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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına 
doğru yaklaşırken; hem çok heyecanlıyız hem de hedef-
lerimizi gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerektiği-
nin farkındayız. 

Farkındayız ama içinde bulunduğumuz süreç itibari 
ile 100. yıla yakışmayan bir tablo ile de karşı karşıyayız. 
Neden mi?  

Çünkü, öncelikle son 5 yılda 7 seçim yapmışız. Son 
olarak, 31 Mart yerel seçimlerini gerçekleştirdik. Sonuç-
ların, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyo-
rum. 

Seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğuna 
inanıyoruz. Ancak, karşıt bir görüşe, muhalefete olan 
hoşgörümüz her geçen gün azalıyor ve her geçen gün 
derinleşen bir ayrışma ve kutuplaşma içine giriyoruz. 
Son olarak, bunu şehidimizin cenaze töreninde Cum-
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçda-
roğlu’na yapılan saldırıda yaşadık. İşte bu görüntüler ve 
bu ayrışma; mezhebi, doğduğu yeri, cinsiyeti ne olursa 
olsun Kurtuluş Savaşımızda tek yürek olan atalarımızın 
kanıyla suladığı bu topraklara ve 100. yılımıza yakışmı-
yor.

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte; toplumun eğitil-
mesinden, kalkınmasına, kurumların yapılanmasından 
fabrikalarımızın açılmasına kadar çok önemli atılımlarla 
ülkemiz bugün sahip olduğumuz o sağlam temellerini 
çok başarılı bir biçimde atmıştır. Ancak, içinde bulun-
duğumuz süreç itibari ile özellikle dışa bağlı üretim 
yapımız ekonomimizi de zorlamaktadır. Geçmişteki 
üretim başarımızı kaybettikçe, ekonomimiz çok daha 

kırılganlaştı ve bugün verimli topraklarımızda üretme-
miz gereken birçok ürünü ithal eder noktaya geldik. Biz 
kendi markamızı, markalarımızı yaratmalıyız derken, bu 
tablo kuşkusuz 100. yılımıza hiç yakışmıyor.

Kurtuluş mücadelemizin ardından başlatılan eğitim 
seferberliği meyvelerini vermiş ve ülkemiz yıllar itibari 
ile her alanda çok başarılı isimleri kendi eğitim siste-
minden çıkartmayı başarmıştır. Ne yazık ki, belki de son 
20-30 yıldır günümüzün ihtiyaçlarını karşılamayan farklı 
sistemlerin denenmesi ile eğitimde dünya ortalaması-
nın çok gerisinde kalan bir gençlik yetiştiriyoruz. Oku-
duğunu anlayamayan, analiz yapamayan, hayatımızın 
merkezindeki matematiği kavrayamayan, ileri teknoloji 
üretmenin uzağında bir nesil, 100. yılımıza hiç ama hiç 
yakışmıyor. 

O nedenle, bugünden atılması gereken adımlarla, 
100. yılımızı, gururla ve mutlulukla kutlamak istiyoruz. 
Yeniden bir olarak, bizi biz yapan değerlerimizle top-
lumsal sağduyu ve dayanışmayı canlandırarak, kendi 
milli kaynaklarımızla üreterek, köylümüzü yeniden mil-
letin efendisi yaparak, demografik penceremiz olan ço-
cuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayarak, dünyanın 
ayakta alkışladığı bir ülke olabiliriz. Bunu başarabiliriz. 

Hiçbir şey için geç değildir. Bu, bizim güzel ülke-
mize, atalarımıza olan borcumuzdur. Çünkü, birçok 
kez altını çizdiğim gibi “Başka Türkiye Yok” diyor ve              
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı 
kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere geçmişten bugüne tüm şehitlerimizi rah-
metle, gazilerimizi tek tek saygı ve şükranla anıyorum.

YENİDEN BAŞARABİLİRİZ

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar

BAŞKAN
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 31 Mart’ta yerel 

yönetim seçimlerinin ardından 
Türkiye’nin gündeminin ekonomi 
olması gerektiğini söyledi. Yorgancı-
lar, “Ülkemizde demokrasi kazandı, 
seçim bitti. Şimdi sıra ekonomide. 
Biz ülke olarak ekonomimizi de 
büyüteceğiz” dedi.

Yerel seçimlerin ardından EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgan-
cılar’ın “Ekonomi artık ilk gündem 
maddesi olsun” talebi, reformların 
önemini tekrar hatırlattı. Cumhur-
başkanı Erdoğan da 31 Mart seçim 
gecesi sonuçları değerlendirirken 
“Ülkemizde bundan sonraki seçim-
ler inşallah 2023 Haziran’da olacak-
tır. Artık gündemin ana odağında 
ekonomi olacak” sözleriyle yapısal 
reformları vurgulamıştı.

2023’e 4 kala, 
başka Türkiye yok
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar, hem yerel seçimleri değerlendir-
di hem de seçimden sonraki süreçte 
ekonomiye ilişkin beklentilerini 
paylaştı. Demokrasinin gereği olan 
bir seçim sürecinin daha geride 

bırakıldığını belirten Yorgancılar, 
“Sonuçların ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. Başta 
İzmir olmak üzere kazanan il ve ilçe-
lerdeki tüm belediye başkanlarımızı 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 
Zira, her bir başkanımıza yerelden 
kalkınma adına çok önemli görevler 
düşmektedir” dedi.

Bugün küresel ekonomide 
yaşanan daralmanın hem yerel hem 
de merkezi yönetime farklı sorum-
luluklar yüklediğini vurgulayan 
Yorgancılar, yerelin dinamiklerini 
harekete geçirerek, üreterek bulun-
duğu bölgeye ve halka yapılan her 
hizmetin ülke ekonomisine de can 
suyu olacağına işaret etti.

Ender Yorgancılar, diğer yandan 
2018 yılı Ağustos ayından bu yana 
Türkiye ekonomisinde yaşanan 
gelişmelere küresel durgunluğun da 
eklenmesiyle içinde bulunduğumuz 
sürecin atlatılmasının geciktiğini 
ifade etti. Durgunluğun aşılması 
yönünde hükümetin attığı adımları 
çok önemsediğini her fırsatta dile 
getirdiğine, çözüm bekleyen temel 
konuların da ihmal edilmemesi 
gerektiğinin hep altını çizdiğine 
dikkat çeken Yorgancılar, “Bugünü 
atlatmaya çalışırken, geleceği de 

planlamak zorundayız. Aksi tak-
dirde yerimizde saymanın ötesine 
geçemeyeceğiz” diye konuştu.

Yeni bir hamle
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, önümüzdeki 4.5 yıldaki 
seçimsiz sürecin önemli bir fırsat 
olduğunu da belirtirken, şu mesaj-
ları verdi:

“Tüm kesimlerce gönülden 
kabul gören 2023 hedeflerimiz 
için sadece son 4 yılımız var. Ve bu 
süre zarfında yeni bir seçim yaşan-
mayacak. Siyasi iradenin de artık 
tamamen uzun vadeli çıkarlarımız 
doğrultusunda ekonomiye odak-
lanmasını bekliyoruz. Cumhuriyeti-
mizin 100. yılına yakışır bir şekilde 
ülkemizin ve milletimizin refah 
seviyesini yükseltmek, kalkınma 
göstergelerini iyileştirmek, Türki-
ye’nin gerçek gücünü göstermek 
zorundayız. Bu kapsamda yeni bir 
yatırım, üretim ve büyüme mode-
linin hayata geçirilmesine, yeni bir 
heyecanın yaratılmasına ihtiyacımız 
olduğu aşikar.

Ekonomik göstergelerimiz 
olumsuz yönde seyrediyor olsa da 
bugünden içeride ve dışarıda vere-
ceğimiz mesajlarla, hukuk sistemin-

SEÇİM
BİTTİ
SIRA
EKONOMİDE
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deki işleyişe dair tek bir soru işareti 
bırakmaksızın, Eğitim 4.0 için somut 
adımlar atarak, kaynaklarımızı üret-
mek için kullanarak, KOBİ’lerimizi 
geleceğe hazırlayarak hep birlikte 
başarabiliriz.

Üreten kesim olarak, günde-
mimizi artık toplumun enerjisini 
tüketen siyasi polemikler, tartış-
malar değil, ihracat başarılarımız, 
inovasyon çalışmalarımız, ulusla-
rarası işbirliklerimiz, katma değerli 
üretimimiz alsın istiyoruz. Yılın ikinci 
çeyreğinde yeni bir motivasyon, 
piyasalara verilecek olumlu mesajlar 
bugünümüzü dünden daha güzel 
yapacaktır. 

Arzu ettiğimiz gibi takip eden 
değil, takip edilen ülke olmak için 
var gücümüzle hep birlikte daha 
çok çalışmak, daha nitelikli üret-
mek için biz hazırız. Çünkü, başka 
Türkiye yok.”

Yapısal reformlar için 
start zamanı
Yerel seçimlerde oy verme işle-

minin tamamlanmasının ardından iş 
örgütleri peş peşe “ekonomi gün-
dem olmalı” taleplerini ileten açıkla-
malar yayımladı. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği başta olmak üzere 
iş dünyasını çatısı altında toplayan 
kurumlardan yapılan açıklamaların 
ortak özelliği reform ve yapısal re-
formlar oldu. Buna karşılık, hükümet 
kanadından son dönemde bazıları 
yapısal olarak nitelenen önlem-
ler paketi açıklandı ancak yapısal 
reformlara yönelik yeni bir açıklama 
yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 
sürecinden önce ilan edilen bazı 
yapısal reform alanları ilan edilmişti.

Alınacak tedbirlerin bir kısmının 
yönetmelik ve kararname niteliğin-
de olması, bir kısmının yasal düzen-
lemeyle hayata geçirilmesinin yanı 
sıra 2019-2023 yıllarını kapsayan   
11. Kalkınma Planı'nın açıklanması 
da bekleniyor.

Türkiye'de rekabetçi ve mükellef 
odaklı vergi uygulamaları için vergi 
reformu çalışmalarına devam edile-
cek. Stratejik ve kritik sektörlerle il-

gili çalışmalar yapılırken, reel sektö-
rün, küresel rekabet ikliminde daha 
avantajlı konuma geleceği ayrıntılı 
bir vergi reformu süreci başlatıla-
cak. Vergi alanında, daha önce Gelir 
ve Kurumlar Vergisi kanunlarına 
yönelik taslaklar hazırlanmıştı. Ay-
rıca, KDV’nin yeniden yapılandırıl-
ması, üç oranlı sisteme geçilmesi ve 
esnaf vb. küçük işletmeler için tek 
oranlı sistemin kurulmasına yönelik 
projeler hazırlanmıştı. Ayrıca, Vergi 
Usul Kanunu’nun yeniden yazılarak 
sistemin basitleştirilmesine yöne-
lik de bir çalışma yapılmıştı. Vergi 
alanında bu düzenlemelerin tamamı 
yapısal bir dönüşüme işaret ediyor.

Her alanda düzenleme
Finans alanında da bir dizi 

adımlar atılması bekleniyor. Devreye 
alınacak yeni enstrümanlarla serma-
ye piyasalarının daha da güçlenmesi 
ve sürdürülebilir sağlıklı büyüme-
yi sağlayacak finansal altyapının 
inşa edilmesi sağlanacak. Bunlar 
arasında sermaye piyasası araçla-
rının çeşitlendirilmesi, sigortacılık 
alanında düzenlemeler yapılması, 
kamu uhdesinde kurulan reasürans 
şirketinin güçlendirilmesi, bireysel 

emeklilik sisteminin yeniden yapı-
landırılması gibi alanlarda düzenle-
me bekleniyor.

Çalışma hayatında yapısal dönü-
şümde ise eğitim ayağını da kapsa-
yacak şekilde, sayısal dönüşümün 
getirdiği yeni çalışma ilişkilerine 
uyum düzenlemeleri olacak. Özel-
likle ileri yaşlarda işlerini kaybetme 
riski altında olanlara yönelik bir yol 
haritasının oluşturulması bekleniyor.

Çalışma hayatına yönelik olarak 
ise kıdem tazminatının yeniden dü-
zenlenmesi en önemli güncel konu 
olarak bekliyor. Çalışma hayatında 
istihdamın artırılmasına yönelik 
teşvik ve uygulamaların analizinin 
yapılması da planlanıyor. İstihdam 
seferberliği kapsamında 2019 yılı 
içinde toplam 2.5 milyon yeni istih-
dam yaratılması için çalışmalar da 
sürdürülüyor.

Kamu maliyesi alanında da 
kamu finansmanını yöneten kurum-
lar ile mali idarenin ve vergi dene-
tim sisteminin köklü olarak değişti-
rilmesi yönünde hazırlıklar yapıldığı 
bildiriliyor. Bu alanda bazı genel 
müdürlüklerin yeniden yapılandı-
rılması dahil adımlar atılabileceği 
kaydedildi.

n KDV sisteminde oranlar 
yeniden belirlenmeli, küçük 
şirketler için tek orana geçilmeli.
n Vergi uygulamalarında 
basitleştirme.
n Sayısal işler vergi açısından 
netleştirilmeli.
n Yeni sermaye piyasası araçları 
sisteme alınmalı.
n Reasürans, bireysel emeklilik 
başta olmak üzere sigortacılık 
güçlendirilmeli.
n Kıdem tazminatı yeniden 
düzenlenmeli.
n Kamu finansmanı, mali 
denetim ve mali idare yeniden 
yapılandırılmalı.

n Merkez Bankası başta olmak 
üzere bağımsız kurum ve 
kurulların etkinliği artırılmalı.
n Türk yargı sistemi 
güçlendirilmeli, tartışmalara 
son verecek şekilde işlerlik 
kazandırılmalı.
n Kaynak dağıtımında sanayinin 
öne çıkarılması yönünde 
reformlar yapılmalı.
n Kısa vadede sorunlu 
şirketlerin bilançolarının 
düzeltilmesi yönünde adım 
atılmalı.
n Bilançoları bozuk olan 
şirketleri destekleyecek bir 
eylem planı uygulanmalı. 

İş dünyası neler bekliyor?
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EKONOMİYE
YENİ ROTA

Ekonomik dönüşüm için topyekûn 
reform harekatı başlatıldı. Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 

İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma 
Ofisi’nde Yeni Ekonomi Programı’nın 
Yapısal Dönüşüm Adımları’nı açıkladı. 
Böylece önümüzdeki yaklaşık 4.5 
yıllık seçimsiz dönemde enflasyondan 
tasarrufa, finanstan reel sektöre, 
tarımdan eğitime ve hukuka kadar 
pekçok başlıkta gerçekleştirilecek 
reform programının ilk adımı atıldı. 
Kapsamlı reform paketleri takvime 
bağlandı.

Reform paketi hazırlanırken her 
kesimden görüş alındığını belirten 
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 
“Türkiye’nin gündemi ekonomide 
reform. ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ 
idealine kavuşmak için ekonomide 

gerekli yapısal dönüşümleri hayata 
geçireceğiz. Bugün başlatacağımız 
süreç, yalnızca bir paketin hayata 
geçirilmesinden ibaret olmayacak. 
Değişim ve reform süreci önümüzdeki 
4.5 yıl boyunca, yılmadan ve kararlılıkla 
devam edecektir” dedi.

44 milyar TL
Bakan Albayrak, sıkı maliye 

politikasına devam edeceklerini 
belirterek, “Yeni Ekonomi Programı’nda 
76 milyar liralık tasarruf ve gelir artırıcı 
önlemleri alacağımızı ifade etmiştik. Şu 
ana kadar 2019 bütçesinde bu rakamın 
44 milyar liralık kısmını uygulamaya 
aldık” diye konuştu.

Bütçe ile ilgili spekülasyonlar 
hakkında vatandaşları da uyaran 

NİSAN 2019

Finans sektörü

AĞUSTOS 2019

İhracat Master Planı

MAYIS 2019

Tarımda Milli Birlik Projesi

Sanayide Yerlileştirme Projesi

EYLÜL 2019

Turizm Master planı ve Lojistik

Master Planı

YIL SONU

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kıdem

Tazminatı Reformu, Sosyal Güvenlik

Reformu, Yargı Reformu

İŞTE REFORM TAKVİMİ

Yargıdan eğitime, 
finanstan tarıma, 
sanayiden turiz-
me her alanda 

reform düğmesi-
ne basıldı. Hazine 
ve Maliye Bakanı 
Albayrak, “Bu de-
ğişim ve reform 
sürecine 4.5 yıl 

kararlıkla devam 
edeceğiz” dedi.
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Berat Albayrak, “Güçlü tablonun farkında olmalarını 
arzu ediyoruz. Bundan sonra da bu adımlarımız 
devam edecek. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf 
adımlarımız sürecek” mesajı verdi.

Sera A.Ş. geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın açıkladığı 

pakette enflasyon açısından en kritik sektörlerin 
başında gelen tarıma da önemli bir yer ayrıldı. Buna 
göre, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerini 
azaltmak için bölge ve üretim planlaması yapılacak, 
arz-talep dengesi gözetilecek. Mayıs’ta “Tarımda 
Milli Birlik” projesi açıklanacak. Tohumdan sofraya 
hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn edilecek. Taze 
sebze-meyvede fiyat dengesini sağlamak için Tarım 
Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera A.Ş. kurulacak. 
Sera A.Ş. bünyesinde 2019 yılında ilk etapta 2 bin 
hektar teknolojik sera inşa edilecek. Orta vadede 5 
bin hektar üretim alanına ulaşılırken, uzun vadede 
örtü altı sebze üretiminin yüzde 25’inin karşılanması 
hedeflenecek.

Yeni çıkarılacak Hal Yasası ile üretici 
kooperatiflerinin haller içerisindeki payı artırılacak. 
Toptan, perakende ve lojistik alanlarında daha 
rekabetçi bir yapı oluşturulacak. Bu kapsamda 
tarladan sofraya daha kısa, daha etkin, daha 
rekabetçi ve daha dengelenebilir bir değer zinciri 
oluşturulacak.

Ette kalıcı düşüş 
dönemi gelecek
Kırmızı ette fiyat istikrarını kalıcı olarak 

sağlayacak adımlar atılacak. Bu kapsamda Türkiye’de 
Küçükbaş Hayvancılık Hamlesi başlatılacak. Çiftçiye 
verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş 
hayvan varlığı 4 yılda 100 milyona yükseltilecek.

Güçlü bankacılık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 

açıkladığı reform paketinin en önemli ayağını finans 
sektörüne yönelik adımlar oluşturuyor. Bankacılık 
sektörünün güçlü yapısının sürdürülmesi ve reel 
sektörü finanse etmeye devam etmesini temin 
edecek bir dizi önlem alınıyor. Buna göre, kamu 
bankalarının sermayelerini güçlendirmek için Hazine 
ve Maliye Bakanlığı 28 milyar TL’lik İkrazen Özel 
Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edecek.

Özel bankalar ise sermayelerini güçlü tutmak 
için sermaye artırımları yapacak ve kâr payı 

dağıtmayacak.
Mali sistemin gözetim ve denetiminin 

güçlendirilmesi, veriye dayalı iktisadi politikalar 
geliştirilmesi amacıyla, Ulusal Veri Merkezi kurulacak. 
Bu merkezle risk ve potansiyeller çok daha erken ve 
etkili analiz edilecek.

İNŞAAT VE ENERJİ 
KREDİLERİ FONA
Bankaların aktif kalitesini güçlendirmek için 

sorunlu alacakların yoğun olduğu enerji ve inşaat 
sektörlerinde kötü alacaklara önlem alınacak. 
Türkiye Bankalar Birliği öncülüğünde, enerji ve 
inşaattaki sorunlu varlıklar borç/hisse takası ile 
bilanço dışına çıkarılacak. Bunun için Enerji Girişim 
Sermaye Fonu ile Gayrimenkul Fonu kurulacak. Bu 
yeni finansal modelle sorunlu varlıklar ayrılacak. 
Konunun detayları Türkiye Bankalar Birliği tarafından 
açıklanacak.

DENETİMLİ BİLANÇO 
SUNMAYANA
YENİ KREDİ YOK
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) 

bünyesinde bir kurul ile ihracat ve katma değer 
üreten stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması 
için teşvik mekanizmaları devreye alınacak. Reel 
sektörün mali yapısı da rehabilite edilecek. Bankacılık 
sektöründe toplam 100 milyon TL ve üzeri riski 
olan şirketler, mali yılın kapanmasının ardından, 120 
gün içinde bankalara bağımsız denetimden geçmiş 
finansal tablolarını sunacak. Borç ödeme kapasitesi, 
likidite ve kur riski, kârlılık gibi unsurları da içeren 
mali denetim raporunu bankaya sunmayan şirket 
kredi alamayacak.

KONKORDATOYA 
YENİ DÜZEN
Konkordatoda herkesin çıkarına olan yeni bir 

yasal çerçeve oluşturulacak. Bu çerçeveyle yeniden 
yapılandırma ve alacak tahsil süreçleri hızlanacak. 
Özellikle borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin 
hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak bir çerçeve 
oluşturulacak. Böylece, icra-iflas ve ipoteklerin 
nakde çevrilmesinin de daha kolay olacağı bir yapı 
kurulacak.

GÜNDEM
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107 MİLYAR TL BORÇ 
YAPILANDIRILDI
Bankacılık sektörünün verilerini paylaşan Hazine 

ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kredi hacminin 
tahsili geçmiş alacaklar hariç 2 trilyon 513 milyar TL 
olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Geri ödemelerinde sorun beklenmeyen kredilerin 
toplamdaki payı yüzde 89. Yakın izlemedeki 
kredilerin payı ise 276 milyar TL, toplamda yüzde 
11 seviyesinde. Bu rakamın 107 milyar TL’lik kısmı 
bugüne kadar yapılandırıldı. Tahsili gecikmiş ya 
da takip hesabında izlenen alacakların miktarı 
Mart 2019 itibarıyla 106 milyar TL. Tahsili gecikmiş 
alacakların kredilere oranı yüzde 4.2. 106 milyar TL 
tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklar için 72 milyar 
TL seviyesinde özel karşılık ayrıldı. BDDK’nın mali 
analizinde tahsili gecikmiş alacakların oranının en 
yüksek yüzde 6 seviyesine ulaşabileceği ortaya 
konuldu.”

SEKTÖRDE RİSK YOK
Tahsili gecikmiş alacaklar için yüksek karşılık 

ayrıldığını, birçoğunun teminatlı olduğunu, borcu 
olan işletmelerin faaliyetine devam ettiğini belirten 
Albayrak, “Bu konunun, bankacılık için bir risk 
oluşturmayacağını öngörüyoruz. Ancak, sektörün 
daha dirençli hale getirilmesini ve sermaye yeterlilik 
oranlarının güçlendirmesini önemsiyoruz” dedi.

Albayrak, ulusal kredi derecelendirme kuruluşu 
işlemlerinin de bu yıl içinde tamamlanacağını 
kaydetti.

Zorunlu BES başlıyor
Hane halkını tasarrufa yönlendirmek için de 

bir dizi adım atılacak. Emeklilik sisteminin daha 
sürdürebilir hale getirileceğini anlatan Bakan 
Albayrak, “Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle 
vatandaşlara emekliliklerinde ek gelir oluşturulacak. 
Artık vatandaşlarımız, emekli olunca nasıl geçinirim 
kaygısı taşımayacak. Tamamlayıcı emeklilik 
sistemiyle birlikte ülkemizde tasarrufları artırarak 
dış finansman bağımlılığını azaltacağız. Bu da 
ekonomimizi dış müdahalelere karşı çok daha güçlü 
hale getirecek” dedi.

Sistemde biriken fonların sermaye piyasaları 
üzerinden reel sektöre ve sürdürülebilir büyümeye 
kanalize edileceğini söyleyen Albayrak, “Artık 
şirketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir 
biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecek” diye 
konuştu.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) yeniden ele 
alınacağını vurgulayan Albayrak, şunları söyledi: 
“Vatandaşın kazancına göre belirlenecek zorunlu bir 
bireysel emeklilik sistemini ele alacağız. Bu sistemle 
birlikte Kıdem Tazminatı Reformu’nu da hayata 
geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı 
çalışanlardan olduğu gibi işverenden de yapılacak 
kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda 
toplanacak. Hedefimiz her iki reformu da bu yıl 
hayata geçirmek. Bu yeni yapıyla birlikte 5 yılda, 
burada sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 
10’unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.”

MUAFİYETLER 
AZALACAK 
KURUMLAR VERGİSİ 
DÜŞECEK
Vergide yeni mimari oluşturulacak. Kapsamlı 

vergi reformuyla, istisna ve muafiyetler azaltılacak. 
Kurumlar Vergisi oranı kademeli olarak düşürülecek. 
Gelire göre artan oranlarda vergilendirmeye 
geçilecek. Beyanname yaygınlaştırılacak. Dolaylı 
vergiler azaltıp, dolaysız vergiler artırılarak verginin 
tabana yayılması sağlanacak.

Yeni vergi mimarisi istihdam oluşturma hedefi 
üzerine oturacak. Kayıtdışılık ile etkin mücadele 
edilecek. Gönüllü uyum adı verilen bir sistem 
ile mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk 
inceleme sonrasında sorun görülmediği takdirde 
süreçlerin tamamlandığı sadeleştirilmiş bir süreç 
hayata geçecek.

Sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele için 
benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemi kurulacak. 
Mükellef dostu bir vergi sistemi için ‘Mükellef Hakları 
İcra Kurulu’ oluşturulacak. Mükellef memnuniyeti 
düzenli olarak ölçülecek, süreçlerdeki eksikleri 
anında tespit edilecek. Geçici beyanname sayısı 4’ten 
3’e düşürülecek.

SİGORTACILIK 
DÜZENLEME 
KURUMU 
KURULACAK
Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu 

kurularak sektör yakından izlenip denetlenecek. Milli 
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Reasürans şirketi ile sigorta şirketleri desteklenecek, 
sigortalanmayan sektörler de sigortalanacak.

BAKANLIKLARIN 
AÇIKLAYACAĞI 
REFORMLAR 

Sosyal Güvenlik 
Reformu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 

Sosyal Güvenlik Reformu’nu yıl içinde açıklayacak. 
Bu reform paketinde; aktif/pasif oranının daha üst 
seviyelere çıkmasının sağlanması, prim gelirlerinin 
artması ve SGK’nın aktüeryal dengesini daha da 
güçlenmesi hedefleniyor.

Yargı Reformu
Reform paketi, kapsamlı bir Yargı Reformu 

Strateji Belgesi’yle Adalet Bakanlığı tarafından yıl 
sonunda kamuoyu ile paylaşılacak. Strateji Belgesi 
aynı zamanda AB ile müzakere sürecinin de parçası 
olan teknik bir belge olacak. Ekonomik refahın 
sağlanması ve toplumsal tabana yayılmasında hukuk 
ve ekonominin birbirini tamamlayan iki önemli 
çalışma alanı olduğunu anlatan Hazine ve Maliye 
Bakanı Albayrak, “Yargı Reformu’nun vizyonu ‘güven 
veren ve erişilebilir bir adalet sistemi’ olacak” dedi.

Lojistik Master Planı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

ile Varlık Fonu tarafından hazırlanacak ve 
Eylül ayında ilan edilecek Lojistik Master Planı, 
Türkiye’yi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs 
haline getirmeyi hedefliyor. Planlanan hedeflerin 
gerçekleştirilmesi için yerli ve yabancı tüm 
paydaşlara kazan-kazan modeline dönük işbirlikleri 
sağlanacak.

Yerlileştirme 
Programı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu program ile 

Ar-Ge’den yatırım ve ihracata tüm adımların tek 
pencereden yönetildiği, arz-talep bileşenlerinin 
desteklendiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek 

teknolojili ürünlere yönelik stratejileri hayata 
geçirecek. 300 ürünün yerlileştirilmesini ortaya 
koyacak bu program Mayıs’ta kamuoyu ile 
paylaşılacak.

İhracat Master Planı
Ticaret Bakanlığı’nın Ağustos ayında açıklayacağı 

planla kısa-orta ve uzun vadede ihracat potansiyeli 
belirlenecek, sürdürülebilir bir strateji yürürlüğe 
konacak ve bu stratejiden sapılmayacak. İhracatın 
ithalatı karşılama oranının sürdürülebilir bir şekilde 
arttırılması için stratejiler oluşturulup bunların 
uygulanması için gerekli adımlar atılacak. Katma 
değeri yüksek ürün ihracatının arttırılması için etki 
analizleri yapılarak ihracatta devlet yardımlarını 
yeniden düzenlenecek. Hedef ürün ve pazarlara 
odaklanmış bir bakış açısıyla, birim ihraç fiyatlarının 
yükseltilmesi sağlanacak.

Turizm Master Planı
Turizm Master Planı, Turizm Bakanlığı tarafından 

Eylül’de kamuoyu ile paylaşılacak. Ülke ve 
destinasyon çeşitliliği ile turist sayısı ve gelir artacak. 
4 yıl içerisinde 70 milyon turist 70 milyar dolar 
turizm gelirine ulaşma hedefi için yol haritası olacak.

İstihdam bazlı eğitim
Kurumlardaki eğitim ve istihdam verileri entegre 

edilerek, eğitim programı ve meslek bazında arz 
talep dengesi oluşturulacak. Milli Eğitim Bakanlığı 
da hazırlanan yeni reform programını Eylül ayında 
açıklayacak.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Baş-
kanı Salih Esen, Açılış ve Başkanlık 
Sunuşları’nda, 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Gününü gönülden kutladığını, 
Türkiye’nin sadece erkeklerin kararlarıyla 
ve aklıyla değil, üreten kadınlarımızın ak-
lıyla ve yüreğiyle hedeflerine ulaşacağını, 
aksi yönde tüm gayretleri ve şiddetin her 
türünü kınadığını söyledi. 

Esen, tarihimizin en büyük zaferle-
rinden Çanakkale Savaşı’nın 104. yıldö-
nümünde Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere şehit ve gazilerimizi rahmet 
ve şükranla anarak, Atalarımızın eşsiz bir 
mücadeleyle kazandırdıkları bu zaferin 
sadece ülkemizin değil, dünya tarihinin 
seyrini değiştiren önemli bir dönüm nok-
tası olduğunu, bugün dünyanın değişen 
dengeleri ve olumsuz şartları içinde vatan 
için birlik ve beraberliğin önemini her ge-
çen gün daha çok hissettiklerini söyledi ve 
ayrıca Kuzey Irak’ta şehit düşen askerleri-
mize de Allah’tan rahmet, ailelerine sabır 
ve başsağlığı diledi. 

Kentlere yeni vizyon
31 Mart günü yerel seçimlerin yapıla-

cağını, yeni belediye başkanlarının göreve 

başlayacaklarını dile getiren Esen, içinde 
bulunduğumuz bu dönemde ideolojik 
yaklaşımların ön plana çıktığı politik 
tartışmaları bir kenara bırakıp kentlerimi-
ze geleceğe taşıyacak projeleri masaya 
yatırmaları gerektiğini, İzmir için en iyi 
olan projelerin konuşulduğu, tartışıldığı 
bir ortamda, hiç şüphesiz kazananın İzmir 
olacağını belirtti.

Dünyanın değişen dinamiklerinin, 
kentlerin de değişimini zorunlu kıldığı-
nı, yeni konjonktürde artık şehirlerin ve 
Silikon Vadisi gibi ihtisas bölgelerinin 
ülkelerden daha fazla ön plana çıktığını, 
dijitalleşme ve akıllı şehirleşme dinami-
ğinin bu değişim ve dönüşümün başını 
çektiğini, artan nüfus, değişen iklim 
dengeleri, göç meselesi, ulaşım ve trafik 
problemi ve benzeri konuların kentlerdeki 
değişim ihtiyacını gözler önüne serdiğini, 
gerek coğrafi ve gerekse potansiyeli ile 
Batıya en yakın duran İzmir’in, değişimin 
de öncüsü olabilmesi gerektiğini, ki Tunç 
Soyer’in ortak aklı öne çıkaran sözlerini bu 
anlamda çok değerli bulduklarını çünkü 
böylesine bir değişim sürecinde farklı çev-
relerden, farklı fikirlerin dikkate alınması, 
işbirliğinin güçlenmesinden kazananın 

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Meclis Başkanı 
Esen, dünyanın 

değişen 
dinamiklerinin 

kentlerin de 
değişimini 

zorunlu 
kıldığını, yeni 
konjonktürde 
artık şehirlerin 

ve Silikon Vadisi 
gibi ihtisas 

bölgelerinin 
ülkelerden 

daha fazla ön 
plana çıktığını 

hatırlattı.

Esen’den 
Meclis 

temennileri
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yine İzmir olacağını dile getirdi.

Gündem artık
ekonomiye dönmeli
Son üç aylık seçim maratonu-

nun tamamlanmasıyla Türkiye’nin 
gerçek gündeminin öne çıkmasını 
umduklarını, çünkü ekonomik veri-
lerdeki bozulmanın derinleşerek de-
vam ettiğini, son açıklanan büyüme 
verisi, işsizlik ve sanayi üretiminin, 
bozulmanın en büyük göstergele-
rinden olduğunu vurguladı.

Salih Esen, en kötü günlerin 
geride kalmasını dileyerek, ar-
tık yeniden üretim planlarımızı, 
pazarlama politikalarımızı, ödeme 
takvimlerimizi güvenle yapabilmeyi 
istediklerini, belirsizliğin ortadan 
kalktığı, karşımızdakilere, ülkemi-
ze, ekonomiye güvenimizin yerine 
geldiği bir döneme geçmeyi ümit 
ettiklerini söyledi.

Yeni Zelanda’daki 
teröre lanet
Dünyanın güvenlik tehditleriyle 

ve geleceğe yönelik belirsizliklerle 
sarsılmaya devam ettiğini, 2019’un 
denge değişimlerinin ve güvenlik 
sorunlarının sancılarıyla devam 
edeceğinin uzmanlarca öngörül-
düğünü, nitekim Yeni Zelanda’dan 

gelen bir terörist saldırısı haberiyle 
sarsıldıklarını, saldırganca, bir cami-
ye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 
50 kişinin hayatını kaybettiğini dile 
getiren Esen, hayatını kaybedenleri 
rahmetle anarak, terörü kınadıklarını 
ve lanetlediklerini söyledi.

