse göre 2013’te 

Türkiye’de 18-64 yaş 
arasındaki yetişkin nüfusun 
yüzde 38.6’sı gelecek 6 ay 
içinde yeni bir işe başlamak 
için fırsat oluşacağına ina-
nırken 2014’te bu oran yüz-
de 39.8’e çıktı. Türkiye’nin 
potansiyel girişimcilik 
oranı ise2006-2012 yılları 
arasında ortalama yüzde 
20, 2013’te yüzde 31.6 iken 
2014’te ise iyileşme devam 
ederek nüfusun yüzde 35’i 
seviyesine ulaştı. Etniklik 
güdümlü ekonomilerde bu 
oran yüzde 25 iken Türkiye 
ortalamanın üzerinde yer 
alarak 3 ülke arasında 6’ncı 
sırada geliyor.

Yetişkin nüfusun yüzde 
64’ünün kendi işini kurma 

konusunda cesaret sahi-
bi olduğunu görülüyor. 
Nüfusun yüzde 56’sı bilgi 
ve beceri açısından kendine 
yeteri kadar güveniyor ve 
yüzde 39’u yakın gelecek-
te çevresinde iyi fırsatlar 
görüyor. 

Sonuç olarak yetiş-
kin nüfusun yüzde 53’ü 
potansiyel girişimci olma 
özelliklerine sahip bulunu-
yor. Türkiye’de 18-24 yaş 
arısındaki genç girişimcile-
rin payı 2013 yılında yüzde 
15.5 iken 2014’te yüzde 
22.6’ya yükseldi. Lisans 
ve lisansüstü eğitime sahip 
girişimcilerin oranı yüzde 
52’den yüzde 34’e geri-
ledi. Girişimcilerin yüzde 
48’inin lise ve lise öncesi 
eğitim düzeyinde olduğu 
ortaya çıktı.

Toplam girişim sayısının yüzde 
97’sini, istihdamın yüzde 43.2’sini 
ve faktör maliyetiyle katma değerin 
yüzde 19.5’ini 1-19 kişi çalışan giri-
şimler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2014 girişimcilik istatistik-
lerini açıkladı. Yaş gruplarına göre 
işveren olarak çalışanların sektörel 
dağılımı incelendiğinde, tarım 
sektöründe en yüksek pay yüzde 
20.5 ile 45-49 yaş grubunda, tarım 
dışı sektörlerde ise yüzde 18.9 ile 
35-39 yaş grubunda gerçekleşti. 
Kurulan işveren girişimlerinin oranı 
2014’te yüzde 15.7 olurken, bu 
yılda iş kayıtlarındaki işveren giri-
şimlerden kurulanların yüzde 74.8’i 
ferdi mülkiyet, yüzde 16.5’i limited 
şirketlerden oluştu. Sektör ayrıntı-
sında en yüksek kuruluş oranı bir 
önceki yılda yüzde 28.8 ile ‘Toptan 
ve perakende ticaret; motorlu kara 
taşıtlarının ve motosikletlerin onarı-
mı’ sektöründe gerçekleşti.

İşveren girişimlerin 2012 yılında 
kapanma oranı yüzde 11.3 ola-

rak belirlenirken, iş kayıtlarındaki 
işveren girişimlerden 2012 yılında 
kapananların yüzde 67.8’i ferdi 
mülkiyet, yüzde 20.4’ü limited 
şirketlerden oluştu. Bu girişimler-
den en yüksek kapanma oranı 2012 
yılında yüzde 33.1 ile ‘Toptan ve 
perakende ticaret motorlu kara ta-
şıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ 
sektöründe gerçekleşti.

GIRIŞIMIN % 97’SI 
1-19 KIŞI ÇALIŞTIRANLAR
Faal girişim sayısı 2013’te          

2 milyon 695 bin 131 olurken, yıllık 

sanayi ve hizmet istatistiklerine 
göre ‘fînans ve sigorta faaliyet-
leri’ ile ‘programcılık ve yayıncılık 
faaliyetleri’ hariç sanayi ve hizmet 
sektörlerinde faaliyet gösteren top-
lam girişim sayısının yüzde 97’sini, 
istihdamın yüzde 43.2’sini ve faktör 
maliyetiyle katma değerin yüzde 
19.5’ini 1-19 kişi çalışan girişimler 
oluşturdu. 250 ve daha fazla kişi 
çalışan girişimler, sayı bakımından 
yüzde 0.2 paya sahip olmasına 
rağmen, yüzde 25.8’lik istihdam 
ve yüzde 47.2’lik faktör maliyetiyle 
katma değer payına sahip oldu.

Küçük girişimcilik gözde
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Çalışmalarını Ege 
Bölgesi Sanayi Oda-
sı koordinasyonun-

da sürdüren TOBB İzmir 
Genç Girişimciler Kurulu, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği İzmir Şubesi’nin, 
“ENTER: Training Course 
on Youth Entrepreneurship/
Genç Girişimciliği Üzerine 
Eğitim Kursu” adlı Eras-
mus projesi kapsamında 
İzmir’e gelen gençleri 
konuk etti. 

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda gerçekleşen zi-
yarette, “Gençlik çalışanla-
rının eğitimi ve ağ kurma” 
faaliyeti olarak geliştirilen 
ve hedef kitlesi; gençlerin 
girişimcilik potansiyelini 
geliştirmek için onları 
destekleyebilecek gençlik 
çalışanları, gençlik liderleri, 
proje yöneticileri, eğitimci-
ler ve gençlik örgütlerinin 
temsilcileri olan gruba 
İzmir GGK’nın yürüttüğü 
faaliyetler hakkında bilgi 
verildi.

İzmir’de olmaktan 
memnuniyet duyduklarını 
dile getiren grup üyele-

rinin, İzmir girişimcilik 
ekosistemi ve de GGK’nın 
faaliyetleri üzerine soru-
larını yanıtlayan TOBB 
İzmir Genç Girişimciler 
Kurulu İcra Kurulu Başkan 
Yarımcısı Çağlar Kalkan 
ve Proje ve Eğitim Çalışma 
Grubu Başkanı Arman Ta-
kan, ziyaretten, katılımcıları 
konuk etmekten ve kurula 
ilişkin bilgi paylaşımından 
mutluluk duyduklarını ifade 
etti. 

Kurul üyeleri ayrıca, 
bu ziyaretle beraber İzmir 
GGK’nın uluslararası te-
maslarının da hız kazanaca-
ğını ve de benzeri projeler 
ile İzmir’deki girişimcilik 
ortamının geliştirilmesi için 
yürüttükleri faaliyetlere 
yeni bir boyut getirecekleri-
ni de dile getirdiler.

GENÇLER GELECEK
IÇIN ÇALIŞIYOR
TOBB Genç Girişimci-

ler Kurulu, Birlik bünye-
sinde teşekkül ettirilen ve 
TOBB Yönetim Kurulu’nun 
alacağı kararlara ışık tutan, 
genç girişimcilik konusun-

da temel politikalar gelişti-
ren ve görüş oluşturulması-
na katkıda bulunan istişari 
bir kurul özelliği taşıyor.

Onursal başkanlı-
ğını TOBB Yönetim 
Kurulu Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı 
TOBB Genç Girişimciler 
Kurulu çalışmalarını Ali 
Sabancı başkanlığında yü-
rütüyor. TOBB İzmir Genç 
Girişimciler Kurulu İcra 
Kurulu Başkanlığını ise 
Selim Kacar yapıyor.

Genç Girişimciler 
Kurulu; genç girişimcilere 
eğitim, kapasite geliştirme 
desteği ile girişimci fikirle-
rini hayata geçirmelerinde 
destek sağlamak üzerine 
kuruldu. Ülkemizdeki genç 
girişimci potansiyelinin 
nicelik ve nitelik bakımın-
dan geliştirilmesi ve daha 
donanımlı hale getirilmesi 
amacıyla politika belir-
lemek ve girişimcilik 
kültürünün gençler arasında 
gelişmesine öncülük etmek 
kurulun başlıca görevleri 
arasında yer alıyor. 

TOBB Genç Girişimci-

ler Kurulu;
a) Gençlere kişisel 

gelişim yollarını öğreterek 
kariyer geliştirme fırsatları 
yaratmak,

b) GGK; eğitimlerin ve 
kapasite geliştirmenin yanı 
sıra genç girişimcilerin iş 
kurma ve işlerini başarılı 
bir şekilde sürdürme sıra-
sında da desteklemek,

c) Türk ekonomisinin 
gelişmesine katkıda bulu-
nacak sektörlerde girişimde 
bulunulmasına yardımcı 
olacak politikaları belirle-
mek ve bu sektörlere genç 
girişimcileri yönlendirmek 
ve teşvik etmek,

d) Genç girişimcilerde 
sosyal sorumluluk bilinci 
oluşturulması amacıyla eği-
tim programları ve çeşitli 
sosyal etkinlikler düzenle-
mek,

e) Genç girişimcilerin 
sivil toplum kuruluşlarında, 
yerel yönetimlerde görev 
almalarını teşvik etmek, 
çalışmaları ve projelerinde 
bu kurumlarla ortaklık kur-
malarını sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. 

