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BAŞKAN

OCAK 2016

2015 yılını kapatırken; “gerek siyasi, gerek güvenlik ve 
gerekse ekonomik anlamda; 2016’nın siyasetin çözüm 
ürettiği bir yıl olmasını gönülden dilemiş, çözemediğimiz 
dünkü sorunları yarına taşısak da, üstüne yenilerini eklesek 
de, yeni bir yılın heyecanını ve çözüm umudunu içimizde 
hep taşımak zorundayız” demiştik.

Yılın daha ilk günlerinde; hem dışardan hem de içerden 
riskler yeniden ön plana çıkınca yılın kalan günlerinin nasıl 
geçeceğine dair ilk işaretleri de almış olduk.

Yeniden 3 TL’yi aşan dolar kuru, sanayicilerimiz 
üzerinde ciddi baskı oluşturmaktadır. Gelirlerimiz ağırlıklı 
olarak Euro, ödemelerimiz ise Dolarla olduğu için, hem 
küresel hem de ulusal gelişmelere bağlı olarak döviz 
kurlarındaki artış sadece sanayicilerin değil, her kesimin 
bütçesine ne yazık ki olumsuz yansımaktadır.

2016 yılına şöyle bir baktığımızda; riskleri ve fırsatları 
ile oldukça hareketli, dinamik belki bir o kadar da yorucu 
bir yılın bizleri beklediğini şimdiden görebiliyoruz.

Fırsatlar
1. Siyasi istikrar
2. Takvimlendirilmiş Eylem Planı ve Ar-Ge Reform 
    paketi
3. AB’nin Toparlanma işaretleri
4. FED Belirsizliğinin son bulması
5. Kamu yatırımlarındaki olası artış
6. Petrol fiyatlarının düşmeye devam etmesi
7. AB ile müzakerelerde 17. Fasıl açılması “Ekonomik 
    ve Parasal Politika” 
8. Sıkı kamu maliye politikası
9. Türkiye’nin güçlü ve dinamik yapısı
10. İran’a yönelik ekonomik ambargonun kaldırılması

RiskleR
1. Terör sorunu
2. FED’in faiz artırmaya devam etmesi
3. Döviz kurlarının artan oynaklığı
4. Jeopolitik riskler
5. İhracat pazarlarımızdaki sıkıntılar
6. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları olması
7. Çin’in yavaşlaması
8. Rusya krizinin uzaması
9. Dış politikanın agresifleşmesi
10. Asgari ücretin yaratacağı olumsuz yansıma
11. Emtia fiyatlarındaki oynaklık
Biz bu konulara şöyle bakıyoruz: Fırsatlar doğru 

değerlendirilmek, riskler de doğru yönetilmek için vardır. 
Her ikisini başardığımız takdirde kazanan Türkiye olacaktır.

Sanayicilerimizin de böylesi bir süreçte dikkatli olması, 
döviz pozisyonunda açığa düşmemeye özen göstermesi, 
fiyat rekabetçi alanlar yerine yenilikçilik temelli rekabete 
yönelmesi daha çok önem taşımaktadır.

Tüm bu tablo karşısında kuşkusuz, 2016’da en öncelikli 
beklentimiz, terörün kökünün kazınması ve toplumsal 
huzurun yeniden tesis edilmesidir. 

Aksi takdirde, etrafımızdaki bu ateş çemberinin içinde 
ne maddi kazancın, ne de manevi başarının bir anlamı 
olabilir. 