Esen, 27-30 Mart tarihleri arasın-
da 25. kez kapılarını açacak olan İz-
mir’imizin markası Marble Fuarı’nın 
çok başarılı geçmesini diledi.

EBSO Ailesi
Geçmiş dönem Genel Sekreter-

lerimizden Prof. Dr. İlter Akat’ın ve 
Meclis Üyesi Osman Öz’ün annesi-
nin vefat ettiğini dile getiren Esen, 
merhum ve merhumeye Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı ve sabır diledi.

Meclis Üyesi Cengiz Ünerdem’in 
torunu olduğunu söyleyen Esen, 
Ünerdem’i tebrik ederek, analı-ba-
balı büyütmesini temenni etti. 

İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nin 17’nci Genel Kurul Top-
lantısı sonucunda Meclis üyelerimiz-
den Hilmi Uğurtaş’ın yeniden Yöne-
tim Kurulu Başkanlığına, Mehmet 
Karahaliloğlu’nun yeniden Yönetim 
Kurulu üyeliğine, Aydın Tümentü-
mür ve Esat Özdemir’in ise yeniden 
Denetim Kurulu üyeliğine seçildiğini 
bildiren Esen, kendilerini tebrik 
ederek, çalışmalarında başarılar 
diledi. Yeni çalışma dönemlerinde 
Ege Bölgesi Sanayi Odası hizmet 
binasının temelini Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde atma imkânını 
bulmayı ümit ettiklerini söyledi.

Salih Esen, seçim maratonunun tamamlanmasıyla Türkiye’nin 
gerçek gündeminin öne çıkmasını umduklarını, en kötü 

günlerin geride kalmasını dileyerek, artık yeniden üretim 
planlarını, pazarlama politikalarını, ödeme takvimlerini 
güvenle yapabilmeyi istediklerini, belirsizliğin ortadan 

kalktığı, ülkemize, ekonomiye güvenimizin yerine geldiği bir 
döneme geçmeyi ümit ettiklerini söyledi.

MECLİS
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Baş-

kan Adayı Tunç Soyer’e konuşmalarından 
dolayı teşekkür ederek, her ay belirlenen 
gün ve saatte bir araya gelerek sorunla-
ra çözüm aranmasının verimli bir süreç 
olacağını söyledi.

Yorgancılar, “Çanakkale’yi geçilmez 
kılan, vatan uğruna son nefesine kadar 
pes etmeyen, başta Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, silah arkadaşlarını şükranla, 
minnetle, rahmetle, önlerinde eğilerek 
saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun” dedi.

Yeni Zelanda’da yaşanan saldırıda 
hayatını kaybeden Müslüman kardeşleri-
mize Allah’tan rahmet dileyen Yorgancılar, 
İslamofobi diye tabir edilen, dünyanın 
muhtelif ülkelerinde yaşanan bu tür olay-
ları gerçekleştirenlerin insanlıkla alakası 
olamayacağını, bu sorunu çözmenin bü-

tün dünyanın ortak görevi ve sorumluluğu 
olduğunu belirtti. 

Yeni model ihtiyacı
Yorgancılar, 2018 yılı, yıllık büyüme 

oranının 2.6 olarak açıklandığını, son 
çeyrekte yüzde 3 daralma gerçekleştiğini, 
Ekonomist Mahfi Eğilmez’in bu durum 
için; “yüksek enflasyon içinde yaşanan 
daralmanın adı slumpflasyondur” ifadele-
rini kullandığını, aslında özellikle büyüme 
ve enflasyon arasındaki ayrışmanın çok 
net görüldüğünü, üretimin olmadığı, bü-
yümenin olmadığı ortamda enflasyonun 
yukarıya doğru çıktığını dile getirdi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak’ın katılımıyla gerçekleştirilen Adım 
Adım Ekonomi: İzmir toplantısında yaptığı 
sunumda, “Türkiye’ye yeni bir heyecan 
lazım, Türkiye’nin yeni bir büyüme mode-
line ihtiyacı vardır” ifadelerini dile getir-
diğini hatırlatan Yorgancılar, Türkiye’nin 

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 

Yorgancılar, Tür-
kiye’nin hem ya-
tırım ve üretimde 

atılım yapması 
hem de küresel 
ekonomide hak 
ettiği konuma 

erişebilmesi için    
Sanayi 4.0’dan 

önce Eğitim 4.0’ı 
çözmesi gerekti-

ğini savundu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar:

Üretimle büyüyelim
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istihdam sağlayamayan bir büyüme 
gerçekleştirdiğini, çünkü inşaata 
ve tüketime dayalı bir büyüme 
modelini seçtiğini, üretime dayalı 
bir model seçilmediği için işsizlik 
konusunda bir başarı sağlanamadı-
ğını vurguladı. Bu bağlamda “Burası 
Türkiye burada iş var” sloganıyla 
istihdam seferberliği konularının 
uzmanların katılımıyla yapılan 
toplantılarda anlatıldığını, karşılıklı 
çok güzel fikir paylaşımları yapıldı-
ğını, Meclis Toplantısı öncesinde ise 
sağlanan istihdam teşvikleriyle ilgili 
tüm destek programlarının detaylı 
bir şekilde açıklandığı kitapçıkla-
rın meclis üyelerine dağıtıldığını 
söyledi.

Üretime önem vermiş sanayi 
devi Almanya’da ülkemizden tam 
tersi bir durum gördüklerini, bizden 
daha düşük bir büyüme oranına 
sahip Almanya’da işsizlik oranının 
sürekli olarak azaldığını, bu neden-
le ülkemizde de yeni bir büyüme 
modelinin kurgulanması gerektiğine 
inandıklarını söyledi.

Ender Yorgancılar, demokratik 
pencere avantajı olarak nitelediği-
miz gençlerimizi istihdam etmede 
sorun yaşadığımız gibi, eğitimlerin-
de de sorun yaşandığını, zira sürekli 
Türkiye’de eğitim sisteminin değiş-
mesi gerektiğini dile getirdiklerini 
söyledi. AB’deki 18-24 yaş arası 
nüfusa bakıldığında ülkemizdeki bu 
yaş gurubunun yüzde 30’unun ne 
okuduğunu, ne de çalıştığını, ilk 20 
ülke sıralamasında bu konuda ikinci 
sırada yer aldığımızı belirtti.

Zengin ülkeler
arasında olalım
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, yüksek gelirli ülkeler 
grubundan uzaklaştığımızı gösteren 
tabloyu meclis üyeleri ile payla-
şarak, bu konu üzerinde mutlaka 
çalışılması gerektiğini, yıllık büyü-
meyle açıklanan milli gelirimizin 
2018 yılında 784 milyar dolara, kişi 
başı gelirimizin de 9 bin 633 dolara 
gerilediğini, yüksek gelirli ülkeler 
gurubuna yaklaşabilmek için tüket-

tiğinden fazlasını üretip, tarımdan, 
sanayiye her sektörde geleceğin 
teknolojilerini takip ederek katma 
değerli üretim yapmamız, eğitime 
önem vermemiz gerektiğini ifade 
etti.

2019 yılında iş yapılabilecek 
en iyi ülkeler listesinde Türkiye’nin 
34. sırada yer aldığını, Avrupa’da 
iş yapan firmaların çatı örgütü ve 
Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı 
ve Uluslararası Şeffaflık örgütünün 
uluslararası endeks analizlerine göre 
iş yapılabilecek ülkeler listesinin 
başında Kuzey Avrupa ülkeleri olan 
Danimarka, Norveç, İsveç ve Fin-
landiya gibi ülkelerin bulunduğunu, 
bunları İngiltere, İsviçre ve Alman-
ya’nın izlediğini belirtti.

KDV iadeleri
Ender Yorgancılar, KDV iadele-

riyle ilgili hiç gündemden düşmeyen 
ve KDV iadelerinin ödeme süresinin 
hızlandırılmasıyla ilgili 20 Şubat 
2019’da çıkan tebliğe göre ödeme 
şartlarının belirlendiğini, ön kontrol 
raporuna göre iade talebinin yüzde 
50’sinin 10 gün içinde mükellefe 
iade edileceğini, bu düzenlemeden 
yararlanacak olan mükelleflerin 
en az 24 dönem, vergilendirme 
dönemi KDV beyannamesi vermiş 
olması gerektiğini dile getirdi. Ayrı-
ca daha önce en az üç vergilendir-
me dönemine ilişkin iade talebinin 
sonuçlanması, kendisi, ortakları ve 
kanuni temsilcilerinin özel esaslara 
tabi olmaması, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı’nın ilgili birimlerince yapılan 
değerlendirme ve analizler sonu-
cunda bireysel olarak veya organize 
bir şekilde sahte belge düzenleme 
tespiti nedeniyle incelemeye sevk 
edilmemiş olması, Hazine ve Maliye 
Bakanlığının ilgili birimlerince iade 
taleplerinin riskli iade kapsamında 
incelemeye sevk edilmemiş olması 
gerektiğini ve buna benzer kriterler 
olduğunu vurguladı.

Dijitalleşme destekleri
KOSGEB’in KOBİGEL desteğinin 

takip edilmesini öneren Yorgancılar, 

desteklerin, KOBİ’lerin girişimiy-
le ilgili dönemsel önemli fırsatlar 
sunduğunu, bunların sonuncusunu 
EBSO olarak çok önemsediklerini, 
nitekim dijital altyapının kurulması-
na ilişkin altı başlıkta proje sunma 
imkânı sağlandığını ifade etti. 
Konuya ilişkin Odamızda bilgilen-
dirme toplantısı düzenleneceğini, 
ilgili şirket yetkililerini toplantıya 
beklediklerini dile getirerek, konu 
başlıklarının; büyük verinin analitik 
yöntemlerle işlenmesi ve imalat 
sanayinde kullanımı, nesnelerin 
interneti, otonom robot teknoloji-
leri, akıllı sensör teknolojileri, yapay 
zekâya dayalı siber fiziksel akıllı 
fabrika, sistem ve bileşenlere siber 
güvenlik sistemleri olduğunu söyle-
di. Geri ödemesiz 300 bin lira, geri 
ödemeli 700 bin lira olan toplamda 
1 milyon liralık bir desteğin söz 
konusu olduğunu, NACE Rev.2 sınıf-
lamasına göre imalat sanayiyle ilgili 
tüm sektörleri kapsadığını belirtti

Hükümetimizin, piyasadaki eko-
nomiyi desteklemek, teşvik içinde 
bulunduğumuz süreci en az hasarla 
atlatmak gayesiyle daha önce Mart 
sonuna kadar uzatmış olduğu ÖTV 
ve KDV indirimlerini yılsonuna 
kadar uzatma kararı aldığını, ancak 
bunların geçici tedbirler olduğunu, 
işin kökten çözümünü bulabilmek 
için kişi başı gelirin ayrışması, işsiz-
liğin yukarıya çıkarken büyümenin 
gerçekleşmemiş olması gerektiğini 
ifade etti.

Kırılganlıktan çıkışın yolu
Nisan ve Mayıs ayında geri 

ödemesi gelen yüklü borçlarımız, 
Merkez Bankası rezervlerindeki 
azalış, özellikle ihracatımızda önemli 
paya sahip Almanya’nın PMI verisi-
nin 44.7 bandına kadar gerilemesi, 
seçim, Türkiye-AB ilişkilerindeki 
gerginlikler nedeniyle yüzde 6’ya 
yakın devalüasyonla karşı karşıya 
kaldığımız gibi konulara da değinen 
Yorgancılar, bu kırılganlıklar bizde 
çok fazla olsa da benzer süreçlerde-
ki küresel ekonomide birçok ülkenin 
de başına geldiğini dile getirdi.

MECLİS
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Çin’in önlem paketine 
baktıklarında; gelişmekte olan ama 
kırılgan ekonominin dışında kalma-
yan Çin’in yüzde 10’lardan yüzde 
6’lara kadar gerileyen büyüme 
kaydettiğini, yavaşlama sürecinde 
yeni bir ekonomi ve önlem paketi 
açıkladığını, bu paketin temelinde 
KOBİ’leri seçtiklerini, KOBİ’lerin 
vergi yükünü aşağıya indirmek için 
krediye erişimi kolaylaştırmayı, 
Hükümet alımlarını KOBİ’lerden 
yapmayı, inovasyonu desteklemeyi 
planladıklarını, bunların hepsinin 
bizim de gündemimizde bulunan 
ve talep ettiğimiz konular olduğunu 
belirtti. Çalışan vergisinin düşmesi, 
Kurumlar Vergisinin düşmesi, reka-
bet edebilir imkânların sağlanması, 
krediye erişimin kolaylaştırılması, 
hükümet alımlarında yerlinin tercih 
edilmesini her platforma dile getir-
diklerini söyledi. 

Üye memnuniyeti arttı
Bağımsız bir denetim kuruluşu-

na yaptırılan, EBSO Üye Memnu-
niyeti Anketi sonuçlarını da meclis 
üyeleri ile paylaşan Yorgancılar, 
2016 yılında 5 üzerinden 3.85 olan 
üye memnuniyet anketinin, 2018 
yılı sonu itibariyle 4.06’ya çıktığını, 
üyelerden aldıkları bu güçle hedef-
lerini daha üst seviyelere taşımak 
istediklerini dile getirdi.

Ender Yorgancılar, yerel seçim-
lerin öncelikle barış içinde, ülkemize 
yakışır bir şekilde sonuçlanmasını, 
katılımın yüksek olmasını dileyerek, 
önümüzdeki 4 yıl seçim yapılma-
yacağı için en kısa sürede ekono-
miye odaklanılmasını beklediklerini 
sözlerine ekledi.

Gökçüoğlu’ndan 
değerlendirmeler
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Aziz Kocaoğlu’nun EBSO’ya 
veda ziyareti nedeniyle Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar’ın toplantıdan ayrılması üzerine 
Meclis Üyesi sanayicilerin gündeme 
getirdiği konuları Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı İbrahim Gök-
çüoğlu değerlendirdi.

Mehmet Karahaliloğlu’nun TÜİK 
ile ilgili tespitlerinin doğru olabi-
leceğini ama EBSO adına yapılan 
konuşma ve sunumları bir kaynak 
göstermeden yapmalarının doğru 
olmayacağını belirtti. Yıllar öncesin-
de yapılan yanlış tarım uygulamaları 
neticesinde miras dolayısıyla tarım 
arazilerinin küçüldüğünü, bugün 
ise 5 dönümden aşağıya parçala-
namadığını dile getiren Gökçüoğlu, 
İngiltere, Fransa, Amerika gibi 
gelişmiş ülkelerde önce tarımın 
geliştiğini sonra ülkenin sanayisinin 
geliştiğini, İngiltere’de büyük tarım 
arazilerinin kanunen varis olarak 
en büyük erkek çocuğa verildiğini, 
eğer varis olan erkek çocuk devam 
etmek istemezse devletin işleterek, 
bu arazilerden gelen kâr payını 
aileye dağıttığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
tarım uygulamalarıyla ilgili çok 
güzel çalışmaları bulunduğunu, 
uygulanan bu modelin artması 
gerektiğini düşündüğünü, çünkü 
kooperatifçilikle bütün sektörlerin 
daha başarılı hale gelebileceğine 
inandığını belirtti.

Sanayi 4.0’la ilgili Karahaliloğ-
lu’nun görüşüne katıldığını, sadece 
yazılım yaparak değil, sensörünü, 

PLC’sini, gömülü yazılımlarını, 
makinanın tamamını yapmamız 
gerektiğini, sadece yazılımı yapıp, 
komponenti Alman malı kullanıldığı 
zaman sıkıntıları yaşamanın kaçınıl-
maz olacağını, dışa bağımlı kalma-
dan tüm üretimi ülkemizde yaptığı-
mız takdirde Sanayi 4.0’dan fayda 
sağlayabileceğimizi dile getirdi.

Barış Erel’in, güzel duygu ve 
düşüncelerine katılmamanın müm-
kün olmadığını, 31 Mart seçimlerinin 
ülkeye huzur getirmesini Erel gibi 
kendisinin de dilediğini söyleyen 
Gökçüoğlu, KDV iadeleriyle ilgili 
sorunu herkesin yaşadığını, mağdu-
riyetlerin giderilmesi için düzenleme 
yapılması gerektiğini söyledi.

Eximbank’a kredi müracaatının 
ya bankalar kanalıyla ya da direkt 
yapılabildiğini, bankalar kanalıyla 
yapıldığında, talep edilen limit için 
sıraya girildiğini, imza karşılığı veya 
bir ipotek ile sıra geldiğinde kre-
dinin alındığını, direkt Eximbank’a 
müracaat edildiği takdirde teminat 
mektubu şartıyla bir haftada kredi 
alınabildiğini ifade eden Gökçüoğlu, 
2019 Ocak ayından itibaren Türk 
piyasasının çok kötü durumda ol-
duğunu herkesin bildiğini, ama her 
halükarda ihracat kanalının her bir 
firma için açılmasında yarar olduğu-
nu düşündüğünü ifade etti.

MECLİS
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Şehitlerimizin cenaze törenleri; ülkesini seven, ülkesinin birliğini savunan 
bu ülkede nefes alan her yurttaşın ortak bir acı etrafında toplandığı çok 
özel anlardır. Böyle bir ortamda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı endişe ile izledik. 

Söz konusu saldırı her kime yapılırsa yapılsın, siyasi görüşü ne olursa olsun, 
kabul etmemiz, anlamamız, hoş görmemiz mümkün değildir.

Gerek şiddet anı ve gerekse olay sonrasındaki linç girişimi bir daha 
yaşanmasını istemeyeceğimiz kadar ürkütücü idi.

Toplumun bu denli ayrışmasından, kutuplaşmasından derin üzüntü 
duymaktayız. Her geçen gün daha da derinleştiğini hissettiğimiz    

“benden olmayana tahammülsüzlük”
ile birlik ve beraberliğimiz, demokrasimiz ve ekonomimiz                    

ciddi yara almaktadır.

Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu topraklara 
borcu olduğunu düşünen her bireyin, özellikle de siyasilerimizin daha 

birleştirici, daha itidalli, daha sevgi ve saygıyı merkeze alan 
bir tutum içinde davranmalarını bekliyoruz.

Bu son olsun. Çünkü, “Başka Türkiye Yok.”

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Salih ESEN
Meclis Başkanı

BU SON OLSUN!



18 NİSAN 2019

MECLİS

Sanayicinin gündemi
ekonomi ve terör

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, 
Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden yerel 
seçimlerin hemen öncesinde gerçekleştirilen toplantıda 
dikkatleri ekonomiye çekti. Enflasyon artışında 
önemli rol oynayan yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki 
yükselişin yanı sıra GDO’suz gıda üretimi için küçük aile 
çiftçiliğinin desteklenmesini isteyen sanayiciler, bunun 
aynı zamanda işsizliğin çözümüne de katkı sağladığını 
ifade etti. Sanayiciler, milli gelir hesabı yapılırken 
Türkiye’de yaşayan ve üretime katılan yabancıların da 

dikkate alınmasının daha doğru sonuçlar vereceğini 
anlattı. Şirketlere KDV iadelerindeki uygulamalarda 
hata yapıldığını, kredi başvurularına cevapların uzun 
süre sonra geldiğini ileri süren sanayiciler, daha kısa 
sürede ve samimi çözüm istedi.

Yeni Zelanda’da camiye yapılan terör saldırısını 
da kınayan sanayiciler, Atatürk’ün 85 yıl önce Anzak 
askerlerin annelerine hitaben yazdığı mektubu örnek 
gösterirken, dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm insanların 
barış içerisinde yaşamasını savundu.

Mehmet Karahaliloğlu
Milli gelir hesabı hatalı
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Karahaliloğlu, kişi başına düşen milli 
gelirin, geçmiş yıldaki üretilen tüm 
mal ve hizmetlerinin ülke nüfusuna 
bölünmesiyle bulunduğunu, mantık-
lı görünse de doğru bir hesaplama 
olmadığını, çünkü Türkiye’de bir yıl 
içinde üretilen tüm mal ve hizmet-
lerin sadece Türkiye vatandaşları 
tarafından üretilmediğini, bu ülkede 
çoğu Suriye uyruklu olmak üzere 
yaklaşık 6-7 milyon yabancı yaşadı-
ğını ve bunların da üretime katkıda 
bulunduklarını, oysa hesaplama 
yapılırken sadece Türk vatandaşla-
rının oranına bölündüğünü söyledi. 
Geçmiş yıldaki üretilen tüm mal ve 
hizmetlerin sadece 82.6 milyon olan 
Türk vatandaşının oranına değil, ya-
bancıların dahil edildiği 88 milyona 
bölünmesi gerektiğini, milli gelir 
hesaplamasının böyle yapılması 
gerektiğini, bunu TÜİK’in de bildiği 
ama bu şekilde hesaplama yaparsa 
kişi başı milli gelirimizin 9 bin 633 
dolar değil, 8 bin 150 dolar olacağı-
nı dikkatlere sundu.

Karahaliloğlu, içinde bulundu-
ğumuz durum için küçüldük demek 
yerine negatif büyüdük ifadelerini 
kullandığımızı, bir İngiliz’in bu ifade 
için; “hayatımda hiç negatif büyüme 
görmedim nasıl oluyor çok merak 

ediyorum” dediğini söyledi.

Aile çiftçiliği desteklenmeli
Tarım ürünleri fiyatlarının ülke-

mizde sürekli arttığını, bir çok kişi-
nin bu durumdan şikayetçi olduğu-
nu hatırlatan Karahaliloğlu, gerekçe 
olarak, parçalanmış tarım arazileri 
nedeniyle üretimin düşmesinin gös-
terildiğini ancak buna inanılmaması 
gerektiğini belirtti. Bu düşünceyi 
gıda tröstlerinin, büyük firmaların 
arazileri ele geçirmek için yaydığını, 
böyle bir şeyin ancak Amerika’da 
olabileceğini, bu yapanlarının 
amacının parçalanmış arazilerin 
ele geçirilerek mısır, soya, buğday 
gibi sanayi hammaddesi üretmek 
olduğunu söyledi. Karahaliloğlu, 
yapılmak istenenin aksine butik üre-
timi, küçük üretimi desteklememiz 
gerektiğini, çünkü butik üretimlerin 
GDO’suz, ilaçsız olduğunu, daha 
kaliteli ürenler olduğunu ve işsizliğe 
çare sunduğunu ifade etti.

Büyük tröstler buğdayı küçük-
lerin 10 katı daha fazla veya hızlı 
üreterek, fiyatların düşmesini sağ-
layabilir düşüncesinin de doğru ol-
mayacağını ileri süren Karahaliloğlu, 
bunu en iyi Hollanda’nın kooperatif-
çilik ile gerçekleştirdiğini, bizim de 
kooperatifçilik ile eskiden olduğu 
gibi başarılı üretimler yapabileceği-
mizi, hem işsizliği düşürüp, hem de 

kaliteli tarım ürünleri üretebileceği-
mizi söyledi. 

Mehmet Karahaliloğlu, Sanayi 
4.0 ile ilgili bir araştırma yaptığı-
nı, herkesin harika olarak baktığı 
bu sistemde büyük bir tehlike de 
bulunduğu, Almanya’dan alınan bir 
makinenin, makineyi satan kişinin 
istediği fabrikada ve istediği şekilde 
üretim yapmadığınız takdirde ma-
kinanın çalışmasını durdurabildiğini 
ki bir üreticinin bunu yaşadığını 
söyledi.

Taner Telcioğlu
KDV iadeleri ve kredilerde 
uygulamalar hatalı
EBSO Meclis Üyesi Taner 

Telcioğlu, KDV iadeleri ile ilgili 
uygulamayı samimi bulmadığını, 
hatta can yakıcı olduğunu ifade 
etti. 2013 yılında Menemen’de vergi 
şampiyonu olduğunda Menemen 
Vergi Dairesi Başkanı’nın kendisini 
ziyaret ederek hem hediye hem de 
kod listesine aldığına dair bir yazıyı 
getirdiğini belirten Telcioğlu, 2-2,5 
yıl süreyle cüzzamlı gibi kod liste-
sinde kaldıklarını, paralarının gasp 
edildiğini, sonrasında iade edildiğini 
ama borcunu ödemeyenlerin hiçbir 
sıkıntı yaşamadan işlerini sürdür-
düklerini söyledi.

Taner Telcioğlu, Eximbank ile 
ilgili Odamızda sürekli sunumlar 
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yapıldığını ama Eximbank’tan 
mektupsuz kredi alınamadığını da 
dile getirirken, kredi için yapılan 
müracaatların bir sene sonunda 
sonuçlandığını, kredi onaylansa bile 
cevap mektubu istendiğini, bunun 
hiç samimi olmadığını ifade etti.

Meclis Başkanı Esen, Exim-
bank’ın teminat mektupsuz kredi 
vermesinin tek koşulunun, ihracat 
yapılacak miktarın Eximbank tara-
fından alacak sigortası kapsamına 
alınması olduğunu belirtti.

Taner Telcioğlu, sigorta yapmayı 
kabul ettiklerini ancak bu sefer de 
taahhüt firması oldukları için sigorta 
kapsamına alınmadıklarını söyledi.

Meclis Üyesi Osman Öz, Merkez 
Bankası’nın 25-26 Mart 2019 tarihle-
rinde reeskont kredilerinin öde-
melerini durdurduğunu belirterek, 
buradan para bekleyenleri çek ve 
senetlerinin protesto olmaması adı-
na uyardı. Öz ayrıca, Eximbank’ta 
bir tane genel kredi limiti bulun-
duğunu, firmaların bu kredi limiti 
yoksa Eximbank’tan hiçbir şekilde 
kredi kullanılamadığını, Eximbank’ın 
firmalara ayrıca bir kredi verebildi-
ğini, bunda teminat almadığını ama 
kredi miktarının düşük olduğunu 
söyledi.

Barış Erel
Terör insanlık suçu
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, 21 

Mart tarihinin topraklarla uğraşan 
toplumlarda, tüm ön Asya coğraf-
yasında baharın başlangıç şenliği ve 
uluslararası bir bayram olarak nite-
lendirildiğini söyleyerek, bu nedenle 
barışa, berekete, birliğe, sevinçlere 
vesile olması temenni etti.

Erel, toprak, barış, sevinç te-
malarını Anadolu’da en iyi işleyen 
halk ozanının Aşık Veysel olduğunu, 
ölümünün 46’ncı yıldönümünde 
Veysel’i andıklarını dile getirdi. Mart 
ayı içerisinde tüm dünyayı önce 
büyük bir infiale, sonrasında derin 
bir yasa boğan saldırının Yeni Ze-
landa’da yaşandığını, hiç şüphesiz 
terörün insanlığa karşı işlenmiş çok 
büyük bir suç olduğunu, bu suçu 

hiçbir dine, hiçbir topluma karşı, bir 
düşmanlığa dönüştürmeden hep 
birlikte kınamaları, dünyaya savaş 
değil, barış ve dayanışma çağrısı 
yapmaları gerektiğini ifade etti.

Böyle bir çağrıyı 85 yıl önce 
bu memleketin toprakları üstünde 
kanlarını dökenlere Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, “Kahramanlar burada 
dost bir vatanın toprağındasınız, 
huzur ve sükûn içinde yaşayınız, 
uyuyunuz. Sizler Mehmetçikle yan 
yana, koyun koyunasınız. Uzak di-
yarlardan evlatlarını harbe gönde-
ren analar, gözyaşlarınızı dindiriniz, 
evlatlarınız bizim bağrımızdadır, 
huzur içindedirler ve huzur içinde 
rahat uyuyacaklardır. Onlar bu top-
raklarda canlarını verdikten sonra 
artık bizim evlatlarımız olmuştur” 
ifadeleriyle gerçekleştirdiğini söy-
ledi.

Özenli üslubuyla dikkat çeken bu 
mektubun, Yeni Zelenda’da yaşanan 
katliamın ardından daha farklı bir 
anlam kazandığını vurgulayan Erel, 
dünyanın tarihini değiştiren Çanak-
kale Savaşı’nda Avusturalya’dan 
ve Yeni Zelanda’dan gelip, Anzak 
Ordusu adı altında Türk askerleriyle 
göğüs göğse çarpışan askerlerin 
analarına 1934 yılında Mustafa 
Kemal Atatürk’ü tarafından gönde-
rilmesinin, dili, dini, ırkı ne olursa 
olsun tüm insanların barış içerisinde 
yaşaması için bir ilham kaynağı 
olduğu gibi dünya lideri olmanın, 
geleceği görmenin de nasıl bir 

anlam ifade ettiğini ortaya serdiğini, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları 
için bunun büyük bir gurur kaynağı 
olduğunu belirtti. 

Birlik ve bütünlüğümüzü 
korumalıyız
Yerel seçimlerin 31 Mart’ta ger-

çekleştirileceğini hatırlatan Erel, çok 
partili yaşama geçtiğimiz dönem-
den beri referandumların haricinde 
Türkiye’nin yaklaşık 20 genel seçim, 
20’de yerel seçim gördüğünü, ülke-
mizin hala payidar olduğunu ve öyle 
kalacağını dile getirdi. Ülkenin hiçbir 
yerinde hiçbir yerel yönetici, bele-
diye başkanı veya meclis üyesinin 
siyasi kanaati, tavrı, tutumu ülkenin 
bütünü için büyük bir tehlike oluş-
turmayacağını ama ülkenin varlığını 
ve milletin birliğini gözetmesi ge-
reken irade siyasi partilerin, siyasal 
yarışın doğal yarışçılarını ağır söz-
cüklerle suçlayıp, ayrılık tohumları 
saçarlarsa ortaya nifak gireceği ve 
işte o zaman ülkede bir sorun orta-
ya çıkabileceğini belirterek, seçimi 
kavgaya, husumete dönüştürmeye 
kimsenin hakkı olmadığını, siyasetin 
birinci sorumluluğunun her şeyden 
önce ve her şeye karşı bu birliği 
ve bütünlüğü korumak, gözetmek 
olduğunu vurguladı. 

Erel, büyük bir demokrasi örneği 
göstererek bu kürsüde belediye 
başkan adaylarımızı ağırladığımızı 
söyleyerek, özgür, rekabete dönü-
şen bir seçim diledi.

Taner
Telcioğlu

Mehmet
Karahaliloğlu

Barış
Erel
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, 31 Mart yerel yönetim seçimleri-
nin hemen öncesinde konuk olduğu Ege 

Bölgesi Sanayi Odası Meclisi’nde kentin 
dinamiklerini öğrenip sorunları çözmek 
için zaman kaybetmeyeceği mesajını 
verdi. Soyer, kendisinden önce 3 dönem 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğun-
da oturan Aziz Kocaoğlu’nun dönemine 
gönderme yapıp, “İzmir’de 15 yıllık bir 
hafıza var. Hizmetlerin kaldığı yerden 
devam etmesi için zaman kaybetmeyece-
ğim. Sorunları çözmek uzun yıllar sürmez” 
dedi. Soyer, merkezi yönetimle uzlaşıcı ve 
barışçı bir dil kullanarak bir arada olacak-
larını da bildirdi.

Millet İttifakı CHP İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere 
giren Soyer, EBSO Meclis toplantısında 17 
başlıkta sunduğu 165 projenin bir yönetim 
anlayışını ortaya koyduğunu belirtirken, 
sanayicilerin katkılarıyla çok daha fazla 
projeyi gerçekleştirmek istediklerini dile 
getirdi. 

Refahın yolu üretimden geçiyor
İzmir’in yaşanabilir bir kent olduğunu 

ancak yatırım yapılabilir bir kent olarak 
da kendini ortaya koyması gerektiğini 
vurgulayan Soyer, “Kentteki refahı büyü-

terek adil paylaştırmak hedefim.  Üretimi 
büyütebildiğimiz sürece refahı büyütebi-
liriz. İzmir’in sanayide, turizmde, tarımda, 
teknolojide, bilişimde üretimini artırması 
mümkün. Bunun için büyükşehir belediye-
sinin bir koordinasyon yapması gerekiyor. 
Yasaların bize verdiği gücü sonuna kadar 
kullanarak hayali kurduğumuz refahı sağ-
lamak istiyoruz. Bunun yolu da üretimden 
geçiyor” dedi.

İzmir’deki organize sanayi bölgelerini, 
fabrikaları ve limanları ziyaret ettiğinde 
çok gururlandığını, özellikle İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki okulun 
umut ve gurur verici olduğunu söyleyen 
Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzmir’e kale derler, demokrasinin, 
cumhuriyetin kalesi. İzmir aslında fabrika-
larıyla kaleyi örmüş. Bizim belediye olarak 
asli görevlerimizden biri yatırımlar için 
alan açmak, yatırım olanaklarını geliş-
tirmek, yatırımı kolaylaştırmak olacak. 
Ekonomik krizler ve benzeri olumsuz 
koşula rağmen, arazi bulamadığı için yatı-
rım yapamayan sanayiciler var. Bir başka 
görevimiz ürünlerin, yarattığınız markala-
rın dünyayla buluşmasına destek olmak. 
Adnan Menderes Havalimanı’nın HUB hali-
ne gelmesi ve İzmir Alsancak Limanı’nın 
revizyonu için işbirliğini geliştireceğiz. 

Soyer zaman kaybetmeyecek

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Meclis Toplan-
tısı’nda seçim 

öncesi projele-
rini sanayicilerle 
paylaşan Tunç 
Soyer, İzmir’in 
yaşanabilir bir 
kent olmasının 
yanında yatırım 
yapılabilir kent 

olarak da kendini 
ortaya koyması 
için çaba göste-
receğini söyledi.
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Çünkü İzmir, Akdeniz çanağında-
ki ticaret hacminin yüzde 30’unu 
yapan bir şehir.”

Katma değerli
organizasyonlar
Tunç Soyer, Gaziemir’deki Fuar 

İzmir’in sadece birkaç uluslararası 
organizasyona ev sahipliği yap-
masını içlerine sindiremediklerini, 
EBSO çatısı altındaki 64 sektörün 
her biriyle uluslararası birçok fuarı 
gerçekleştirmenin mümkün oldu-
ğunu da söylerken, bunun yanında 
uluslararası büyük ödüllü bir yarış-
mayla projelendirecekleri anıtsal 
nitelikte bir kültür merkezi yapmayı 
düşündüklerini anlattı.