İzmirli genç girişimcilere 
Avrupalı konuklar
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Gazeteci Yazar ve si-
yasetçi Hakan Tar-
tan, genç girişim-

cilere yönetim ve değişim 
öğütleri verdi. Yöneticinin 
görevinin yetenekleri ortaya 
çıkarmak olduğunu belirten 
Tartan, gençlerden hayata 
iyimser bakmalarını, fırsat 
kapılarını açmalarını ve ya-
şamın her noktasında sevgi 
dilini kullanmalarını istedi.

Çalışmalarını Ege 
Bölgesi Sanayi Odası 
koordinasyonunda sürdüren 
TOBB İzmir İl Genç Giri-
şimciler Kurulu üyeleriyle 
gerek meslek yaşamı ge-
rekse politikadaki bilgi ve 
deneyimlerini paylaşan Tar-
tan, Türkiye’nin ekonomik. 
Siyasi ve toplumsal alanda 
gelişmesinin itici gücünün 
gençler ve kadınlar olduğu-
nu söyledi. Bir dönem Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı da yapan Tartan, 
devletin en önemli görevi-
nin gençlere daha çağdaş ve 
nitelikli eğitim sağlamak, 
kadınların toplumsal ve 
ekonomik hayatta önünü 

açmak olduğunu söyledi. 
Herkesin aklı ve yetene-

ği olduğunu savunan Hakan 
Tartan, “Herkes tek ve çok 
özel. Yöneticinin görevi 
akıl vermek değil soru 
işaretlerini ve yeteneklerin 
ortaya çıkarmak olmalı. 
Eskiden memurluk cazipti 
şimdi başarılar önemli. 
5 bin dolar sermayeyle 
kurulan şirketin 450 milyon 
dolara satılması basit gibi 
görünen ama geniş ufuklar 
taşıyan örnektir” dedi.

POZITIF BAKIN
Tartan, karamsar 

olmak yerine bardağın 
dolu tarafına bakılmasını, 
fırsat kapılarının açılmasını 
savunurken, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Herşeyin temelinde 
pozitif düşünce, hayata 
iyimser bakmak yatıyor. 
İmkansızlıkları aşın, etra-
fınızdaki negatif unsurları 
temizleyin. Kararlı olun. 
Önemli kararlar öncesinde 
kendinize 24 saat ayırın. 
Buna imkan yoksa kısa 
bir yürüyüş yapın. İnsanın 
kendi yeteneklerini keşfet-
mesi, gizli kalmış değer-
lerini ortaya çıkarması da 
önemli. Mutlaka bir hobiniz 
olsun, size değer olacak 
şeyler mutluluk ve refah 
verir. Evet demek güzel 
ama hayır demeyi de bilin. 
Başarmak için yenilgiden 
ders alın, yenilmeyeceğiniz 
günlerde gelecek.”

Genç sanayicilerin soru-
larını da yanıtlayan Tartan, 
“Yaşamın her noktasında 
sevgi diline ihtiyacımız var. 

Bizi kurtaracak en önemli 
güç sevgidir. Krizler yeni 
krizler yaratarak değil, 
nedenleri sağduyuyla ortaya 
konularak uzlaşıyla çözülür. 
Bir atasözü ‘Gül veren 
elde gül kokusu kalır’ der. 
Biz de ellerimizde sevgi 
dağıtalım ki çatışma, kavga 
ve sıkıntılar son bulsun. 
En azından azalsın” diye 
konuştu.

Tartan: Sevgi dili gerek

Gazeteci-Yazar ve 
siyasetçi Hakan 
Tartan, TOBB 
İzmir İl Genç 
Girişimciler Kurulu 
üyelerine yaşamın 
her noktasında 
sevgi diline ihtiyaç 
duyulduğunu 
anlattı.
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Ege Bölgesi Sa-
nayi Odası’nın 
Türkiye’de ilk olarak 

hayata geçirdiği üç Av-
rupa Birliği İş Geliştirme 
Merkezi’nden biri olan 
İzmir ABİGEM’in yürütü-
cüsü olduğu; Ankara’nın 
yanısıra İtalya, Yunanis-
tan, Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi’nden katılan 5 ku-
rumun ortaklığıyla hazırla-
narak Avrupa Birliği Eğitim 
ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığına 2015 
Yılı Erasmus+ Programı 
Ana Eylem 2 kapsamında 
sunulan “Organik Zeytin-
yağı Üretimi Eğitimi: ECO-
LIVE” adlı ERASMUS+ 
Mesleki Eğitim Projesi 
faaliyetlerine başarılı bir 
şekilde başlandı.

Proje kapsamında 4 
farklı ülkede faaliyet gös-
teren kurumlar, Akdeniz ve 
Ege Bölgesi’ndeki orga-
nik zeytinyağı üretiminin 
mesleki eğitimine yönelik 
işbirliği yapmak için bir 
araya geldi. Geliştirilen bu 
konsorsiyumla, Avrupa’da 
zeytinyağı üretimi yapan 

ülkelerin kilit aktörleri 
projede görevlendirildi. 
İtalya’dan sürdürülebilir 
kalkınma ve tarım konu-
sunda uzman sivil top-
lum kuruluşu SVI.MED, 
Yunanistan’dan tarım koo-
peratifi EASKI ve teknolo-
jik eğitim çözümleri üreten 
Action Synergy, Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi’nden 
eğitim ve danışmanlık 
hizmeti kuruluşu  Euro-
success ve Ankara’dan 
danışmanlık firması Makro 
Danışmanlık’ın partnerle-
rini oluşturduğu proje 3 yıl 
sürecek.

MESLEKI EĞITIM 
TEKNOLOJIYLE 
BULUŞACAK
ECOLIVE projesi, 

iki aşamalı olarak mes-
leki eğitimi teknoloji ile 
buluşturarak e-öğrenme ve 
m-öğrenme kullanımı ile 
gerçekleştirilecek. Eğitim-
ler iki aşamalı olarak orga-
nize edilecek. Eğitici olarak 
görev yapmak üzere tarım-
sal kooperatifler ve tarımsal 
üretim yapan işletmelerin 

yöneticileri, uluslararası 
bir eğitim organizasyonu 
kapsamında eğitilecek. 
Ardından eğitilen eğitim-
ciler ikinci aşamada tarım 
üreticilerini organik zeytin-
yağının üretiminden satış 
ve pazarlamasına kadar tüm 
süreçleri hakkında eğitime 
alacaklar.

Projenin hedef kitlesi 
olan tarım üreticileri ve 
tarım kooperatiflerinin, böl-
gedeki üreticilere gelir artışı 
sağlanarak yerel ekonomi-
nin gelişmesine ve katılımcı 
ülkelerdeki zeytinyağı 
üretiminin başarısının art-
masına katkıda bulunması 
hedefleniyor.

EKONOMI VE SAĞLIK
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İzmir 
ABİGEM Yönetim Kurulu 

Başkanı Ateş İlyas De-
mirkalkan, bu projenin, 
organik tarım uygulamala-
rında başarılı örneklerin ve 
bilgi paylaşımının ulusötesi 
düzeyde farklı ülkeler ara-
sında gerçekleştirilmesine 
imkan vereceğini belirtti.

İzmir ABİGEM Direk-
törü Dr. Canan Arıkbay 
ise, zeytinyağının ülkemiz 
ve bölgemiz ekonomisi 
için önemli bir tarımsal 
ürün olduğuna ve Akdeniz 
beslenme tarzının sağlık 
ile olan ilişkisine dikkat 
çekerek organik zeytinyağı 
üretiminin sağlayacağı fay-
daların altını çizdi. Arıkbay, 
proje ile Akdeniz ülkeleri 
arasındaki eğitim işbirliği 
sayesinde her bir ülkede 
zeytinyağı üretimi ile ilgili 
tarafların iyi uygulamaları-
nın paylaşımının mümkün 
olabileceğini ifade etti.

Organik zeytinyağı üretimine 
eğitim katkısı
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Türkiye nüfusunun 
yüzde 49.8’ini kadın 
nüfus oluşturdu. 

Nüfusun (78 milyon 741 
bin 53 kişi) yüzde 50.2’si 
erkekler (39 milyon 511 bin 
191 kişi) ve yüzde 49.8’i 
kadınlardan (39 milyon 229 
bin 862 kişi) oluştu. Kadın-
lar daha uzun yaşadığı için 
bu oran yaşlı (65 ve daha 
yukarı yaş) nüfus grubunda 
yüzde 43.8 erkek, yüzde 
56.2 kadın olarak gerçek-
leşti.

Kadınların istihdam 
oranı erkeklerin istihdam 
oranının yarısı kadar oldu. 
Türkiye’de 15 ve daha yu-
karı yaştaki nüfus içerisinde 
istihdam oranı 2014 yılında 
yüzde 45.5 olup, bu oranda 
erkekler yüzde 64.8, kadın-
lar ise yüzde 26.7 pay aldı.

Eğitimli kadınların 
işgücüne katılma oranı daha 
yüksek oldu. Ülkemizde 
15 ve daha yukarı yaştaki 
nüfus içerisinde işgücüne 
katılma oranı 2014 yılında 
toplam yüzde 50.5 olurken, 
bu oran erkeklerde yüzde 

71.3, kadınlarda ise yüzde 
30.3 olarak gerçekleşti.