Ülke savunması için şehit düşen asker ve polislerimize, 
masum sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine 
ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Bu düşünceler içerisinde 
ihtiyatlı iyimserliğimizi korurken, ülkemizin dinamizmine, 
gücüne yürekten inancımı tekrarlar, yeniden pozitif 
ayrıştığımız, güzel günlerin çok yakınımızda olmasını ümit 
ederim.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

ATEŞ ÇEMBERİNDEN GEÇERKEN
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO), 1 
Kasım seçimlerinin 

ardından göreve başlayan 
64. Hükümetin 4 önemli 
Bakanını terör, eğitim, 
İzmir ve Ege Bölgesi 
ekonomi gündemi ile 
ziyaret etti. Sürdürülebilir 
büyüme ve istikrarın 
önemini vurgulayan 
EBSO yönetimi, 
ekonomik büyümeye ivme 

kazandıracak reformların 
vakit kaybetmeden hayata 
geçirilmesini isterken 
bakanlardan ‘terörü değil, 
kalkınmayı tartışmalıyız’ 
mesajı geldi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Meclis Başkanı Salih 
Esen ve Yönetim Kurulu,  
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Fatma Güldemet Sarı, 

Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Müsteşarı Cenap Aşçı’yı 
makamlarında ziyaret etti.

EBSO heyetinin Ankara 
mesaisinde ilk durağı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Fatma Güldemet Sarı oldu. 
EBSO Meclis Başkanı 

Salih Esen, sanayinin 
belli başlı tüm sektörlerini 
bünyesinde barındıran 
EBSO’nun İzmir ve Ege 
sanayinin gelişimine katkı 
sunma gayretini vurguladı. 
Esen, “Bünyesinde 
barındırdığı 12 organize 
sanayi bölgesine son olarak 
plastik ihtisas OSB’yi 
katan EBSO, sanayinin 
gelişmesine katkı vermeye 
devam edecek” dedi.

EBSO’dan dört dörtlük 
Ankara çıkarması
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EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar 
da, sanayiciler olarak 
konulara ülke meselesi 
olarak baktıklarını, 
ardından kent ve bölge 
konusunu gündeme 
getirmeye gayret ettiklerini 
belirterek, “Terör konusu 
her şeyin önüne geçti. 
Ancak, Türkiye’nin 
mutlaka büyüme trendinde 
olması, sürdürülebilir 
büyümeyi yakalaması 
gerekiyor. Yüzde 2.5-
3 büyüme Avrupa 
ile kıyasladığımızda 
başarı. Ancak Hindistan 
gibi, Güney Kore gibi 
rakip ülkeleri dikkate 

aldığımızda yeterli değil. 
Bir diğer önemli konumuz 
ise istihdam. Sanayinin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli 
eleman temini konusunda 
sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

a, B,C, D 
planımız hazır
Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Fatma Güldemet 
Sarı, önümüzdeki 4 yıl 
boyunca herhangi bir 
seçim olmadığını belirterek 
Hükümetin bu süreyi en 
iyi biçimde değerlendirme 
isteğiyle reform çalışması 
içinde olduğunu ifade 
etti. Öncelikli konunun 
terörle mücadele olduğunu 

kaydeden Bakan Sarı, 
“Hendekler kapanıncaya, 
barikatlar kalkıncaya kadar 
terörle mücadele kararlı 
bir şekilde devam edecek” 
dedi. 

Bakan Sarı, ayrıca 
Rusya krizinin ardından 
vakit geçirmeden B 
planının devreye alındığını 
hatırlatarak, “A, B, C, 
D planlarımız hazır. 
Alternatiflerimiz İran başta 
olmak üzere çok. Bunun 
yanı sıra başka ülkeler 
de var. 64. Hükümetimiz 
büyük bir uyum içinde 
çalışmalarını sürdürüyor” 
diye konuştu. 

Fatma Güldemet Sarı, 

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 
Yönetimi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
Sarı, Kalkınma 
Bakanı Yılmaz, 
Orman ve Suişleri 
Bakanı Eroğlu ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Tüfenkçi’yi 
makamlarında 
ayrı ayrı ziyaret 
ederek sanayicinin 
güncel konularını ve 
çözüm önerilerini 
aktardı.