İzmir’de e-ticaret merkezi ku-
rulması, tarihi Kemeraltı çarşısının 
dünyanın en eksi ve görkemli açık-
hava alışveriş merkezlerinden biri 
olarak TARKEM işbirliğinde yeniden 
canlandırılması, kruvaziyer turizme 
ağırlık verilmesi, sağlık turizmi kap-
samında memleketinde protez, diş, 
göz, saç ekimi gibi tıp hizmetlerini 
almak istemeyenlerin yanı sıra, ileri 
yaş, termal ve engelli potansiyelinin 
değerlendirilmesi de Soyer’in çalış-
maları arasında yer aldı.

Kırsal kalkınmanın İzmir’in 
önceliklerinden biri olduğunu 
belirten Soyer, “İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin daha önce başlattığı 
kırsal kalkınma projesi var. Çapını ve 
hedeflerini genişleterek Türkiye’ye 
örnek bir tarım politikasını hayata 
geçireceğiz. Tarım ile sanayinin 
buluşturulması için yapılacaklar 
var. Ürünün raf ömrünü uzatma ve 
katma değerini artıracak çalışmalar 
yapılmalı. Mandalina 10 yıl öncesine 
kadar ağaçtan toplanıp pazarda 
satılan bir üründü. Şimdi reçeli, 
marmeladı, pestili, lokumu, likörü, 
şarabı, esansı, kolonyası, gazozu 
ve en son kurusu yapıldı. Ek gıda 
tableti üzerinde çalışmalar sürüyor” 
diye konuştu.

Ortak akılla yönetim
Tunç Soyer, İzmir’de yaşayan 

herkesin kenti sevdiğini, hem kenti 

hem de kendi hayatını iyileştirecek 
fikirlere sahip olduğunu dile geti-
rirken, ortak sevgiyi ortak bilgiyle 
buluşturup ortak akıl yaratacağını, 
yeni kanallar açarak daha fazla 
katılımı mümkün hale getireceğini 
söyledi.

Sanayicilerin yönelttiği sorulara 
da cevap veren Soyer, Karşıyaka ve 
Güzelyalı sahilindeki binaların ye-
nilenmesi konusunda önceliklerinin 
vatandaşın memnuniyeti olduğunu, 
ortak akılla yasal mevzuatın sınırları 
içinde yapılacakları paylayacağını 
belirtti.

Seferihisar’daki orkinos balık 
çiftliklerinin doğru yerde konumlan-
dırılması gerektiğini savunan Soyer, 
asli görevlerinin atalarımızın canları-
nı vererek bıraktıkları bu coğrafyayı 
korumak olduğunu vurguladı.

Raylı sistem ve 
körfezde revize
Soyer, projesi hazır olan Çiğli 

tramvayını revize edeceklerini 
belirterek “Çiğli Tramvayı’nın 
İAOSB’ye, İZBAN hattının da 
İTOB’a girerek burada çalışanlara 
kolaylık sağlaması lazım. Torbalı 
OSB, Pancar OSB ve İTOB’daki 
yol sıkıntıları için gerekli 
çalışmalar yapılacak. Dokuz Eylül 
Üniversitesi’ni şehir merkezine 

bağlayacak Buca-Üçyol, Çiğli 
Tramvayı ve Halkapınar-Otogar 
arası olmak üzere üç yeni metro 
hattı planladık. Trafikle ilgili sonsuz 
çare var. Körfezin kullanımını 4.5 kat 
arttıracağız. Sefer sayılarını arttırıp 
iki yeni feribot alıyoruz. Karşıyaka 
vapur iskelesi önü, Alsancak 
Garı önü ve Basmane’de trafiği 
yerin altına alıyoruz. 111 noktada 
akıllı trafik düzenlemesini hayata 
geçireceğiz. 50 kilometrelik bisiklet 
güzergahı 200 kilometreye çıkacak” 
diye konuştu.

İzmir Körfezi’nin temizlenmesi 
ve su sirkülasyonu konusunda 
Büyükşehir Belediyesi’nin 800 
milyon lira bütçeli projesi olduğunu 
bildiren Soyer, İnciraltı-Konak 
arasındaki atık transfer kanalını 
rahatlatacak bir paket arıtma tesisi 
yapacaklarını anlattı.

İzmir’de kişi başına düşen yeşil 
alanı yaklaşık iki misline çıkartmayı 
istediklerini anlatırken, 2.5 milyon 
metrekarelik yeni yeşil alan hazırlığı 
yaptıklarını, Meles Çayı, Buca’daki 
Portakal Vadisi ile Behçet Uz 
Rekreasyon alanlarının yanı sıra 
Olivelo adında bisiklet kampingi 
olarak kullanılacak, kentlinin de 
kentin içinden çıkmadan piknik 
yapabileceği alanlar hazırlamak 
istediklerini de sözlerine ekledi. 

Girişimcinin önüne çıkan bürokrasi engelinin ortak irade ile aşıla-
bileceğini belirten Soyer, “İzmir’in yatırımcılarının daha çok yatırım 
yapmasının önünü açacağız. İzmir’deki genç işsizlik rakamları bizim 
için üzüntü verici. Turizmde zavallı bir noktadayız. Gelen turist Ber-
gama’ya, Efes’e gidiyor. Liman’dan Kadifekale’ye çıkan bir güzergah 
hayal edin. Birçok yerde mucize yaratmamız gerekmiyor. Potansiyeli 
görünür kılıp öne çıkararak kentin refahını yükseltmek mümkün. 
BM’nin Dünya Bankası’nın ve pekçok kuruluşun uluslararası organi-
zasyonlarına talip olacağız. EXPO’yu bu sefer almak mümkün. İzmir’i 
dünya tanımıyor. Tanıttıkça, gücünün, potansiyellerinin ortaya çıktı-
ğını göreceğiz. İzmir bir dünya kenti olacak. Dünyanın en iyi bilinen 
100 marka kentinden biri olacak. Bu bir hayal değil. İzmir, Silikon 
Vadisi’nun bulunduğu San Fransisco’dan daha iyi imkanlar sunuyor, 
yüksek teknolojiye ev sahipliği yapabilir. Yüksek teknolojiyi üreten 
sağlık sektörünü hayata geçirebiliriz. Konuya odaklanmak, hedeflemek 
gerekiyor” dedi.

Marka kent hedefi
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Meclis Başkanı Salih Esen, Yönetim 

Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’i makamında ziyaret ederek başarı 
dileklerini iletti. EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, “İzmir’e yeni üretim 
alanları kazandırılması, katma değerli 
üretimin artması, başta ekonomi olmak 
üzere kentin her alanda Türkiye ve 
dünyada hak ettiği konuma yükselmesi 
için elimizden gelen her türlü katkıyı 
koyacağız. Bu yöndeki projelerinizi 
destekleyeceğiz” dedi.

İzmir’de ziyaret ettikleri ilçe belediye 
başkanlarının ‘Tunç Başkanımızla uyum 
içinde çalışacağız’ sözlerine de dikkat 
çeken Ender Yorgancılar, “İlçe belediyeleri 
bilmelidir ki; Büyükşehir olmazsa ilçe 
belediyelerimiz de olmaz. Bu nedenle, 
uyum içinde çalışmak ve Büyükşehir’e 
destek olmak onların sorumluluğu” 
ifadelerini kullandı.

EBSO Yönetiminin Konak 
Belediyesi’ne yaptığı ziyarette Meclis 
Başkan Yardımcıları Işın Yılmaz ve Hakkı 

Attaroğlu, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları İbrahim Gökçüoğlu ve Muhsin 
Dönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp 
Sevimli, Ateş İlyas Demirkalkan, Hakan 
Ürün, İdil Yiğitbaşı, Metin Akdaş, Atilla 
Sevinçli, Aytekin Öztaş, ve Arda Yüksel ile 
Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu da hazır 
bulundu.

Soyer: İzmir’i birlikte 
büyüteceğiz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tunç Soyer de, kente ilişkin konularda 
EBSO’nun bilgi birikimi ve uzmanlığından 
yararlanacağını bildirdi. Soyer, “Beraber 
yapacağımız çok iş var. İzmir’de hizmet 
ürettiğimiz her alanda, organize 
sanayi bölgelerinde her zaman İzmir 
Büyükşehir Belediyesi sizin yanınızda 
olacak. Nerede var olmak, nerede çözüm 
üretmek istiyorsanız yanınızda olacağız. 
Siz, İzmir’de kendinizi çok daha güçlü, 
çok daha farklı ve var hissedeceksiniz. 
Bunun zeminini hazırlayacağız ve birlikte 
çalışacağız. İzmir’i birlikte büyüteceğiz” 
dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Birlikte çalışma
birlikte çözüm

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 

Yorgancılar, Mec-
lis Başkanı Salih 

Esen, Meclis 
Başkanlık Divanı 

ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 

İzmir Büyükşehir, 
Konak, Bornova, 

Aliağa ve Me-
nemen Belediye 

Başkanlarını 
ziyaret ederek 
görevlerinde 

başarılar diledi.
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personeline de seçimlerin ardından 
yeni bir heyecan geldiğini belirten 
Soyer, şöyle konuştu:

“Biz bunu büyüteceğiz, 
güçlendireceğiz. Burada çalışan 
herkes burada yaptığı işi İzmir için 
milli bir mesele olduğunu, vicdani 
bir mesele olduğunu düşünerek 
çalışmaya başlayacak. İnanın, İzmir 
önce Büyükşehir Belediyesi’nin 
personeli değiştikçe değişecek. 
Genel Sekreterinden temizlik 
personeline kadar olan zincirde 
hikayeyi biz burada değiştireceğiz. 
Herkes şevkle çalışacak. Bu, 
bürokratik süreçlerin de aşağı 
çekilmesine sebep olacak. Kentin 
daha temiz olmasına, ulaşım 
sorunlarının çözülmesine sebep 
olacak.”

Batur’a EBSO’dan tebrik 
ziyareti: Yanınızdayız
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Meclis Başkanı Salih 
Esen, Yönetim Kurulu ve Meclis 
Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte 
31 Mart’taki yerel seçimlerde 
Konak Belediye Başkanı seçilen 
Abdül Batur’u ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarılar diledi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, “Belediye 
başkanlarının, seçildikten sonra 
belediyeyi tanımaları ve işe nereden 
başlayacaklarını tespit etmeleri, 
bir süre kaybı oluşturuyor. Abdül 
başkanın böyle bir sorunu yok” 
dedi.

Batur’un tecrübeli ve 

belediyeciliğe hakim bir kişi 
olduğuna işaret eden Ender 
Yorgancılar, aralarında yıllara 
dayanan bir dostluk bulunduğunu 
da vurgularken, “Konak Belediye 
Başkanı olarak seçilmesinden dolayı 
tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu 
olsun. Her zaman yanındayız. Biz 
Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak 
belediyelerle her zaman iş birliği 
içerisinde ve iç içe olduk. Konak’taki 
çalışmalarda da üzerimize düşen 
ne varsa yapmaya hazırız” diye 
konuştu.

En önemli çalışmamız 
kentsel dönüşüm olacak
Konak Belediye Başkanı Abdül 

Batur da, “Konak için yapacak çok 
işimiz var” dedi.

Seçim sürecinde kendisinin 
de EBSO’yu ziyaret ederek 
projelerini paylaştığını hatırlatan 
Batur, “Narlıdere’de 20 yıllık 
belediyecilik tecrübemizden sonra 
yeni bir heyecanla Konak’ta hiç 
ara vermeden çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Tarihi değer ve 
misyonu olan mahalleler dışında 
eski binalar çok. Ayakları yere basan 
planlamalarla, vatandaşlarımızı 
asla mağdur olmayacağı kentsel 
dönüşüm için gerekli tespitleri 
yaparak süratle çalışmalara 
başlayacağız” dedi.

Konak Belediye Başkanı Batur, 
Kemeraltı, Basmane, Agora ve 
bu tarihi bölgelerdeki değerlerin 
ortaya çıkarılmasına da öncelik 
vereceklerini, TARKEM ile işbirliği 
içinde hareket edeceklerini 

belirtirken, “Kemeraltı, UNESCO’nun 
Dünya Kültür Mirası listesine 
kabul edildiğinde biz de yerel 
yönetim olarak elimizden geleni 
yapacağız. Daha güzel işleri 
gerçekleştirebilmek için İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Tunç Soyer ile omuz omuza 
çalışacağız” ifadelerini kullandı.

EBSO’dan Bornova’ya şube
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ve Meclis Başkanı Salih 
Esen ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Bornova Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ’u ziyaret ederek 
yeni görevinde başarılar diledi. 
Yorgancılar ile İduğ, Bornova’ya 
EBSO’nun bir şubesinin açılması için 
çalışma başlatma kararı aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı 
Salih Esen ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Bornova Belediye Başkanı 
Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret etti. 
Yorgancılar, İduğ’un Bornova 
Belediye Başkanı seçilmesinden 
büyük bir mutluluk duyduğunu dile 
getirdi.

Mustafa İduğ’un Ege 
Otomotivciler Derneği (EGOD) 
Başkanlığı zamanında yaptığı 
çalışmalarla fark yarattığını 
söyleyen Yorgancılar, “Çünkü hep 
işe konsantre oldular. Bornovalılar, 
fark yaratan bir belediyeciliği 
görecekler bu dönemde. Bundan 
önceki dönemlerdeki belediye 
başkanlarımız da iyi işler yaptılar. 

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a ziyaret
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Ama Mustafa İduğ bunun 
üstüne 2-3 taş daha koyacak. 
Dürüstlüğünü, çalışkanlığını 
biliyoruz” dedi.

Birliğin enerjisi
Bornova Belediye Başkanı 

Mustafa İduğ da, “Benim en büyük 
avantajım sizler olacaksınız” 
diyerek, “Burada büyük bir danışma 
kurulu var. EBSO Meclisi İzmir’in 
parlamentosu, İTO da aynı şekilde. 
Böyle bir danışma kurulu kimde 
var ki? Birlikteliği sağladığımız 

anda sinerji otomatik olarak ortaya 
çıkacak” dedi.

Bornova Belediye Başkanı 
Dr. Mustafa İduğ, meslek 
odaları, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla yapılacak 
işbirliklerinin önemine dikkat 
çekerek, EBSO Başkanı Ender 
Yorgancılar’dan Bornova’ya bir 
şube açmalarını istedi. İduğ, EBSO 
Şubesi’nin açılması konusunda 
Bornova Belediyesi olarak destek 
vermeye hazır olduklarını söylerken 
Yorgancılar da bu konuda gerekli 

hazırlıkların yapılması için anında 
ilgililere talimatını verdi. Nitelikli 
elaman yetiştirme konusunda da 
birlikte çalışma kararı alındı.

Kadınlar ve eğitime 
özel önem
Bornova Belediye Başkanı 

Mustafa İduğ, EBSO heyetiyle 
yaptığı görüşmede ilçede 
yaşayanlara müjde olacak 
projeler hakkında da bilgi verdi. 
Kadınların iş hayatına katılmalarının 
önemine dikkat çeken İduğ, onları 
desteklemek üzere kreş ve oyun 
merkezlerini hayata geçireceklerini, 
kadın üretim kooperatifini 
başlatacaklarını bildirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın Sanayi 4.0 için Eğitim 
4.0 söylemine de atıfta bulunan 
Mustafa İduğ, “Üniversite sınavında 
40 matematik sorusunun iki 
tanesini yapabilen bir gençlik var. 
Akıllı fabrikalar dönemi başlıyor. 
Ama bu fabrikaların kullandığı 
teknolojiyi kullanacak nitelikte 
insan yok. Bu gençliğin mutlaka 
eğitim konusunda öne çıkması 
lazım. BELGEM dershanemizi 
büyütüp olanaklarını geliştireceğiz, 
dershanemiz aracılığıyla arka 
sokaklardaki çocuklarımızın 
eğitimlerine katkı koyacağız” diye 
konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a ziyaret

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a ziyaret
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Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’a ziyaret

Bornova Belediye Başkanı 
İduğ, hizmette verimlilik için 
kaymakamlık, belediye ve emniyet 
müdürlüğünü içine alan entegre bir 
hizmet binasını hayata geçirmeyi 
hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Aliağa’da projelere devam
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Aliağa’da belediye 
başkanlığına yeniden seçilen Serkan 
Acar’a kutlama ziyaretinde bulundu. 
Acar’a “hayırlı olsun” dileklerini 
ileten Yorgancılar, “Deneyimli 
Başkana yeni dönem çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Aliağa 
OSB’mizin de bulunduğu ilçede 
sanayiciyi ilgilendiren projelerde, 
aktivitelerde EBSO olarak 
belediyemizle birlikte çalışmaya 
hazırız” dedi.

Aliağa Belediye Başkanlığı’na 
ikinci kez seçilen Serkan Acar da, 
ilçedeki yenilikler ve gelişmelere 
ilişkin paylaşımlarda bulundu. 
Aliağa’nın sanayi ve limanlar 
açısından Türkiye’de önemli bir 
yere geldiğine dikkat çeken Acar, 
“Petkim, Star Rafinerisi’nden 
sonra ikinci bir petrokimya tesisi 
kuracağını açıkladı. Tüpraş kapasite 
artırımı planlıyor. Aliağa OSB’de 
yatırımlar hızlı bir şekilde ilerliyor. 
Dokuz Eylül Üniversitesi’ne 
bağlı olarak Meslek ve Çevresel 
Hastalıklar Hastanesi’nin temeli 
atıldı. Almanya standartlarına göre 
hazırlanan hastanede teşhis ve 
tedavi ünitelerinin yanı sıra ciddi 

bir Ar-Ge merkezi olacak. Ege 
Üniversitesi bir kampüs kurma 
kararı aldı. Çandarlı’ya kadar 
gidecek otoyolun açılışı 9 Eylül’de 
yapılacak. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, 2 yıla kadar İzban’ın 
Bergama’ya kadar uzanacağı 
sözünü verdi. Bu hat aynı zamanda 
Aliağa OSB’yi de rahatlatacak. Gemi 
söküm sektöründe de Avrupa’da 
tekiz. Kentimize değer katmaya 
yönelik çalışmalarımız sürüyor” diye 
konuştu.

Sanayi bölgeleri 
Menemen için avantaj
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, sanayi bölgeleri ve 
ulaşım imkanlarının Menemen için 
büyük avantaj teşkil ettiğini söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Meclis Başkanı Salih 
Esen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte Menemen’in yeni seçilen 
Belediye Başkanı Serdar Aksoy’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İzban’ın Menemen’den 
geçmesinin ilçenin ulaşımı ve 
çevresindeki yerleşim yerleriyle 
bağlantıları açısından büyük önem 
taşıdığını belirten EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“Buranın bir avantajı da organize 
sanayi bölgeleri. Hem ağırlıklı 
olarak deri sanayicilerinin faaliyet 
gösterdiği İzmir Serbest Bölgesi 
hem de Menemen Plastik İhtisas 
OSB, iş imkanlarını artırıyor. 
İnsanların yaşadığı yerde çalışmasını 
sağlıyor. En eski meslek olan testi ile 

topraktan mutfak ve süs eşyalarının 
yapımının da bir küçük sanayi 
sitesi veya organize sanayi bölgesi 
çatısı altında toplanması, satışın 
dışında insanların hafta sonlarını 
değerlendirebilecekleri merkeze 
dönüştürülerek ürettiklerini 
çağdaş bir ortamda tüketicilere 
ulaştırabilecekleri hale getirilmesi 
gerekiyor. Demiryolu hattının 
Aliağa, Bergama hatta Çandarlı’ya 
uzatılması Menemen’in cazibesini 
daha da artıracaktır” dedi.

Menemen Belediye Başkanı 
Serdar Aksoy da, ilçenin gelişime 
açık yapısına dikkat çekti. 
Menemen’e yatırım yapılması, 
istihdam imkanlarının artırılması 
gerektiğini belirten Aksoy, kültür 
ve sanat aktiviteleriyle de sosyal 
yaşamın desteklenmesini savundu. 
Serdar Aksoy, sanayinin yanı 
sıra yöreye özgü el sanatlarının 
geliştirilmesi amacıyla Doğa 
Köy bölgesinde Testi Köy projesi 
bulunduğunu hatırlatırken, 
“Burada hem üretim yapılması 
hem de köyde yaşayan kadınların 
istihdamının sağlanmasını 
hedefliyoruz. Butik nitelikteki Testi 
Köy projesi gerçekleştiğinde o 
bölge bir çekim merkezi haline 
gelecek. Ayrıca kent merkezindeki 
otobüs garajını da başka yere 
taşıyıp, boşalan yeri de tekstil ve 
mandıra işletmeleriyle birlikte 
rekreasyon alanı haline getirerek 
böylelikle aynı zamanda yeni 
bir ekonomik aktivite merkezi 
kazandırmayı planlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu’nun kente ve ülkeye 
hizmetlerinin devam edeceğine 
inandığını söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’a 
veda ziyaretinde bulunan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, görüşmede 15 yıllık 
dönem içerisindeki yapılanları 
özetledi ve görev sürecinde yakın 
ilişki ve konuların çözümünde 
işbirliği içinde oldukları EBSO’ya 
teşekkür etti.  EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ise Aziz Kocaoğlu’nun görev 
süresi içinde kendisini İzmir’e 
adadığını,  ailesi ve işinden vakit 
ayırarak İzmir’e çok değerli ve 
unutulmayacak hizmetlerde 
bulunduğunu belirtti. 

Bayrak yarışı
İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart 
seçimlerinin ardından sona eren 

başkanlık görevi öncesi Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’na veda 
ziyaretinde bulundu. Başta EBSO 
olmak üzere 15 yıl boyunca 
birlikte çalıştıkları kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcilerine, sivil 
toplum örgütü ile meslek odaları 
temsilcilerine teşekkür eden İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, "Bu bir bayrak yarışı. 
Meslek değil. Biz vatandaşımıza 
hizmet ettik. Biraz dinleneceğiz. 
Yüzümüzün akıyla geldik, 
yüzümüzün akıyla gidiyoruz. 
Bir hayalim var. Nasıl İzmir 
Modeli'ni ortaya koyarak kentin 
yol haritasını kardıysak, gönüllü 
bir ekiple Türkiye'nin yol haritasını 
belirleyecek bir çalışma yapmak 
istiyorum" dedi.

İzmir için el ele verdik
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar da bu 
dönemin bir veda olmadığını, Aziz 
Kocaoğlu’nun İzmir’de önemli izler 
bıraktığını ve Türkiye’ye örnek 
bir Belediye Başkanı olduğunu 
hatırlattı. Başkan Yorgancılar, 

“EBSO olarak Sayın Kocaoğlu’nun 
desteğini hep hissettik. Kentimiz 
için elele verdik.  Sayın Kocaoğlu, 
başkanlığının yanında, dostluğuyla 
da her zaman fark yarattı. Bunun 
bir veda değil, bir başlangıç 
olacağını düşünüyorum. Sayın 
Kocaoğlu’nun bundan sonra 
da İzmir’e hizmetlerinin devam 
edeceğinden şüphemiz yok” dedi.   

15 yıl belediye başkanlığının 
önemli bir süre olduğunu 
vurgulayan Başkan Yorgancılar, 
“Bu süre içerisinde Sayın Kocaoğlu 
ailesinden, işinden ciddi derecede 
fedakarlıkta bulundu. Kendini 
İzmir’e adadı.  İzmir’e önemli 
eserler kazandırdı. Unutulmayacak 
hizmetler yaptı.  Ancak en önemlisi 
İzmir’de yaşayanların gönüllerine 
girmeyi başardı. Bu her başkana 
nasip olmaz” diye konuştu.  

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ziyaret anısı olarak 
Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Sevimli 
ile birlikte Aziz Kocaoğlu’na, 
Mevlana’nın hoşgörü temalı el 
yapımı cam deniz kasesini hediye 
etti.

Yorgancılar: 

Kocaoğlu’nun 

hizmetleri 
devam 
edecektir
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
İzmir ekonomisine dair sunumu, 

Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyaji-
ma’ya ilham kaynağı oldu. Son dönemde 
İzmir’de Japon yatırımlarının artmaya 
başlamasından duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Büyükelçi Miyajima, “Türki-
ye’deki görev sürem boyunca Japonya’da 
İzmir’i öne çıkarmak için azami gayret sarf 
edeceğim” dedi.

Japonya Ankara Büyükelçisi Miyajima, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret ede-
rek, İzmir sanayisi ve ekonomisine ilişkin 
görüşmelerde bulundu. EBSO’nun NACE 
kodlarına uygun olarak gıdadan tekstile, 
makineden elektroniğe, otomotiv yan 
sanayinden petrokimya ve yenilenebilir 
enerjiye kadar 64 değişik sektörde 5 bin 
civarında üyesine Avrupa odaları kalite-
sinde hizmet verdiğini belirten Yorgan-
cılar, Türkiye Çevre Ödülü, Ege Bölgesi 
Kalite Ödülü, Türkiye Mükemmellik Ödülü 
ile Asya Pasifik’in En İyi Odası ödülünün 
de sahibi olduğunu vurguladı. 

Türkiye’nin; toplam 1.5 milyar nüfusun, 
25 trilyon dolar gayri safi milli hasılanın, 
8 trilyon dolarlık ticaret hacminin merke-
zinde yer aldığını, dünyanın 4’te 1’ine 4 
saatten kısa uçuş süresinde ulaşma imkanı 

bulunduğunu da bildiren Yorgancılar, 
uygun yatırım ortamı nedeniyle 58 bin 418 
yabancı sermayeli şirketin Türkiye’yi tercih 
ettiğini dile getirdi.

En avantajlı yer
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yor-

gancılar, 8 bin 500 yıllık bir geçmişe 
sahip olan İzmir’in 4.2 milyon nüfusuyla 
sosyoekonomik gelişmişlik açısından 
Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olduğu-
na işaret ederken, İstanbul’dan sonra en 
büyük ticaret merkezi niteliğine de dikkat 
çekti. Ender Yorgancılar, İzmir’in yatırıma 
hazır organize sanayi ve serbest bölgeleri, 
eğitimli iş gücü, lojistik imkanları, iklimi, 
sosyal ve kültürel yaşamıyla yatırım için 
en uygun şehir olduğunu bildirdi.

İzmir’in 2-3 saat uçuş mesafesinde 8.1 
milyar dolarlık, 3-5 saat uçuş mesafesinde 
de yaklaşık 14 milyar dolarlık dış ticaret 
hacmine ulaşım imkanı bulunduğunu 
kaydeden Yorgancılar, “Türkiye’nin toplam 
sanayi üretiminin yüzde 7’sini gerçek-
leştiriyoruz. Türkiye’nin ihracatında 9.2 
milyar dolarla yüzde 6, ithalatta 9.8 milyar 
dolarla yüzde 4.2 pay sahibiyiz. İzmir’de 
işgücünün yüzde 32’si sanayi sektöründe 
istihdam ediliyor ve toplam istihdamdaki 
payımız da yüzde 5.6 oranında” ifadelerini 
kullandı.

Yorgancılar’ın
İzmir sunumu
Japonya
Büyükelçisine
ilham kaynağı

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 8 

bin 500 yıllık bir 
geçmişe sahip 

olan İzmir’in 4.2 
milyon nüfusuy-
la sosyoekono-
mik gelişmişlik 

açısından 
Türkiye’nin 

üçüncü büyük 
şehri olduğuna 
işaret ederken, 

İstanbul’dan 
sonra en büyük 
ticaret merkezi 

niteliğine de 
dikkat çekti. 

Japonya’nın An-
kara Büyükelçisi 

Akio Miyaji-
ma, ülkesinde 

İzmir’in yatırım-
cılar tarafından 
tanınması için 

çaba gösterece-
ğini bildirdi. 
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Ender Yorgancılar, 2 bin 553 
yabancı sermayeli şirketin yatı-
rım için İzmir’i seçtiğini ve imalat 
sektöründe yer alan yatırımcıların 
oranının kenti Türkiye’de ilk sıraya 
taşıdığını belirtirken, “ABD'li araştır-
ma kuruluşları Brookings Enstitüsü 
ve JP Morgan Chase tarafından 
hazırlanan 'Global Metro Monitor 
2014' raporuna göre İzmir, dünyanın 
en hızlı büyüyen ikinci kenti seçil-
miştir. Japon sermayeli yatırımlar 
olarak sağlık sektöründe Lansinoh, 
ulaşımda Yusen Logistics, gıdada 
Nippon Ham Group ve Ajinomo-
to, makinede Denso ve Yanmar, 
kimyada Kansai Altan, Toyo İnk ve 
Sun Chemical, tütünde JTI dikkat 
çekiyor” diye konuştu.

İzmir’den halen 29 havayolu fir-
masının 27 ülkede 51 farklı noktaya 
doğrudan seferler gerçekleştirdiği-
ni, Adnan Menderes Havalimanı’nın 
yılda 25 milyon yolcuya hizmet 
verebilecek kapasitesi bulunduğunu 
anlatan Yorgancılar, “Direkt uçuşlar 
ülkeler ve kentler arasındaki ticari 
ilişkilere ivme kazandırmada büyük 
önem taşıyor. İstanbul’dan da Tok-
yo’ya direkt seferler olması ticare-
timiz için büyük avantaj. İzmir’den 
de direkt seferler düzenlenmesinin, 
yatırımlar başta olmak üzere ekono-
mik ilişkileri ülkelerimiz arasındaki 
dostluğu perçinleyecek seviyelere 
ulaştıracağına inanıyorum” dedi.

Hayran kaldı
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi 

Akio Miyajima, ülkesinde İzmir’in 
yatırımcılar tarafından tanınması 
için çaba göstereceğini bildirdi. 
İzmir’e üçüncü kez gelmesine rağ-
men kısa süreli ziyaretleri nedeniyle 
yeterince tanıyacak fırsatı bulama-
maktan dolayı üzüldüğünü söyleyen 
Büyükelçi Miyajima, “Sayın Başkan, 
sizin sunumunuz İzmir’in potansi-
yeli ve yatırımcıların neden İzmir’i 
seçmeleri gerektiği konusunda çok 
önemli bilgiler içeriyor. Bu şehrin 
ayrı bir gücü ve çekiciliği var. Daha 
önce Türkiye’de ziyaret ettiğim 29 
şehir arasından çok etkilendiğim 

Gaziantep gibi İzmir’in de Japonlar 
tarafından yeterince bilinmediğini 
düşünüyorum. Bu nedenle Japon-
ya’da İzmir’i öne çıkarmak için bu-
radaki görev sürem boyunca azami 
gayret göstereceğim” dedi.

Ülkesinde düzenlenecek 2020 
Olimpiyat Oyunları vesilesiyle çok 
sayıda turist beklediklerini ifade 
eden Miyajima, Tokyo yakınlarında 
bir havaalanı daha açılmasının plan-
landığını, hatta Tokyo-İzmir arası 
direkt seferler düzenlenmesi için 
yetkili kurumlar nezdinde girişimler 
yapıldığından haberdar olduğunu 
söyledi.

Büyükelçi Miyajima, 2014 yılın-
dan bu yana İzmir’de artan Japon 
yatırımlarından duyduğu memnu-
niyeti de dile getirdi. Türkiye ve 
Japonya arasında STA müzakereleri 
olduğunu da söyleyen Akio Miyaji-

ma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Haziran ayında Osaka’da 
yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi 
vesilesiyle Japonya’ya yapacağı 
ziyaret sonrasında önemli adımların 
atılmasını beklediğini vurguladı.

Japonya Ankara Büyükelçisi 
Miyajima’nın EBSO ziyaretine İnci 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Neşe Gök de eşlik etti. Akio Miyaji-
ma, Türkiye’de otomotiv tedarik sa-
nayinin köklü firması İnci Holding ile 
dünya akü devi Japon GS Yuasa‘nın 
iştiraki İnci GS Yuasa’nın ortaklığı-
nın dördüncü yılında Manisa’daki 
üçüncü fabrikasının açılış törenine 
de katılmaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu, bunun sadece bir açılış 
töreni değil, adeta Türkiye-Japonya 
ilişkilerinin bir kutlaması mahiye-
tinde olmasından da ayrıca onur 
duyduğunu söyledi.

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, Belarus 
ile ekonomik ilişkile-
rin iki ülke arasında-
ki dostluğa yaraşır 
düzeye çıkarılması 
gerektiğini söyledi.

Belarus İstan-
bul Başkonsolosu 
Aleksei Shved, 
İzmir Fahri Konsolosu Murat Reha Yorgancıoğlu ile birlikte Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gökçüoğlu ile bir araya geldi. Konuklara EBSO ve İzmir’i tanıtan eko-
nomik bir sunum yapan İbrahim Gökçüoğlu, 2018 yılı rakamlarına göre 
Türkiye’nin Belarus’a 439 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirip 193 
milyon dolarlık ithalat yaptığını, İzmir’in rakamlarının ise 13.1 milyon 
dolarlık ihracat, 11.3 milyon  dolarlık ithalat olduğunu söyledi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, “Ülkelerimiz arasındaki 
632 milyon dolarlık dış ticaret hacminin öncelikle sektörel işbirlikleriyle 
milyar dolara ve daha yukarılara çıkarılmasını arzu ediyoruz. Kenti-
mizin bu ticaretten alacağı payı artırmak için işbirliğine hazırız” dedi. 
Belarus İstanbul Başkonsolosu Shved de, ülkesi ile Türkiye arasındaki 
ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere çaba gösterdiğini anlattı.

Belarus ile yeni dönem
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Bosna Hersek 
Başbakanı Denis 
Zvizdić, Ege 

Bölgesi Sanayi Oda-
sı (EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret 
ederek, hem işbirliği 
hem de yatırım çağrısı 
yaptı. EBSO Başkanı 
Yorgancılar da, Bosna 
Hersek’le ticaret 
hacminin her geçen 
gün arttığını bunda im-
zalanan serbest ticaret 
anlaşmasının büyük 
faydasının olduğunu 
ifade etti.