Eğitim durumuna göre 
işgücüne katılım oranı 
incelendiğinde, kadınların 
eğitim seviyesi yüksel-
dikçe işgücüne daha fazla 
katıldıkları görüldü. Okur-
yazar olmayan kadınların 
işgücüne katılım oranı 
yüzde 16, lise altı eğitimli 
kadınların işgücüne katılım 
oranı yüzde 25.8, lise 
mezunu kadınların işgücüne 
katılım oranı yüzde 31.9, 
mesleki veya teknik lise 
mezunu kadınların işgücüne 
katılım oranı yüzde 39.8 
iken yükseköğretim mezunu 
kadınların işgücüne katılım 
oranı yüzde 71.3 oldu.

Kadınların hanehalkı 
ve aile bakımı faaliyetine 
ayırdığı süre 4 saat 17 da-
kika oldu. Zaman Kullanım 
Araştırması, 2014-2015 
sonuçlarına göre Türki-
ye genelinde 10 ve daha 
yukarı yaştaki fertlerin bir 
günde hangi faaliyetlere, 
ne kadar süre ayırdıkları 
incelendiğinde uykudan 

sonra kadınların en çok 4 
saat 17 dakika ile hanehalkı 
ve aile bakımı faaliyetine 
zaman ayırdığı, erkeklerin 3 
saat 58 dakika ile istihdam 
faaliyetine zaman ayırdığı 
görüldü. Kadınlar tüm eği-
tim düzeylerinde erkekler-
den daha düşük ücret aldı. 
Gelir ve Yaşam Koşulları 
Araştırması 2014 sonuçla-

rına göre, yüksek öğretim 
mezunu düzeyinde bir kadın 
çalışanın ortalama yıllık 
ortalama esas iş geliri, aynı 
eğitim düzeyinde bir erkek 
çalışanın yıllık ortalama 
esas iş gelirinden yüzde 1.3 
oranında düşük gerçekle-
şirken, bu farkın en fazla 
olduğu eğitim düzeyi yüzde 
1.8 ile lise altı oldu.

İş’te kadın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 girişimcilik 
istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 
işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı yüzde 
8, erkeklerin oranı ise yüzde 92 olarak belirlendi. 
Türkiye genelinde 2014’te toplam istihdam içinde 
işveren olarak çalışanların payı yüzde 4.5 oldu. Toplam 
girişim sayısının yüzde 97’sini, istihdamın yüzde 
43.2’sini ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 
19.5’ini 1-19 kişi çalışan girişimler oluşturdu.

KADINLARIN HEVESI KIRILDI
Küresel Girişimcilik Endeksi’ne göre, 2014 yılında 

erken dönem girişimcilikte erkek nüfusun oranı genel 
olarak ülke potansiyelini yükseltiyor. 2013 yılında 
erkek/kadın oranı 2.2 iken bu oran 2014’te 3.5 oldu. 
Erken dönem girişimcilerin 2013’te yüzde 31.5’i kadın 
iken 2014’te bu oran yüzde 22.2’ye düştü. Erken 
dönem girişimcilerin yanısıra gelecekte girişimci 
olmak isteyen kişilerin de çoğunluğunu erkek nüfus 
oluşturuyor. Gelecekte girişimci olmak isteyen kişiler 
içinde kadınların oranı ise 2013 yılında yüzde 31.5’ten 
2014 yılında yüzde 22.4’e geriledi.

Toplam istihdamın % 4.5’i patron
işverenlerin sadece % 8’i kadın
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı 
Kadınlar Birliği, 

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kapsamında anlamlı 
bir etkinliğe imza attı. 
İzmir’in gelişme yolundaki 
ilçelerinden Kınık’a 
giden EBSOV Kadınlar 
Birliği üyeleri, Kınık 
Teknik Meslek Lisesi’ni 
ziyaret etti, EBSO üyesi 
tekstil sanayicilerinin 
katkılarıyla kız öğrencilere 
kıyafet yardımı yaptı, 
ağırlıklı olarak geçimlerini 
çiftçilikle sağlayan 
ailelere mensup kadınlara 
hediye verdi. EBSO 
Vakfı Kadınlar Birliği’nin 
organizasyonunu Kınık 
Organize Sanayi Bölgesi 
de destekledi.

ZORLUKLARA 
GÖĞÜS GERIYORLAR
EBSO Vakfı Kadınlar 

Birliği Başkanı İhsan 
Özduran, “Dünya Kadınlar 
Günü’nde emekçi kadınlar 
çalışırken Kadınlar 
Günü kutlamalarının 

yüreğimize dokunduğu, 
kadın cinayetlerinin, 
şiddetin, acımasızlığın, 
fırsat eşitsizliğinin dört 
yanımızı sardığı günler 
yaşıyoruz. Bizler gerçek 
emekçi kadınlarla, 
kızlarını her türlü zorluğa 
göğüs gererek okutan 
annelerle, yarının kadın 
hakları savunucusu 
kızlarıyla Kınık’ta beraber 
olduk. Eğer hala nokta 
kadar umut varsa ümitvar 
olmayı ve kadının kadın 
haklarından söz etmediği 
aydınlık yarınlar diledik” 
dedi.

EBSOV’lu kadınlar Kınık’ta
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EKONOMIK YAPI
1978 yılından bu 

yana Çin yılda ortalama 
yüzde 10 büyüyerek; 
teknolojideki gelişmeleri 
doğru yönetmesi, ucuz 
işgücü temini ve batıdan 
doğuya kayan üretimin 
ülkeyi dünyanın üretim 
merkezi haline getirmesiyle, 
küresel ekonomide ikinci 
sıraya yükseldi.  Tüketim 
eğiliminin ve fiyatların 
yükselmesi, yabancı 
yatırımlar ve kişi başına 
düşen gelirin artması ile 

ekonomik büyümenin hızı 
istikrarlı görünmemekte. 
Reform dönemi sonrası kıyı 
bölgeler ekonomik büyüme 
anlamında değer kazandı. 
“Açık Kapı Politikası” 
reformlarından sonra, 
emek yoğun sektörlerdeki 
faaliyetler Çin anakarasında 
yapılırken; yönetim, tasarım, 
Ar-Ge, kalite kontrol ve 
finans gibi yüksek katma 
değerli faaliyetler Hong 
Kong’da sürdürülmeye 
devam ediliyor. Ayrıca ülke 
genelinde Özel Ekonomik 

Bölgelerin de geliştiği 
görülüyor.

Çin pazarının önemli 
bir özelliği de malların 
pazarlanmasında ve 
tüketicilerin firmalara 
yaklaşımında kişisel 
ilişkilerin ön planda olması. 
Tüketici eğilimi son yıllarda 
üst gelir grubuna kayıyor. 
Ayrıca ülkenin sahip olduğu 
genç nüfus da bunda etkili 
oluyor. Tüm bu değişimler 
sonucunda, gittikçe büyüyen 
ve yüksek fiyatlı statü 
ürünlerini almaya gücü 

 
ÇİN ÜLKE PROFİLİ (2014) 
Nüfus (Milyon Kişi) 1.382 
Nüfus Artış Hızı (%) 0.5 
GSYİH  (Milyar Dolar) 11.968 
GSYİH (%) 6.3 
Kişi Başı GSİYH (Dolar) 8.659 
Enflasyon Oranı (%) 1.5 
İşsizlik Oranı (%) 4.1 
İhracat (Milyar Dolar) 2.342 
İhracatta İlk 5 Ülke ABD, Hong Kong, Japonya, Almanya, Güney Kore 
Temel İhracat Ürünleri Elektronik ekipmanlar, makina ve aksamları, mobilya, giyim 
İthalat (Milyar Dolar) 1.960 
İthalatta İlk 5 Ülke ABD, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Almanya  
Temel İthalat Ürünleri Elektronik ekipmanlar, petrol, makine ve aksamları, tıbbi malzemeler  
Cari Denge (Milyar Dolar) 213 
İmalat Sanayi (% GSYİH) 35.8 
Tarım (%GSYİH) 9.1 
Hizmetler (%GSYİH) 48.1 
Sanayi (% GSYİH) 42.7 
Kaynak: IMF, Dünya Bankası 
 
 
 
ÇİN’İN KÜRESEL DIŞ TİCARET PROFİLİ (2015) 

İHRACAT ÜRÜNLERİ (MİLYAR $) İTHALAT ÜRÜNLERİ (MİLYAR $) 
Elektronik Ekipmanları 600.3 Elektronik Ekipmanları 425.09 
Makine ve aksamları 364.5 Petrol 316.6 
Mobilya ve aydınlatma 98.7 Makine ve aksamları 179.6 
Yün ve kroşe giyimi 83.8 Gres yağı 135.9 
Giyim (yün ve kroşe hariç) 78.5 Tıbbi ve teknik ekipmanlar 105.7 
Tıbbi ve teknik ekipmanlar 73.8 Taşıt 89.4 
Plastik 65.8 Plastik 75.1 
Taşıt 62.7 Organik kimyasal maddeler 60.5 
Demir-çelik ürünleri 60.6 Bakır 47.5 
Ayakkabı 53.6 Yağ çekirdeği 45.9 
Kaynak: World top exports-imports (ilk 10 ürünü yansıtmaktadır.) 
 