8 OCAK 2016

GÜNDEM

Bakanlığı bünyesinde yer 
alan sanayinin konularının 
çözümü için çalıştıklarını 
belirtti.

eğitimde yeni ve 
ileRi teknoloji 
metodu
Kalkınma Bakanı 

Cevdet Yılmaz’ı 
ziyaretinde sürdürülebilir 
büyümenin önemine 
değinen EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, hızlı bir 
reform sürecinin ardından 
kişi başı gelirin 10 bin 
500 dolarlara kadar 
yükseldiğini ancak şu anda 
bir duraklama yaşandığını 
ifade ederek, bu durumun 
büyüme rakamlarına 
olumsuz etkisine değindi. 
İşsizlikte çift rakamların 
görüldüğünü, İzmir’de 
yüzde 15.9’lara kadar 
yükselen işsizlik oranının 
ekonomideki iyileşmeye 
paralel 13. 6 indiğini 
kaydeden Yorgancılar, 
Almanya örneğini vererek 
eğitimde yeni, ileri 
teknoloji yöntemlerinin 
kullanılmasının önemine 
değindi. 

Ender Yorgancılar, 
hedefin 25 bin dolar 
kişi başı gelir olduğunu 

belirterek, “Bunu 
gerçekleştirmenin yolu, 
yüksek teknoloji ürünler 
üretmek. Bu da eğitimle 
olur. Türkiye’de eğitim sil 
baştan düzenlenmelidir” 
dedi. 

Sektör ve ilçe 
bazlı teşvik taleplerini 
gündeme getiren 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, 
“Başbakanımızın gündeme 
getirdiği yapısal dönüşüm 
programını sonuna kadar 
destekliyoruz. Bu konu 
ile ilgili düzenlemelerin 
zaman yitirmeden hayata 
geçirilmesi yerinde 
olacaktır” diye konuştu.

teRöRü değil, 
kalkınmayı 
taRtışmalıyız
Kalkınma Bakanı 

Cevdet Yılmaz ise 
Türkiye’de istikrarın 
pekiştiği ve siyasi 
belirsizliklerin kalktığı 
döneme girildiğine dikkati 
çekti. Bu süreçte reformlara 
ağırlık verilmesi gerektiğini 
belirten Bakan Yılmaz, 
“Terörü değil, kalkınmayı, 
teknolojide nasıl daha 
rekabetçi hale gelir, 
ülkemizi nasıl daha iyi 
safhalara taşırız konusunu 

tartışmalıyız” dedi. 
Ekonomi ve 

sürdürülebilir kalkınmanın 
değişmez gündem 
maddeleri olduğunu ifade 
eden Bakan Yılmaz, 2015- 
2019’u reformlar dönemi 
olarak gördüğünü söyledi. 
Türkiye’nin avantajlarının 
birden çok olduğuna 
değinen Yılmaz, “Siyasi 
istikrar ve reform paketi 
iki önemli avantajımız. Bu 
döneminde ne kadar hızlı 
ve kararlı hareket edersek 
diğer ülkelerden o derece 
pozitif ayrışmış olacağız” 
dedi. 

İran’a yönelik 
ambargoların 
kaldırılmasının bölgeye 
ve Türkiye’ye olumlu 
yansıyacağını söyleyen 
Yılmaz, iki ülke arasında 
yapılan tercihli ticaret 
anlaşmasının ambargoların 
kaldırılmasıyla daha 
anlamlı hale geldiğini 
vurguladı. Yılmaz, 
yüzde 4’lük bir 
büyüme perspektifinin 
gerçekleşmesini 
beklediklerini dile getirdi.