Bosna Hersek Başbakanı Zviz-
dić, beraberinde ülkesinin İzmir 
Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak 
ve Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer 
Çilek ile birlikte Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaretinde yeni yatırım 
fırsatları hakkında bilgi verdi. Baş-
bakan Zvizdić, “Bosna Hersek’te 
yatırım yapılabilecek en önemli sek-
törler ulaşım, enerji, sanayi, bilgi-i-
letişim ve turizm. İzmirli sanayicileri 
en kısa süre içinde Bosna Hersek’e 
davet ediyorum. Bosna Hersek 
yatırım için giderek daha cazip hale 
geliyor. Türkiye’den Bosna Hersek’e 
yapılacak yatırımlar için çok doğru 
bir zaman” dedi. 

Bosna Hersek’teki yatırımların 
gerçekleştirilmesinin hızlı bir sürede 
mümkün olabileceğini belirten 
Başbakan Denis Zvizdić, “Bosna 
Hersek, hem Avrupa’da hem de 

Avrupa dışında yer alan ülkeler 
açısından ilgi çekici konuma geldi. 
İhracatımızın yüzde 75’i Avrupa 
Birliği’ne yapılıyor. Batıda Almanya, 
Avusturya, Hollanda, İtalya, doğu-
da ise Türkiye önemli partnerimiz. 
Özellikle Türkiye ile bu yılsonunda 2 
milyar Euro’luk bir ticaret hacmine 
ulaşmayı bekliyoruz, işbirliklerimizi 
geliştirelim” diye konuştu.

Yorgancılar: Ortak proje ve 
yatırımlar için çalışacağız
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar da, “Sayın Başba-
kan ile temaslarına vesile olan EBSO 
Onur Üyesi ve Türk sanayisine hiz-
metleriyle, Bosna Hersek İzmir Fahri 
Başkonsolosu olarak uzun yıllardır 
iki ülke arasındaki ilişkilerin geliş-
tirilmesine önemli katkılar sunan 
duayen büyüğümüz Sayın Kemal 

Baysak’a özel olarak 
teşekkür ediyorum. 
Bosna Hersek bize çok 
yakın ülkelerden biri, 
her iki ülke Cumhur-
başkanlarının başlat-
tığı birçok ortak proje 
ve çalışma grupları 
mevcut.  2002 yılında 
imzalanmış olan ser-
best ticaret anlaşması 
(STA) sonucunda ürün-
lerimizi karşılıklı olarak 
gümrüksüz gönderme 
imkanı ve 50’den fazla 
Türk firmasının Bosna 
Hersek’te tutarı 150 
milyon doları geçen 

yatırımları bulunuyor” dedi.

İzmir’in payı artmalı
Türkiye ile Bosna Hersek ara-

sındaki ticaret hacminin istenilen 
boyutta olmadığını da hatırlatan 
Başkan Yorgancılar, 660 milyon 
dolarlık ticaret hacmi içinde İzmir’in 
payının sadece 55 milyon dolar ol-
duğunu, İzmir’den plastik ve demir 
ihraç edilirken, Bosna Hersek’ten 
ise katı ve sıvı yağ ithalatı yapıldığı 
bilgisini verdi.

İzmir’in yatırım iklimi ve avan-
tajlarına ilişkin bir sunum da yapan 
Ender Yorgancılar, “Sayın Başbaka-
nın daveti üzerine en yakın zaman-
da Bosna Hersek’i ziyaret etmek 
için bir organizasyon konusunda 
Saraybosna’daki ticaret ve sanayi 
odası ile görüşerek ortak bir çalışma 
yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek’ten işbirliği
ve yatırım daveti
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir ile İtalya 

arasındaki dış ticaret hacminin 
arzu edilen seviyelere ulaşması 
için direkt uçak seferleri konulması 
ve vize konusunun çözüme 
kavuşturulması gerektiğini söyledi.

İtalya’nın İzmir Konsolosu 
Valerio Giorgio, kentte göreve 
başlamasının ardından Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ı makamında 
ziyaret etti. Giorgio’yu kutlayan 
Yorgancılar, EBSO’nun kurumsal 
yapısı, çalışmaları ve İzmir’e ilişkin 
ekonomik sunumunda, Türkiye’de 
faaliyet gösteren 1449 İtalyan 
sermayeli firmadan 144’ünün 
İzmir’de bulunduğunu ve EBSO 
üyesi sanayicilerin pek çoğunun 
İtalya ile ticaret yaptığını söyledi. 
Ender Yorgancılar, “Türkiye ve İtalya 
arasında toplam 19.6 milyar dolarlık 
ticaret hacmi bulunuyor. İzmir’in 
buradaki payı da 1 milyar dolar 
civarında. Ancak İzmir’den İtalya’nın 
hiçbir şehrine direkt uçak seferi 
bulunmuyor. Buradan İtalya’ya 
gitmek normalde 2 saat olmasına 

rağmen İzmirli bir işadamının 
ulaşması aktarmalarla birlikte 5 
saati buluyor. Direkt uçuşla zaman 
kayıplarının önüne geçilse ticaret 
hacmi büyük ivme kazanır, bir anda 
1.5 milyar dolar artar. En azından 
Mart ve Ekim ayları arasında 
haftada 2-3 kez Milano’ya direkt 
uçuş olmalı” dedi.

İş dünyasının vize konusunu da 
gündeme getiren EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, “İtalya 
ile sürekli iş yapan firmalarımız bile 
uzun süreli vize almakta güçlük 
çekiyor. Bu da ülkelerimiz arasındaki 
ekonomik ilişkilere sekte vuran bir 
husus” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak yakın geçmişte 
Milano Ticaret ve Sanayi Odası 
(Formaper) ile İzmir Pastacılar ve 
Fırıncılar Derneği, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin ortaklığında Güçlü 
Kadın Güçlü Ekonomi projesini 
hayata geçirdiklerini hatırlatırken, 
dezavantajlı bölgelerde yaşayan 
100 kadına ilgi ve yetenekleri göz 
önünde bulundurularak girişimcilik 
ve mesleki eğitimle iş yaşamına 
kazandırdıklarını anlattı.

İzmir’i tanıtacak
İtalya’nın İzmir Konsolosu 

Giorgio da, görev yapacağı 
önümüzdeki 4 yıl boyunca 
İzmir ile İtalya arasındaki 
ilişkileri güçlendirmek için çaba 
göstereceğini vurguladı. İzmir’e 
gelmesinden bu yana geçen 
çok kısa sürede en çok duyduğu 
konuların vize ve direkt uçuş 
olduğunu belirten Giorgio, bu 
konularda da ülkesi nezdinde 
gerekli girişimleri yapacağı sözünü 
verdi.

Valerio Giorgio, “Türkiye 
sadece İstanbul’dan ibaret değil. 
İzmir çok önemli bir şehir ve 
buradaki imkanları tanıtacağım. 
İki ülke arasındaki ticaretin 
daha da gelişmesi amacıyla 
EBSO’nun işbirliği, İzmir İtalyan 
Ticaret Odası’nın da katkılarıyla 
iş dünyasını bir araya getirecek 
organizasyonlar yapılması faydalı 
olacak. Enerji ve inovasyonu 
önemsiyorum. Bazı şirketleri 
ziyaret ettim ve bölgedeki 
İtalyan yatırımcı firma sayısının 
çok olmasından da memnuniyet 
duyuyorum” dedi.

İtalya ile 
ekonomik 
ilişkilerde 
yeni bir 
sayfa
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
yönetimi, 'Bölgesel İşbirlikleri Geliş-
tirme Vizyonu' kapsamında Eskişehir 

Sanayi Odası (ESO) yönetimi ile bir araya 
geldi. EBSO ve ESO yöneticileri sanayici 
için yapılacak iş birliklerinin mesajını verdi. 

Eskişehir Sanayi Odası’nı İzmir’de 
ağırlamaktan ve yeni diyalog çalışmaları 
içinde olmaktan mutluluk duyduklarını 
belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, "ESO Başkanımıza ve 
ESO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür 
ederiz. Ülkemiz sanayisi ve ekonomisi-
nin güçlenmesine ilişkin görüşlerimizi 
paylaştık. Bölgeler arası yapılabilecekleri 
değerlendirmek bizim için çok önemli. Ül-
kemiz ancak üretimle büyüyüp kalkınacak 
ve bunun için de işbirlikleri sağlayacağız. 
Reel sektörün üretim çabalarını devletin 
de desteklenmesiyle başarabiliriz" dedi.

Yeni yatırımların 
adımları
ESO Yönetim Kurulu 

Başkanı Celalettin Kesik-
baş da, bölgeler arası iş-
birliklerine ayrı bir önem 
verdiklerinin, bunun da 
karşılıklı yeni yatırımlar ve 
projeler için iyi bir zemin 
oluşturacağının altını 
çizdi. Kesikbaş, "İşbirlik-
leri oluşturmak, karşılıklı 
görüş alışverişinde bulun-
mak ve şehrimiz sanayisi-
nin gelişimine katkı sağla-
mak için EBSO ile bir 
aradayız. Ayrıca şehrimi-

zin sanayi potansiyelini daha geniş kitlele-
re tanıtmak ve imkanlarımızı anlatmak için 
EBSO’un değerli yöneticileri ile buluştuk. 
Çünkü yapılabilecek her türlü işbirliği, yeni 
yatırımlara da vesile olacaktır. Bölgesinde 
sanayiye hizmet eden EBSO’un birikimi 
çok değerli, bu bağlamda bölgesel olarak 
pek çok işbirliği ve sistematik çalışmalar 
gerçekleştirebiliriz. Bu ilk adımlar ümit 
ediyoruz ki ilerleyen günlerde daha da 
artacaktır" diye konuştu. 

Eskişehir Sanayi Odası’nın EBSO 
ziyaretinde EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hakan Ürün ile İdil Yiğitba-
şı da hazır bulundu. ESO Yönetim Kurulu 
Başkanı Kesikbaş’a, Başkan Yardımcısı 
Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Recep 
Taşel, Gürhan Albayrak, Evren Şahin, ESO 
Genel Sekreteri Volkan Günaydın ve ESO-
ABİGEM Genel Müdürü Ahmet Özyazıcı 
eşlik etti.

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

(EBSO) 
Yönetimi, 
‘Bölgesel 
İşbirlikleri 
Geliştirme 
Vizyonu’ 

kapsamında 
Eskişehir 

Sanayi Odası 
(ESO) Yönetimi 

ile bir araya 
geldi, sanayici 
için yapılacak 
iş birliklerinin 
mesajını verdi.

Sanayicilerden güçbirliği
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar “Avrupa’nın 

ilk 5 üreticisi arasında yer alan 
Ravago Petrokimya’nın bölgemizde 
bulunması son derece önemli. Bu 
birlikteliğimizi yerel yönetimler ve 
diğer yerel dinamikler ile biraraya 
getirerek iş birliklerini arttırabiliriz” 
dedi. Ravago Grup Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Onur ise, 
“Ravago Petrokimya, birleşim 
sonrası toplam 45 bin metrekare 
kapalı alan üzerinde faaliyet 
gösteren 3 üretim tesisi ve 300’ü 
aşkın çalışanıyla Ravago’nun 
bünyesindeki en büyük ikinci üretim 
tesisi konumuna ulaştı. İzmir’de 
olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

1998 yılından bu yana Türkiye’de 
yaptığı yatırımlarla plastik 
sektörünün önemli oyuncularından 
biri haline gelen Ravago Petrokimya 
A.Ş.’yi ziyaret eden EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ve Aliağa Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Tezcan, karşılıklı işbirliği konularında 
görüşmeler yaptı.

Hedef, yeni işbirlikleri
Ravago Petrokimya A.Ş.’nin 

sektöründe dünya çapında bir 
isim olduğunu hatırlatan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“İzmir’de böyle önemli firmaların 
bulunması gücümüze güç katıyor. 
Bu üst klasmandaki firmaların 
varlığından yerel yönetimlerin de 

haberdar olması önemli. İki tarafı 
ortak platformlarda bir araya 
getirerek yeni iş birlikleri konusunda 
fikir alışverişinde bulunmalarını 
sağlamamız gerekiyor. Bundan 
sonraki çalışmalarımız bu yönde 
olacak” dedi.

Ravago Grup Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Onur ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
belirterek, “Ravago Petrokimya 
birleşim sonrası toplam 45 bin 
metrekare kapalı alan üzerinde 
faaliyet gösteren 3 üretim tesisi ve 
300’ü aşkın çalışanıyla Ravago’nun 
bünyesindeki en büyük ikinci üretim 
tesisi konumuna ulaştı. İzmir’de 
olmaktan mutluyuz”  dedi.

Türkiye’ye ve İzmir’e 
inandıklarını vurgulayan Onur, 
“Türkiye’nin başta petrokimya 
olmak üzere birçok sektörde önemli 

potansiyeli var. Bizlerde grup 
olarak uzun yıllardır yatırımlarımızı 
arttırarak sürdürüyoruz. Ravago 
Petrokimya önümüzdeki 3 yıl için 
en büyük hedefi dış pazarlardaki 
satışlarını arttırarak kuvvetli bir 
marka stratejisi yürütmektir” diye 
konuştu.

Büyüklerin adresi
Yabancı yatırımcıların çekim 

merkezi haline geldiklerini söyleyen 
ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Tezcan da, “Dünya pazarında 
söz sahibi firmaların talepleri ile 
karşı karşıyayız. Özellikle büyük 
parsellere sahip olmaları sayesinde 
bu talepleri karşılayabilecek 
yapıdayız. Ravago Petrokimya 
başta olmak üzere, ALOSBİ’ye yeni 
katılan firmalarla gücümüze güç 
katıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya devi RAVAGO ile işbirliği
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
soğutma sanayicilerinin KOBİ 
destekleri, nitelikli eleman 

ve sektör çalışanlarının mesleki 
yeterlilik belgeleri konularının 
çözümü için destek verecek.

Ege Soğutma Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği (ESSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Güray 
Korun ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
ziyaret ederek yürüttükleri 
projelerle sektörün çözüm bekleyen 
konularını aktardı. 

Soğutma sanayi çalışanlarının 
belgelendirilmeleri amacıyla 
mesleki yeterlilik ve akredite 
sınav merkezi üzerinde çalışmalar 
yapıldığını belirten ESSİAD Başkanı 
Korun, AB Florlu Sera Gazları 
(F-Gaz) Yönetmeliği kapsamındaki 
cihazlardan sorumlu işletmeci ve 
servis teknisyenleri başta olmak 
üzere sektörü ilgilendiren 4 çalışma 
konusu belirlendiğini söyledi. Güray 
Korun, çok kısa bir sürede mesleki 
yeterlilik belgelendirilmesi açısından 
zorunluluk haline gelecek konulara 
ilişkin eğitim, belgelendirme 
ve akredite sınav merkezlerinin 
İzmir’de de açılmasına yönelik 
girişimlerde ESSİAD olarak aktif 
görev almak istediklerini bildirdi.

Bina yönetim sistemlerinin de 
sektörün gündeminde ağırlıklı 
bir yer tuttuğunu anlatan Korun, 
“Uluslararası rekabette geride 
kalmamak için, meslektaşlarımızın 

bir binanın tasarımından 
işletimine kadar sürecin tamamen 
dijital olarak programlanması 
ve işletilmesine doğru geçiş 
yapmasını sağlamak amacıyla çaba 
gösteriyoruz. Çünkü yurt dışında 
bu projeler çıkıyor. Dijital tasarım 
yapamıyorsanız, montaj ya da 
işletme yapamıyorsanız projelere 
dahil olamıyorsunuz. Türkiye’de 
zorunluluk olmamasına rağmen 
piyasa koşullarının yarattığı durum, 
kalite ve rekabet ortamını da 
beraberinde getiriyor. Bununla ilgili 
kütüphaneye sanayicilerimiz kendi 
ürünlerini tanımlamalı. ABD’de proje 
yapan birisi eğer duman tahliye 
kapağı ya da duman damperi diye 
arama yaparsa Türk sanayicilerinin 
ürünleri de önüne gelecek. Bununla 
ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.

ESSİAD Başkanı Korun, bina 
yönetim sistemlerinin ürün 
başına ödeme, kayıt ücreti ve 
yıllık kontrol bedelleri nedeniyle 
ulaştığı yüksek maliyetleri 
karşılayabilmek için devlet 
desteklerine ihtiyaç duyduklarını 
da bildirdi. KOSGEB’den Ur-Ge 
projesi kapsamında destek almaya 
çalıştıklarını, bütün üyelerin 
devletin ve özellikle KOSGEB’in 
desteklerinden yararlanmasını 
sağlayacaklarını söyleyen Korun, 
sektörün nitelikli eleman ihtiyacını 
karşılamak için de üniversitelerle 
diyaloglarını güçlendirdiklerini 
belirtti.

Birlikte yapalım
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, ESSİAD’ın mesleki 
yeterlilik belgeleriyle ilgili işlemleri 
TOBB’a bağlı MEYBEM ile 
birlikte yapmasının daha uygun 
olacağını söyledi ve “Süreci, bizim 
imkanlarımızdan faydalanarak 
işletin” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer ile Meslek 
Fabrikası’nda sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu elemanlara yönelik kurslar 
hakkında olumlu görüşmeler 
yaptıklarını bildiren Yorgancılar, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında 
imzalanan protokolle her ilde 
bir meslek lisesinin iş dünyasının 
sorumluluğunda olmasına ilişkin 
çalışmalar kapsamında İzmir’de 
Çınarlı Anadolu Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nin belirlendiğini 
hatırlatırken, “Nitelikli elemanların 
yetişmesi için mevcut ve olması 
gereken sistemi ayrıntılarıyla ele 
alacağız. Bugün öyle meslek liseleri 
var ki, öğrenci mezun olduğunda o 
işi bulma imkanı yok. Çünkü öyle bir 
iş yok. Ama öyle sektörler var ki iş 
potansiyeli çok yüksek. Bunları iyi 
sınıflandırmamız gerekiyor. Bunu 
yaptıktan sonra Türkiye’de hem 
mesleksizlik hem de sektörlerin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman 
sorununa, dolayısıyla işsizliğe 
parmak basmış olacağız” dedi.

EBSO’dan soğutma
sanayicilerine destek
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Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ile ilişkilerini 
güçlendirerek sürdürecek.

EGSD’nin Hayati Ertuğrul 
Başkanlığındaki 12. Dönem Yönetim 
Kurulu, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ile Meclis Başkanı Salih 
Esen'i makamında ziyaret etti. EGSD 
Başkanı Ertuğrul, EBSO Meslek Komiteleri 
ile Meclisindeki tekstil ve hazır giyim 
sektörünün temsilcilerinin aynı zamanda 
EGSD üyesi olduklarını belirterek, “Yeni 
dönemde iki kurumun ilişkilerinin daha 
da güçlenmesi yönünde çalışmalar 
yürüteceğiz” dedi. 

Sektörün önemli bir sivil toplum 
kuruluşu olarak başta EBSO olmak 
üzere tüm Oda ve kurumlarla ilişkileri 
güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen 
Ertuğrul, “EBSO da bu kurumlardan 
bir tanesi. Umuyorum yeni dönemde 
iki kurumun ortaklaşa yapacakları 
işler olacaktır. İlişkilerimizi daha da 
güçlendirmemiz şart” ifadelerini kullandı. 

Sektörün en önemli STK’sı
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren ve EGSD’nin yeni yönetimini 
kutlayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar da, EGSD’nin sektöre 
hizmet veren en önemli sivil toplum 

kuruluşlarının başında geldiğine 
dikkat çekti. Yorgancılar, “Kentimizin 
ekonomisine önemli katkılar sağlayan 
üyeleri ile EGSD, İzmir’e gelinlik fuarını 
da kazandırdı. Son derece faydalı ve 
değerli bir sivil toplum kuruluşu. EBSO 
olarak kendileri ile işbirliği yapmaktan 
memnuniyet duyarız. Yeni yönetime ve 
yeni başkan Hayati Ertuğrul’a görevinde 
başarılar dilerim” dedi.

Özellikle eğitim ve istihdam 
konusunda ilk ortak projenin Nisan ayında 
başlayacağını belirten Ender Yorgancılar, 
“Bu projenin başarısı diğer sektörlere de 
örnek olacak” diye konuştu.

EGSD’den EBSO ziyareti
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Adnan YILDIRIM
Türk Eximbank 
Genel Müdürü
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İhracatçılarımıza, imalatçılarımıza, 
sanayicilerimize kullandırdığımız krediler 
için üç tür kaynağa sahibiz. Merkez 
Bankası, Bankamızın öz kaynağı ve yurt 
dışından temin ettiğimiz fonlar verdiğimiz 
desteklere kaynak oluşturuyor. 2018’de 
ihracata verdiğimiz 44,2 milyar doların 
kaynağını bu fonlar oluşturuyor.

Banka olarak her yılsonunda 
bir sonraki yıl için stratejilerimizi 
belirliyoruz. İhracata verdiğimiz desteği 
artırma hedefimiz için kendimize bir 
yol haritası belirliyoruz. Finansman 
stratejilerimizde -ihracatçılarımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda- yurt dışından 
uygun maliyetli fonların payını artırmak 
önemli bir yer tutuyor. İhracatçılarımıza 
desteğimizi artırmak için uluslararası 
piyasalardan sağladığımız fonlar büyük 
önem arz ediyor. 

2019’da yurt dışı fon temininde önemli 
ilerlemeler kaydettik. Sene başında 5 yıl 
vadeli 500 milyon dolar değerinde tahvil 
ihracı gerçekleştirdik. Şubat ayında İslam 
Kalkınma Bankası’na bağlı ITFC’den 380,5 
milyon dolar kredi sağladık. Mart ayında 
ise dünyanın en büyük bankası olan Çinli 
ICBC’den orta vadeli 350 milyon dolar 

kredi temin ettik. Son olarak da Nisan 
ayında Londra’da Mitsubishi UFJ Financial 
Group (“MUFG”) koordinatörlüğünde, 
bankalar konsorsiyumundan 
sağladığımız sendikasyon kredisini 
imzaladık. 630 milyon Amerikan 
Doları tutarında gerçekleşen ve yüzde 
141 oranında çevrilen bu krediyi bir 
önceki sendikasyona göre 20 baz 
puan daha uygun maliyetle sağladık. 
Böylelikle yılbaşından beri yurt dışından 
sağladığımız tüm bu fonların tutarı           
2 milyar doları buldu. Bu tutarı ihracat 
için, ihracatçılarımızın ihtiyaçları için 
kullandırmaya başladık.

İKB’ye bağlı finansman 
şirketleriyle verimli görüşmeler 
gerçekleştirdik

Sendikasyon töreni için Londra’ya 
gitmeden önce İslam Kalkınma 
Bankası’nın (İKB) 44. Yıllık toplantısı 
için Fas’ın Marakeş şehrindeydik. 
Bankamız Türkiye’de İKB ile en çok 
çalışan banka. Türk Eximbank olarak 
yakın coğrafyamızla ilişkilerimizi sıcak 
tutmaya özen gösteriyoruz. Nisan 
ayının başında gerçekleştirdiğimiz bu 

Uluslararası ilişkiler ve 
yurt dışı fonlara erişim

İhracata 
verdiğimiz 

desteğin daha 
güçlü, verimli 
ve kapsamlı 
olması için 

tüm şartlar bir 
önceki döneme 
göre daha da 
iyiye gidiyor. 



37NİSAN 2019

EGE’DEN

program kapsamında, ihracatçılara 
sağlanan desteğin arttırılması 
amacıyla İKB Grubu üyeleriyle 
görüştük. Proje finansmanı, 
ticaretin finansmanı, sigorta ve özel 
sektörün finansmanı sektörlerinde 
çalışan Islamic Development Bank 
(IDB), International Islamic Trade 
Finance Corporation (ITFC), Islamic 
Corporation for the Insurance of 
Investment and Export Credit 
(ICIEC) ve Islamic Corporation for 
the Development of the Private 
Sector (ICD) ile yeni işbirlikleri 
geliştirmek üzere bir toplantı dizisi 
gerçekleştirdik. 

Toplantılarda Türkiye’nin yakın 
coğrafyasına olan ihracatının 
artırılması ve Türk müteşebbislerinin 
ülkemize döviz kazandırıcı 
işlemlerinin teşvik edilmesi konuları 
görüştük. Bankamızın son dönem 
faaliyetleri ile mali durumuna ek 
olarak Türkiye ekonomisi ve Türk 
bankacılık sektörüne ilişkin güncel 
gelişmeleri aktardık.

Görüşmelerimizde
somut kazanımlar 
elde ediyoruz 
Tüm görüşmelerde 

somut kazanımlar elde 
etmeye çabalıyoruz. ICIEC ile 

gerçekleştirilen 
toplantıda 
ICIEC garantisi 
ile sağlanacak 
200 milyon 
Euro tutarında 
kulüp kredisinin 
son aşamaları 
üzerine görüştük. 
Böylelikle özellikle 
Afrika’da Türk 
müteahhitlerinin 
üstlendiği işlerde 
risk paylaşımı 
için gündemdeki 
projeler hakkında 
fikir alışverişi yaptık.

Tüm bunlara 
ilave olarak ICD 
koordinatörlüğünde 
sağlanacak 
orta-uzun vadeli 
İslami yapıda bir 
sendikasyon kredisi için çalışmaları 
başlattık. Yine bu kapsamda İKB’nin 
yakın çalıştığı kurum ve bankaların 
ortak işlem gerçekleştirmelerini 
kolaylaştırmak için ICD’nin kuracağı 
platform için işbirliği anlaşması 
imzaladık.

Hem sendikasyonumuz hem 
de İslam Kalkınma Bankası 
görüşmelerimizde şunu açıkça 

gördük: Türkiye ekonomisine 
güven Ağustos ayında yaşadığımız 
sorunlu döneme göre hızla 
iyileşiyor. Bu iyileşme sayesinde de 
maliyetlerimiz düşüyor. İhracata 
verdiğimiz desteğin daha güçlü, 
verimli ve kapsamlı olması için tüm 
şartlar bir önceki döneme göre 
daha da iyiye gidiyor. Sıçramak için 
uygun bir zeminde ve doğru bir 
zamandayız.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu, ülkemizde 

artık büyüme modelinin odağının 
“bilgi bazlı sanayi” olması gerektiğini 
söyledi.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı 
(EGEV), Ege Üniversitesi,  Havacı-
lık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 
(HUKD) ve Sürdürülebilir Havacılık 
Derneği (SARES) tarafından ortak-
laşa düzenlenen uluslararası katılımlı 
Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları, 
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) 
Çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.

Gökçüoğlu: Değişimden
uzak kalamayız
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, özel-
likle son birkaç yıldır, batının yeniden 
üretime talip olmasıyla doğu-batı re-
kabetinin zemin ve nitelik değiştirerek 
gündemden düşmediğini hatırlattı. 
Üretimin geleneksel yöntemler yerine 
ileri teknolojiyi kullanmaya başladı-
ğını, yüksek katma değerli ürünler 
üretildiğini belirten Gökçüoğlu, “Bu 
dönüşüm genel olarak Sanayi 4.0 

olarak adlandırılsa da, hepinizin takip 
ettiği gibi şehirlerden topluma kadar 
tüm alanlarda değişimi zorlayan bir 
anlayışa sahip. Bu anlayış, büyük mar-
kaları otomasyona iterken, şehirleri 
akıllı, ülkeleri dijital ve fabrikaları da 
karanlık bir formata dönüştürmekte. 
Böylesine bir değişimden uzak kalma-
mız mümkün olabilir mi?” dedi.

“Üretim yoksa kalkınmak hayaldir” 
söylemini Türkiye gündemine taşıyan 
EBSO’nun 2015 yılından itibaren 
yoğun şekilde Sanayi 4.0 ve dijitalleş-
me altyapısının kurgulanmasına ilişkin 
farkındalık çalışmalarına başladığını, 
‘Uyum sağlayamayan kaybedecek’ 
ve ‘Bilgi çağının ötesine hazırlanın’ 
içeriğiyle hazırlanan kitabı ülke ge-
nelinde ilgili kesimlere dağıttığını 
hatırlatan İbrahim Gökçüoğlu, bu 
konuda yapılan anket çalışma-
sında da Sanayi 4.0’ın yüzde 
90’a yaklaşan oranda fır-
sat olarak görülme-
sinin ‘fırsat mı, 
tehdit mi?’ 
endişelerini 
de sonlan-
dırdığını 
anlattı.

Bilgi bazlı sanayi
İbrahim Gökçüoğlu, ülkemizde 

artık büyüme modelinin odağının 
“bilgi bazlı sanayi” olması gerektiği-
ni savunurken, bugün ileri teknoloji 
ihracatının imalat ürünleri ihracatı 
içindeki payı; Türkiye’de sadece 
yüzde 3.5’larda iken, dünya ortalama-
sının yüzde 17’lerde olmasına dikkat 
çekti. Gökçüoğlu, “EBSO olarak; 
kendimize misyon edindiğimiz Sanayi 

4.0 sürecini anlatır-
ken her zaman 
Eğitim 4.0’ın 

altını çizdik ve 
ayrı düşünü-

lemeyeceği 
vurgu-

sunu 

İzmir’den Ankara’ya
Silikon Vadisi mesajı
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yaptık. Teknolojide öne çıkan, katma 
değerli üretim ile refah seviyesini 
artıran toplumların eğitimdeki başarı-
larına baktığımızda doğru orantılı bir 
ilişki olduğunu çok açık görmekteyiz. 
Her gün değişen teknoloji ve ihtiyaç-
lar doğrultusunda kendini yenileyen, 
sonu olmayan bir süreçte, birey olarak 
da, firma ve kurum olarak da, ülke 
olarak da mutlaka sistemin içinde 
kalmalıyız. Güzel ülkemizin yarınları 
için, sürdürülebilir başarı ve sürdürü-
lebilir üretim için başka da şansımız 
yok” dedi.

Dijital hizmet dönemi
EBSO’nun hizmet kalitesini 

her geçen gün artırdığını belirten 
Gökçüoğlu, kurumsal dijital yolculuk 
sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar-
dan örnekler gösterirken, “Üyelerimi-
ze aidat ödemesinden belge ve bilgi 
güncellemeye kadar birçok işlem için 
online hizmet veriyoruz. Onaya gön-
derilecek taleplerin karşılanabilmesi 
için de mesai saatleri dışında online 
olarak talep alıyoruz. Oda içinde özel 
yazılımlarla süreçlerimizi yönetiyoruz. 
Anketlerimizi online yapıyor, raporla-
rımızı, yayınlarımızı, bilgilendirmeleri-
mizi aktif bir şekilde web sayfamızdan 
kamuoyuna sunuyoruz” diye konuştu.

İzmir havacılık ve bilgi
teknolojileri merkezi olsun
EGEV Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Ali Susam da, İzmir ve Ege 

Bölgesi’nin ABD’deki Silikon Vadisi 
modelinin kurulması için her şeye 
sahip olduğuna işaret ederek, Anka-
ra’dan bu konuda adım beklediklerini 
söyledi.

Türkiye’nin yeni havalimanının hiz-
mete girdiği, F-35 ve S-400 tartışma-
larının yaşandığı bir dönemde ulusal 
savunma sanayinin bir kez daha 
ülke için ne kadar önemli olduğunun 
ortaya çıktığını ifade eden Susam, 
“Savunma sanayi ve uzay teknoloji 
alanlarında çok önemli dönemden 
geçiyoruz. Ulusal bir savunma sanayi 
ve o sanayiye bağlı bir kalkınma mo-
delini benimseyerek kendi ayaklarımız 
üzerinde durmamız gerektiği çok 
açık” dedi.

TBMM’de 8 yıl Sanayi Ticaret 
Bilgi Teknoloji Komisyonu’nda görev 
yaptığını ve Ege ve İzmir’in merkezi 
hükümetten stratejik hedefler konu-
lup destek aldığı sürece her alanda 
hızlı bir kalkınma gerçekleştirebilece-
ğini gördüğünü anlatan Susam, “İzmir 
ve Ege Bölgesi insan kaynağı, limanı, 
ticaret hacmi, yenilenebilir enerji kay-
nağı ve binlerce yıla dayanan birikime 
sahip. İstanbul, Antalya, Kocaeli gibi 
şehirler kendi alanlarında bugüne 
kadar birçok desteği aldı. İzmir, 
Bilgi teknolojileri, havacılık ve uzay 
teknolojileri konusunda kümelenme 
çalışmaları için çok uygun. Silikon 
Vadisi kurulması için her türlü özelliği 
barındırıyor. Ankara’nın yaptığımız 
çalıştaydan mesaj alacağına, İzmir’in 
sanayicilerimizin de desteği ile ileri 
teknoloji, havacılık ve savunma sanayi 
alanında merkez olabileceğine inanı-
yorum” diye konuştu.

PLM Mükemmellik
Merkezi İzmir’de
Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof Dr. Mehmet Ersan ise, üniversite 
olarak havacılık kümelenmesi ve PLM 
konusunda öncülük yaptıklarına işaret 
ederek, Türkiye’de de yeni açılan 
havalimanı ve bu alandaki yatırım-
ları ile son dönemde öne çıktığını 
söyledi. 2015 yılında PLM Mükem-
mellik Merkezi’ni kuran ilk üniversite 
olduklarını anımsatan Ersan, “Sanayi-

ye iyi bir eğitim ve araştırma ortamı 
oluşturmak için ticari PLM yazılım 
programları merkezimize kazandırıl-
mıştır. Sanayi için PLM Yüksek Lisans 
programı ilk uygulayan üniversiteyiz. 
Bu programda 36 öğrencimiz var 
ve ilk mezunlarımızı verdik. Bundan 
sonra da bu alandaki desteklerimizi 
sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 

Alman Profesör Eigner
sunum yaptı
SARES Başkanı Hikmet Karakoç 

ise açılış konuşmasında bugüne kadar 
yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler 
verirken, havacılık, savunma sanayi ve 
uzay teknolojileri alanında farkındalık 
yaratmak ve bu alandaki yatırımların 
artması konusunda önemli hizmetleri 
hayata geçirdiklerini söyledi.

Almanya Kaiserslautern Üniver-
sitesi’nden Davetli Konuşmacı Prof. 
Dr. Martin Eigner de sunumunda 
havacılık ve uzay kümelenmesi ile 
ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi 
verirken, Almanya’da bu konuda yapı-
lan çalışmaları anlattı. 