 
 
TÜRKİYE-ÇİN DIŞ TİCARET PROFİLİ (2015) 

Fasıl adı İhracat (Bin $) Fasıl adı İthalat (Bin $) 

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, 
alçılar, kireçler ve çimento 840.470 

Elektrikli makina ve cihazlar, ses 
kaydetme-verme, televizyon 
görüntü-ses kaydetme-verme 
cihazları, aksam-parça-aksesuarı 

6.952.657 

Metal cevherleri, cüruf ve kül 549.868 

Kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve 
parçaları 

5.226.105 

İnorganik kimyasallar, kıymetli 
metal, radyoaktif element, metal ve 
izotopların organik-anorganik 
bileşikleri 

227.398 Demir ve çelik 1.317.414 

Kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve 
parçaları 

123.870 Plastikler ve mamulleri 889.210 

Sentetik ve suni devamsız lifler 53.756 Demir veya çelikten eşya 803.953 
Kaynak: TÜİK 

Üretim, istihdam ve 
ihracat devi: Çin

Çin ile ticaretimiz 
2005 yılında           
7.4 milyar dolar 
iken, 2015 yılında 
ise 27 milyar dolar 
seviyesine ulaştı. 
Bu dönemde 
Çin’e ihracatımız 
2.4 milyar dolar, 
Çin’den ithalatımız 
ise 24.8 milyar 
dolar düzeyinde 
gerçekleşti.
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yetebilen bir orta sınıfa 
rağmen yine de fiyat, Çinli 
tüketiciler için belirleyici 
unsur olmaya devam 
etmekte.

Dünyanın en büyük 
ihracatçısı konumuna 
yükselen ve 120’yi aşkın 
ülkeye ihracatı olan Çin, 
aynı zamanda ithalatta da 
ikinci sırada yer alıyor. 
Ticaret hacminin yaklaşık 
4 trilyon doları bulmasının 
yanında, yatırımlar da 
cazibesini koruyor.

Çin ekonomisi, son 
yıllarda büyük bir değişim 
içinde ve Ar-Ge ile 
inovasyon faaliyetlerini 
firmalara entegre ederek 
global dünyayı yakalama 
konusunda emin adımlarla 
ilerlemekte.

TÜRKIYE- ÇIN 
ILIŞKILERI
Türkiye ile Çin 

arasındaki ticari ilişkiler 
köklü bir yapıya sahip. 2000 
yılında ticaret hacmi ilk 
kez 1 milyar dolar üzerinde 
gerçekleşti ve sürekliliğini 
koruyor. Çin ile ticaret 
2005 yılında 7.4 milyar 
dolar iken, 2015 yılında ise 
27 milyar dolar seviyesine 
ulaştı. Bu dönemde Çin’e 
ihracatımız 2.4 milyar dolar, 
Çin’den ithalatımız ise 24.8 

milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti.

Son yıllarda Çin 
Türkiye arasındaki ticari 
ve siyasi ilişkilerinin 
geliştirilmesine yönelik 
atılımlar artırılmıştır. 
Yakın gelecekte iki ülke 
arasında, nükleer, enerji ve 
demiryolu gibi büyük çaplı 
projelerin hayata geçirilmesi 

öngörülmektedir.
Çin’in, Zhejiang 

eyaletinin merkezinde yer 
alan Yiwu şehrinde her yıl 
düzenlediği İthal Ürünler 
Fuarı, bu yıl 13-16 Mayıs 
günleri arasında yapılacak. 
Fuarda yer alan ürün 
kapsamı genel olarak; ev 
eşyaları, yiyecek-içecek, 
el ve sanat ürünleri, 

vb. biçiminde. Ayrıca, 
organizasyon kapsamında, 
Çin’in lider konumda 
olduğu sınır ötesi e-ticaret 
gerçekleştiren firmaları 
ağırlaması da dikkat 
çekici. İthal Ürünler Fuarı, 
geçtiğimiz yıl 100 farklı 
ülkeden, 1495 firmanın ve 
200 bine yakın ziyaretçinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
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6.952.657 

Metal cevherleri, cüruf ve kül 549.868 

Kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve 
parçaları 

5.226.105 

İnorganik kimyasallar, kıymetli 
metal, radyoaktif element, metal ve 
izotopların organik-anorganik 
bileşikleri 

227.398 Demir ve çelik 1.317.414 

Kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve 
parçaları 

123.870 Plastikler ve mamulleri 889.210 

Sentetik ve suni devamsız lifler 53.756 Demir veya çelikten eşya 803.953 
Kaynak: TÜİK 

 
ÇİN ÜLKE PROFİLİ (2014) 
Nüfus (Milyon Kişi) 1.382 
Nüfus Artış Hızı (%) 0.5 
GSYİH  (Milyar Dolar) 11.968 
GSYİH (%) 6.3 
Kişi Başı GSİYH (Dolar) 8.659 
Enflasyon Oranı (%) 1.5 
İşsizlik Oranı (%) 4.1 
İhracat (Milyar Dolar) 2.342 
İhracatta İlk 5 Ülke ABD, Hong Kong, Japonya, Almanya, Güney Kore 
Temel İhracat Ürünleri Elektronik ekipmanlar, makina ve aksamları, mobilya, giyim 
İthalat (Milyar Dolar) 1.960 
İthalatta İlk 5 Ülke ABD, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Almanya  
Temel İthalat Ürünleri Elektronik ekipmanlar, petrol, makine ve aksamları, tıbbi malzemeler  
Cari Denge (Milyar Dolar) 213 
İmalat Sanayi (% GSYİH) 35.8 
Tarım (%GSYİH) 9.1 
Hizmetler (%GSYİH) 48.1 
Sanayi (% GSYİH) 42.7 
Kaynak: IMF, Dünya Bankası 
 
 
 
ÇİN’İN KÜRESEL DIŞ TİCARET PROFİLİ (2015) 

İHRACAT ÜRÜNLERİ (MİLYAR $) İTHALAT ÜRÜNLERİ (MİLYAR $) 
Elektronik Ekipmanları 600.3 Elektronik Ekipmanları 425.09 
Makine ve aksamları 364.5 Petrol 316.6 
Mobilya ve aydınlatma 98.7 Makine ve aksamları 179.6 
Yün ve kroşe giyimi 83.8 Gres yağı 135.9 
Giyim (yün ve kroşe hariç) 78.5 Tıbbi ve teknik ekipmanlar 105.7 
Tıbbi ve teknik ekipmanlar 73.8 Taşıt 89.4 
Plastik 65.8 Plastik 75.1 
Taşıt 62.7 Organik kimyasal maddeler 60.5 
Demir-çelik ürünleri 60.6 Bakır 47.5 
Ayakkabı 53.6 Yağ çekirdeği 45.9 
Kaynak: World top exports-imports (ilk 10 ürünü yansıtmaktadır.) 
 
 
 
TÜRKİYE-ÇİN DIŞ TİCARET PROFİLİ (2015) 

Fasıl adı İhracat (Bin $) Fasıl adı İthalat (Bin $) 

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, 
alçılar, kireçler ve çimento 840.470 

Elektrikli makina ve cihazlar, ses 
kaydetme-verme, televizyon 
görüntü-ses kaydetme-verme 
cihazları, aksam-parça-aksesuarı 

6.952.657 

Metal cevherleri, cüruf ve kül 549.868 

Kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve 
parçaları 

5.226.105 

İnorganik kimyasallar, kıymetli 
metal, radyoaktif element, metal ve 
izotopların organik-anorganik 
bileşikleri 

227.398 Demir ve çelik 1.317.414 

Kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve 
parçaları 

123.870 Plastikler ve mamulleri 889.210 

Sentetik ve suni devamsız lifler 53.756 Demir veya çelikten eşya 803.953 
Kaynak: TÜİK 
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Türkiye’de ve farklı 
ülkelerde süregelen 
terör saldırıları, 

küresel gündemin 
güvenlik meseleleriyle 
gölgelenmesine sebep 
olmaya devam etmektedir. 
22 Mart’ta Brüksel’de 
gerçekleştirilen eylemler, 
Avrupa’daki tedirginlik 
dalgasının daha da 
yayılmasına sebep olmakta 
ve mülteci krizinin 
aşılamaması ile olası 
bir savaş gerçekleşmesi 
yönündeki endişeleri 
artırmaktadır.

Kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings 
tarafından güncel olarak 
yayımlanan “Küresel 
Ekonomik Görünüm” 
raporunda gelişmiş 
ekonomilere ilişkin bu yıl 
için büyüme tahmininin 
yüzde 2.1’den yüzde 
1.7’ye, gelişen ekonomilere 
ilişkin büyüme tahmininin 
ise yüzde 4.4’den 
yüzde 4.0’a çekildiği 
belirtilmiştir. Nihai olarak, 
yüzde 2.9 olan 2016 yılı 
küresel ekonomik büyüme 
beklentisi ise, yüzde 2.5 

düzeyinde revize edilmiştir.
Petrol; Merkez 

Bankalarının ekonomik 
teşviklere devam edeceğine 
ilişkin beklentiler, Dolar’ın 
zayıflaması ve ABD’de 
ham petrol üretiminin 
Kasım 2014’ten bu yana 
en düşük seviyesine inmesi 
ile birlikte varil başına 
40 dolar civarında işlem 
görmeye devam etmektedir. 
Endişeli gündemin 
baskısı ve düşük petrol 
fiyatlarının olumsuz etkileri 
sebebiyle, Amerikan 
Merkez Bankası’nın (FED) 
bu yıl içinde yapması 
beklenen faiz artırımlarını 
erteleyebileceğine yönelik 
beklentiler güçlenmektedir.