Yılmaz, şöyle konuştu:
“Kalkınma 

programımızın temelinde 

l Terörle mücadele
l Yapısal Dönüşüm Programı ve Eylem Planı’nda 
     yer verilen konuların takvimine uyulması
l Sanayinin nitelikli eleman eksiği ve mesleki 
     eğitimin özel sektöre devredilmesi
l Kalkınma Ajansları
l Yurtdışı pazarlarda etkinlik sağlayacak 
     düzenlemeler 
l Teşviklerde ilçe ve sektörel bazın esas alınması 
l Katı atık bedellerine standart getirilmesi
l Kapasite raporlarında yeni düzenleme ihtiyacı
l İhtisas gümrüklerine duyulan ihtiyaç
l Perakende Ticaret Kurulu’nda sanayi odası 
     temsilcisine yer verilmesi
l Geri dönüşüm tesislerinin yer tahsisi

EBSO’nun Ankara ziyaretinin
önemli gündem maddeleri
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insan gücümüz yatıyor. 
13 yılda alt orta gelir 
grubundan orta gelir 
grubuna yükseldik. 
Şimdi hedefimiz birinci 
lig, üst orta gelir grubu. 
Bunu da ancak nitelikli 
donanımlı insan gücümüz 
ile sağlayabiliriz. 
Genel eğitimin yanı 
sıra mesleki eğitimin 
kalitesi burada önemli 
faktör. Özel sektörün 
mesleki eğitimdeki rolünü 
güçlendirmemiz gerekiyor. 
Burada özel sektörümüzden 
somut teklifler bekliyoruz. 
Özel sektörümüzle birlikte 
mesleki eğitim modelini 
geliştirme hedefindeyiz.”

yumuRtalaRı aynı 
sepete koymayın
Orman ve Su İşleri 

Bakanı Veysel Eroğlu, 
ekonomideki olumlu 
tablonun artarak devam 
edeceği bir döneme 
girildiğini söyledi.  
Rusya ile ilişkilerde 
Putin kaynaklı gevşeme 
sinyalleri alındığını 
belirten Eroğlu, “Ancak 
bizde bu dönemi iyi 
değerlendirdik. Özellikle 
enerji, ithalat, ihracat 
konusunda tedbirlerimizi 
aldık. Rusya pazarı kapandı 

derken İran pazarında 
hareketlenme başladı. Yine 
Güney Amerika, Afrika 
ülkeleri pazar arayışlarında 
iş dünyasının, sanayicinin 
yeni alternatifleri olarak 
öne çıktı. Biz tedbiri 
aldık. Sizlerde yumurtaları 
tek sepete koymayın. 
Tedbirlerinizi alın” dedi. 

Genç nüfusun 
ekonomiye katkısını 
artıracak mesleki eğitim 
ile ilgili düzenlemelere 
büyük önem verdiklerini 
ifade eden Bakan Eroğlu, 
“Bu konudaki tüm 
düzenlemelere destek 
veriyoruz” diye konuştu.

ihRacatı aRtıcı 
düzenlemeleRe 
devam
Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Bülent Tüfenkçi, 
1 Kasım sonrası ortaya 
çıkan istikrar ortamının 
ekonomiye olumlu 
yansımalarının görülmeye 
başlandığını ifade etti. 
Tüfenkçi, “Ekonomideki 
yeni sıçramayı siz 
değerli yatırımcılarla 
gerçekleştireceğiz. 
Hükümet olarak 
sizlerin girişimcilerin 
önünü açmaya devam 
edeceğiz. Daralan yurt 

dışı piyasaları karşısında 
kendi girişimcilerimizi 
desteklememiz gerekiyor” 
dedi. 

Her pazara farklı 
ürün çeşitlendirmesini 
desteklediklerini ihracatı 
artırmak için gümrüklerde 
yeni düzenlemeleri 
sürdürdüklerini kaydeden 
Tüfenkçi, “Daralan 
dünya pazarında kaliteli 
ve zamanında teslimle 
rekabetçiliğimizi 
sürdürebiliriz. 

Bu konuda çalışmaya 
devam ediyoruz. 
Örneğin, gümrüklerdeki 
zaman kaybını azaltmak 
maliyetleri en aza indirmek 
istiyoruz. 