Çalışmalar irdelendi
Moderatörlüğünü EGEV Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam’ın 
yaptığı oturumda EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, DİK Solutions CEO’su 
Selim Kuzu ve Murat Arda Çakmak 
da bu alanda yaptıkları çalışmaları 
anlattılar.

Havacılık, Sanayi 4.0, PLM ve Diji-
talizasyon konusunda ülkemiz sanayi 
ve ileri gelen kurumlarının vizyonu, 
yaptıkları, alınan tedbirler, gelecekten 
beklentiler konularında Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege 
İhracatçı Birlikleri, Organize Sanayi 
Bölgeleri, Serbest Bölge temsilcileri 
ve TAİ/TEİ gibi kurumların uzmanları, 
Ege Üniversitesi ve ilgili üniversi-
telerin öğretim üyeleri tarafından 
irdelendi. Çalıştayda ayrıca havacılık 
sektöründeki Sanayi 4.0 uygulamala-
rı, nesnelerin interneti gibi son dönem 
sanayi devrimi olarak kabul edilen 
konuların havacılık sektöründeki yan-
sımaları değerlendirildi. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 
Sanayi 4.0'a giden yolda, KOSGEB'in 
KOBİ'lere sunduğu ve 300 bin lirası 

hibe olmak üzere 1 milyon liraya kadar 
çıkan dijitalleşme destekleri bilgilendirme 
toplantısına ev sahipliği yaptı. KOSGEB 
tarafından KOBİ Gelişim Destek Programı 
kapsamında yayınlanan İmalat Sanayi 
Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin 
Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital 
Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin 
Artırılması seminerinde, İzmir'de imalat 
sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren 
işletmelere proje teklif çağrısı hakkında 
ayrıntılı bilgiler verildi.  

Ayak uyduramayan kaybeder
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Ku-

rulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğ-
lu, dijital gelişmelere ayak uyduramayan 
üretici ve sektörlerin yok olmaya mahkum 
olduğunu belirterek, “Cep telefonuyla 
önce Ericsson ve Motorola markalarıyla 
tanıştık. Şimdi hiç biri piyasada yok. Ge-
lişmeye ayak uyduramadığınızda, dünya 
markası da olsanız yok oluyorsunuz. Bunu 
gözden kaçırmadan işletmelerinizde gün-
cellemeye başlamanız gerekiyor” dedi.

Yazılımsız cihaz, 
cihazsız yazılım olmaz
Sanayi 4.0 denilince ayrı bir algı yan-

lışlığı oluştuğunu ve sadece yazılım olarak 
düşünüldüğünü dile getiren Gökçüoğlu, 
“Sanayi 4.0 sadece yazılım değildir. Ciha-
zınız yoksa yazılımın kıymeti yok. Cihaz 
sadece yazılımsız, yazılım da cihazsız 
olmaz. Hepsini birden bizler üretmeye 
başlarsak yerli ve milli olabiliriz. İthal 
edilen komponentler, yabancı ülkelerde 
onları üreten firmaların kendi kodları ve 
şifreleriyle geliyor. Ama sadece yazılım 
ağırlıklı bir algı yaratırsak sizin yazdığı-
nız yazılım onu çalıştırmayabilir. Bunları 
uçaklarda ve savunma sanayinde özellikle 
görüyoruz. Bu noktada Türkiye’de büyük 
bir pazar var” ifadelerini kullandı.

Bu bakış açısıyla projeler hazırlanır-
sa bugün küçük bir proje yapılıp süreç 
ilerledikçe geliştirilebileceğini söyleyen 
Gökçüoğlu, “KOSGEB her başlık altında 
firmalara destekler vermeye başladı. Proje 
kültürü oluştuğu zaman firmada ona göre 
altyapılar yapılmaya başlanır. Dijitalleş-
meye adapte olmayan KOBİ’ler süreci 
takip edemez ve rekabet etme şansı yok. 
Dünya rekabet üzerine oluşturulmuş” diye 
konuştu.

İzmir imalatta söz sahibi olabilir
KOSGEB'in yeni vizyonu ve yol hari-

tasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan 
KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Levent 
Arslan, İzmir'in ithal edilen birçok ürünün 

KOBİ’lere 
dijitalleşme 
çağrısı

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı 
Gökçüoğlu, 

dijital gelişme-
lere ayak uydu-

ramayanların 
yok olmaya 

mahkum ola-
cağını söyledi.
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imal edilmesi noktasında 
Türkiye'de söz sahibi ola-
bileceğini söyledi. Arslan, 
"Son iki yıllık döneme 
bakıldığında KOSGEB'in 
çehresinde vermiş olduğu 
destek ve hizmetlerde 
önemli bir yeniden yapı-
landırma sürecine girmiş 
bulunuyoruz. Bunların da 
meyvelerini geçen yılın 
sonu ve bu yılın başında 
almaya başladık. KOSGEB 
olarak yeni vizyonu-
muzda temel noktada 
yerli teknoloji imalatı 
ürünlerinin yerleştirilmesi ile ilgili 
çok önemli iki destek modelimizi 
uygulamaya koyduk. Biri teknoya-
tırım destek programı bir diğeri de 
strateji ürün destek programıydı. 
Her iki destek programı kapsamın-
da İzmir ili olarak önemli çalışmalar 
gerçekleştirdik. Yüksek oranda ithal 
edilen birçok ürünün İzmir'de imal 
edilmesiyle ilgili çok sayıda proje 
aldık” dedi. 

Ar-Ge aşamasını tamamlamış ve 
teknolojik ürün olarak değerlendiri-
lebilecek bir dizi ürünü de teknoya-
tırım destek programı kapsamında 
İzmir’de desteklemeye başladıkla-
rını aktaran Arslan, “Özellikle ileri 
girişimcilik destek modelimizle 
birlikte imalat yapmak isteyen ya da 
ileri teknoloji alanlarında çalışmak 
yapmak isteyen işletmelerimize ver-
diğimiz desteği 50 bin liradan 300 
bin liraya kadar çıkarttık" bilgisini 
verdi.

KOSGEB İzmir Güney Müdürü 
Oğuz Kılınç da, bilgi teknolojilerini 
kullanmanın, dijitalleşmenin gittikçe 
arttığı dönemde çıktıkları destek 
çağrısının önemini vurguladı. Sanayi 
4.0 sürecinde büyük verinin top-
lanması ve kontrolüyle maliyetleri 
azaltmanın rekabette avantaj sağ-
ladığını belirten Kılınç, “Teknolojiyi 
geliştirenler ve kullananların suna-
cağı projeler, sanayicilerimizin belli 
bir altyapıyı oluşturmaları bizim için 
çok kıymetli. Bilgisayar alımı, sensör 
ve bulut teknolojileri kullanımı da 

destek çağrımızın kapsamına gire-
bilir. Bu nedenle projelerin dikkatle 
hazırlanması önemli. Her adımda 
KOSGEB olarak yanınızda olacağız. 
İzmir’den ne kadar çok işletmemiz 

bu desteklerden fayda-
lanırsa kentimiz için o 
kadar kazanç görüyoruz” 
dedi.

Teknoloji 
geliştiren ve 
üretenlere destek
Dijitalleşme destek-

leriyle ilgili sunumların 
ardından KOBİ Uzmanları 
Cafer Gilik ve Mehmet 
Çağan Sarı, dijitalleşme 
destekleriyle ilgili sunum-
larının ardından katılımcı-
ların sorularını yanıtladı.

KOSGEB akıllı dijital teknoloji 
geliştirici KOBİ’lere ve imalatçı KO-
Bİ’lere yönelik iki çağrıya çıktı. İki alt 
başlıktan oluşan yeni çağrı ile aynı 

Levent
Arslan

Oğuz
Kılınç

Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi 
sektörü KOBİ’lerinin proje sunabileceği konu başlıkları:
• Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve 
   İmalat Sanayinde Kullanımı
• İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
• İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
• İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
• Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika 
   Sistem ve Bileşenleri
• İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

İşletmeler hangi konularda 
başvurabilecek?
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zamanda ilk defa açık 
kaynak kodlu yazılımların 
kullanımı teşvik edilerek 
yaygınlaştırılacak. İmalat 
sanayi sektöründe milli 
imkanlar ağırlıklı olarak 
dijitalleşme için; yerli ve 
yetkin teknoloji gelişti-
ricisi KOBİ envanterini 
genişletmeyi, imalat 
sanayi KOBİ’lerinin yerli 
teknoloji geliştiricilerle 
işbirliği öncelikli olmak 
üzere dijitalleştirilmiş iş 
süreci sayısını arttırmayı 
hedefleyen projelere 
destek için başlangıç olarak toplam 
250 milyon liralık bütçe belirlendi.

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili 
ürün ve çözüm geliştiren elektronik, 
bilişim, makine imalat sektörlerin-
deki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; 
imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 di-
jital teknolojiden birini veya entegre 
çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte 
içeren ürünlerinde, yazılımlarında 
katma değer arttırıcı iyileştirmeler 
yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün-
lerini, yazılımlarını ticarileştirmek 
için proje sunabilecek

İşletmeler 300 bin TL’lik geri 
ödemesiz, 350 bin TL’lik geri öde-
meli destek alabilecekler. Destek 
oranı yüzde 60 olmakla beraber, 
yerli malı makine kullanılması halin-
de artı yüzde 15 destek daha verile-
cek. Proje çağrısının toplam bütçesi 
100 milyon lira olarak belirlendi. 

Birden fazla 
proje ile katılım
İşletmeler; büyük verinin analitik 

yöntemlerle işlenmesi ve imalat 
sanayinde kullanımı, imalat sana-
yinde nesnelerin interneti, imalat 
sanayinde otonom robot teknolo-
jileri, imalat sanayinde akıllı sensör 
teknolojileri, yapay zekâya dayalı 
siber fiziksel akıllı fabrika sistem 
ve bileşenleri ve imalat sanayinde 
siber güvenlik konularından biri 
veya birden fazlası için başvuru 
yapabilecekler. Üretim prosesleri-
nin izlenmesi, kontrolü, planlaması, 

esnek ve akıllı imalat yapılması, 
dijital süreç yönetimi, stok yöneti-
mi, bakım-enerji kullanımı ve hata 
önleme gibi alanlarda işletmelere 
katkı sağlayacak projeler destek 
kapsamında olacak. Desteklenecek 
gider konusunda ise personele yö-
nelik olarak 100 bin TL’lik bir destek 
söz konusu olacak. Makine teçhizat 
olarak 250 bin TL’si hibe, 250 bin 
TL’si geri ödemeli olmak üzere top-
lam 500 bin TL, yazılım ile ilgili ise 
100’er bin TL’lik destek alma imkanı 
var. Personel desteğinden en fazla 4 
tane personel için yararlanılabiliyor 
ve mezun olma durumlarına göre 
personellerimizin destek limitleri 
değişiklik gösteriyor. Makine teçhi-
zatlar yeni olmak zorunda. Firma-
ların e-KOBİ veri tabanına kayıtlı 
olmaları, KOBİ Bilgi Sistemi üzerin-
den başvuru formunu doldurmaları 
ve çağrıda belirtilen niyet mektubu, 
personel bilgileri, proforma fatura-
lar ve bunun gibi belgelerin sisteme 
yüklenmesi gerekiyor.

Proje destek üst limiti; geri 
ödemesiz 300 bin TL, geri ödemeli 
ise 700 bin TL olmak üzere toplam 
1 milyon TL’ye ulaşıyor. Temel 
kıstasların yanı sıra bu çağrıya 
başvurabilmek için ayrıca 2018 
yılı bilanço esasına göre defter 
tutmamız gerekirken, net satış 
hâsılatının en az 500 bin TL olması 
gerekiyor.

Yarışma usulü
KOSGEB-KOBİGEL dijitalleşme 

çağrısı kapsamındaki 
desteklerden 
yararlanmak için 
2 Mayıs’a kadar 
başvurulabilecek. 
Müdürlük tarafından 
yapılacak ilk 
kontroller 6-19 Mayıs 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 
İşletmelerin varsa 
eksikliklerini düzeltmeleri 
için verilecek tarih 20-24 
Mayıs arasında olacak. 
Müdürlük tarafından son 
kontroller 27 Mayıs-9 

Haziran tarihlerinde yapılarak, 29 
Ağustos’ta da destek verilecek.

KOBİGEL kapsamında 
desteklenecek projelerin seçimi, 
yarışma usulüyle yapılacak. 
Başvuru kriterlerini karşılayan ve 
KOSGEB veri tabanında kayıtlı 
olan KOBİ’ler KOSGEB kurumsal 
web sayfasında (www.kosgeb.
gov.tr) ilan edilen şekilde online 
olarak başvuru yapabilecek. 
Başvurusunda eksik bulunmayan 
KOBİ’lerin projeleri seçici 
kurullar tarafından puanlanacak. 
Uygun bulunan projeler puan 
sıralamasına tabi tutulacak ve en 
yüksek puandan başlamak üzere 
desteklenecek projeler belirlenecek 
ve ayrılan bütçe çerçevesinde 
desteklenecek.

Başvurulardan önce hangi teklif 
çağrısına başvuru yapılacağının 
iyi değerlendirilmesi gerekiyor. 
İşletmenin faaliyet gösterdiği 
sektör orta- yüksek teknolojili 
sektörler ve ileri teknolojili alanlara 
yönelik ise 5 veya 10 puanlık ilave 
ek puan alınabiliyor. İşletme son 3 
yıl içerisinde kamu kaynaklarıyla 
bir proje bitirmiş ise 5 puanlık bir 
ek puan daha alabiliyor. Teknoloji 
geliştirici işletmelerle alakalı, 
geliştirilen proje veya yazılım Ar-
Ge merkezinde yapılmış ise yine 
5 ek puan alma imkanı bulunuyor. 
Böylelikle 40 puanlık alt limitin 
geçilerek 60 puana ulaşılması için 
ek puan sağlanıyor.

Mehmet Çağan
Sarı

Cafer
Gilik
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, velilerin çocuklarını mes-

lek liselerine yönlendirmesinin önemini 
vurguladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 2017 
Nisan ayı Meclis Toplantısı’nı gerçekleştir-
diği Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ne makina bağışında bulu-
nan Gökçüoğlu Ailesi ile çeşitli tarihlerde 
bağış yapan Ajan Elektronik ve Dirinler 
Makine firmalarının temsilcilerine, düzen-
lenen törenle teşekkür plaketi verildi. 

İASOB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, Türk sanayine can suyu verecek 
nitelikli insanı yetiştirme misyonuyla ha-
reket ettiklerini belirterek, ilkleri başaran 
bir okul yaptıklarını söyledi. Uğurtaş, 
“Türkiye’nin gurur duyduğu, örnek aldığı 

bir eğitim yuvası burası. Örnek olmak 
istedik. Tam burslu, her türlü olanakları 
Türkiye’deki en gelişmiş okullardan daha 
gelişmiş olduğuna inandığımız bir okul. 
Elimizi taşı altına ciddi şekilde koyduk. 
İASOB, yılda 10 milyon lira gibi ciddi bir 
kaynağı buraya aktarıyor. İASOB devam 
ettiği sürece, okulu bu şekilde destekle-
meye devam edecek” dedi.

Türkiye’nin sanayileşmede ilerlemek 
için teknik eğitime bugünden daha fazla 
destek vermek zorunda olmasına dikkat 
çeken Uğurtaş, “Biz, mevcut meslek lisele-
rinde başarılı gençler yetiştiremediğimiz 
müddetçe, sanayimizin ihtiyacını karşıla-
yacak ara eleman da sanayicinin istediği 
donanımla mühendislik fakültelerinden 
mezun olan gençler de bulamayız. Kaliteli 
eğitim-öğretim veren okullarımızın sayısı-
nı ne kadar arttırsak, mezun olan genç-

lerimizin hemen ara eleman 
olarak iş bulduğunu ya da 
üniversiteleri kazandıklarını 
gösterir, böylece ebeveyn-
lerin olumsuz ‘meslek lisesi’ 
algısını da kırarız. Böylece 
Türkiye’nin sanayi konusun-
daki makûs talihini yeneriz” 
diye konuştu.

TÜRKİYE’DE BİR İLK
Törene damga vuran ko-

nuşmayı yapan EBSO Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Başkan 
Yardımcısı 
Gökçüoğlu, 
aile olarak 

eğitime gönül 
veren insanlar 

olduklarını 
belirtirken, 

EBSO olarak 
da mesleki ve 

teknik eğitimle 
ilgili konulara 

ciddi çaba 
harcadıklarını 

söyledi.

MESLEKİ
EĞİTİME
HEP DESTEK
TAM DESTEK
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ve Gökçüoğlu Makina A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, aile olarak eğitime 
gönül veren insanlar olduklarını be-
lirtirken, EBSO olarak da mesleki ve 
teknik eğitimle ilgili konulara ciddi 
çaba harcadıklarını söyledi.

İAOSB’nin hayata geçirdiği oku-
lun en iyi noktaya gelmesi için sa-
nayicilerin desteklemesi gerektiğini 
savunan Gökçüoğlu, “Vermiş oldu-
ğumuz ve Türkiye’de henüz hiçbir 
meslek lisesinde eğitim programına 
bile girmemiş makinelerin eğitimleri 
burada yapılacak. Otomasyonunu 
öğretmenler, öğrenciler ile birlikte 
projelendirip uygulamasını yaparak 
Sanayi 4.0’a uygun makine haline 
dönüştüreceğiz. Bir emek verildiği 
zaman başarılı olmama durumu 
yok. Birlikte yapalım, bir ilki başa-
ralım. Firmamızın verdiği ovalama 
makinaları; uçak, otomotiv, beyaz 
eşya, enerji, inşaat, raylı ulaşım 
sistemleri sanayilerinde kullanılan, 
yıllardır yurt dışına ihraç ettiğimiz 
ama Türkiye’de henüz eğitim prog-
ramlarında olmayan makineler…

Bu günü yaşatmaya vesile 
olanlara teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

VELİLERİ İKNA EDECEĞİZ
EBSO Mesleki ve Teknik Eğitim 

Çalışma Grubu olarak anne-ba-
baların çocuklarını meslek lisele-
rine yönlendirmelerini sağlamaya 
yönelik çalışmalara hız vereceklerini 
bildiren Gökçüoğlu, “Okul idaresi, 

veli, öğrenci ve EBSO olarak toplan-
tı yapacağız. Bir de psikoloğumuz 
olacak. Veliyi ikna etme noktasında 
sanayiciler olarak bilgilendirme 
yapacağız. Çocuğun meslek lisesine 
giderse nereye varacağını göster-
memiz gerekiyor. Bunun yolunun da 
böyle olacağına inanıyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk ile görüşmesinde Selçuk’un 
vizyonunun kendilerinin mesleki 
ve teknik eğitime ilişkin düşünce-
lerini hayata geçirme noktasında 
olduğunu gördüğünü anlatan 
Gökçüoğlu, öncelikle öğretmenlere 
yönelik seminerler düzenleneceğini, 
İstanbul ve Ankara’dan başlayacak 
pilot uygulamaların İzmir’de de 

gerçekleştirilmesine çalışacaklarını 
dile getirdi. 

İbrahim Gökçüoğlu, kendisinin 
Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi 
ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi’ndeki öğrencilik yıllarından 
da örneklerle mesleki ve teknik eği-
timin önemini vurgularken, “1968’li 
yıllardaki eğitim kalitesini güncel-
leyerek getirmemiz gerekiyor. O 
zamanki eğitimin kalitesiyle hiçbir 
destek almadan dünyaya makine 
üretiyoruz. Bu eğitimi sağlamak 
için çalışıyoruz. Yeter ki yol haritası 
çizelim. Velilerle görüşelim, bakın 
kimler gelecek buraya” ifadelerini 
kullandı.

SANAYİCİNİN OKULU
Norm Holding Yönetim Kurulu 

Onursal Başkanı Nedim Uysal, maki-
ne hibe edenlere teşekkür ederek, 
“Bu, sanayimizin gönül okuludur. 
Umarım okula verilen makine 
desteği bir kıvılcım olur ve bu ateş 
günden güne yükselir. Tüm sana-
yici dostlarımı bu konuda desteğe 
çağırıyorum” dedi.

Ajan Elektronik firmasının 
sahibi Mehmet Çınarlı da, mevcut 
sistem içerisinde yetişen ara 
eleman ve mühendislerin sanayinin 
beklentilerine karşılık veremediğine 
dikkat çekerek, mesleki eğitimin 
öneminin kavranması ve bu 
doğrultuda nitelikli eğitimin 
verilmesi ile sanayideki ‘kalifiye 
eleman’ sıkıntısına çözüm 
getirilebileceğini söyledi.

İbrahim
Gökçüoğlu
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 
bu yıl 20’ncisini düzenlediği 
EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik 

Yarışması'nda dereceye giren gazeteciler 
ödüllerini aldı. EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, işini iyi yapma 
arzusu ve yüreğini işine katmanın başarıyı 
getirdiğini vurguladı. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 1996 
yılından bu yana ekonomi basınını teşvik 
etmek amacıyla gerçekleştirdiği ve 2000 
yılında vefat eden Basın Müşaviri Aytaç 
Sefiloğlu’nun adını verdiği gazetecilik 
yarışmasında dereceye giren gazetecilere 
ödülleri, Meclis Salonu’nda düzenlenen 
törenle verildi. 

Törene; Bakırçay Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erbaycu, 
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Zekeriya Mutlu, Türkiye Gazeteciler 
Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, 
EMD İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, 
Sefiloğlu ailesi mensupları ile çok sayıda 
gazeteci ve sanayici katıldı.

Habercilerin çabaları değerli
Haber-Araştırma-İnceleme ve Röportaj 

dallarında ödüle layık görülen 8 gazeteciye 

ödüllerinin verildiği törende konuşan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim 
Gökçüoğlu, ödül töreni ve aynı zamanda 
ölüm yıldönümü dolayısıyla Aytaç 
Sefiloğlu’na rahmet dilerken, Türkiye’de 
son dönemde yaşanan olayların basının 
görev tanımı ve meslek etiği çerçevesinde 
işini yapmasının toplum için önemini 
gösterdiğini vurguladı. Genç gazetecilere 
seslenen Gökçüoğlu, “Diliyoruz ki, sizler 
de bu yoldan hiç sapmadan hedefleriniz 
doğrultusunda devam edersiniz. İşinizin 
ne kadar zor olduğunu görüyoruz. “Son 
dakika”ların ülkesine dönüştük. Bundan 
sonsuz üzüntü duymaktayız. Çünkü, 
ülkemizin geleceğini inşa edecek adımlar 
atmasına, bunların konuşulmasına, 
tartışılmasına ihtiyaç varken bir kısırdöngü 
içerisinde yol alıyoruz” dedi.

Ulu Önder Atatürk’ün “Basın, milletin 
müşterek sesidir” sözünü hatırlatan 
İbrahim Gökçüğlu, “Kısırdöngüde bile 
olsa, toplumun sesi olmaya, gerçekleri 
yansıtmaya devam etmenizi gönülden 
diliyor, her birinizi tebrik ediyor, çabalarınızı 
ayrıca kutluyorum” ifadelerini kullandı.

EBSO Meclis Başkan Vekili Hakkı 
Attaroğlu da, Türkiye’nin yaşadığı zorlu 

Gazetecilik Yarışması ödülleri 
sahiplerini buldu

HABER- ARAŞTIRMA-İNCELEME ÖDÜLLERİ

Ege Bölgesi 
Sanayi Oda-

sı’nın ekonomi 
gazeteciliğini 
teşvik etmek 

amacıyla 
gerçekleş-

tirdiği EBSO 
Aytaç Sefiloğlu 

Gazetecilik 
Yarışması’nda 
Haber-Araştır-
ma-İnceleme 
ile Röportaj 
dallarında 

dereceye giren 
gazetecilere 

ödülleri törenle 
verildi.
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sürecin aşılmasında kenetlenme ve 
işbirliği kültürünün geliştirilmesinin 
her zamankinden çok önem 
taşıdığını belirtti.

Türkiye’nin gündemini meşgul 
eden siyasi tartışmaların geride 
bırakılmasını, ana gündem 
maddesinin ekonomi olmasını 
dileyen Attaroğlu, istikrarın yolunun 
ekonomik güç ve kalkınmadan 
geçtiğine işaret etti ve ekonomik 
reformlara odaklanılması gerektiğini 
savundu. Zorlu dönemlerde 
gazetecilerin mesleklerini 
sürdürmelerinin zorlaştığını belirten 
Attaroğlu, şunları söyledi:

“Çok hızlı bir şekilde değişen 
gündemden ötürü ulusal ve 
uluslararası ölçekte yaşanan 
zorluklar, haberciliği her anlamda 
daha değerli kılıyor. Bu bağlamda, 
her şeyden önce bu zor ve 
meşakkatli bir mesleğe gönül 
vermiş arkadaşlarımızı, çaba 
ve emeklerinden dolayı tebrik 
ediyorum. Sizlerin değerli destekleri 
ve çabaları, gerek iş insanlarımız 
gerekse vatandaşlarımız için çok 
değerli. Bizler de EBSO olarak, 
bu değere yönelik farkındalığa 
bir nebze katkı sunabilmek için, 
bu yıl ödül törenimizde sizlerle 
bir kez daha bir araya gelmenin 
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Ülkemiz ve dünya adına, umuda 
yelken açtığımız, güzel haberlerin 
yayılmasını diliyorum.”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Misket Dikmen ise, Aytaç 
Sefiloğlu’nun görev yaptığı 

dönemde mesleğe yaptığı olumlu 
katkılarla hatırlandığını ve basın 
tarihindeki yerini aldığını belirtirken, 
anısını uzun yıllardır gazetecilik 
yarışmasıyla yaşatan EBSO’ya 
teşekkür etti. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın düzenlediği Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik 
Yarışması’nda; EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
Ürün, Meclis Üyesi İbrahim Deniz Gündüz, Dokuz Eylül Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kamil Tüğen, İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen, Ege 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Çiğdem Dirik, Ekonomi 
Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Onur Kurulu Üyesi Sedat Alp ve 
TRT İzmir İl Müdürlüğü Haber Müdürü Kamuran Korur’dan oluşan jüri 
üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu, ödüle layık görülen gazeteciler 
ve haberleri şöyle sıralandı:

HABER- ARAŞTIRMA-İNCELEME
1-Elif Yıldırım Korkmaz – TRT - “İş Dünyasının Umudu Mesleki Eğitimde” 
2-Çağla Geniş – İlkses - “Güneş Onlar İçin Doğacak”
3-Yusuf Şahbaz –Anadolu Ajansı – “Girişimci Annenin İhracat Başarısı”
Mansiyon: Sinan Keskin – 9 Eylül - “Tarıma Banka Darbesi”

RÖPORTAJ
1-Mete Tamer Omur- Hürriyet - “O tohumlar Yok Olmasın Diye”
2-Selda Ak – Ticaret - “Sanayide Su Verimliliğini Arttırmalıyız”
3-Deniz Çaba - İzmir Life – “Nasıl Bir Çeşme Hayal Ediyorsunuz”
Mansiyon: Utkucan Akkaş – Ege Telgraf –“Yeni Ekonomi Politikası Şart”

Gazeteciler ve eserleri

RÖPORTAJ ÖDÜLLERİ
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkal-
kan, özellikle yeni ve nitelikli işgücü 

yetiştirme konusunda meslek edindirme 
projelerine her türlü katkıyı koymaya 
çalıştıklarını söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası 
işbirliğiyle, Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
(EGSD) destekleriyle hazırlanan “Hazır-
giyim Ara Eleman Yetiştirme Projesi”nin 
tanıtım toplantısı, EBSO’nun ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin 
proje hakkında bilgilendirildiği toplantının 
sonunda, açılacak kurslara ilk başvurular 
da alındı.

Sektördeki kurumların işbirliğiyle 
hayata geçirilecek projenin önemine 
vurgu yapan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Demirkalkan, yeni işgücü yetiştirilmesinde 
ilgili kurum ve kuruluşların, hatta birey-
lerin her şeyi devletten bekleme yerine 
konuya sahip çıkması gerektiğini savundu. 
Koç Vakfı’nın uzun yıllardır başarıyla yü-
rüttüğü ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ 
projesini örnek gösteren Demirkalkan, 
“EBSO olarak biz de bu farkındalık içinde 
meslek edindirme projelerine gönülden 
katkı koymaya çalışıyoruz” dedi.

Gençlere iş, ekonomiye destek
Ateş İlyas Demirkalkan, Türkiye’de iş-

sizlik oranının yüzde 11, genç işsizlik oranı-
nın da yüzde 20’den aşağı düşmemesinin 
genç nüfus avantajı olan ülke açısından 
olumsuzluğuna dikkat çekerken, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Sanayiciler olarak hangi sektör olursa 
olsun ara eleman ihtiyacımızın yetersizli-
ğini, meslek liselerimizin nitelikli ve yeterli 
sayıda eleman yetiştiremediğini ve bu-
nunla ilgili önerilerimizi de her platformda 
iletiyoruz. Bir yanda bizler fabrikalarımız-
da çalıştıracak eleman bulamazken, bir 
yanda da evinde iş bekleyen gençlerimizin 
olması, arz talep dengesinin örtüşmemesi 
bizi bugünlere getirmiştir.”

EBSO’nun geçmiş dönemlerde de ge-
rek AB projesi olarak yabancı kurumlarla, 
gerekse İzmir’in önde gelen kurumlarıyla 
meslek edindirmeye dair birçok projeye 
imza attığını vurgulayan Demirkalkan, 
“Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin giri-
şimleri sonucunda Odamız, İŞKUR ve İBB 
Meslek fabrikası işbirliği ile sektörün ihti-
yaç duyduğu makine operatörü yetiştirme 
projemizi başlatıyoruz. Proje kapsamında; 
düz dikiş makinesi operatörü, overlok 
makinesi operatörü ve recme makinesi 
operatörü yetiştirilecek. Lütfen bu imkan-

EBSO, EGSD, İŞKUR ve İBB Meslek Fabrikası’ndan örnek proje: 

Hazırgiyim sektörüne
nitelikli eleman yetişecek

EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Demirkalkan, 
Ege Giyim Sa-
nayicileri Der-
neği, İŞKUR ve 
İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi 
Meslek Fab-
rikası işbirliği 
ile hazırgiyim 

sektörünün ih-
tiyaç duyduğu 
makine opera-
törü yetiştirme 

kurslarından 
faydalanılması-

nı istedi.
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dan yararlanınız. Farklı sektörlerdeki 
eleman ihtiyaçlarını da bizlere ileti-
niz ki yardımcı olabilelim. Evinde aş 
bekleyen, iş bekleyen gençlerimize 
destek olabilelim. Ülkemizin içinde 
bulunduğu zor şartlara rağmen, 
üretimden vazgeçmeyen sanayici-
mizin ara eleman ihtiyacını gidere-
bilelim” diye konuştu.

Çözümü birlikte üretiyorlar
EGSD Yönetim Kurulu Başkanı 

Hayati Ertuğrul, hazır giyim ve kon-
feksiyon sektörlerinin Türkiye’deki 
diğer sektörlerde de olduğu gibi 
nitelikli ara eleman sıkıntısının çok 
fazla olduğunu belirterek bu projeyi 
hayata geçirdiklerini söyledi.

Kendi sektörleri adına bu sıkıntı-
yı gidermek adına sektörün bile-
şenlerinin kendi bünyelerinde çeşitli 
eğitim çalışmaları yaptığını belirten 
Ertuğrul, “Sektör üyeleri, kendi 
işyerlerinde kurslar açıyor. Halk 
Eğitim Merkezleri’ni takip ediyor, 
destek veriyor. Ama yine de eleman 
sıkıntısı giderilemiyor. Bu amaçla 
derneğimiz EGSD, EBSO, İŞKUR ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek 
Fabrikası işbirliği ile bu eğitim pro-
jesini hayata geçiriyoruz. Bu proje 
kapsamında açılacak kurslarda 
eğitim görecek gençler hem nitelikli 
ara eleman haline dönüşecek, hem 
de istihdama katkı sağlanmış ola-
cak” diye konuştu.

Eğitim, harçlık ve iş
EGSD Eğitim Komitesi Başkanı 

Büşra Genevlioğlu, projenin 

tanıtım sunumunda kursiyerlere 
İBB Meslek fabrikası atölyelerinde 
teknik öğretmenler tarafından 
2 ay süresince mesleğe giriş 
bilgileri teorik olarak verileceğini, 
dikiş makinesinin kullanımı ve 
operasyonları yapma yöntemlerini 

öğreteceklerini bildirdi. Bu 
kapsamda kurs süresi boyunca 
(6 ay) kursiyerlerin genel sağlık 
sigortası ve cep harçlığı (günlük 
77.70 TL) İŞKUR tarafından 
karşılanacağını vurgulayan 
Genevlioğlu, “Meslek Fabrikası 

Ege Bölgesi Sanayi Odası, sektörün nitelikli eleman ihtiyacının 
karşılanmasını mercek altına aldı. EBSO Diğer Tekstil Ürünleri Sanayi, 
Dış Giyim Eşyası Sanayi ile İç Giyim Eşyası Sanayi Meslek Komitelerinin 
toplantılarında; Türkiye’de en yüksek istihdam sağlayan sektörün her 
geçen gün artan nitelikli eleman eksikliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı 
vurgulandı. EBSO’nun hazırgiyimle ilgili meslek komiteleri, İŞKUR 
tarafından yayımlanan işgücü piyasa araştırma raporlarında da temininde 
güçlük çekilen meslekler arasında en başta makinacı (dikiş) mesleğinin 
geldiğine dikkat çekerek, sektördeki diğer kurumların işbirliğiyle kurslar 
açılmasına yönelik kararlarını da EBSO Yönetim Kurulu’na iletti. EBSO 
Yönetim Kurulu, bu kararlar doğrultusunda ilgili kurumlar nezdinde 
görüşmelerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas 
Demirkalkan’a yetki verdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’na konfeksiyon makina 
operatörü kursu açılarak düz dikiş makineci, overlokçu ve reçmeci 
yetiştirilmesi için yapılan teknik ziyarette, Mesleki Eğitim ve Beceri 
Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında Gaziemir, Çamdibi 
ve Çiğli’de açılacak kursların detayları görüşüldü. Kursiyer seçimi ve 
kriterlerin belirlenmesi, eğitim modülünün ve süresinin planlanması, 
eğitimlerin seçimi konusunda çalışmak üzere oluşturulacak komisyona; 
EBSO Diğer Tekstil Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi’nden Atınç Abay ve 
Cihat Berat Öğretmenoğlu, Dış Giyim Eşyası Sanayi Meslek Komitesi’nden 
Mustafa Tuncer ve Büşra Genevlioğlu, İç Giyim Eşyası Sanayi Meslek 
Komitesi’nden Bilgehan Seyfeli ve Çağlar Bağcı önerildi. Son toplantılarda 
eğitim programları, yerleri ve kursiyer kriterlerine karar verilerek kurs 
programının son hali onaylandı. 