Küresel imalat PMI 
değeri, Şubat ayında son 
39 ayın en düşüğünde 
gerçekleşerek eşik düzey 
olan 50.0 değerini almıştır.

ABD
FED’in faiz artırımına 

yönelik daha ihtiyatlı bir 
politika izleyeceği sinyalini 
vermesi sonucu, Dolar son 
beş ayın en düşük düzeyine 
gerilemiştir.

Gıda ve enerji dışı 
tüketici fiyatları Şubat 
ayında beklentilerin 
üzerinde artış 
göstermiştir. Böylece, 
ardı ardına ikinci ayda 
da artış kaydedilmesiyle, 
enflasyonist 
baskısının tekrar 
gündeme gelebileceği 
anlaşılmaktadır. Aynı 
konuya dikkat çeken, 
eski FED Başkanı Alan 
Greenspan tarafından da, 
enflasyonun ekonomi 
gündeminde yeniden bir 
sorun olarak belirmeye 
başladığına dikkat çekilmiş 
ve bu konuda daha fazla 
endişe duyulması gerektiği 
belirtilmiştir.

FED, Mart ayında 
gerçekleştirdiği 
toplantıda, gösterge faiz 
oranını yüzde 0.25-0.50 
aralığında sabit tutmuştur. 
Faiz oranlarının sabit 
tutulmasına ilişkin, küresel 
ekonomik gelişmelerin risk 
oluşturmaya devam etmesi 
gerekçe gösterilmiştir. 
Böylece 2016 için ortalama 
faiz oranı beklentisi 
yüzde 1.4’ten yüzde 

0.875’e indiğinden, bu 
yıl için 4 değil ancak 2 
faiz artırımı olabileceği 
öngörülmektedir.

İmalat PMI değeri, 
Şubat ayında bir önceki 
aya göre hafif bir 
gerilemeyle 51.3 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

EURO BÖLGESI – AB
Euro Bölgesi’nde 

yıllık enflasyon Ocak 
ayında yüzde 0.3 iken, 
Şubat ayında yüzde -0.2 
düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Aynı dönemde, AB’de ise 
15 ülkede negatif yıllık 
enflasyon oranı belirlendiği 
açıklanmıştır.

Enflasyon oranının 
yine negatif seyir 
izlemesi, Avrupa Merkez 
Bankası’nı (AMB) da 
harekete geçirmiştir. AMB; 
enflasyon oranının yüzde 
2’ye yakın seviyelere 
çıkarılması amacıyla, 16 
Mart’tan geçerli olmak 
üzere mevduat faizinin 
yüzde -0.40’a, politika 
faizinin yüzde 0’a ve 
marjinal borç verme 
faizinin de yüzde 0.25’e 

Küresel ekonomide endişeli bekleyiş
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indirildiğini açıklamıştır.
Euro 

Bölgesi’nde sanayi üretimi 
Ocak ayında beklentileri 
aşarak aylık bazda yüzde 
2.1 yükselmiştir. Aynı 
veri yıllık bazda ise yüzde 
2.8 yükseliş göstererek, 
2011’den bu yana görülen 
en güçlü yıllık artışını 
gerçekleştirmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Şubat ayında bir önceki 
aya göre bir miktar 
düşüşle 51.2 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ALMANYA 
Almanya’da TÜFE, 

bu yılın Şubat ayında bir 
önceki aya kıyasla, Euro 
Bölgesi’ndeki negatif 
seyrin aksine yüzde 0.4 
artış göstermiştir.  Böylece, 
Almanya’nın AB ve Euro 
Bölgesi ekonomisinin itici 
gücü olacağı bir kez daha 
teyit edilmiştir.

Almanya Maliye 
Bakanlığı yılın ilk 
3 ayında ekonomik 
büyümenin  sanayi üretimi 
ve artan özel sektör 
tüketiminin etkisiyle ivme 
kazandığını bildirmiştir.

Bakanlık 

değerlendirmesinde, ülke 
ekonomisinin yıla dinamik 
bir başlangıç yaptığı, 
istihdam piyasasının ve 
genel ekonomik şartların 
olumlu bir seyir sergilediği 
belirtilmiştir. Ayrıca 
tüketimin büyük olasılıkla 
ilk çeyrekte büyümeye 
katkı sağlayan ana faktör 
olduğu ifadesine yer 
verilmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Şubat ayında son 15 
ayın en düşük değerini 
alarak 50.5 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

JAPONYA
Japonya Merkez 

Bankası (BOJ) yöneticileri, 
politika yapıcıların Ocak 
ayında uygulamaya 
koydukları negatif 
faiz stratejisinin etkilerini 
izlemeye devam ettiklerini, 
ancak rekor seviyedeki 
parasal teşviği artırmaktan 
henüz kaçındıklarını 
açıklamışlardır. Bu 
bağlamda, parasal tabanı 
artırmaya yönelik hedef, 
yıllık 80 trilyon Yen’de 
korunmuş ve gösterge 
faiz yüzde -0.1 düzeyinde 
tutulmuştur. 

Bununla birlikte, 
hanehalkı ve özel sektör 
güveninin azalması 
ve yatırımcıların para 
politikasının sınırlarına 
dayanıp dayanmadığı 
hususlarında, BOJ’un 
üzerindeki baskılar 
artmaktadır.

İmalat PMI değeri, 
Şubat ayında eşik düzeyin 
üzerinde gerçekleşerek 
50.1 değerini almıştır.

ÇIN 
Çin başbakanı 

tarafından ülke 
ekonomisinin olumsuz 
görünümünün devam 
edebileceği belirtilmiştir. 
Başbakan bununla birlikte, 
Çin’in halen sanayileşme 
ve kentleşmenin başında 
olduğunu ve bu cephelerde 
büyümesi için potansiyeli 
bulunduğunu, ancak 
yeni faktörlerin de ülke 
büyümesine yardımcı 
olacağını kaydederek, 
yapısal reformlara 
odaklanılmaya devam 
edileceğini açıklamıştır.

Çin Merkez Bankası, 
döviz spekülasyonunun 
durdurulması 
amacıyla, döviz işlemlerine 

uygulanmak üzere, 
Tobin Vergisi olarak 
anılan vergi kurallar 
taslağı hazırlamıştır. 
Yuan’ı desteklemek 
ve sermaye çıkışlarını 
önlemeye yönelik 
çabaları yoğunlaştırmak 
için daha önce defalarca 
devlet bankaları 
yoluyla gerçekleştirilen 
müdahalelerin ardından 
döviz işlemlerine 
vergi uygulanması, en 
ekstrem adım olarak 
değerlendirilmektedir.

Çin’de yılın ilk iki 
ayında sanayi üretiminin 
ve perakende satışların 
beklentilerin altında 
kaldığı ve yavaşladığı 
açıklanmıştır. Böylece, 
Çin Merkez Bankası’nın 
2016 büyüme hedefinin 
yakalanması için büyük 
teşviklere ihtiyaç 
olmadığına yönelik 
söylemin geçerliliğini 
yitirmeye başladığı 
anlaşılmaktadır.

İmalat PMI değeri, 
Şubat ayında bir önceki 
aya göre bir miktar daha 
gerileme göstererek, 48.0 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

GÜNEY KORE
Güney Kore Merkez 

Bankası, faizin daha 
da düşürülmesinin, 
ekonomik iyileşmeyi 
sınırlayabileceğine işaret 
ederek, gösterge faizi 
değiştirmemiştir. Böylece 
Güney Kore Merkez 
Bankası, politika faizini 
rekor düşük seviye olan 
yüzde 1.5’te, dokuz aydır 
üst üste sabit tutmuş 
olmaktadır.

Kuzey Kore 
tarafından, Güney Kore 
ile ekonomik işbirliği 
konusunda imzalanan tüm 
anlaşmaların feshedildiği 
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ve geçersiz sayılacağı 
duyurulmuştur. Bu 
bağlamda, Güney Kore-
Kuzey Kore gerginliğinin 
yaygınlık kazanarak devam 
edeceği anlaşılmaktadır.

İmalat PMI değeri, 
Şubat ayında 48.7 
düzeyinde gerçekleşerek 
eşik değerin altında 
kalmıştır.

HINDISTAN 
Dünyanın en büyük 

ikinci altın alıcısı 
olan Hindistan’da 
mücevherciler, hükümetin 
yüzde 1’lik özel 
tüketim vergisi alacağı 
yönündeki açıklamasının 
ardından Mart ayının 
başından bu yana grevde 
bulunmaktadırlar. Ancak 
mücevherciler, hükümet 
tarafından yeni hazırlanan 
bir verginin, işlerini 
aksatmayacağı garantisini 
almaları ile birlikte 19 
gündür devam eden 
grevlerini sonlandırma 
kararı almışladır. Grevin 
sonlanmasıyla altın 
ithalatının yeniden artması 
beklenmektedir.