İhracatta zaman 
kaybını önlemek adına 
belge sayısını azaltmak 
için bakanlık olarak 
otomasyona büyük önem 
veriyoruz. Bir sene içinde 
bu işlemleri bitirerek siz 
girişimcileri, sanayicileri, 
ihracatçıları rahatlatmak 
istiyoruz” diye konuştu. 

Tüfenkçi, İran 
pazarında hareketlenme 
beklediklerini bu konuda 
iş adamlarına ortaya 
çıkabilecek fırsatları 
değerlendirme çağrısında 
bulundu.

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 
“Türkiye’nin 
mutlaka büyüme 
trendinde olması, 
sürdürülebilir 
büyümeyi 
yakalaması 
gerekiyor. Yüzde 
2.5-3 büyüme 
Avrupa ile 
kıyasladığımızda 
başarı. Ancak 
Hindistan ve
Güney Kore gibi 
rakip ülkeleri 
dikkate aldığımızda 
yeterli değil. 
İstihdam da önemli 
konumuz. Sanayinin 
ihtiyaç duyduğu 
nitelikli eleman 
temininde sıkıntılar 
yaşanıyor” dedi.
Meclis Başkanı 
Esen de, EBSO’nun 
sanayinin 
gelişmesine katkı 
sağlamaya devam 
edeceğini söyledi.
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Mevcut problemlerinizi geniş ürün gamında yer alan
ürün çeşitliliğimiz ve gelişmiş lojistik ağımızla

çözüme ulaştırıyoruz.

Türkiye’de sanayileş-
menin ve ihracatın 
öncüsü, otomotiv, 

beyaz eşya, kimya, finans, 
gıda sektörleri başta olmak 
üzere çok sayıda sektör-
de faaliyet gösteren Koç 
Topluluğu’nun Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Vehbi Koç, geçirdiği kalp 
krizi sonucu vefat etti. 21 
Ocak 2016 Perşembe günü 
evinde spor yaparken kalp 
krizi geçiren Koç’a ilk 
yardım desteği spor hocası 
ve koruması tarafından ya-
pıldı. Önce Beykoz Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan, 
ardından helikopterle 
Amerikan Hastanesi’ne 
sevk edilen Mustafa V. 
Koç, doktorların tüm mü-
dahalelerine rağmen genç 
yaşta hayatını kaybetti.

Mustafa Koç’un 
cenazesi, 24 Ocak 2016 
Pazar günü öğle namazını 
müteakiben Altunizade’de-
ki Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Tatbikat 
Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Zin-
cirlikuyu Mezarlığı’ndaki 
aile kabristanında dedesi 
merhum Vehbi Koç’un 
yanına defnedildi.

İş dünyasında hep 
ilkleri yapmış Koç 
Topluluğu’nu 13 yıl 
başarıyla yöneten, Ar-Ge, 
tasarım, markalaşma, ino-
vasyon ve eğitime yaptığı 
yatırımlarla katma değeri 
yüksek üretim ve ihracat 
yapan bir grup olmasın-
da büyük çaba gösteren 
Mustafa Koç’un ani vefatı-
nın ardından siyasetin, iş 
dünyasının, spor ve sanat 

camiasının her kesiminden 
taziye mesajları yağdı.

yoRgancılaR’dan 
taziye mesajı
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgan-
cılar, Türk iş dünyasının 
acı ve büyük kaybının 
ardından yayınladığı tazi-
ye mesajında, her kesimin 
takdirini kazanan çok 
önemli bir kişiliği erken 
kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşadıklarını ifade etti. 