EBSO’nun çabası büyük

Ateş İlyas
Demirkalkan

Büşra
Genevlioğlu

Hayati
Ertuğrul

Aysel
Özkan

SEKTÖR
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hazır giyim sektöründe çalışacak 
makine operatörü kursları için 
duyuruya çıkarak kursiyer kayıtlarını 
toplayacak. Başvuran kursiyerlerin 
işsiz olması, mesleği yapabilecek 
fiziksel bir engelinin olmaması, 20 
40 yaş aralığında olması gerekiyor” 
dedi.

EBSO ve EGSD tarafından, 
üyeler bilgilendirilerek projeye dahil 
olacak firmalardan istihdam etmek 
istedikleri makine operatörüne 
dair talepler toplanacağını 
söyleyen Genevlioğlu, “Açılacak 
her kurs için istihdam edilecek 
kursiyer sayısı buna bağlı olarak 
belirlenecektir.  Üye firmaların  

kurslardan yararlanabilmesi için 
talep ettiği kursiyer sayısının yüzde 
50’sini en az program süresi kadar 
(6 ay)  istihdam etme zorunluluğu 
bulunmaktadır” diye konuştu.

İstihdam garantili bir kurs planı 
yaptıklarını belirten Genevlioğlu, şu 
bilgileri verdi:

“2 aylık eğitimi başarı ile 
tamamlayan kursiyerler istihdam 
sağlayacak firmalarda iş başı 
yapacaklarını  ve 4 ay boyunca 
pratik eğitimlerini de bu firmada 
tamamlayacaklardır. Toplamda                      
6 aylık kursiyerlik dönemini 
başarı ile tamamlamış elemanlara 
İBB Meslek Fabrikası tarafından 

sertifika verilecektir. Firmalar da 
kursiyerlerin işe giriş işlemlerini 
yapacaklardır.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Aysel 
Özkan da, projenin eğitim 
ayağını üstlenen Meslek Fabrikası 
bünyesinde gerçekleştirdikleri 
eğitim ve projeler hakkında bilgi 
verdi. Proje, T.C Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
arasında imzalanan Mesleki Eğitim 
ve Beceri Geliştirme İşbirliği 
Protokolü (MEGİP)  kapsamında 
gerçekleştirilecek.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)  Meclis Üyesi 
ve Basım Yayım Sanayicileri Meslek Komitesi Başka-
nı Barış Erel, Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 
Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü öğrencileriyle 
sektör hakkındaki bilgilerini paylaştı. 

Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Basım ve 
Yayın Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin dersine 
giren Erel, matbaacılık sektörünün dünü, bugünü, 
geleceğini gençlere anlattı. Geleceğin uzmanlarıyla 
kariyer hedeflerini konuşan Erel’in meslek deneyim-
lerini anlattığı eğlenceli kısımlar, gençlerin derse 
ilgisini artırdı. 

Sektör evriliyor
Sunumunda teknolojinin matbaacılık mesleği 

açısından önemini geçmiş yıllarda başına gelen 
olayları esprili dille anlatarak ifade eden Barış Erel, 
şöyle dedi:

"Gençlerin 2 yıllık teknik eleman, uzman olarak 
mezun olacağı bölüm geleceğin meslekleri arasın-
da yer alıyor. Her ne kadar dijitalleşen bir dünyaya 
doğru gidilse de teknolojinin nimetleriyle basım 
yayın sektörü de kendini eviriyor ve farklı kesimlerin 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor. Baktığımızda 
grafik çalışmaları bugün şehir merkezlerinin mimari-
sini renklendirir hale geldi. Matbaacılık da klasik ka-
lıplardan çıktı ve farklı reklam çalışmalarının, kişisel 
koleksiyonların, daha özel, spesifik çalışmaların alanı 
olmaya başladı. 

Bu keyifli sunumda ben kısaca genç arkadaşla-
rıma kendilerini çok iyi geliştirmeleri ve her iş gibi 
bu işi de severek yapmaları gerektiğini anlattım. 
Gençlerin ilgiyle izlediği bir ders oldu. 

Sektörün tozunu yutmuş birisi olarak onlara vere-
bileceğim ne tür bilgi varsa her zaman bir ağabeyleri 
olarak yanlarında olduğumu bilmelerini isterim."

Erel, mesleki deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştı
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Büyümenin öncü göstergelerinden 
sanayi üretimi, Şubat’ta aylık bazda 
yüzde 1.3 arttı, ancak yıllık bazda 

yüzde 5.1 daraldı. Böylece 4 yıl önceki 
rakamlara geri dönülmüş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi 
sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim 
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Şu-
bat’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
5.1 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi ise Şubat’ta bir 
önceki aya kıyasla yüzde 1.3 artış kaydetti. 
Beklenti; aylık yüzde 0.3 artış, yıllık yüzde 
6.2 düşüş olması yönündeydi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırıl-
mış sanayinin alt sektörleri incelendiğin-
de, Şubat’ta madencilik ve taş ocakçılığı 
sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 
0.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
1.4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 
0.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi-

nin alt sektörlerine bakıldığında ise ma-
dencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, 
geçen yılın şubat ayına göre yüzde 4.7, 
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.5 
azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 0.4 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındı-
rılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, 
Şubat’ta bir önceki aya göre en fazla artış 
yüzde 12.3 ile yüksek teknoloji sektöründe 
gerçekleşirken, düşüş gösteren tek sektör 
yüzde 1.2 ile orta-yüksek teknoloji oldu.

Gerileme yavaşlıyor
Sanayi üretimine ilişkin Şubat ayı 

rakamları, gerilemenin yavaşladığını da 
gösterdi. 2018 Aralık ayında önceki yıla 
göre yüzde 9.9 gerileme kaydedilirken, 
bu oran 2019 Ocak ayında yüzde 7.4’e, 
Şubat’ta ise yüzde 5.1’e indi. Bu iyileşme 
eğilimiyle birlikte birkaç ay sonra düşüş 
oranının sıfıra yaklaşılacağına ve üretimde 
geçen yılın üzerine çıkılacağı düşünülüyor.

2019 Şubat 
ayında geçen 

yılın aynı ayına 
göre imalat 

sanayi üretimi 
yüzde 5.5, ara 
malı üretimi 
yüzde 9.7, 

sermaye malı 
üretimi yüzde 

7.8 daraldı.

Sanayi üretimi 
Şubat'ta arttı, 
yıllıkta daraldı
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Global yönetim danışmanlığı 
şirketi McKinsey'nin araş-
tırma kolu McKinsey Global 

Enstitüsü'nün (MGI) giyim, lüks 
ve moda sektörü üzerine yaptığı 
“Giyim Üretimi Evine mi Dönüyor?” 
başlıklı araştırması, küresel tekstil 
ticaretindeki çarpıcı değişimleri 
ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıllarda ABD ve 
Avrupalı hazır giyim şirketlerinin, 
düşük işgücü maliyetlerinden yarar-
lanmak için üretiminin büyük kısmı-
nı Çin'de ve diğer Asya ülkelerinde 
yaptığı belirtilen araştırmaya göre, 
bahsedilen model, pazarlarda orta-
ya çıkan hız gereksinimi ile uyumlu 
değil. Asya'dan deniz yoluyla Batı 
pazarlarına nakliye süresi ortalama 
30 gün sürüyor. Böyle uzun bir 
teslim süresi esneklik ve farklılaşma 
ihtimalini ortadan kaldırıyor. Hava 
taşımacılığı ise pahalı ve çevre dos-
tu bir seçenek de değil.

Bu modelin faydalarının, ticari 
kısıtlamalar ve döviz kurlarındaki 
belirsizliği artıran jeopolitik geri-
limler nedeniyle daha da azalma 
ihtimali var.

Araştırmaya göre, yüzde 9 ila 
12 civarındaki vergilerin yarattığı 
maliyet, ticarette çok daha önemli 
bir rol oynayabilir.

Çin'de üretim eskisi kadar 
avantajlı değil
McKinsey Global Enstitüsü'nün 

(MGI) “Giyim Üretimi Evine mi 
Dönüyor?” başlıklı araştırmasının 
bulguları şöyle:

ABD'nin ve Avrupalı yüksek 
üretim yapan şirketlerin dışa açılma 
stratejisi pek çok nedenle baskı 
altında. Geçmişte, giyim sektörü 
için Batı'nın gelişmiş pazarlarından 
gelen güçlü talep, bugün çoğunluk-
la Uzak Doğu ve Güney Yarımküre 
başta olmak üzere dünyanın diğer 
bölgelerinden geliyor.

Tüketicilerin her zamankinden 
daha fazla kıyafet aldığı Asya'da 
giyim satışlarının her yıl yüzde 6 
oranında artacağı tahmin ediliyor. 
Bu da 2025'te olması öngörülen kü-
resel satışların yaklaşık yüzde 40'ını 
oluşturuyor. Bu yükselen yerel talep, 
Asya'nın hazır giyim üretim kapasi-
tesi için rekabet yaratıyor ve ihracat 
dengesini değiştiriyor. Birçok Çinli 
üretici, talep çok yüksek olduğu için 
odağını değiştiriyor ve yerel pazar 
için üretiyor.

Uzak Doğu'da üretim artık eskisi 
kadar maliyet avantajı sağlamı-
yor. Asya genelinde işçi ücretleri 
artıyor. Örneğin, 2005'te Çin'deki 
işgücü maliyetleri ABD'nin onda biri 
kadardı; bugün, yaklaşık üçte biri 
seviyesine geldi. ABD piyasasına 
yakın olan Meksika bugün, Çin'den 
daha düşük ortalama üretim işçi-
liği maliyeti sunuyor. Batı Avrupa 
pazarına yönelik kıyı ülkelerindeki 
gelişmeler benzer yönde ilerler-

ken, işçilik maliyetleri hala Çin'deki 
fiyatlara göre daha yüksek, ancak 
aradaki fark azalıyor. Türkiye'de 
saatlik üretim işçiliği maliyetleri, 
2005'te Çin'dekinden 5 kat fazlaydı, 
bu faktör 2017 yılına kadar 1,6 kat 
azaldı. Günümüzde coğrafi yakınlık, 
nakliyede önemli tasarruf sağlaya-
rak, üretim maliyetini daha ekono-
mik hale getirebiliyor.

Türkiye Çin'den
daha ekonomik
Örneğin, kot üretimini Bangla-

deş veya Çin'den Meksika'ya taşıyan 
bir ABD hazır giyim şirketi, kâr 
marjını koruyabilir veya hatta biraz 
artırabilir. Bangladeş'i üretim kayna-
ğı olarak kullanan Avrupa için birim 
maliyetler hâlâ düşük, ancak üretimi 
Çin'den Türkiye'ye aktarmak ekono-
mik olarak daha uygun görünüyor. 
Örneğin kot üretiminin Çin yerine 
Türkiye'de olması durumunda 
maliyetlerin yüzde 3 oranında daha 
düşük olabileceği belirtiliyor.

Bunlara ek olarak Avrupa pazarı-
na yakın olan Türkiye'de kot üreti-
minin otomasyonunun, parça başına 
1.30 ila 2 Dolar arasında maliyet 
tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor. 
Avrupa pazarında maliyet avantajı 
yaratan yakınlığın otomasyonla 
daha da geliştirilebileceği, örneğin, 
üretimin otomasyon sağlandıktan 
sonra Bangladeş'ten Türkiye'ye 
taşınmasının yüzde 3 ila 4 arasında 

ANALİZ

Tekstili
Türkiye’de

üretin
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marj iyileştirmeleri sağlayabileceği 
tespiti yapılıyor.

Yakınlaşma, Otomasyon ve 
Sürdürülebilirlik
Araştırmaya göre geleceğin 

başarılı hazır giyim şirketleri, değer 
zincirini yakınlaşma ve otomasyon 
anlamında geliştiren şirketler ola-
cak. İnternetle dönüşen pazar yapısı 
ve kilit pazarlardaki durgunluk ne-
deniyle rekabet her zamankinden 
daha şiddetli ve tüketici talebini 
tahmin etmek daha zor olduğun-
dan, giyim şirketlerinin işlerini her 
zamanki gibi yaparak büyümeleri 
mümkün görünmüyor. Araştırmanın 
küresel tekstil sektöründeki diğer 
önemli bulguları ise şöyle:

Kitlesel pazarlara hitap 
eden markalar, 
start-up'larla 
rekabette zorlanıyor
Kitlesel pazarlara hitap eden 

giyim markaları ve perakendecile-
ri, online satış yapan start-uplarla 
rekabet ediyor. Bunların en başarılı 
olanları birkaç haftada müşterilerine 
modaya uygun tasarımlarını ulaştı-
rıyor. Ayrıca, giyim şirketleri trend 
belirleme konusundaki güçlerini 
kaybediyor. Çoğu pazar katego-
risinde en güncel eğilimler, moda 
şirketlerinin pazarlama bölümleri 
yerine 'influencerlar' ve tüketiciler 
tarafından belirleniyor.

Fiyatlardaki düşüşün kârlılık 
üzerinde baskı yaratması ve aşırı 
üretimin çevresel etkisine dair en-
dişelerin artması, pazarlarda daha 
küçük ve çevik üreticilerin talep 
üzerine hızlı üretim gerçekleştirme-
lerini sağlayan iş modellerini öne 
çıkarıyor.

Bu gelişmelerle birlikte pazara 
girme hızı ve sezon içinde taleplere 
hızlı cevap verebilme yeteneği, sek-
törde başarı için her zamankinden 
kritik faktörler olarak öne çıkıyor. 
ABD konfeksiyon yöneticilerinin 
neredeyse üçte ikisi ve uluslararası 
satın alma direktörlerinin yaklaşık 
yüzde 80'i de bu iki yeteneğin ön-
celikli olduğunu söylüyor.

Yavaş ticari süreçlerin geçerli 
olduğu dönemlerden kalan eski 
tedarik zincirleri ve satın alma 
sistemlerine sahip yerleşik büyük 
oyuncular, yenilikçi ve çevik ra-
kiplerine yetişmek için mücadele 
ediyorlar.

O nedenle, hazır giyim markaları 
ve perakendecilerinin önümüzdeki 
on yılda hız kazanıp talep odaklı 
bir iş modeline dönüşmeden başarı 
kazanmaları zor.

Hızlanın, dijitalleşin, 
pazara yakınlaşın
MGI Araştırmasında, giyim 

şirketlerinin değişen koşullarda 
rekabet güçlerini artırmak için yap-
maları gereken dört uygulama şöyle 
sıralanıyor:

Ticari satış ekiplerinin onay 
süreçlerinin azaltılması ve tedarikçi-
lerle daha yakın işbirliğinin sağlan-
ması gibi mevcut süreçler optimize 
edilmeli.

Akıllı tüketici iç görülerinden 
sanal tasarıma ve prototiplemeye, 
entegre satış yönetimi araçlarına 
ve dijital satışa kadar moda dön-
güsünün tüm aşamaları boyunca 
süreçler dijitalleştirilmeli.

Deniz taşımacılığına karşı etkin 
bir hava yolu dengesi ve yüksek 
verimli tesisler kurulması hedefle-
nerek, lojistik yeniden ele alınmalı. 
Pazara yakınlaşmayı ve otomasyo-

nu içeren yeni teslimat modelleri 
geliştirilerek, sürdürülebilir, dairesel 
değer zincirleri yaratılmalı.

MGI, yakın gelecekte hazır giyim 
sektöründeki satın alma ile ilgili 
karar verme süreçlerini belirleyen 
faktörlerin yakınlık, otomasyon ve 
sürdürülebilirlik üçlüsünden oluşa-
cağını tahmin ediyor.

Türkiye tekstil sektörü, 
rakipleriyle arayı daha da 
açabilir
McKinsey Türkiye Ülke Direktörü 

Can Kendi raporla ilgili olarak, geç-
mişte hammadde ve emek-yoğun 
üretime dayalı olan tekstil ve hazır 
giyim sektörünün küreselleşmenin 
de etkisiyle son dönemde önemli bir 
dönüşüm yaşadığını ve günümüzde 
sektördeki rekabetin temel belirle-
yicisinin teknoloji, marka ve tasarım 
olduğunu söyledi. Hız faktörünün 
önem kazanmasıyla birlikte üre-
timdeki değer zincirinde coğrafi 
yakınlık ve teknolojinin payındaki 
hızlı artışa dikkat çeken Kendi, şun-
ları söyledi:

“Güneydoğu Asya'dan Avrupa'ya 
gemilerle gönderilen ürünler 30 
günde, Türkiye'den gönderilen ürün-
ler 3 ila 6 günde ulaşıyor. Bu veri, 
üretimin Türkiye'ye kaydırılmasının 
Avrupa açısından avantajını açıkça 
ortaya koyuyor. Türkiye tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün Afrika'ya 
ihracatı 2018'de tüm zamanların en 
yüksek seviyesine çıkarak, bir önceki 
yıla göre yüzde 13.5 artışla 1 milyar 
doları buldu. Sektör açısından stra-
tejik bir açılım olan Afrika pazarın-
daki bu gelişmede yine Türkiye'nin 
coğrafi yakınlık avantajı önemli rol 
oynuyor. Diğer taraftan önümüzdeki 
10 yıl içinde otomasyon sayesinde 
giyim üretim süresinin yüzde 40 ile 
yüzde 70 arasında düşeceği tahmin 
ediliyor. Tekstil sektörümüzün bu 
öngörüleri dikkate alarak otomas-
yon yatırımlarını doğru zamanlama-
larla gerçekleştirmesi durumunda, 
başta Çin olmak üzere Asya'daki 
rakipleriyle arasındaki makası daha 
da açması mümkün görünüyor.”
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, 
kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel 
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın 
gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak 
ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve 
esasları düzenlemektir. Bu Kanun, kişisel 
veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilere 
önemli yükümlülükler getirmektedir. 

Kişisel veri, kimliği belirli ya da 
belirlenebilir nitelikteki gerçek bir kişiye 
ilişkin her türlü bilgidir. Örneğin, e-mail, 
adres, telefon bilgileri, doğum tarihi, 
hesap bilgileri, fotoğraflar, vergi veya 
TC kimlik numaraları kişisel veri örneği 
olarak sayılabilir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel 
verilerin tamamen veya kısmen 
otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, 
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde edilebilir 
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya 
da kullanılmasının engellenmesi gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her 
türlü işlemdir. Örneğin, kişisel verilerin 
sadece bir Hard Disk’de, CD’de, Server’da 
depolanması, anılan verilerle başkaca 
hiçbir işlem yapılmasa da bir veri işleme 
faaliyetidir. Dolayısıyla veri işleme 
kapsamına giren eylemler sınırlı sayıda 
olmayıp, kişisel verilerin ilk defa elde 
edilmesinden başlayarak veriler üzerinde 
gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade 
etmektedir.

Kanun’a göre kişisel verilerin 
işlenebilmesi için, ilgilinin açık rızası 
şarttır. Açık rıza, ilgili kişinin kendisiyle 
ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla 
ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde 

yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece 
o işlemle sınırlı olarak verdiği onay 
beyanıdır. Açık rızanın özgür irade ile 
açıklanması gerektiğinden, herhangi bir 
ürün ve/veya hizmetin sunumu (ya da 
herhangi bir üründen ve/veya hizmetten 
yararlandırılması) ilgili kişi tarafından açık 
rıza verilmesi şartına bağlanmamalıdır. 
Belirli bir konu ile sınırlandırılmayan 
ve ilgili işlemle sınırlı olmayan genel 
nitelikteki açık rızalar hukuken 
geçersizdir.

Açık rıza olmaksızın, kişisel veriler 
üçüncü kişilere aktarılamaz.

Yine verisi işlenen ilgili kimsenin, 
kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin 
bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme 
amacını ve bunların amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt 
içinde veya yurt dışında kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel 
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması 
halinde bunların düzeltilmesini isteme 
ve bu kapsamda yapılan işlemlerin 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, kişisel verilerin 
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme gibi hakları 
bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun uyarınca veri 
sorumlusu; Kişisel verilerin işleme 
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, 
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek 
veya tüzel kişi şeklinde tanımlanmıştır. 
Dolayısıyla kişisel verileri işleyen şirketler 
veri sorumlusu olarak şirket içinde 
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olacaktır. Bu 
itibarla veri sorumlusu sıfatıyla ticaret 
şirketleri de şirket bünyesinde gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdür.

Öncelikle “detaylı şirket incelemesi 
ve durum tespiti” yapılmalıdır. Detaylı 
inceleme ve durum tespiti aşamasında, 

Kişisel verilerin korunması
ve ticaret şirketlerine etkisi

Av. Murat ULUSU
Hukuk Danışmanı

Kişisel Verilerin 
Korunması 

Kanunu 
kapsamında 
hukuka aykırı 
olarak kişisel 

verilerin 
işlenmesi ve 
öngörülen 
hükümlerin 

ihlali halinde 
Türk Ceza 

Kanunu’nda 
öngörülen 
suçlara atıf 
yapmaya ek 
olarak idari 

yaptırımlar da 
söz konusu 
olmaktadır.
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öncelikle şirketlerin verinin giriş 
ve çıkış noktalarını belirlemesi 
gerekir. Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu düzenlemeleri uyarınca 
şirketlerin verilerin ne zaman 
ve kimlerden toplandığını, 
verinin ne şekilde kullanıldığını, 
depolandığını, devredildiğini 
ve imha edildiğini gösteren bir 
envanter oluşturması ve bunun 
güncel tutulması için gerekli 
altyapı çalışmasını yapmaları 
gerekmektedir. Bu çalışma için 
veri sorumluları, her bir iş sürecini 
belirleyip, organizasyonel yapılarını 
ve kimlerin kişisel verilere erişimi 
olduğunu tespit etmelidir. Bu 
değerlendirmenin sonucunda 
kişisel verileri işleyen, aktaran, 
saklayan ve imha eden iş ve teknik 
süreçlere dair eksiklikler ve bu 
eksiklikleri giderme yollarının 
belirlenmesi gerçekleştirilmelidir.

“Uygulama” aşamasında ise, 
ilgili kişilerden kişisel verilerinin 
işlenmesine ilişkin rıza alınması 
amacıyla beyan metinleri ve 
bilgilendirme formları, ilgililerin 
başvurularını yapmaları için 
başvuru formları hazırlanmalıdır. 
Ayrıca çalışanlara gerekli şirket 
içi eğitimler verilmeli ve gerçek 
veya tüzel kişiler tarafından 
çalışanlar, müşteri ve iş ortakları 
ve veri işleyenlerle imzalanmış ve/
veya imzalanacak sözleşmelere 
ilişkin gerekli tadil çalışmaları 
yapılmalıdır.

Veri İşleme Politikası, veri 
sorumlusu şirket tarafından, 
hangi kişisel verilere kimler 
tarafından erişilebileceği veya 
hangi kullanımların yasak 
olduğunu belirleyen kurallar 
bütünüdür. Şirket tarafından 
hazırlanacak süreç ve politikalar, 
veri işleme faaliyetinin nasıl 
yürütüleceği konusunda bir kılavuz 
niteliğindedir.

Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt 
yapılması da gerekmektedir. Kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel 
kişiler, veri işlemeye başlamadan 
önce Veri Sorumluları Siciline 
kaydolmak zorundadır. Şu an için 
bu Sicil işlemeye başlamamıştır. 
İşlemeye başlamasının ardından 
veri işleyen her şirketin sicile kaydı 
zorunludur.

Kişisel verileri işlenen 
kişileri talep ve başvurularını 
cevaplandırmak için gerekli sistem 
kurulmalıdır. Kanun’a göre bu 
talepler en geç 30 gün içerisinde 
cevaplanmalıdır. Aksi halde ilgilinin, 
Kurul’a şikâyet yolu açılacaktır.

Netice olarak KVKK 
kapsamında Kanun hukuka aykırı 
olarak kişisel verilerin işlenmesi ve 
öngörülen hükümlerin ihlali halinde 
Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen 
suçlara atıf yapmaya ek olarak idari 
yaptırımlar da öngörülmektedir.  
Bu itibarla m. 18’de veri işlenmesi 
sürecinde yaşanabilecek kanuna 
aykırılıklar nedeniyle idari para 

cezaları hüküm altına alınmış ve 
yaptırım olarak;

Madde 18- Bu Kanunun;
a) 10’uncu maddesinde 

öngörülen aydınlatma 
yükümlülüğünü yerine 
getirmeyenler hakkında 5.000 Türk 
Lirası’ndan 100.000 Türk Lirası’na 
kadar,

b) 12’nci maddesinde 
öngörülen veri güvenliğine 
ilişkin yükümlülükleri yerine 
getirmeyenler hakkında 15.000 
Türk Lirası’ndan 1.000.000 Türk 
Lirası’na kadar,

c) 15’inci maddesi uyarınca 
Kurul tarafından verilen kararları 
yerine getirmeyenler hakkında 
25.000 Türk Lirası’ndan 1.000.000 
Türk Lirası’na kadar,

ç) 16’ncı maddesinde öngörülen 
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve 
bildirim yükümlülüğüne aykırı 
hareket edenler hakkında 20.000 
Türk Lirası’ndan 1.000.000 Türk 
Lirası’na kadar idari para cezası 
öngörülmüştür.

Bu maddede öngörülen idari 
para cezaları veri sorumlusu olan 
gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel 
kişileri hakkında uygulanacak 
olması dolayısıyla yukarıda izah 
ettiğimiz hususların sıkı şekilde 
gözden geçirilerek, ilgili iş ve 
süreçlerin uyumlu hale getirilmesi 
ve öngörülen yükümlülüklerin 
yerine getirilebilmesi için tedbir 
alınması zorunluluk arz etmektedir.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası geçmiş dö-
nem Meclis Başkanı olan ve Otomotiv 
Sanayii Meslek Komitesi üyesi Mehmet 

Tiryaki’nin sahibi olduğu Tirsan Kardan A.Ş. 
firmasının, Manisa Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki yeni fabrikasının açılışı, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Murat Kurum, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk ile kalabalık bir devlet 
erkânı katıldı.

Tiryakiler Şirketler Grubu’nun Türki-
ye’deki üretim tesislerinden biri olan Tirsan 
Kardan fabrikası 50 bin metrekare arsa 
üzerine 38 bin metrekare kapalı alan olarak 
yapıldı. Yurtdışı yatırımları olan Tirsan 
Rusya firmasından sonra faaliyete geçen 
Tirsan Avrupa firması ile birlikte grup, şaft 

üretiminde uluslararası bir tedarikçi konu-
muna geldi.

Tiryakiler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Tiryaki, açılış töreni dolayısıyla 
yaptığı açıklamada  “Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın Başbakanlığı döneminde uygulamaya 
konulan ve sağlıklı işleyen Ar-Ge teşvikleri; 
ülkemiz otomotiv firmalarının uluslararası 
birçok proje kazanmalarında önemli rol 
oynamıştır” dedi.

Sözlerine “ Firmamızın sahip olduğu 
Ar-Ge tesislerinde yapılan çalışmalar saye-
sinde, şu anda Avrupa Patent ofisinde 35’i 
tescillenmiş ve 68’i halen tescil süreci de-
vam eden toplam 103 Uluslararası Patent ve 
Faydalı Modelimiz mevcut ” şeklinde devam 
eden Mehmet Tiryaki, sağlıklı işleyen Ar-Ge 
teşvikleri sisteminin ileride ülke sanayisi ve 
firmaları açısından daha büyük yararlarını 
göreceklerinden emin olduğunu,2019 yılı 
sonu ve 2020 başında devreye girecek yur-
tiçi ve yurtdışı projeleriyle ihracat hedefleri-
ne ulaşmaya gayret edeceklerini belirtti.

Tirsan Kardan’ın yeni fabrikasını
Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı
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İzmir'de 1952 yılından bu yana ta-
kım tezgahı ve pres imalatı yapan 
Dirinler, raylı sistemde Drinn’s 

markasıyla çifte devrime imza etti.  
30 gün süren işlemi 10 dakikaya 
indiren Yeraltı Torna Tezgahı'ndan 
sonra bu kez bir tren vagonunu 24 
saat gibi kısa sürede yapabilen 65 
metrelik dev freze üretildi. 

Drinn’s,  dünyanın en büyük de-
miryolu fuarından biri olan Eurasia 
Rail Fuarı’na çifte devrimiyle damga 
vurdu. Fuar İzmir'de sektörün 
buluşma noktası olan Euroasia 
Rail'deki standında Drinns, Yeral-
tı Torna Tezgahı ile 24 saatte bir 
vagon üretimi yapabilen "Alümin-
yum Ekstrüzyon Profiller İçin Freze 
Tezgahı"nı tanıttı.

Dirinler Sanayi Makinaları Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Dirinler GmbH 
Genel Müdürü Nihan Dirin, Türkiye 
ve dünyada raylı sistemlerde metro 
ve tramvayların tekerleklerinin 
tornalanması işleminin en önemli 
bakım hizmeti olduğuna dikkat 
çekerek, "Eski sistemlerde tek bir 
vagonun tekerleklerin sökülüp bakı-
mının yapılması en az 1 ay sürüyor-
du. Drinn’s olarak ürettiğimiz Yeraltı 
Torna Tezgahı ile şimdi bir vagonun 
işlemi 10 dakikada bitiyor. Yarım 

saat içinde ise kontrolleri yapılarak 
raylı sistem içinde o vagon yine 
devreye alınabiliyor" dedi. 

Her sektörde kullanılabilir
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ta-

mamlanan Yeraltı Torna Tezgahı'nın 
sektörde büyük bir ses getirdiğini 
ifade eden Nihan Dirin, "Ancak, 
Drinn’s olarak bir vagonun sadece 
tekerlekleri üzerine yoğunlaşmadık. 
Türkiye'nin vagon üretiminde dışa 
bağımlılığının da ortadan kaldı-
rılması için yeni bir çalışma içine 
girdik. Vagon üretiminde ülkemizin 
elini güçlendirmek için çıktığımız bu 
yolda yine milli ve yerli bir devrime 
imza attık. 65 metre uzunluğa sahip 
Alüminyum Ekstrüzyon Profiller İçin 
Freze Tezgahı ile artık bir vagon 
24 saat içinde üretilebiliyor" diye 
konuştu.

Türkiye'nin bu tezgahları yurt-
dışından ithal ettiğini, ancak yerli 
üretimde bunun sona erdiğini de 
ifade eden Dirin, "Artık Türkiye bu 
tezgahı ihraç eder duruma geldi" 
değerlendirmesini yaptı.

İhracatın önünü açtı
Türkiye'nin en büyük makine 

üreticisi olarak ‘yerli ve milli’ üreti-

me çok önem verdiklerini belirten 
Dirin, yeni nesil tezgahın Türkiye'de 
ilk kullanımının bir firma tarafından 
yapıldığını ve üretilen ilk vagonun 
da yine ihraç edildiğini söyledi. 

Yeni tezgahın en önemli avan-
tajının ise sadece raylı sistemde 
değil, otomobilden havacılığına 
kadar sanayinin tüm kesimlerine 
hizmet verebilecek nitelikte oldu-
ğuna dikkat çeken Dirin,  "Sanayinin 
gelişmesi için yerli üretim şart. Yerli 
üretim için de mühendislerini ve 
çalışanlarını el üstünde tutan, onlara 
değer veren sanayi kuruluşları şart. 
Dirinler'in ilkleri yapmasının altına 
yatan güç işte budur" ifadelerini 
kullandı. 

Hedef akıllı makinalar
Bünyelerindeki Ar-Ge Merkezi 

aracılığıyla hedeflerini çok daha 
ileriye taşıdıklarını söyleyen Dirin, 
"Endüstri 4.0 çözümlere geçtiğimiz 
yıl başladık. Herhangi bir arıza yap-
masına izin vermeyen makinaların 
üretimi için çalışıyoruz. DrinnSmart 
4.0 bunun ilk örneğiydi. Arızasını 
önceden söyleyen bir sistem. Bu 
sistemi geliştirip Türkiye'nin katma 
değerli ürünler liginde en üst seviyi-
ye taşımaya kararlıyız" dedi.

Dirinler'den
milli ve yerli rekor

Bir günde bir tren
vagonu yapıyor
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İzmir Çalışma ve İş Kurumu, 
işgücü piyasası araştırması 
kapsamında 5 bin 334 işverenle 

yüz yüze görüşecek. Araştırma, 
1 Nisan – 3 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında 4 bin 345’inin 20’den 
fazla istihdamlı, 246’sının 10-19 
istihdamlı, 743 tanesinin de 2-9 
çalışanı olan işyerleri olmak üzere 
İzmir genelinde toplam 5 bin 334 
işyeri ziyaret edilerek yapılacak. 
Bu ziyaretlerle İzmir İşgücü 
Piyasası’nın fotoğrafı çekilecek. 
Çalışma sonucunda İzmir’de 
işgücünün yapısı, sektörel bazda 
çalışanların mesleklere ve cinsiyete 
göre dağılımları, ihtiyaç duyulan 
işgücü için talep edilen eğitim ve 
beceri durumları, temininde güçlük 
çekilen meslekler ve teminde 
güçlük çekme nedenleri ile sektörel 
düzeydeki açık işler belirlenerek 
karşılanmaya çalışılacak. 2020 
yılı ortasında işgücü piyasasında 
mesleki değişim beklentilerine 

ilişkin bilgiler derlenecek.