İmalat PMI değeri, 
Şubat ayında 51.1 değerini 
almıştır.

BREZILYA 
Fitch tarafından 

Brezilya’nın 2016 
büyüme tahmini yüzde 
-2.5’ten yüzde -3.5’e 
revize edilmiştir. Aşağı 
yönlü revizyona gerekçe 
olarak; artan politik 
belirsizlik, bozulan iş gücü 
piyasası ve kredi koşulları 
gösterilmiştir.

IMF tarafından 
Brezilya’nın 2016’da bir 
kez daha daralmasının 
beklendiği, bu yüzden 
ekonominin zor bir 
durumla karşı karşıya 

olduğu belirtilmiştir. Bu 
bağlamda, Brezilya için 
esas odaklanılması gereken 
konunun, geçmişte iyi 
işleyen makroekonomik 
ortamın yeniden tesis 
edilmesi olduğu ifade 
edilmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Şubat ayında 44.5 
düzeyinde gerçekleşerek, 
son 3 ayın en düşük 
değerini almıştır.

RUSYA
Fitch, bir negatif 

revizyon da Rusya 
ekonomisi için 
gerçekleştirmiş ve 2016 
yılı için büyüme tahminini 
yüzde 0,5’ten yüzde -1.5’e 
çekmiştir. Revizyona 
için; düşük petrol 
fiyatlarından sebebiyle 
enerji gelirlerinin azalması; 
yüksek faiz oranları ve 
gelirdeki azalışın tüketimi 
baskılaması gerekçe 
gösterilmiştir.

Bununla birlikte, 
dünya genelinde düşen 
petrol fiyatlarının 
doğalgazda da düşüş 

yönlü baskı oluşturması ve 
Ruble’deki değer kaybı, 
Rus ekonomisini daha 
zor günlerin beklediğini 
göstermektedir.

Türkiye’nin Rusya’dan 
aldığı doğalgazın, 2015’de 
bir önceki yıla göre 320 
milyon metreküp azalarak, 
27 milyar metreküpe 
gerilediği açıklanmıştır. İki 
ülke arasında son aylarda 
süregelen gerginliğin, 
2016 yılına da olumsuz 
biçimde yansıyabileceği 
öngörülmektedir.

İmalat PMI değeri, 
Şubat ayında bir önceki 

aya göre hafif bir 
gerilemeyle 49.3 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

TÜRKIYE
Ülke gündeminde, 

yoğun terör saldırıları ve 
güvenliğe ilişkin ciddi 
biçimde artan baskılar 
devam etmektedir. Söz 
konusu olaylar sebebiyle, 
turizm sektöründeki 
daralma ve yatırımların 
azalması başta olmak 
üzere, ekonomide ciddi 
olumsuzluklar ortaya 
çıkacağı beklenmektedir.

Merkez Bankası 
Beklenti Anketi’nde yıl 
sonu tüketici enflasyon 
tahmini bir önceki ankete 
göre düşüş göstererek, 
yüzde 8.48’den yüzde 
8.29’a revize edilmiştir. 
Benzer biçimde, yıl sonu 
döviz kuru beklentisi de, 
bir önceki anket döneminde 
3.15 TL’den, 3.11 TL’ye 
revize edilmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Şubat ayında bir önceki 
aya göre gerileyerek 50.3 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Nihai olarak, 
yüzde 2.9 olan 
2016 yılı küresel 
ekonomik büyüme 
beklentisi 
yüzde 2.5 
düzeyinde 
revize edilmiştir.
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 
geçici dış ticaret verilerine göre 2015 yılında 
hem Türkiye hem de İzmir’de ihracat sert bir 
şekilde düşüş gösterdi. Bu gerilemenin başlıca 
nedenlerini ise parite, dünya ekonomisindeki 
daralma, emtia fiyatlarındaki düşüş ve başta 
Rusya olmak üzere jeopolitik nedenler olarak 
sıralayabiliriz.

2015 yılında Türkiye’de toplam ihracat bir 
önceki yıla göre yüzde 8.7 azalırken, İzmir’de 
yapılan toplam ihracat ise yüzde 13.6 oranında 
azalmıştır. 2015 yılında en çok ihracat yapan 
iller ise sırasıyla İstanbul, Bursa, İzmir, 
Kocaeli ve Ankara oldu.

IZMIR’DE IHRACATIN LOKOMOTIFI 
YINE GIYIM EŞYASI IMALATI OLDU
2015 yılında İzmir’de imalat sanayi ürünlerinin 

toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 86.1 ile 7 milyar 
150 milyon dolar oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam 
ihracatı 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12.4 
azaldı. İzmir’de “Giyim eşyası imalatı” 1 milyar 31 
milyon dolar ile imalat sanayi ürünleri içerisinde en büyük 
ihracat kalemini oluşturdu. Ana metal sanayideki ihracat 

ise 2015 yılında 2014 yılına göre 623 
milyon dolardan 341 milyon dolara yüzde 
45.3 gerileyerek oldukça sert bir düşüş 
gösterdi.

DEMIR-ÇELIK ANA SANAYI’DE 2014 
YILINA GÖRE IHRACATTA CIDDI 
GERILEME YAŞANMIŞTIR
ISIC (Tüm Ekonomik Faaliyetlerin 

Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması) 
Rev.3’e göre en alt 4’lü düzeyde 2015 
yılında İzmir’de imalat sanayi ürünlerinin 
2014 yılına göre  ihracat rakamları firma 
sayıları ile birlikte karşılaştırıldığında; 
demir çelik ana sanayideki ihracat 
588 milyon dolardan 312 milyon 

dolara gerileyerek yüzde 47 oranında önemli bir düşüş 
sergilemiştir. Aynı şekilde demir çelik ana sanayide 
ihracat yapan firma sayısı da 342’den 326’ya gerilemiştir. 
İhracatın lokomotifi olan giyim eşyası (kürk hariç) ihracatı 
ise 1 milyar 183 milyon dolardan 1 milyar 27 milyon 
dolara gerilemiş, tabloda yer almayan kürk mamülleri 
ihracatı ise 8 milyon dolardan 4 milyon dolar seviyelerine 
düşmüştür. Giyim eşyası imalatında ihracat yapan toplam 
firma sayısında da düşüş gözlenmiştir.

İzmir imalat sanayi ihracat göstergeleri

Erkan BÜYÜKBEBECİ 
TÜİK Uzmanı

TÜİK İzmir Bölge Md.’lüğü

 
Tablo 1: İzmir – Türkiye Dış Ticaret, 2014-2015 

 
Yıl 

İZMİR TÜRKİYE 

İhracat (Dolar) İthalat (Dolar) İhracat /İthalat 
(%) İhracat (Dolar) İthalat (Dolar) İhracat/İthalat 

(%) 
2014 9.615.988.405 9.931.125.873 96.83 157.610.157.690 242.177.117.073 65.08 

2015 8.308.336.777 8.846.742.706 93.91 143.934.971.928 207.203.370.178 69.47 

Kaynak : TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (2015 yılı verileri geçicidir) 
 
 
 
 
 
Tablo 2: İmalat Sanayi İhracat Değerleri (İzmir; 2014 - 2015) 

İmalat Sanayi Alt Sektörleri (ISIC. Rev.3) 
İHRACAT (FOB) - Milyon ABD $ 

2014 2015 
Değer (%) Değer (%) 

Giyim eşyası 1191 14.6 1031 14.4 
Gıda ürünleri ve içecek 1067 13.1 987 13.8 
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 885 10.8 735 10.3 
Kimyasal madde ve ürünler 697 8.5 678 9.5 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar 654 8.0 605 8.5 
Tekstil ürünleri 537 6.6 458 6.4 
Plastik ve kauçuk ürünleri 451 5.5 417 5.8 
Ana metal sanayi 623 7.6 341 4.8 
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazlar 300 3.7 317 4.4 
Kağıt ve kağıt ürünleri 298 3.6 307 4.3 
Metalik olmayan diğer mineral ürünler 310 3.8 289 4.0 
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) 314 3.9 281 3.9 
Tütün ürünleri 275 3.4 249 3.5 
Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler 142 1.7 142 2.0 
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar 213 2.6 108 1.5 
Diğer  204 2.5 206 2.9 

İzmir Toplam İmalat Sanayi İhracatı 8160 100 7150 100 

Kaynak : TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir) 
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2015 yılında ihracatta 2014 yılına göre 
pozitif gelişim gösteren başlıca sektörler 
ise kağıt hamuru, kağıt ve mukavva, 
sentetik kauçuk ve plastik hammaddeler, 
izole edilmiş tel ve kablolar ile elektrik 
motoru, jeneratör, transformatörler olduğu 
görülmektedir.

Daha önceki yazılarımızda İzmir’in 
dış ticaret yapısının Türkiye ile benzerlik 
gösteren bir şekilde “orta” ve “düşük” 
teknolojili sektörlerde uzmanlaştığını 
belirtmiştik. Sanayimizin mevcut yapısı 
ile yüksek teknolojik ürünlerin dış ticaret 
içerisindeki payını yükseltmemiz zor 
görünmektedir. Bu bağlamda gerek Türkiye 
gerekse de İzmir’de sanayi de köklü bir 
takım değişikliklere imkan tanıyacak 
yatırım ve iktisadi politikalara ağırlık 
vermenin ne derece önemli olduğu açıktır. 
Türkiye’nin uluslararası pazarda rekabet 
gücünü artıracak, katma değeri yüksek 
sanayi üretimini ve ihracatını destekleyecek 
kararların acilen devreye alınmasında fayda bulunmaktadır.

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

 

Tablo 3: Firma Sayılarına Göre İmalat Sanayi İhracat Değerleri (İzmir; 2014 - 2015) 

 
 
ISIC. 
Rev.3- 
Düzey 4 

İmalat Sanayi Sektörleri  

İHRACAT (FOB) 

2014 2015 

Firma   
Sayısı 

Değer 
(Milyon 
ABD $) 

Firma   
Sayısı 

Değer 
(Milyon 
ABD $) 

1810 Giyim eşyası (kürk hariç) 632 1.183 611 1027 
1513 İşlenmiş sebze ve meyveler 252 630 254 587 
3430 Motorlu kara taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları 211 569 212 514 
2520 Plastik ürünleri 1003 404 967 376 
2411 Ana kimyasal maddeler (kimyasal gübre ve azotlu bileşikler hariç) 157 331 171 321 
2710 Demir-çelik ana sanayi 342 588 326 312 
1600 Tütün ürünleri 5 275 4 249 
2101 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva 90 181 92 197 
1721 Giyim eşyası dışındaki hazır tekstil ürünleri 316 221 340 176 
2899 Başka yerde sınıflandırılmamış metal eşya 918 178 871 172 
1730 Trikotaj (örme) ürünleri 211 190 221 171 
2919 Diğer genel amaçlı makineler 556 185 588 159 
2413 Sentetik kauçuk ve plastik hammaddeler 158 126 130 152 
3130 İzole edilmiş tel ve kablolar 172 134 143 146 
2912 Pompa, kompresör, musluk ve vana 493 161 506 133 
3110 Elektrik motoru, jeneratör, transformatörler 301 106 300 120 

Kaynak : TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre; Şubat ayında önceki 
yılın aynı dönemine göre ihracat 
yüzde 3.1 artışla 10 milyar 790 
milyon dolar olurken, kilo bazında 
da yüzde 26 artış gerçekleşti. Yılın 
ilk iki ayında ihracatta yüzde 16.9 
kayıpla 20 milyar 387 milyon dolara 
ulaşılırken, son 12 ayda gerileme 
yüzde 10.8 düşüş ile 139 milyar 735 
milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM 
verilerine göre; Şubat ayında da 
ihracatta parite etkisi 128 milyon 
dolarlık negatif etki yaptı.

Sektörel bazda ise, Şubat 
ayında en fazla ihracatı 1 milyar 986 
milyon dolarla otomotiv endüstrisi 
gerçekleştirdi. Bunu 1 milyar 425 
milyon dolarla hazırgiyim ve 
konfeksiyon, 1 milyar milyar 145 
milyon dolarla kimyevi maddeler 
ve mamulleri sektörleri izledi. Şubat 
ayında en fazla ihracat artışını 
yüzde 41.4 ile Savunma ve Havacılık 
Sanayi sektörü yakalarken, bunu 
yüzde 24.3 yükselişle Süs Bitkileri ve 
Mamulleri sektörü izledi.

Şubat en fazla ihracat yapan ilk 
10 ilin verilerine göre Kocaeli’nin 
ihracatı yüzde 4, Denizli’nin ihracatı 
da yüzde 3 düştü. İstanbul’un yüzde 
2, Bursa’nın yüzde 9, İzmir ’in yüzde 
4, Ankara’nın yüzde 10, Gaziantep’in 
yüzde 12, Manisa’nın yüzde 8, 
Sakarya ve Hatay’ın ise yüzde 4 

büyüme gösterdi.

IHRACAT PAZARLARI
En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke 

ise yüzde 13.1 artış ile Almanya’ya, 
yüzde 15,7 yükselişle İtalya’ya, 
yüzde 12 büyümeyle Fransa’ya 
yapıldı. En fazla ihracat yapılan 
diğer ülkeler İngiltere’ye yüzde 4.5, 
Irak’a ise yüzde 5.8 oranlarında 
azalış oldu. Şubat ayında en fazla 
ihracat yapılan 30 ülke arasında en 
yüksek ihracat artışı yüzde 47 ile 
Ukrayna öne çıkarken, Mısır ’a yüzde 
46.7, Yunanistan’a yüzde 40, Fas’a 
yüzde 34, Bulgaristan’a yüzde 31, 
Hollanda’ya yüzde 25 ve Polonya’ya 
da yüzde 24 oranlarında yükseliş 
görüldü.

Bölgesel bazda Şubat ayı ihracat 
verileri incelendiğinde AB bölgesine 
yüzde 12, Afrika’ya yüzde 17, 
Okyanusya’ya yüzde 20, Uzakdoğu 
ülkelerine yüzde 19 oranlarında 
arttı. Kuzey Amerika’ya yüzde 8 ve 
Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 3 
oranlarında gerileme oldu.

Şubat’ta ihracat sevindirdi

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), 
ihracatın Şubat ayında 
14 ayın ardından 
ilk kez artış göstererek 
yüzde 3.1 yükselişle 
10 milyar 790 milyon 
dolar olduğunu 
açıkladı.
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Arındırılmamış 
Sanayi Üretim 
Endeksi, bir önceki 

yılın aynı ayına göre 2016 
yılı Ocak ayında yüzde 3.6 
oranında artış gösterdi.

Takvim etkisinden 
arındırılmış Sanayi Üretim 
Endeksi yıllık bazda yüzde 
5.6 oranında artarken; 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü yüzde 4.1 oranında, 
imalat sanayi sektörü yüzde 
5.8 oranında ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendir-
me üretimi ve dağıtımı sek-
törü de yüzde 5.2 oranında 
yükseldi.

Ana sanayi grupların-
dan 2016 yılı Ocak ayında 
mevsim ve takvim etki-
sinden arındırılmış Sanayi 
Üretim Endeksi’nde, bir 
önceki aya göre en yüksek 
artış; yüzde 4.3 ile dayanık-
sız tüketim malı imalatında 
gerçekleşti.

İmalat sanayi-
nin alt sektörleri-
ne bakıldığında; 
aynı dönemde 
en fazla artış ise, 
yüzde 67.5 ile 
diğer ulaşım araç-
larının imalatında 
gerçekleşti. Bu 
artışı, yüzde 36.8 
ile temel eczacılık 
ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı ve 
yüzde 11.8 ile makine ve 
ekipmanların kurulumu ve 
onarımı imalatı izledi.

En yüksek azalış; yüzde 
23.8 ile bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünle-
rin imalatında gerçekleşti. 
Bu azalışı, yüzde 10.4 ile 

tütün ürünleri imalatı ve 
yüzde 6.3 ile motorlu kara 
taşıtı, treyler (römork) ve 
yarı treyler (römork) imala-
tı izledi.
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Sanayi üretiminde yükseliş

2016 yılı Mart ayında 
Kapasite Kullanımı yüzde 
74.3 oranında gerçekleşerek 
1 puanlık artışa geçti.

Bilgisayarların, 
elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı yüzde 
84.6, kağıt ve kağıt 

ürünlerinin imalatı yüzde 
83.8, tütün ürünleri imalatı 
yüzde 83.0 ve Kok kömürü 
ve rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı yüzde 81.6 
ile 2016 yılı Mart ayını en 
yüksek kapasite ile kapatan 
sektörler oldu.

Kapasite kullanımı da arttı
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Cari 
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Cari işlemler açığı, 
2016 yılı Ocak ayın-
da 2.2 milyar dolar 

ile piyasa beklentilerinin 
biraz altında gerçekleşti. 
Turizm gelirlerin azalan 
seyrine ve net altın ihraca-
tındaki 1 milyon dolarlık 
düşüşe rağmen, cari açıkta 
daralma yaşandı. Bu da-
ralmada 3 milyon dolarlık 
azalışla ithalatın etkili oldu-
ğu görüldü. Bu bağlamda 
2016 yılı Ocak ayında 12 
aylık kümülatifte cari açık 
31.9 milyar dolar ile 2010 
yılından bu yana en düşük 
seviyede gerçekleşmiş oldu.

Net doğrudan yatırım-
lar 2015 yılındaki olumlu 
seyrinin ardından 2016 
yılı Ocak ayında yıllık 
olarak 1.3 milyar dolar 
azalarak 10.4 milyar dolar 
seviyesine geriledi. Ayrıca, 
aynı dönemde yıllık bazda 
yurtiçine yönelik doğrudan 
yatırımlar 1.1 milyar dolar 
düşüşle 620 milyon dolar 
olarak kaydedildi.

Portföy yatırımlarında, 
ülkemizde artan jeopolitik 
riskler ile küresel piyasa-
larda ekonomik konjonk-

türün devam etmesinin 
etkisiyle 2016 yılı Ocak 
ayında 1.2 milyar dolar, 
12 aylık kümülatifte ise, 
18.2 milyar dolar sermaye 
çıkışı yaşandı. Bunun yanı 
sıra diğer yatırımlarda ise, 
2016 yılı Ocak ayında 4.2 
milyar dolar sermaye girişi 
gerçekleşti.