İşverenlere 
danışmanlık hizmeti
İşyerlerinin ziyaretleri 

esnasında işverenlere İŞKUR 
hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra 
yükümlülükleri, hakları ile ilgili 
danışmanlık hizmeti de verilecek. 
Kuruma kayıtlı olmayan işyerlerinin 
kayıt altına alınması, bu işlem 
gerçekleştirilirken varsa açık işlerin 
alınması ve karşılanması, aranan 
niteliklerde işgücü yetiştirilmesine 
yönelik işverenlerle aktif işgücü 
programları kapsamında işbirliği 
yapılması, işverenin İŞKUR’un 
sunduğu diğer hizmetlere ilişkin 
görüş ve önerilerinin alınması, 
işgücü yetiştirme alanında 
işverenlerden etkin olarak 
yararlanılması hedefleniyor.

Kamuoyuna açık
İşgücü piyasası araştırma 

sonuçları İŞKUR Genel 
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 
illerde eğitimli İŞKUR personeli 
tarafından raporlaştırılacak. Bu 
raporla ilin işgücü piyasası talep 
yönüyle ele alınarak işgücü 
piyasa yapısı ve ihtiyaçları 
ortaya konulacak olup, öncelikle 
piyasanın temininde güçlük 
çektiği mesleklerde mesleki eğitim 
planlamaları yapılarak piyasanın 
ihtiyacı karşılanacak.

İşgücü piyasası araştırmasıyla, 
yerel düzeyde kısa dönemli işgücü 
talebinin eğilimleri belirlenerek, 
aktif işgücü piyasası politikalarının 
ihtiyaca uygun planlaması için 
veri tabanı oluşturacak. Yerel 
düzeyde işgücü piyasası talep 
verilerini içeren bir rapordan; 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 
çalışma hayatının tüm tarafları, 
sivil toplum örgütleri, üniversiteler, 
araştırmacılar ve tüm kamuoyu 
faydalanacak.

İzmir
İŞKUR
sahaya
çıkıyor

HABER



59NİSAN 2019

Yeni iş kuran 
gençlere, faaliyete 
başladıkları takvim 

yılından itibaren 3 yıl 
boyunca, elde ettikle-
ri kazancın bir kısmını 
vergi dışı bırakma imkanı 
tanınırken, sigorta prim 
teşviki de veriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlı-
ğı’nın "Genç Girişimcilere 
Vergi ve Sigorta Prim 
Teşviki" kitapçığından 
yapılan derlemeye göre, 
yeni iş kuran gençlerin 
teşvik edilmesi amacıyla vergi ve 
prim desteği sağlanıyor. 

Genç girişimcilerin, faaliyete 
başladıkları takvim yılından itibaren 
3 vergilendirme döneminde, elde 
ettikleri kazançların yıllık 75 bin 
liralık kısmı gelir vergisinden istisna 
tutuluyor. Bu imkandan ticari, 
zirai veya mesleki faaliyeti nede-
niyle adlarına ilk defa gelir vergisi 
mükellefiyeti oluşturulan, mükelle-
fiyet başlangıcı itibarıyla 29 yaşını 
doldurmamış, tam mükellef gerçek 
kişiler yararlanabiliyor. Genç girişim-
ciler, beyana tabi başka bir gelirinin 
olması durumunda sadece ticari, zi-
rai ve mesleki kazançları dolayısıyla 
istisnayı kullanabiliyor. Vergi teşviki, 
3 vergilendirme dönemiyle sınırlı 
tutuluyor. Yeni bir faaliyete başlanıl-
ması teşvik süresini uzatmıyor. 

Verilecek yıllık gelir vergisi 
beyannamesinin gelir bildirimi 
tablosuna, o yıl elde edilen gelirden 
teşvik tutarı düşüldükten sonra 
kalan tutar gelir olarak yazılacak. 

İstisnadan yararlanacakların 
kendi işinde bilfiil çalışması veya 
işin kendisi tarafından sevk ve idare 
edilmesi gerekiyor. Faaliyetin adi 
ortaklık veya şahıs şirketi bünyesin-
de yapılması halinde, işe başlama 

tarihi itibarıyla ortakların tamamı-
nın tüm şartları taşıması isteniyor. 
Mevcut bir işletmeye veya mesleki 
faaliyete sonradan ortak olanlar bu 
destekten yararlanamıyor. 

Ölüm veya devir
durumunda uyulacak
kriterler
Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar 

tarafından işletmenin veya mesleki 
faaliyetin devralınması halinde, eş 
veya çocuklar istisnaya ilişkin şart-
ların tamamını taşımaları kaydıyla 
teşvikten 3 vergilendirme dönemi 
boyunca yararlanabilecek. 

Bir işletmenin veya mesleki 
faaliyetin devralınması halinde ise 
işletmenin devralındığı kişinin eş 
veya 3'üncü dereceye kadar kan 
veya kayın hısımlarından olmaması 
gerekiyor. Mükelleflerin mevcut bir 
işletmeye sonradan ortak olmaları 
durumunda, diğer tüm şartları taşı-
salar dahi vergi teşvikinden yarar-
lanmaları söz konusu olamıyor. 

Vergi teşvikinden yararlanan 
mükelleflerce daha sonra herhangi 
bir nedenle faaliyetin terk edilmesi 
durumunda, terk tarihine kadar elde 
edilen kazançlar dolayısıyla teş-
vikten yararlanılacak. Faaliyet terk 
edildikten sonra teşvik kapsamın-

daki söz konusu faaliyet-
lere tekrar başlanılması 
halinde ise adlarına ilk 
defa gelir vergisi mükel-
lefiyeti tesis olunması 
şartı ihlal edilmiş sayıla-
cağından, bu teşvikten 
yararlanılması söz konusu 
olmayacak. 

Teşvikten yararla-
nanların, bu süre içinde 
faaliyetlerini ticari, zirai 
ya da mesleki faaliyet 
olarak değiştirmeleri 
veya faaliyet konusunda 

değişiklik yapmaları durumunda, 
yararlanılmayan süre kadar söz 
konusu teşvikten yararlanmaları 
mümkün olacak. 

Bir vergilendirme döneminde 
teşvik tutarının altında kazanç elde 
edilmesi durumunda, teşvikten 
yararlanılmayan tutar ertesi yıla 
devredilemeyecek. 

Prim teşviki
Genç girişimcilere, sigorta prim 

teşviki de veriliyor. Bu kapsamda, ilk 
defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin 
primleri, tescil tarihinden itibaren 
bir yıl süreyle prime esas kazanç alt 
sınırı üzerinden hazinece karşılana-
cak. 

Bu teşvikten yararlanılması için 
mükellefiyet başlangıç tarihi itiba-
rıyla 18 yaşından büyük ve 29 ya-
şından küçük olunması, kendi işinde 
bilfiil çalışılması ve Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
kapsamında sigortalı sayılan gerçek 
kişilerden olunması gerekiyor. 

Söz konusu destekten yararlan-
mak isteyenlerin bağlı bulundukları 
vergi dairesinden "Genç Girişimci-
lere Kazanç İstisnası Belgesi" alarak 
sosyal güvenlik müdürlüklerine 
başvurması isteniyor. 

Yeni iş kuran gençlere
3 yıl vergi ve prim desteği

HABER
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Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi Ocak ayında, içlerinde İzmir’imizin 

de olduğu 19 ilde, kenevir ekimi 
serbest hale gelince kenevir tohumu 
bulunmaz oldu. Kilogramı 30 TL’den 
1000 liralara fırladı, yine de rahatlıkla 
bulunamıyor. Zaten Ocak ayından bu 
yana medyada bir kenevir furyasıdır 
gidiyor. Kenevirin yararlarından söz 
edilirken, “etinden, sütünden” istifade 
edilen müstesna bir bitki olarak 
taçlandırılmış durumda. 1950’lerden 
beri ruhsatlı olarak ekimi yapılan 
Samsun’un Vezirköprü ilçesinin 
Narlısaray köyünde (şimdi mahalle), 
44 tohum içinden seçilmiş ve bu yıl 
160 dönüm tarlaya ekilecek kadar 
mevcutmuş. Hatta Samsun valisi, 
Narlısaray kenevir tohumuna coğrafi 
işaret almak üzere harekete geçmiş 
bile…

Medyada çokça yer alınca, ben 
de hem bitkiden, hem de yıllardan 
beridir farklı isimler koyup toplumu 
korkutarak bitkiden uzaklaştıran 
anlayıştan söz edeyim dedim. 
Evet, “esrar” bitkisi kenevir, esrarın 
bağımlılık yapması savı ile ülkemizde 
kaçak bir bitki olarak ekilip biçildi. 

Güvenlik güçleri gün geçmiyor ki 
tarlasının orta tarafına kenevir 

ekmiş çiftçileri derdest etmesin.
ABD’de Marihuana 

olarak da isimlendirilen esrarın, 
sentetik benzerleri de spice (baharat) 
ya da bonzai olarak adlandırılıyor. 
Esrarın içindeki etken madde 
“tetrahidrokannabinol”dür. Bu 
maddeler Parkinson, Alzheimer, 
Huntington, MS gibi hastalıkların 
belirtilerini gidermede ya da kanserde, 
kemoterapi alan hastaların bulantı, 
kusmasına ve kilo kaybına karşı 
kullanılmaktadır. Batıda şiddetli ağrı 
kesici ve uyku düzenleyici olarak 
da bazı hekimlerce preparatları 
kullanılmaktadır.

Esrarın etken maddesinin 
sentetik benzerlerini bilim adamları 
yapmaya koyuldu. Fakat bilimsel 
amaçlar için geliştirilen “sentetik 
esrar” hammaddeleri, giderek 
uyuşturucu baronlarının ilgi alanına 
girdi. Bunların 1980’lerden sonra 
süratle adedi artmaya başladı, bu 
gün sayısı tam olarak bilinmeyen 
bu sentetik esrar hammaddesi, 
yani sentetik “kannabinoitlerin” 
elde edilme yöntemleri bilimsel 
dergilerde açık açık yayımlanınca bu 
baronlara kolaylık sağladı ve “herbal 
highs” bitkisel kafa yapıcılar, “otlar” 
etrafı kapladı, hatta 2009’a kadar 
serbestçe satıldı. 2011 yılından bu yana 
ülkemizde de yasak kapsamına alındı.

Dikkat ederseniz kenevirden, 
esrardan, sentetik benzerlerine atladık, 
zira asıl uyuşturucu piyasasına onlar 

hakim oldu. Aslında kenevir daha 
önce de sözünü ettiğim 

gibi çeşitli hastalıklarda 
kullanılmakta olan bir 
“drog”, yani ilaç olarak 
değerlendiriliyordu.

Kenevirin dişi 

KENEVIRIN
ESRARI
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çiçeklerinin kurutulup, toz 
edilmesi ile esrar, yani bu ilaç elde 
edilmektedir. Yeşil renkli, özel 
kokulu, hafif yapışkan, reçinemsi bir 
tozdur, esrar. Genellikle de bitkinin 
yaprakları ile karıştırılıp satılır. 
Bitkinin saplarından iplik, dokuma, 
kağıt, inşaat, izolasyon malzemesi 
hatta sunta benzeri tahta bile 
yapılabilir. Kağıtları diğer ağaç 
selülozundan yapılan kağıttan çok 
daha değerlidir. Hatta Türk tütünde, 
sigara kağıdı olarak kullanılması 
için aroma ve tat olarak en uygun 
kağıt türüdür. Ağaç selüloz kağıt 
2 kez dönüştürülebilirken, kenevir 
kağıdı 8 kez dönüştürülerek 
kullanılabilecek kadar da 
dayanıklıdır. Kenevir bitkisi doğaya 
olağanüstü oksijen sağlayan bir 
bitkidir. Tohumu yenilebilir, yağı 
çıkartılabilir, sabun, boya yapılabilir, 
hatta hayvan yemi olarak da 
kullanılabilir.  Yani kısacası dendiği 
gibi kenevirin etinden, sütünden, 
otundan, sapından, çöpünden 
insanoğlu yararlanabilmektedir.

Ancak tıpta kullanılmak üzere 

bilimsel araştırmalar sonucu elde 
edilen sentetikler, uyuşturucu 
tacirleri tarafından taklit edilerek, 
yaklaşık 45-50 farklı türü piyasaya 
verildiği ve ABD’de öğrencilerin 
yüzde 8’i tarafından kullanıldığı 
görülünce işin vahameti ortaya 
çıkmıştır. Ülkemizde de bitkisel 
uyuşturucuların yüzde 98’i 
de bu sentetik esrar benzeri 
uyuşturuculardan meydana 
gelmektedir.

Nasıl yapıyorlar derseniz, 
genellikle değişik bitki yapraklarına 
bu sentetik esrarlar püskürtülüp, 
kurutulup, toz edilerek ve 
paketlenerek satışa sunuluyor. 
Alan kişi de 1,5-2 g kadarına, 
sarma sigara şeklinde hazırlayıp, 
sigara görüntüsünde içiyor. Nargile 
şeklinde de tüketildiği biliniyor.

İçenlere neler oluyor; dedikleri 
şunlar; kafa yapıyor, uykuya meyil 
arttırıyor, rahatlıyorlar, sonra 
terleme, iştah kaybı, bulantı, 
kusma, tansiyon dengesizlikleri 
oluyor, kalbin hızı artıyor ve aşırı 
hidratasyon oluyor. Yokluğunda ise 

huzursuzluk, madde isteği, terleme, 
baş ağrısı, uykusuzluk, uyumsuzluk 
ve depresyon hissediliyor.

Sentetik esrar benzerlerinin 
en bilinen markası Bonzai olduğu 
için genellikle bu isimle anılıyorlar 
ama dediğim gibi yaklaşık 50 türü 
piyasada dönüyor.

Sonuç; kenevir önemli, 
ekonomik bir bitki. Ondan elde 
edilen esrar da öyle. Ancak 
kontrollü bir şekilde üretilip, 
kullanılması gerekiyor. Zira 
alışkanlık yapabiliyor. Fakat sentetik 
esrar benzeri maddeler, işte en 
önemli felaket bu maddeler. Zira 
kontrolsüz, gizlice bir laboratuvar 
köşesinde üretilip, tamamen 
“uyuşturucu” niyetine piyasaya 
verilebiliyor.

Not: İzmir Emniyet 
Müdürlüğü’ne göre kayıtlı 80 
bin İzmirli madde bağımlısı. 
Kayıtsızlarla 100 bin. Aileleri ve 
maruz kalanlarla bu rakam 500 
bin – 600 bini buluyor. Bu rakamlar 
da daima aklımızda kalmalı 
düşüncesindeyim.

SAĞLIK
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Ekonomik yapı
Kuzey Afrika’nın en büyük eko-

nomilerinden biri olarak değerlendi-
rilen Tunus, siyasi çalkantı içerisinde 
geçirdiği yılların ardından siyasi ve 
ekonomik toparlanma çalışmalarını 
hızlandırmıştır. Afrika’nın en yüksek 
yaşam standartlarına sahip ülke-
lerinden biri olması, Tunus’un bir 
diğer dikkat çekici özelliğidir.  

90’lı yıllarda serbest piyasa 
ekonomisi ve finansal liberalleşme 
hareketlerine odaklanılmıştır. Bu 
dönemde bölgesel entegrasyonla 
birlikte, küresel entegrasyon için 
de ülke adına yeni bir imaj oluştu-
rulması ve yatırımların artırılması 
çalışmalarına hız verilmiştir.

Tunus’un gıda ürünlerinde 
kendine yeter kapasitede olması, 
tarımın stratejik öneme haiz sek-
törlerden biri olmasını sağlamıştır. 
Ülkenin zeytinyağı üretiminde dün-
yada ikinci sırada yer alması, önemli 
bir tarımsal zenginlik olarak dikkat 
çekmektedir. Turunçgiller, hurma, 
çeşitli sebzeler hububat ve su ürün-
leri; tarımsal faaliyetler içerisinde 

önemli yer edinmiştir. 
Ülkenin kıyı şeridinin uzunluğu, 

balıkçılığın ekonomiyi besleyen 
önemli bir sektör olmasını sağlamış-
tır. Limanların nitel ve nicel yönden 
zenginleştirilmesinin yanı sıra, balık 
çiftliklerine yönelik mali teşviklerin 
artırılması, sektörün devlet tarafın-
dan stratejik önem düzeyinde ele 
alındığını göstermektedir. Ton balığı 
üretiminde ve ihracatında dünya 
liderliğini elinde bulundurması, 
Tunus’un en önemli zenginlerinden 
birini yansıtmaktadır.    

60’lı yıllarda ağırlıklı olarak 
tarıma dayalı iktisadi yapı, son-
rasında benimsenen sanayileşme 
stratejisiyle birlikte yön değiştirmiş 
ve sanayinin GSYİH içindeki payı 
yüzde 5’lerden yüzde 25’lere kadar 
yükselmiştir. Başlıca sanayi ürün-
leri; gıda sanayi, deri sanayi, tekstil 
ürünleri, makine imalatı ve otomotiv 
yan sanayi şeklindedir.  

Madencilik açısından ise petrol, 
doğalgaz ve fosfat üretimi dikkat 
çekmektedir. Özellikle, dünyanın 
en büyük fosfat üreticilerinden biri 

olması, ülke ekonomisini büyük 
oranda destekleyen hususlardandır.   

Hizmetler sektöründe turizm 
en büyük paya sahiptir ve ciddi bir 
döviz getirici niteliği söz konusudur. 
Ülkenin coğrafi güzellikleri ve kıyı 
şeridinin uzunluğu, ülkeyi cazibe 
merkezi haline getiren önemli 
etkenlerdendir. Arap Baharı ile 
başlayan siyasi çalkantıların turizm 
üzerindeki etkisi sınırlı düzeyde 
kalmış ve son yıllarda ülkeye yoğun 
ziyaretçi akınları devam etmiştir.   

Oldukça gelişmiş bir altyapıya 
sahip olması, Tunus’u Afrika’da ön 
plana çıkaran bir diğer etkendir.  Sa-
hip olduğu çok sayıda uluslararası 
liman ve havaalanı, ülkenin ulus-
lararası ticari ve turistik ilişkilerini 
beslemektedir. 

Tunus’un dış ticaret yapısı, üre-
tim profili ile paralel bir yapı sergi-
lemektedir. Ülkenin gerçekleştirdiği 
ihracatta temel ürünler; “kablolar, 
hazır giyim ve tekstil ürünleri, ham 
petrol, zeytinyağı ve motorlu taşıt 
aksamları” iken, ithalattaki temel 
ürünler ise; “rafine petrol, hammad-

TUNUS

GÖSTERGE

Kuzey Afrika’nın 
yıldız ülkesi
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deler ile yarı mamuller, otomobiller 
ve elektronik devreler” şeklindedir. 

1995 yılında AB ile sanayi ürün-
lerine uygulanan gümrük duvarla-
rının kaldırılmasına yönelik ortaklık 
anlaşması imzalaması ve 2008 
itibariyle Tunus-AB serbest ticaret 
alanı oluşturulması, iki taraf arasın-
da önemli bir ticari partnerlik ilişkisi 
sağlamıştır. 2012’de Tunus’un AB 
tarafından ileri ve ayrıcalıklı ortak 
statüsüne erişmesi, söz konusu 
ticari partnerliğe yeni bir boyut 
kazandırmıştır. 

Tunus’ta yabancı yatırımların 
artırılması, finansal liberalleşme 
döneminde önemli bir politika 
aracı olmuştur. İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi’nde 80./180 sırada yer alan 
Tunus’ta yabancı yatırımların sek-
törel profili incelendiğinde; imalat 
sanayi, hizmetler sektörü, turizm ve 
tarımsal gıda ilk sıralarda bulun-
maktadır.

Türkiye-Tunus ilişkileri
Tunus’un yüzyıllar boyunca 

Osmanlı toprağı olması, Türki-
ye olan ilişkilerine de tarihsel bir 
birliktelik anlayışıyla olumlu bi-
çimde yansımıştır. Tunus’un 1956 
yılında bağımsızlığını kazanmasının 
ardından, iki ülke arasında diploma-
tik ilişkiler başlatılmıştır. Özellikle 
2000’li yıllarla birlikte, ilişkilerin 
siyasi olduğu kadar ticari yönde 
geliştirilmesi için de çaba sarf edil-
miştir. 2011’de imzalanan Dostluk ve 
İşbirliği Anlaşması ilişkiler açısından 
önemli bir milat olmuş ve 2017 ile 
2018 yıllarında da üst düzey resmi 
ziyaretler devam etmiştir. 

2004’te imzalanan “Serbest 
Ticaret Anlaşması” ve 2017’de 
imzalanan “Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşması”, 
ekonomik ve ticari işbirliğini güçlen-
dirmeye yönelik en somut adım-
lar olmuştur. Türkiye’nin Tunus’a 
ihracatında temel kalemler; “ demir 
ve çelik ürünleri, pamuklu ve örme 
kumaşlar, otomobiller, petrol gazla-
rı” şeklindedir. Türkiye’nin Tunus’tan 
ithalatında ise; “fosfor ve fosforik 

asitler, kimyasal gübreler, hurda 
demir, pamuklu kumaşlar ve kablo 
ürünleri” başı çekmektedir. 

Tunus, güçlü ilişkilerin bir 
uzanımı olarak Türkiye’den gelen 
yatırımlara özellikle önem verdi-
ğini, sıklıkla dile getirmektedir. 10 
yıl süreyle vergiden muafiyet, kar 
transferi serbestliği ve gümrüksüz 
ithalat yapma hakkı yatırımları cazip 
kılan teşviklerdir. Yatırım potansiyeli 
yüksek sektörler olarak ise;  “tarım, 
enerji, elektronik, madencilik, plas-

tik, tekstil ve hava savunma sanayi” 
dikkat çekmektedir. Yatırımlarla 
ilgili detaylı bilgiler, Tunus Yabancı 
Yatırımları Geliştirme Ajansı’ndan 
edinilebilmektedir. (http://www.in-
vestintunisia.com)“tarım, balıkçılık, 
turizm, imalat sanayi, sağlık, ulaşım, 
madencilik, yenilenebilir enerji ve 
bilgi işlem teknolojileri” şeklindedir. 
Yatırımlarla ilgili her türlü bilgiye, 
“Ulusal Yatırım Geliştirme Ajansı”n-
dan ulaşılabilir.
(http://www.andi.dz)

GÖSTERGE
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Görseli 
QR tarama 

uygulamasında 
görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma 

Müdürlüğü 
2019 Nisan ayı 

Ekonomik Bültenine 
erişebilirsiniz.

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Uluslararası Para Fonu (IMF), “Büyü-
mede yavaşlama, kırılgan büyüme” 
başlığıyla yayımladığı Dünya Ekono-

mik Görünüm Raporu’nda küresel ölçekte 
ekonomik aktivitedeki azalışa dikkat çekti. 
Küresel ekonomideki yavaşlama eğiliminin 
hızlandığına ve risklerin arttığına dikkat 
çekilen raporda dünya ekonomisi büyüme 
tahmini 2019 için yüzde 3.5’ten yüzde 
3.3’e indirilirken, 2020 için ise 3.6 düzeyin-
de sabit tutuldu.

Aşağı yönlü revizyona sebep olan 
risklerin temelini ise;  ticaret savaşları, 
Euro Bölgesi’nin beklenenden fazla ivme 
kaybetmesi, zayıflayan tüketici güveni ve 
uluslararası ilişkilerdeki politik riskler oluş-
turuyor. Arjantin ve Türkiye gibi gelişmek-
te olan ülkelerde 2019’un ikinci yarısında 
kademeli dengelenmenin görüleceğine 
yönelik beklentiler, raporda bir diğer dik-
kat çeken detay.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma 
eğiliminin hızlanması, küresel ekonomiyi 
riske eden bir diğer etken oluyor. Politik 

risklerin ve Venezuela’da üretimin azal-
masının etkisiyle, petrol fiyatları Nisan’da 
Kasım 2017’den beri görülen en uzun 
haftalık yükselişini sergiledi. Böylece, ham 
petrol fiyatları 2019’da yaklaşık yüzde 40 
yükselmiş oldu. 

Ancak, olumsuz görünüme ve ar-
tan risklere karşın, ABD ve Çin arasında 
mutabakat sağlanabileceğine dair oluşan 
olumlu hava, hisse senetleri başta ol-
mak üzere piyasalara kısa sürede pozitif 
yansıdı. Özellikle Financial Times’ın ticaret 
savaşlarının sonlanabileceğine yönelik 
küresel değerlendirmeleri, piyasalarda 
olumsuz atmosferin azalmasını sağlayan 
bir etki yarattı.  

ABD
ABD ekonomisinin 2018 son çeyreğine 

ilişkin büyüme oranı aşağı yönlü revize 
edilerek yüzde 2.2 olarak açıklandı. Böyle-
ce 2018 yıllık büyüme beklentilerin altında 
kalarak yüzde 2.9 düzeyinde gerçekleşti. 
Büyümedeki yavaşlamada; ticaret savaşla-

Ticaret savaşları ve politik riskler
küresel ekonomide etkili oluyor

GÖSTERGE
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rı, tüketici harcamalarındaki zayıfla-
ma ve şirket yatırımlarının gerileme-
si etkili oldu.

Morgan Stanley, doların güçlü 
seyrinin 2019’daki yukarı yönlü 
ivmesini tamamladığını açıklayan bir 
öngörüde bulundu. Kurumun analiz-
lerine ve tahminlerine göre, beklen-
tilerin atlında kalan ABD büyümesi 
ve Amerikan Merkez Bankası’nın 
(FED) itidalli tutumu sebebiyle, 
Dolar küresel ölçekte yıl sonuna ka-
dar yüzde 6’ya varan oranda düşüş 
kaydedebilir. Diğer taraftan, Morgan 
Stanley ve Goldman Sachs FED’in 
2019’da politikalarına ilişkin değer-
lendirmelerde bulunarak, bu yılın 
sonuna kadar yeni bir faiz artırımının 
beklenmediğini belirttiler.

ABD ekonomisine dair bir diğer 
değerlendirme ise kredi derecelen-
dirme kuruluşu Moody’s tarafından 
yapıldı. Moody’s yayımladığı raporda 
ABD ekonomisindeki yavaşlamanın 
2019 sonuna doğru belirginleşebile-
ceğini, ancak bu yıl ve gelecek yıl bir 
resesyonun henüz beklenmediğini 
ifade etti. Raporda; 2019 için yüzde 
2.5, 2020 için ise yüzde 1.7 büyüme 
öngörüleri yer alıyor. 

EURO BÖLGESİ – AB
Ülkesel ayrışma ve bölgesel 

zayıflıklar, AB ve Euro Bölgesi 
ekonomisini riske etmeye devam 
ediyor. Bölge ekonomisinin loko-
motifi konumundaki Almanya’ya 
ilişkin endişeler devam ederken,  AB 
Komisyonu ve OECD, İtalya’daki 
mali görünümün de olumsuz seyrini 
sürdürdüğünü açıkladılar. Her iki ku-
rum da, İtalya ekonomisinin 2019’da 
kötüleşebileceği yönünde çekinceye 
sahipler. Bu açıdan, İtalyan Hüküme-
ti’nin ekonomiyi canlandırmak için 
daha güçlü yapısal reformları hayata 
geçirmesi bekleniyor.

 
AB’nin ABD ile ilişkilerinde 

yeni bir gerginlik gündeme geldi. 
ABD ile uçak üreticilerine verilen 
sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmaz-
lık yaşayan AB Komisyonu, misille-
me olarak gümrük vergisi alabile-

ceği 20 milyar dolarlık ürün listesi 
açıklayarak kamuoyunun görüşüne 
sundu. Söz konusu gelişme, yeni bir 
ticaret savaşının başlayabileceğine 
dair endişe uyandırdı.

Brüksel’de düzenlenen 21’inci 
AB-Çin Zirvesi’nde iki taraf ara-
sında ticaret, ekonomi, teknoloji 
ve uluslararası ilişkiler alanındaki 
konulara odaklanıldı. Zirve sonrası 
yapılan ortak açıklamada, kurallara 
dayalı küresel ticaret sisteminin 
devamlılığının AB ve Çin’in çıkarına 
olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, 
kurallara dayalı küresel ticari siste-
min devam edebilmesi için çeşitli 
güncellemeler yapılması gerektiğine 
dair vurgu da özellikle dikkat çekti.

ALMANYA
Almanya’da IFO İş Dünyası 

Endeksi, Nisan’da 99.7’den 99.2’ye 
geriledi. Ülkedeki sanayi ve ticaretin 
seyri hakkında önemli gösterge-
lerden olan söz konusu endeksin 
gerilemesinde, Alman firmalarının 
ihracatındaki gerileme etkili oldu. 
Benzer şekilde, IFO Beklentiler 
Endeksi de Nisan’da beklentilerin 
altında kalarak, 95.6’dan 95.2’ye 
geriledi. 

Ülkedeki olumsuz atmosfer, 
ekonomik beklentilere de yansıdı. 
Almanya Maliye Bakanlığı tarafın-
dan 2019 büyümesi revize edilerek 
yüzde 1.0’den yüzde 0.5’e düşürül-
dü. Bu büyüme öngörüsü, bu yıl 
Euro Bölgesi’nde İtalya ile birlikte 
Almanya’nın en kötü performansı 

sergileyeceği anlamına geliyor.

İNGİLTERE
İngiltere’de çıkmaza giren Brexit 

için bir araya gelen liderler,  ayrılma 
işlemini 31 Ekim’e kadar esnek şekil-
de erteleme kararı aldılar. Böylece 
İngiltere parlamentosunda bir plan 
üzerinde uzlaşıya varabilmek için 6 
ay zaman kazanılmış oldu. Zaman 
kazanılmış olmasına rağmen, anlaş-
ma sağlanmasına yönelik pek çok 
planın boşa çıkması, ciddi bir risk 
unsuru olarak değerlendiriliyor.

İngiltere’de ekonominin yüzde 
80’inin oluşturan hizmet sektörü 
daralma içerisine girdi. Markit’in ve-
rilerine göre, ülkede hizmet sektörü 
PMI endeksi, Mart’ta ciddi bir geri-
lemeyle 48.9 düzeyine kadar düştü. 
Uzmanlarca yapılan açıklamaya göre 
politik belirsizlikler ve kısa vadeli 
olumsuz öngörüler, sektörde yeni 
yatırım projelerini frenliyor.

Hizmet faaliyetlerinin payının 
büyüklüğü sebebiyle muhtemel 
daralmalar, GSYİH’yı da olumsuz 
etkileyeceğinden, sektördeki geliş-
meler dikkatle izleniyor.

JAPONYA
Japonya hükümeti, Kuzey Ko-

re’ye yönelik yaptırımlarının süresini 
2 yıl uzatma kararı aldı. Kuzey Koreli 
gemilerin ve Kuzey Kore limanların-
da duran yabancı gemilerin Japonya 
limanlarına girişi ile ikili ithalat ve 
ihracata yasak getiren söz konusu 
yaptırımlar, 2 yıl daha uygulanmaya 

GÖSTERGE



66 NİSAN 2019

devam edecek. Yaptırımlara yönelik 
devam kararının, Kuzey Kore’nin 
nükleer silahlardan arındırılması 
yönündeki baskıyı sürdürmek için 
alındığı belirtildi.

Japonya ekonomisi için en 
önemli sorunlardan biri olan def-
lasyon, ülkeyi olumsuz etkilemeye 
devam ediyor. Japonya Merkez 
Bankası, yaptığı güncel ekonomik 
değerlendirmede tüketici enflasyo-
nunun 2021 mali yılında dahi, hedef 
oran olan yüzde 2’nin altına kalacağı 
öngörüsünde bulundu. Enflasyon 
hedefinin tutturulamaması, büyük 
ölçüde küresel ölçekteki belirsizlik-
lere dayanıyor. 

ÇİN
Çin’de likidite azalması, eko-

nomiyi olumsuz yönde etkiliyor. 
Ülkedeki vergi ödemelerinin likidite 
talebini artırarak nakit arzını daralt-
ması sonucunda, para piyasalarında 
gecelik borçlanma maliyeti dört 
yılın zirvesine yükseldi. Söz konusu 
daralmanın etkisiyle, repo faizleri de 
dikkat çekici biçimde yükseldi.

Yurt dışı yerleşiklerin Yuan cin-
sinden Çin şirket tahvillerine yönelik 
ilgisi Mart’ta ciddi bir artış kaydetti. 
Yabancıların elindeki Yuan cinsin-
den özel sektör tahvil miktarı Mart 
ayında 77.6 milyar Yuan ile 39 ayın 
zirvesinde gerçekleşti.

BREZİLYA
Küresel ekonomideki olumsuz-

luklar, Brezilya gibi gelişen ülkelere 
yönelik öngörüleri de olumsuz etkili-
yor. Son ekonomik gelişmeler, ülke-

nin resesyondan sonraki toparlanma 
eğiliminin hızını kaybettiğine işaret 
ediyor. Mart’ta dış ticaret fazlasının 
bir önceki aya göre yüzde 22 da-
ralmayla 5 milyar Dolar düzeyinde 
gerçekleşmesi, söz konusu durumu 
teyit eden bir gelişme olarak dikkat 
çekti. İlgili dönemde ihracat yıllık 
bazda yüzde 1,0 daralırken, ithalat 
yüzde 5.1 artış kaydetti.

Ülkedeki uzmanlarca yapılan son 
değerlendirmelerde, büyüme tah-
minleri aşağı yönlü revize edilerek, 
2019 ve 2020 için yüzde 1.8 olarak 
açıklandı. İç talep artışı, döviz kurla-
rında stabilizasyon ve gıda fiyatları 
enflasyonunun sınırlı bir düzeyde 
kalması, gelecek 2 yılda ekonominin 
seyrinde etkili olacak.

GÜNEY KORE
Güney Kore’de en büyük 1.000 

firmanın satışlarının ve kar marj-
larının gerileme içerisinde olduğu 
açıklandı. Firmaların karlılığında 
yılın ilk yarısında yüzde 3.0 daralma 
bekleniyor. Söz konusu gerilemenin 
temelinde; azalan talep, artan ham-
madde fiyatları ve maaşlardaki talep 
artışı yatıyor.

Güney Kore’de geçen yıl toplam 
332,6 milyar Dolar vergi geliri elde 
edildiği açıklandı. Söz konusu veri, 
vergi gelirlerinin GSYİH içinde-
ki payının arttığına işaret ediyor. 
Vergi gelirlerinin artışında şirketlerin 
kurumlar vergisi yükselişi etkili oldu. 
Ancak, 2019’da şirket bilançolarında 
ortaya çıkacak muhtemel bozul-
malar, vergi gelirlerine de olumsuz 
yansıyabilir. 