Rezerv varlıklar ise 
2016 yılı Ocak ayında 37 
milyon dolar azaldı. Net 

hata noksan kaleminde de 
1.1 milyar dolar sermaye 
çıkışı yaşandı.

Enerji fiyatlarındaki 
düşük seyrin devam ederek 
ithalatı azaltma yönünde 
etkisiyle Cari açığı rahatla-
tacak şekilde etki göstere-
ceği bekleniyor. Bunun yanı 
sıra, küresel ticaret hacmin-
deki zayıf seyir ile artan 
jeopolitik risklerin etkisiyle 
ihracattaki azalmanın cari 

açık üzerinde olumsuz bas-
kı yaratacağı öngörülüyor. 
İç talebin artması yönünde-
ki beklentiler doğrultusunda 
ithalatın az da olsa ivme 
kaybedebileceği tahmin 
ediliyor. Öte yandan 2016 
yılında turizm gelirlerinde 
beklenen daralma cari açık 
üzerinde baskı yaratsa da 
cari açığın azalma yönün-
deki seyrini koruyacağı 
öngörülüyor.
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2016 yılı Şubat ayı 
enflasyon oranı; yıllık 
TÜFE’de yüzde 8.78, 

Yİ-ÜFE’de yüzde 4.47 ora-
nında gerçekleşti. Bir önceki 
aya göre TÜFE’de yüzde 
0,02 oranında ve Yİ-ÜFE’de 
ise yüzde 0.20 oranında 
düşüş yaşandı.

Yıllık en yüksek artış 
TÜFE’de (yüzde 13.12) ile 
lokanta ve oteller grubunda 
gerçekleşti. Ayrıca TÜFE’de 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre; alkollü içecekler ve 
tütün (yüzde 12.78), çeşitli 
mal ve hizmetler (yüzde 12), 
eğlence ve kültür (yüzde 
11.25) ve ev eşyası (yüzde 
11.04) en çok artışın olduğu 
diğer gruplar oldu. 

İstatistiki bölgelere göre 

yapılan ayrımda; İzmir’de 
TÜFE, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 9.51 ve 
12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 8.69 oranında artış 
yaşandı. 

Yİ-ÜFE alt kalemleri 

bazında bir önceki aya göre; 
sanayinin dört sektöründen 
madencilik ve taşocakçılı-
ğı sektöründe yüzde 0.09 
oranında, imalat sanayi sek-
töründe yüzde 0.15 oranında 
ve su sektöründe yüzde 0.98 

oranında artış yaşanırken, 
elektrik ve gaz sektöründe 
yüzde 4.17 oranında düşüş 
gerçekleşmiştir. Yıllık bazda 
imalat sanayideki artış, ge-
nel artışın da üstünde yüzde 
5.40 oldu.

Enflasyonda Şubat sürprizi

Reel Kesim Güven Endeksi; 2016 yılı Mart ayında, 
1.5 puan artışla 106.0 seviyesinde gerçekleşerek 
yükseliş eğilimini koruyor.

Tüketici Güven Endeksi,  son 3 aydır üst üste 
düşüşünün ardından 2016 yılı Mart ayında bir 
önceki aya göre yüzde 0.5 oranında azda olsa artış 
göstererek 67.0 seviyesine yükseldi.

Ekonomi Güven Endeksi ise 2016 yılı Şubat ayında 
bir önceki aya göre yüzde 14.8 oranında azalarak 71.4 
seviyesinde gerçekleşmeyle sert düşüşünü sürdürüyor.

Güven reel kesimde yükseldi 
ekonomide düştü

Bütçe; 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 1.4 milyar 
TL, 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 6.6 milyar TL 
fazla verdi. Aynı dönemde bütçe gelirleri yüzde 13.9 
oranında artarak 91.4 milyar TL, bütçe giderleri ise 
yüzde 7.6 oranında artarak 84.8 milyar TL olarak 
kaydedildi.

2016 yılı Ocak-Şubat döneminde vergi gelirleri, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.3 oranında 
artarak 78 milyar TL seviyesine ulaştı. Faiz hariç 
giderler yüzde 12.2 oranında artarak 75.1 milyar TL 
olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 
13.3 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken, bu yılın aynı 
dönemindeki faiz dışı fazla 16.4 milyar TL oldu.

Bütçe yılın ilk iki ayında
fazla verdi

)
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Türkiye genelinde 15 
ve daha yukarı yaştakilerde 
işsiz sayısı, 2015 yılında bir 
önceki yıla göre 204 bin kişi 
artarak 3 milyon 57 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı ise 0.4 
puanlık artış ile yüzde 10.3 
seviyesinde gerçekleşti. Bu 
rakam aynı zamanda 2010 
yılından sonra yıllık bazda 
ilk kez çift haneye çıkışın da 
göstergesi oldu. 2014 yılın-
da işsizlik oranı yüzde 9.9, 
işsiz sayısı da 2 milyon 853 
bin olarak açıklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), 2015 yılı ‘İşgü-
cü İstatistikleri’ni açıkladı. 
İşsizlik oranı erkeklerde 0.2 
puanlık artışla yüzde 9.2 
kadınlarda ise 0.7 puanlık 
artışla yüzde 12.6 oldu. Aynı 
yılda; tarım dışı işsizlik ora-
nı bir önceki yıla göre 0.4 
puanlık artışla yüzde 12.4 
olarak tahmin edildi. 15-24 
yaş grubunu içeren genç iş-
sizlik oranı 0.6 puanlık artış 
ile yüzde 18.5 olurken,15-64 
yaş grubunda bu oran 0.4 
puanlık artış ile yüzde 10.5 
olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin 
sayısı 2015 yılında, geçen 
yıla göre 688 bin kişi 
artarak 26 milyon 621 bin 
kişi, istihdam oranı ise 0.5 
puanlık artış ile yüzde 46 

oldu. Erkeklerde istihdam 
oranı 0.2 puanlık artışla 
yüzde 65 kadınlarda ise 0.8 
puanlık artışla yüzde 27.5 
olarak gerçekleşti. Bu yıl, 
tarım sektöründe çalışan 
sayısı 13 bin kişi, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı ise 
675 bin kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 20.6’sı 
tarım, yüzde 27.2’si sanayi, 
yüzde 52.2’si ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. Bir 
önceki yıl ile karşılaştırıl-
dığında hizmet sektörünün 
istihdam edilenler içindeki 
payı 1.2 puan artarken, 
tarım sektörünün payı 0.5 
puan, sanayi sektörünün 
payı 0.7 puan azaldı.

İşgücü 2015 yılında bir 
önceki yıla göre 892 bin kişi 
artarak 29 milyon 678 bin 
kişi, işgücüne katılma oranı 
ise 0.8 puan artarak yüzde 
51.3 olarak gerçekleşti. 
Erkeklerde işgücüne katılma 
oranı 0.3 puanlık artışla yüz-
de 71.6, kadınlarda ise 1.2 
puanlık artışla yüzde 31.5 
olarak gerçekleşti.

İş bulma umudu olmadı-
ğı için iş aramayan 676 bin 
kişi de eklendiğinde geniş 
tanımlı işsiz sayısı ise 3 
milyon 733 bine ulaştı. Orta 
Vadeli Program’da ise 2015 
yılı için işsizlik oranı 10.2 

olarak öngörülmüştü.
Yıllık işsizlikte 2010 

yılında yüzde 11.9 olan 
oran, 2011’de yüzde 9.8’e, 
2012’de yüzde 9.2’ye 
gerilemişti. 2013 yılında ye-
niden yüzde 9.7’ye yükselen 
işsizlik, 2014’ü yüzde 9.9 
ile kapatmıştı.

Yıllık işgücü istatistikle-
ri 12 ay boyunca yapılan an-
ketlerin ortalaması dikkate 
alındığı için 3 aylık anketle-
rin hareketli ortalaması olan 
aylık işgücü verilerine göre 
farklılık gösterebiliyor.

ILLERE GÖRE DURUM
İşsizlik oranının en yük-

sek olduğu bölge yüzde 24.8 
ile TRC3 (Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt) olurken, bunu 
yüzde 17.5 ile TRC2 (Şanlı-
urfa, Diyarbakır) takip etti. 
İşsizlik oranının en düşük 
olduğu bölge ise yüzde 3.9 
ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, 
Ardahan) Bölgesi oldu.

En yüksek istihdam 
oranı yüzde 53.2 ile TR21 
(Tekirdağ, Edirne, Kırklare-
li) Bölgesi’nde gerçekleşti. 
Bunu yüzde 52 ile TRA2 
(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 
Bölgesi izledi. En düşük is-
tihdam oranı ise yüzde 28.7 
ile TRC3 (Mardin, Batman, 
Şırnak, Siirt) Bölgesi’nde 
oldu.

MEVSIM ETKILERINDEN ARINDIRILMAMIŞ TEMEL IŞGÜCÜ GÖSTERGELERI

ISTIHDAMIN GELIŞIMI (BIN KIŞI)

İşsizlikte
2015 
karnesi
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