HİNDİSTAN
Hindistan’da gerçekleştirilen 

genel seçimler, Nisan’da ülke siya-
setinin ve ekonomisinin en önemli 
gündem maddesi haline geldi. 900 
milyon seçmenin oy kullandığı ve 1.5 
aylık bir süre içerisinde, 7 aşamada 
gerçekleştirilen seçimler, 7.2 milyar 
dolarlık maliyetiyle dünyanın alanın-
da en pahalısı olarak dikkat çekiyor. 
Seçim sonuçları, siyaset üzerinde 
olduğu kadar ekonomi politikaları-
nın seyrinde de belirleyici olacak.

Yükselen petrol fiyatları, yılın 
geri kalanında Hindistan ekonomi-
sini en çok zorlayan etken olabi-
lir. Hindistan’ın petrol ihtiyacının 
yüzde 80’inin ithalata dayalı olması, 
değişen petrol fiyatlarından büyük 
ölçüde etkilenmesine sebep oluyor.

RUSYA
Rusya’da ekonomik büyüme 

2019 ilk çeyreğinde yavaşlama 
eğilimine girdi. 2018 son çeyreğinde 
yüzde 2.7’lik büyüme kaydedilmesi-
nin ardından, 2019 ilk çeyreği büyü-
mesinin yüzde 0.8 düzeyinde sınırlı 
kalacağı öngörüldü. Küresel ekono-
mik gelişmelerle birlikte, Rusya’nın 
uluslararası arenadaki politik tutumu 
da, 2019’un diğer çeyreklerindeki 
büyümede etkili olacak.

Rusya ekonomisine dair 
gelişmeler, 2019 yıllık büyüme 
öngörülerine de olumsuz yansıyor. 
Dünya Bankası, Rusya’nın 
ekonomisine dair bir önceki 
öngörüsü olan yüzde 1,5 büyüme 
oranını aşağı yönlü revize ederek, 
yüzde 1,4’e düşürdü.

GÖSTERGE
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Cari işlemler açığı Şubat ayında 
718 milyon dolar oldu. 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, Şubat ayına ilişkin 
cari işlemler verisini duyurdu.  Şubat 
ayı cari işlemler açığı, önceki yılın 
aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon 
dolar azaldı. 12 aylık cari işlemler 
açığı ise 17 milyar 44 milyon dolara 
gerilemiş oldu. Böylece 12 aylık 
cari açık, Şubat 2010'dan bu yana 
en düşük seviyesini gördü. Söz 
konusu tarihte 12 aylık cari açık 15 
milyar 810 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşmişti. Ocak ayında ise 
813 milyon dolar, 12 aylık cari 
açık 21 milyar 592 milyon dolar 
seviyesindeydi.

Ekonomistler, Şubat ayı cari 
işlemler hesabının 900 milyon dolar 
açık vermesini bekliyorlardı.

Dış ticaretteki 
değişim etkili oldu
Söz konusu azalışta; ödemeler 

dengesi tablosundaki dış ticaret 
açığının bir önceki yılın aynı ayına 
göre 3 milyar 690 milyon dolar 
azalarak 1 milyar 74 milyon dolara 
gerilemesi, hizmetler dengesi 
kaynaklı net girişlerin 57 milyon 
dolar artarak 894 milyon dolara 
yükselmesi ve birincil gelir dengesi 
açığının 68 milyon dolar azalarak 
495 milyon dolara gerilemesi etkili 
oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler 

hesabı ise, bir önceki yılın Şubat 
ayında 449 milyon dolar açık 
vermişken, bu ayda 2 milyar 748 
milyon dolar fazla verdi. Hizmetler 
dengesi altında seyahat kaleminden 
kaynaklanan net gelirler, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 59 milyon 
dolar tutarında artarak 815 milyon 
dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi 
altında yatırım geliri kaleminden 
kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 86 milyon 
dolar azalarak 400 milyon dolar, 
ikincil gelir dengesi kalemi çıkışlar 
da bir önceki yılın aynı ayına göre 
39 milyon dolar azalarak 43 milyon 
dolara yükseldi.

Finans hesabı
Geçen yılın Şubat ayında 271 

milyon dolar net çıkış kaydeden 
doğrudan yatırımlar kalemi, bu yılın 
aynı ayında 486 milyon dolar net 
giriş kaydetti.

Portföy yatırımlarında 1 milyar 
786 milyon dolar tutarında net giriş 

yaşandı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse 
piyasasında 136 milyon dolar net 
alış ve devlet iç borçlanma senetleri 
piyasasında 492 milyon dolar net 
satış yaptığı görüldü. Yurt dışında 
gerçekleştirilen tahvil ihraçları 
yoluyla bankalar 92 milyon dolar, 
Genel Hükümet 2 milyar dolar ve 
diğer sektörler 500 milyon dolar 
net borçlanma yaptı.

Diğer yatırımlarda 128 
milyon dolar tutarında net çıkış 
gerçekleşti. Diğer yatırımlar 
altında, yurt içi bankaların yurt 
dışı muhabirlerindeki efektif ve 
mevduat varlıkları 246 milyon dolar 
net artış, yurt dışı bankaların yurt 
içindeki mevduatları ise 711 milyon 
dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle 
ilgili olarak, bankalar ve diğer 
sektörler sırasıyla 206 milyon dolar 
ve 677 milyon dolar net geri ödeme, 
Genel Hükümet ise 48 milyon dolar 
net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde 2 milyar 823 
milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Cari açık
718 milyon dolar oldu
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Ege İhracatçı Birlikleri Mart ayında 1 
milyar 146 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Egeli İhracatçılar, 2019 

yılının ilk çeyreği dikkate alındığında Mart 
ayında aylık bazda en yüksek ihracat 
rakamına ulaşsalar da, 2018 yılı Mart ayı 
performanslarının yüzde 5 gerisinde 
kaldılar. EİB’nin 2018 yılı Mart ayı ihracat 
rakamı 1 milyar 203 milyon dolar olmuştu.

Mart ayında Türkiye’nin ihracatı ise; 
yüzde 0.5’lik artışla 16 milyar 334 milyon 
dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin kayda aldığı 
ihracat verilerine göre; Mart ayında EİB 
üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 
3’lük düşüşle 690 milyon dolardan 667 
milyon dolara geriledi. Tarım sektörlerinin 

ihracatı ise; yüzde 7’lik azalışla 437 milyon 
dolardan 406 milyon dolara indi. EİB’deki 
ihracat azalışından Madencilik sektörünün 
payına da yüzde 5 düştü. Madencilik 
sektörünün 2018 yılı Mart ayında 75.2 
milyon dolar ihracatı, 2019 yılı Mart ayında 
71,9 milyon dolara geldi.

EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 
5 tanesi geçen yılın Mart ayına göre 
ihracatını arttırmayı başarırken, 7 tanesi 
ihracatta artıya geçemedi.

Demir ihracatı zirveye demir attı
Ege Demir ve Demirdışı Metaller 

İhracatçıları Birliği yüzde 1’lik ihracat 
artış hızıyla 150 milyon 458 bin dolarlık 
ihracata imza atarken en fazla ihracat 

Egeli İhracatçı-
lar, 2019 yılının 
ilk çeyreği dik-

kate alındığında 
Mart ayında 

aylık bazda en 
yüksek ihra-
cat rakamına 
ulaşsalar da, 
2018 yılı Mart 

ayı performans-
larının yüzde 
5 gerisinde 

kaldılar.

Ege’den
1 milyar
146 milyon
dolarlık ihracat
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yapan birlik oldu.
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği yüzde 9’luk 
düşüş yaşarken 119 milyon 891 bin 
dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Su ürünleri ve hayvansal  
mamuller ihracatı artıyor
İhracatta iki aydır tekrar artışa 

geçen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 
8’lik gelişimle 98 milyon 493 bin 
dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 
71 milyon 954 bin dolarlık ihracatı 
kayda alırken, Mart ayında Xiamen 
ve Marble Fuarlarında moral 
kazanan Ege Maden İhracatçıları 
Birliği 71 milyon 802 bin dolarlık 
ihracat gerçekleştirdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 66 milyon 765 
bin dolarlık ihracat yaparken, 
ihracatındaki yüzde 5’lik düşüşe 
engel olamadı.

Yaş meyve sebzede düşüş
İhracatını sürekli arttıran Ege Yaş 

Meyve Sebze İhracatçıları Birliğine 
de nazar değdi. EYMSİB’in Mart 
ayı ihracatı yüzde 5’lik düşüşle 62 
milyon dolardan 59 milyon dolara 
indi.

İhracatta yatay bir seyir izleyen 
Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği Mart 
ayında hanesine 56 milyon 631 bin 
dolarlık ihracatı kaydettirdi.

Mart ayında ihracatta en büyük 
düşüş ise; Ege Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nde yaşandı. 
Birliğin ihracatı yüzde 53’lük 
düşüşle 54 milyon dolardan 25 
milyon dolara düştü.

Zeytin ve zeytinyağı 
ihracatı geçen yılı arıyor
2017-18 sezonunda ihracat 

rekorlarına imza atan Ege Zeytin 
ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 
2018-19 sezonunda aynı başarıyı 
tekrarlamaktan çok uzak bir 
görüntü çiziyor. EZZİB’in Mart 

ayındaki ihracatı yüzde 36’lık 
azalışla 36 milyon dolardan 23 
milyon dolara geldi.

İhracatı yüzde 26 düşen 
Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği, Mart ayında 
17 milyon 770 bin dolarlık ihracatı 
kayda aldı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ise; yüzde 13’lük 
ihracat artış hızı yakaladı ve 15 
milyon 419 bin dolarlık ihracatı 
Türkiye’ye kazandırdı.

Eskinazi: Karşımızda 
80 yıllık rekor vardı
Mart ayında gerçekleştirdikleri    

1 milyar 146 milyon dolarlık 
ihracatın 2019 yılının aylık bazda 
en yüksek rakamı olduğu bilgisini 

veren Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
“2018 yılı Mart ayındaki 1 milyar 
203 milyon dolarlık ihracat rakamı 
EİB’nin 80 yıllık tarihinde ay 
bazında ihracat rekoru. 

Ekonomide daralmanın 
yaşandığı bir süreçte 1 milyar 
146 milyon dolarlık ihracatı 
küçümsememek gerekir” dedi.

Türk ekonomisinde yaşanan 
daralmanın ihracatla aşılacağını 
ifade eden Eskinazi şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin önünde 4.5 yıl siyasi 
istikrar ortamında seçimsiz bir 
dönem geçirecek. Bu süreçte 
atılacak adımlarla ihracatımız Orta 
Vadeli Program’a uyumlu artışa 
geçebilir ve 182 milyar dolar ihracat 
hedefine ulaşabiliriz.”
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İhracat, Mart ayında Genel Ticaret 
Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 0.5 
artışla 16.33 milyar dolar oldu. Bu, aynı 

zamanda Mart ayı ihracat rekoru. 2019’un 
ilk çeyreğinde ise toplam ihracat 44.56 
milyar dolara ulaştı. Mart ayında ithalat 
ise yüzde 17.81 azalarak 18.3 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu ayda 
ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
89.3 oldu. Ticaret açığı da 1.97 milyar 
dolar olarak hesaplandı.

Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre 
bakıldığında ise Mart ayı ihracatı 15 milyar 
488 milyon dolar oldu. İthalat da 17.63 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Bu arada, Mart ayında Gümrük İdareleri 
tarafından tahsil edilen vergi tutarı 12.76 
milyar lira oldu. Şubat’ta bu tutar 10.57 
milyar lira seviyesindeydi.

Ticaret Bakanlığı ve TİM verilerine 
göre Ocak-Mart döneminde ihracat 
yüzde 3.3 oranında arttı, ithalat yüzde 
21.46 oranında azaldı. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı Ocak-Mart döneminde 
yüzde 88.2’ye yükseldi. Dış ticaret açığı 
da Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 71.91 oranında 
gerileyerek 5 milyar 954 milyon dolar 
oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 

İsmail Gülle, her iki kurumun verilerinden 
derlenen Mart ayı ihracat ve ithalat 
verilerini açıkladı. 

Mart ayında sektörlerde de yüzde 8.2 
azalış göstermesine rağmen 2.9 milyar 
dolarlık ihracatla otomotiv yine birinci. 
1.8 milyar dolar ve yüzde 17.4 ihracat 
artışıyla kimya sektörü ikinci sırada 
yer alırken, hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü 1.7 milyar dolarla üçüncü oldu. En 
fazla ihracat yapılan sektörler arasında 
çift haneli büyüyen makine 700.3 milyon 
dolar ihracatla 8’inci sırada yer aldı. 

Sektörler ve ülkeler
221 ülke ve bölgeye yapılan ihracatta 

Türkiye’nin en büyük pazarı Avrupa’nın 
lokomotifi ekonomisi Almanya’ya genel 
ticaret sistemine göre ihracatımız 
yüzde 7.1, özel ticaret sistemine göre 
yüzde 7.7, TİM verilerine göre ise yüzde 
9.5 azaldı. Almanya’da hem sanayi 
üretimi, hem tüketim hem de ekonomik 
aktivitedeki yavaşlama Türkiye ihracatını 
da etkilemeye başladı. Buna rağmen 
Almanya, Mart ayında 1.3 milyar dolarlık 
ihracatla yine en çok ihracat yapılan ülke. 
Almanya’yı yüzde 17.5’lik kayıpla 849.1 
milyon dolarla İngiltere izledi. İhracatçı 
27 sektörün sadece 3’ü hariç hepsinin 
en büyük pazarı olan Almanya’daki 

0.5’lik Mart rekoru

Mart ayında 2.9 
milyar dolarlık 

ihracatla 
otomotiv yine 

birinci. 1.8 
milyar dolar 
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üçüncü oldu.
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sıkıntıya alternatif Suudi Arabistan oldu. 
Mart verileri Türkiye ihracatının yükselen 
ülkesinin Suudi Arabistan olduğunu 
ortaya koyuyor. Bu ülkeye geçen yıl Mart 
ayına göre TİM hesabıyla ihracatımız 
yüzde 36.5 arttı, geçen yıl Türkiye 
ihracatının 15’inci büyük pazarı iken bu yıl 
11’inciliğe sıçradı. Diğer dikkat çeken ülke 
İsrail’e de ihracat yüzde 15.9 arttı, ülke 
9’unculuktan 8’inciliğe yükseldi. İspanya, 
İsrail, Romanya ise kayıp yaşanmayan 
ülkeler arasında.

ABD ile ek vergi nedeniyle sıkıntı 
yaşayan çelik sektörünün bu ülkedeki 
Mart kaybı yüzde 72.9. Ama en büyük 
pazarlarından Almanya’daki kayıp ise 
yüzde 17.8 oldu. Sektör Etiyopya’ya 
yaptığı 34.6 milyon dolarlık Mart ayı 
ihracatı ve bu ülkeye yüzde 1442.2’lik 
artışıyla dikkat çekti. Yükselen 
pazarlardan İsrail’e de çelik sektörü 
ihracatını yüzde 16.1 arttırdı. Çimentoda 
ise ABD’ye yüzde 114’lük ihracat artışı 
dikkat çekiyor. Suudi Arabistan’a ihracatta 
çimento sektöründe yüzde 29.8’lik artış 
bulunuyor. Almanya’da kayıp yüzde 
11.1, demir ve demir dışı metallerde 
Almanya’ya ihracat yüzde 8.08 azaldı.

2019 icraat yılı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

Türkiye’nin dış ticaretinin ülke için büyük 
bir değer olması amacıyla devamlı 
çalıştıklarını belirterek, “Gelecek dönem 
reform dönemi olacak. Her alanda önemli 
adımlar atacağız. 2019 yılı bizim icraat 
yılımız olacaktır” dedi. 

Bakanlık olarak aylık verileri gün 
gün, saat saat takip ettiklerini ve 
değerlendirdiklerini vurgulayan Pekcan, 
“Küresel ticaretin küresel ekonomiye 
oranı azalıyor. Korumacılık önlemleri 
artarak devam ediyor. Maalesef son 
bir ayda, küresel ekonomide belirsizlik 
olarak saydığımız hiçbir faktörde 
olumlu bir gelişme yaşanmadı. ABD-Çin 
ticaret uyuşmazlığı, yavaşlayan Avrupa 
ekonomisi ve Brexit belirsizliği küresel 
ticareti olumsuz etkilemeye devam ediyor. 
Kısacası, küresel ekonomideki rüzgarlar 
hız kesti, ihracatçı ülkelerin yelkenlerini 
artık eskisi gibi şişirmiyor ama biz 
yolumuza hızla devam etmek zorundayız 
ve ediyoruz” diye konuştu.

Gümrüklerde ihracat işlemlerinde dijitalleşme atağı ile kâğıt 
devri son buluyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile TİM Başkanı İsmail Gülle’nin 
katılımıyla gerçekleşen basın lansmanında gümrüklerde yeni 
dönem tanıtıldı. Dijital devrim diye tanımlanan dijitalleşmeyle 
birlikte ihracatçılar, bilgisayarından ihracat işlemini başlatacak 
ve yine oturduğu yerden tüm süreci izleyip sonlandırabilecek.
Ticaret Bakanlığı; ihracatçıları zaman israfından, bürokrasiden 
ve evrak takibi masrafından kurtaracak dijital ihracatın kapısını 
araladı. Uygulama, hem firmalar hem de gümrük teşkilatı için 
kağıt evrağı ortadan kaldırıyor. Singapur, Dubai, Güney Kore, 
İsveç, ABD ve Hollanda gibi ülkelerde başarıyla uygulanan 
gümrüklerde dijitalleşme artık Türkiye’de de uygulamaya başladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta tüm işlemlerin 
elektronik yapıldığı kağıtsız uygulamaya geçiş kapsamında 154 
belgenin elektronik ortama alındığını söyledi. Sistemin pilot 
olarak Esenboğa, Ankara gümrük müdürlüklerinde başlatıldığını, 
Ambarlı ve Atatürk Havalimanı’nda deneme yapıldığını kaydeden 
Pekcan, Nisan ayı sonunda tüm gümrüklerde uygulamaya 
gireceğini belirtti.

 Akıllı ihracat platformu
Hizmetlerinin tamamının elektronik sistemleri hedef alan 
uygulamalara ağırlık verdiklerini söyleyen Bakan Pekcan, 
şeffaf hızlı güvenli yürütülmesi için önemli düzenlemeleri 
hayata geçirdiklerini hatırlattı. Pekcan, “Önümüzdeki süreçte 
bakanlıktaki belgelerin tamamı elektronik ortamda işlenecek. 
Gümrüklerdeki dijitalleşmeyle ihracat beyannamesi, belgeler, 
memur işlemleri, dilekçeler, her türlü iletişimin tamamen 
elektronik ortamda ve kayıt altında olacak. Yol ve zaman masrafı 
olmadan ofisinden ihracatı yapabilecek. Zamandan ve arşivleme 
maliyetinden kurtulundu. İhracatçı ve bakanlık tüm gümrüğü 
online takip edebilecekler” dedi.
Desteklere bilgi ve belgelere tek elden ulaşmaları için akıllı 
ihracat platformunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Pekcan, 
ihracat pazarları, önerilerle ihracatın artmasına destek vereceğini 
söyledi.

Yeni uygulamanın getirdiği kolaylıklar
l İhracatçı, ihracat beyannamesi ve eklerini ofisinden verebilecek.
Memur tarafından ilave belge talebi sistem mesajı yoluyla 
iletilecek.
l İhracatçı ilave talepleri elektronik ortamda iletecek.
l Kağıt ortamda belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü 
ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan 
zaman ve maliyet kaybı son bulacak.
l İhracat işlemlerindeki tüm süreçler de elektronik ortamda 
izlenebilecek.

İhracatta dijital gümrük



72 NİSAN 2019

Ocak döneminde işsizlik, geçen yılın 
aynı ayına göre 3.9 puan artışla 
yüzde 14.7 oldu ve beklentilerin 

üzerinde geldi. Bu sonuçla işsizlikte son 
10 yılın zirvesi görülmüş oldu. İşsizlik 
bundan 10 yıl önce Mart 2009'da yüzde 
14.9 olmuştu. Ocak 2019'a ilişkin beklenti 
yüzde 13.5 yönündeydi. Aralık 2018 
dönemi işsizliği yüzde 13.5 seviyesindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Ocak 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde    
15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 
Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre            
1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon   
668 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı Ocak’ta 
bir önceki aya göre 1.2 puan arttı. Tarım 
dışı işsizlik oranı ise 4.1 puanlık artışla 
yüzde 16.8 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı 6.8 puan 
yükselerek yüzde 26.7 oldu. İşsizlik oranı, 
15-64 yaş grubunda ise 3.9 puan artışla 
yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik        
4,1 puan artış ile yüzde 16.8 olarak tahmin 
edildi. Genç nüfusta işsizlik 6.8 puan 
artışla yüzde 26.7 olurken, 15-64 yaş 
grubunda bu oran 3.9 puan yükselerek 

yüzde 15 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı 1.9 puan azaldı
İstihdam edilenlerin sayısı, Ocak’ta 

geçen yılın aynı dönemine kıyasla         
872 bin kişi gerileyerek 27 milyon 157 bin 
kişi, istihdam oranı ise 1.9 puanlık azalışla 
yüzde 44.5 olarak kayıtlara geçti.

Tarım sektöründe çalışan sayısı        
345 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan 
sayısı 526 bin kişi azaldı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 17'si tarım, yüzde 19.9'u 
sanayi, yüzde 5.4'ü inşaat, yüzde 57.7'si 
ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ocakta geçen yılın aynı dönemiyle 
karşılaştırıldığında, tarım sektörünün 
istihdam edilenler içindeki payı 0.7 puan, 
inşaatın payı 1.6 puan azalırken, hizmet 
sektörünün payı 2.3 puan arttı. Sanayi 
sektörünün, istihdam edilenler içindeki 
payında ise değişim görülmedi.

İş gücüne katılma oranı yükseldi
İş gücü, Ocak’ta 2018'in aynı dönemine 

göre 387 bin kişi artarak 31 milyon 825 bin 
kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.1 puan 
artarak yüzde 52.2 olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara 
göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 

Ocak 
döneminde 
işsiz sayısı 1 

milyon 259 bin 
kişilik artışla 
4 milyon 668 
bin kişi olarak 
kayıtlara geçti. 

Genç işsizliği de 
yüzde 26.7’ye 

çıktı.

İşsizlik son 10 yılın zirvesinde

GÖSTERGE
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0.2 puanlık azalışla yüzde 71.1, 
kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla 
yüzde 33.6'yı buldu. 

Ocak’ta herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı da geçen yılın 
aynı dönemine göre 0.6 puan 
artarak yüzde 33.1 oldu. Tarım dışı 
sektörde kayıt dışı çalışanların oranı 
ise geçen yılın aynı dönemine göre   
0.7 puan artış göstererek yüzde 
22.5 olarak hesaplandı. 

Arındırılmış rakamlar
Mevsim etkilerinden arındırılmış 

istihdam bir önceki döneme göre 
223 bin kişi azalarak 28 milyon 
14 bin kişi olarak tahmin edildi. 
İstihdam oranı 0.4 puan gerileyerek, 

yüzde 45.9 oldu. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 
bir önceki döneme göre 170 bin kişi 
artarak 4 milyon 295 bin kişi olarak 
gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.6 puan 
artışla yüzde 13.3 olarak kayıtlara 
geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
iş gücüne katılma oranı ise bir 
önceki döneme göre, 
0.2 puan azalarak 
52.9 olarak 

hesaplandı. Ekonomik faaliyete 
göre istihdam edilenlerin sayısı, 
tarım sektöründe 22 bin kişi, 
sanayi sektöründe 82 bin, inşaat 
sektöründe 44 bin ve hizmet 
sektöründe 76 bin kişi 
azaldı.

GÖSTERGE
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Mart ayı enflasyonu beklentilerin 
üzerinde geldi. Aylık en yüksek 
artış yüzde sağlık grubunda oldu. 

Onu gıda ve alkolsüz içecekler izledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 

ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. 
Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi’nde 
(TÜFE) (2003=100) 2019 yılı Mart ayında 
bir önceki aya göre yüzde 1.03, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 2.27, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.71 
ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18.70 
artış gerçekleşti. Beklenti aylık yüzde 0.85 
ve yıllık yüzde 19.52 yönündeydi. Üretici 
Fiyatları Endeksi de 
(ÜFE) aylık yüzde 1.58, 
yıllık yüzde 26.94 oldu.

Mart 2019’da 
tüketici enflasyonu 
için takip edilen 12 ana 
gruptan haberleşme 
hariç tüm gruplarda 
fiyat artışları yaşandı. 
Enflasyon sepetindeki 
418 maddeden; 270 
maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 115’inin 
ortalama fiyatlarında 
düşüş görüldü. 33’ünün 

Gıda 
fiyatlarındaki 

artışın etkisiyle 
Mart ayında 

aylık enflasyon 
yüzde 1.03 ile 
beklentilerin 

üzerinde arttı. 
Yıllık enflasyon 

ise yüzde 
19.71 ile geçen 
aya göre çok 
değişmedi. 
Mart’ta taze 

sebze ve 
meyvelerdeki 
fiyat artışı ise 

yüzde 9.1 oldu.

Mart enflasyonu 
beklentiyi aştı
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ortalama fiyatlarında ise değişim 
olmadı.

Aylıkta sağlık yüksek
İlaçtaki yeni kur hesabı sağlık 

grubunda enflasyonu arttırdı. Ana 
harcama grupları itibariyle 2019 yılı 
Mart ayında en yüksek artış, yüzde 
3.48 ile sağlık grubunda oldu. 
Endekste yer alan gruplardan, gıda 

ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.44, 
eğitimde yüzde 1.45, ulaştırmada 
yüzde 0.75 ve lokanta ve otellerde 
yüzde 0.67 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup 
ise, yüzde 0.29 ile haberleşme oldu.

Yıllıkta artış lideri gıda
TÜFE’de ana harcama grupları 

itibariyle yıllık bazda ise en 

fazla artış, yüzde 29.77 ile gıda 
ve alkolsüz içecekler grubunda 
gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler 
yüzde 27.94, ev eşyası yüzde 26.98, 
eğlence ve kültür yüzde 20.08 ve 
sağlık yüzde 19.72 ile artışın yüksek 
olduğu diğer harcama grupları oldu.

Özel kapsamlı TÜFE aylık 
yüzde 0.28 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, 

alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 
TÜFE’de 2019 yılı Mart ayında bir 
önceki aya göre yüzde 0.28, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
0.31, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 17.72 ve 12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 18.15 artış gerçekleşti.

Gıdada, en fazla artış taze meyve ve sebzede yaşandı. Taze sebze 
ve meyvelerde aylık artış yüzde 9.1 olarak gerçekleşirken mart ayı zam 
şampiyonları da çarliston biber, patlıcan, karnabahar, muz gibi sebze 
ve meyveler oldu. Çarliston biber yüzde 43.8, patlıcan yüzde 19.9, 
karnabahar yüzde 19.1, beyaz lahana yüzde 15.5, domates yüzde 8.4, 
patates yüzde 8.04 yükseldi. Mart’ta et fiyatlarında da yükseliş gözlendi. 
Dana etinde yüzde 2.5, kuzu ve tavuk etinde yüzde 1.5 civarında fiyat 
artışı yaşandı. Nisan ayında yeni sezon mahsullerin çıkışıyla fiyatların 
düşebileceği belirtiliyor.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 1.58 arttı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mart ayında bir önceki 

aya göre yüzde 1.58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.14, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.64 ve 12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 31.17 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.91, imalat sanayi 
sektöründe yüzde 1.59, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe 
yüzde 1.98 ve su temini sektöründe yüzde 0.20 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 14.05 ile temel eczacılık 
ürünleri ve müstahzarları, yüzde 7.73 ile kok ve rafine petrol ürünleri, 
yüzde 3.28 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık 
kömür ve linyit yüzde 5.46, giyim eşyası yüzde 1.32, kağıt ve kağıt 
ürünleri yüzde 0.92 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı 
alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2019 yılı Mart ayında aylık ve 
yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

SEBZE MEYVE VURDU
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Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) 
2019 yılı Mart ayında bir önceki 
aya göre 4.9 puan artarak 102.1 

seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten 
arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi 
(RKGE-MA) bir önceki aya göre 2.4 puan 
artarak 99.3 puan seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya 

göre, 2019 yılı Mart ayında İktisadi 
Yönelim Anketi sonuçları, imalat 
sanayinde faaliyet gösteren 1738 
işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp 
toplulaştırılmasıyla elde edilerek 
değerlendirildi. 2019 yılı Mart ayında 
RKGE, bir önceki aya göre 4.9 puan 
artarak 102.1 seviyesine yükseldi. Endeksi 
oluşturan anket sorularına ait yayılma 

RKGE, Mart’ta 
102.1 seviyesine 

yükseldi. 
Gelecek 12 aylık 

dönem sonu 
itibarıyla yıllık 
ÜFE beklentisi, 
bir önceki aya 
göre 0.6 puan 
azalarak yüzde 
22.6 seviyesine 

geriledi.

Reel kesim
güveninde
artış

GÖSTERGE
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endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki 
toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş 
miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, 
gelecek 3 aydaki üretim hacmi, toplam 
istihdam miktarı, genel gidişat ve ihracat 
sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler 
endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut 
mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmelerin 
endeks üzerindeki etkisi azalış yönünde oldu. 

Üretim, ihracat ve 
istihdam beklentileri
Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, 

üretim hacminde azalış bildirenler lehine 
olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, 
iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler 
lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş 
miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin 
ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim 
normallerinin altında olduğu yönündeki 
değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği, 
mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin 
mevsim normallerinin üzerinde olduğu 
yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği 
görüldü.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, 
üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve 
ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler 
lehine olan seyrin güçlenerek devam 
ettiği gözlendi. Gelecek 12 aydaki sabit 
sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış 
yönlü beklentilerin artış bekleyenler lehine 
döndüğü, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin 
artış yönlü beklentilerin ise yeni istihdam 
seferberliği kapsamında açıklanan desteklerin 
etkisiyle güçlendiği dikkat çekti. 

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda 
artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda 
artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin 
güçlenerek devam ettiği gözlendi. Gelecek 
3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de 
güçlendi.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla 
yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 
0.6 puan azalarak yüzde 22.6 seviyesinde 
gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel 
gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla 
daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı 
yüzde  10.4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı 
ise yüzde 75.1'e yükselirken, daha kötümser 
olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14.5'e 
geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 81.6 seviyesine 
çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi 54.1’e yükseldi. Perakende 
ticaret sektörü güven endeksi ise 90.7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı Sektörel 
Güven Endeksleri raporunu açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 
Şubat ayında 79.5 iken, Mart ayında yüzde 2.6 oranında artarak 
81.6 değerine ulaştı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş 
durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi 
endeksleri sırasıyla yüzde 3, yüzde 3.2 ve yüzde 1.9 artarak 77.3, 
74.8 ve 92.7 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü 
güven endeksi Mart ayında yüzde 0.1 oranında azalarak 90.7 oldu. 
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar 
beklentisi endeksi yüzde 3.9 azalarak 82.1 oldu. İş hacmi-satışlar 
ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri ise sırasıyla yüzde 4 ve 
yüzde 0.2 artarak 77 ve 112.9 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi 
bir önceki ayda 51.8 iken, Mart ayında yüzde 4.4 oranında artarak 
54.1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı 
siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi 
endeksleri sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 6.1 artarak 41.6 ve 66.6 
değerlerinde gerçekleşti.

Hizmet ve inşaatta güven 
arttı, perakendede düştü

Ekonomik güven endeksi Şubat ayındaki 79.4 düzeyinden, 
Mart ayında yüzde 3.1 artışla 81.9’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik 
güven endeksindeki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayi), 
hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan 
kaynaklandı.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin 
değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik 
endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden 
arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi), 
hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin 
alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. 

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün 
ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak 
uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu 
kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat 
sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel 
ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise 
genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Ekonomik 
güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her 
ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. 

Ekonomiye güven arttı

GÖSTERGE



78 NİSAN 2019

GÖSTERGE

Merkezi yönetim bütçesi Mart 
ayında 2.5 milyar lira, Ocak-Mart 
döneminde ise 36.2 milyar lira açık 

verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına 

ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 
2018 yılı Mart ayında 20.2 milyar TL açık 
veren bütçe, 2019 yılı Mart ayında 24.5 
milyar TL açık verdi. Faiz dışı açık 2018 yılı 
Mart ayında 10.6 milyar TL iken 2019 yılı 
Mart ayında 13.1 milyar TL oldu.

2019 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
12.8 oranında artarak 54.4 milyar TL oldu. 
Bütçe giderleri ise yüzde 15.2 oranında 
artarak 78.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

2019 yılı Mart ayında vergi gelirleri 
geçen yılın aynı ayına göre binde 4 

oranında azalarak 41.1 milyar TL oldu. 
Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 14.6 
oranında artarak 67.5 milyar TL olarak 
kayıtlara geçti.

İlk çeyrek verileri
Mart ayı verisiyle birlikte bütçede ilk 

çeyrek karnesi de şekillendi. 2018 yılı 
Ocak-Mart döneminde 20.4 milyar TL 
açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Mart 
döneminde 36.2 milyar TL açık verdi.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde 1.9 
milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken, 2019 
yılı Ocak-Mart döneminde faiz dışı fazla 
2.8 milyar TL oldu.

Gelir yüzde 30, gider yüzde 35 arttı
2019 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe 

gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 30.4 oranında artarak 218.3 
milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 
35.4 oranında artarak 254.4 milyar TL 
olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde vergi 
gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5.8 oranında artarak 154.3 milyar 
TL olarak kayıtlara geçti. Faiz hariç bütçe 
giderleri ise yüzde 33.5 oranında artarak 
221.1 milyar TL oldu.

Mart’ta 24.5, ilk çeyrekte 
36.2 milyar lira açık
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*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
 Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 
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