Ender Yorgancılar 
mesajında şu ifadelere yer 
verdi:  “Türk iş dünyasının 
önde gelen isimlerinden, 
Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın 
Mustafa Koç’un, vefatın-
dan derin bir üzüntü duyu-
yoruz. Merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine ve 
sevenlerine sabır dileriz. 
Gerek karakteri ile gerekse 

iş adamı kimliği ile her 
kesimin takdirini kazanmış 
çok önemli bir kişiliği, çok 
erken yaşta kaybetmenin 
acısı büyük. Ülkemizin 
başı sağ olsun. Ülkemiz 
için çok önemli bir kayıp 
olarak görüyoruz.”

dolu dolu biR hayat
Koç Holding A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Vehbi Koç, 1960 
yılında Ankara’da dünyaya 
geldi. İsviçre’deki lise 
öğreniminin ardından 
ABD’de George Washing-
ton Üniversitesi İşletme 
bölümünden 1984 yılında 
mezun oldu.

Çalışma yaşamına 
1984’te Tofaş’ta Müşa-
vir olarak başlayan Koç, 
Ram Dış Ticaret’te Satış 
Müdürlüğü ve Satış Genel 
Müdür Yardımcılığı gö-
revlerinde bulundu. 1992 
yılında Koç Holding’e 

geçerek sırasıyla Başkan 
Yardımcılığı, Başkan, 
Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekilliği görevlerini 
yürüttü. Mustafa V. Koç, 
dedesi merhum Vehbi Koç 
ve babası Rahmi Koç’un 
ardından ailesinin üçüncü 
kuşak üyesi olarak 2003 
yılından bu yana Koç 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapıyordu. 

TÜSİAD Yüksek İsti-
şare Kurulu Onursal Baş-
kanı olan Mustafa V. Koç, 
Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu, Genç Başkanlar 
Organizasyonu, JP Morgan 
Uluslararası Konseyi, 
Rolls-Royce Uluslararası 
Danışma Kurulu, Council 
on Foreign Affairs Ulusla-
rarası Konseyi, Vehbi Koç 
Vakfı Yönetim Kurulu, 
Türk Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı Mütevelli Heyeti, 
Bilderberg Toplantıları 
Yürütme Kurulu üye-
si olarak çalışmalarda 
bulunuyordu. Mustafa V. 
Koç, 2005 yılında İtalya 
Hükümeti’nin Cavaliere 
D’Industria nişanı ile ödül-
lendirildi.

Hobileri golf, binici-
lik, havacılık, Scuba olan 
Mustafa V. Koç, İstanbul 
Golf Kulübü’nün başkan-
lığını yaptı. Fenerbahçe 
Spor Kulübü kongre üyesi 
de olan Koç, İngilizce ve 
Almanca biliyordu.

İzmir’in önemli aile-
lerinden Giraud’ların kızı 
Caroline ile hayatını bir-
leştiren Mustafa V. Koç’un 
Esra ve Aylin adında iki 
kızı bulunuyor.

Türk iş dünyasının acı kaybı

Mustafa V. Koç
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Hükümet, 1 Kasım 
seçimleri öncesinde 
hazırladığı Orta 

Vadeli Program’dan vaz-
geçti ve yenisini hazırladı. 
Türkiye’yi yüksek gelir 
grubuna çıkaracak hedef-
leri belirleyen ekonomi 
yönetimi, 2016-2018 yol 
haritasında büyüme, yatırım 
ve istihdama odaklandı. 
Bütçede çoğunluğu seçim 
vaatlerinden ve asgari üc-
retten kaynaklanan harcama 
artışına bağlı olarak gider 
kalemi 29.6 milyar lira daha 
arttı. Ekim ayında 540.9 
milyar lira olarak öngörülen 
2016 bütçesinin de 570.5 
milyar liraya yükseltildiği 
dikkat çekti. Bütçe açığı 
da buna bağlı olarak 15.4 
milyar TL’den 29.7 milyar 
TL’ye çıktı.

1 Kasım seçimleriyle 
tek başına iktidar olan AK 

Parti hükümeti, seçim ön-
cesi açıklanan Orta Vadeli 
Program’ı yeniledi. Resmi 
Gazete’nin 11 Ocak’taki 
mükerrer sayısında da yeni-
lenmiş OVP ve Orta Vadeli 
Mali Plan yayımlandı.

Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek’in Maliye 
Bakanı Naci Ağbal ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz ile birlikte açıkladı-
ğı yeni OVP’de hedefler de-
ğişiklikten nasibini aldı. 3 
ay önce 2015 için büyüme 
tahmini yüzde 3.5 idi, bu 
yüzde 4’e çıkarıldı, 2016 
içinse yüzde 4.0 olan hedef 
yüzde 4.5’a yükseltildi. 
2017 hedefi de bir önceki 
OVP’de yüzde 4.5’tu, yeni 
OVP’de yüzde 5.0 olarak 
yer aldı. 2018 büyümesinin 
de yüzde 5 olacağı öngö-
rüldü.

ekonomiye 
yenilenen pRogRam
Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek’in açık-
lamalarına göre, gelirler 
politikasıyla yurtiçi talepte 
canlanma olacak, özel 
kesim yatırımları ve yapısal 
reformlardan kaynaklanan 
verimlilik artışı yüzde 5’lik 
büyümeye ulaşmayı sağla-
yacak. Yurt içi tasarrufların 
yükseliş trendini devam 
ettirmesi bekleniyor. İhracat 
ve yurt dışı üretiminin itha-
lata bağımlılığı azaltılıyor. 
AB ayağında da iyileşme 
beklentisi hakim.

kişi başına geliRde 
3 yıl kaybedildi
11 Ekim 2015’te 

açıklanan ancak 3 ay sonra 
değiştirilen yeni OVP’de 
seçimlerden önce açıkla-

Büyüme hedefi 
iç taleple yükseldi

Revize edilen 
Orta Vadeli 
Program’da 
enflasyon hedefi 
yüzde 6.5’ten yüzde 
7.5’e çekildi. 2016 
için büyüme tahmini 
yüzde 4’ten yüzde 
4.5’e yükseltildi. 
Toplam tüketimde 
yüzde 4, yatırımda 
yüzde 6.4 artış 
bekleniyor.
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nan ve tartışmalara neden 
olan kişi başına milli gelir 
hesabı, Satın Alma Gücü 
Paritesi yerine eskisi gibi 
dolar olarak açıklandı. Yeni 
OVP’deki hedeflere göre 
2015’te milli gelir 722 
milyar dolar, 2016’da 736 
milyar dolar, 2017’de 796 
milyar dolar ve 2018’de 
854 milyar dolar olacak. 
TL olarak ise milli gelir 
2016’da 2 trilyon 207 
milyar liraya yükselecek. 
2014 yılında milli gelir 799 
milyar dolardı.

Böylece 2015’te kişi 
başına milli gelirin 10 bin 
doların altına düşeceği net 
şekilde ortaya çıktı. Yeni 
OVP’ye göre 2015’te kişi 
başına milli gelir 9 bin 286 
dolar, 2016 içinse 9 bin 364 
dolar olacak. Böylece Tür-
kiye kişi başı gelirde 10 bin 
doların altına inmiş olacak. 
2014’te kişi başına gelir 10 
bin 390 dolardı. OVP’ye 
göre 2017’de kişi başına 
milli gelir 10 bin 30 dolar 
olacak. 2018’de ise 2014 
yılındaki seviyeyi geçip 10 
bin 659 dolara çıkacak.

dolaR kuRu 2.99
Dolar kurunun milli 

gelirde etkisi net olarak 
hissedilecek. OVP’de dolar 
kuru için resmi bir tahmin 
yer almıyor. Ancak milli ge-
lirin hem dolar hem de TL 
olarak tahmini nedeniyle 
hükümetin öngördüğü dolar 
kuru hesaplanabiliyor. Buna 
göre hükümet hesabında 
2016 için dolar kurunu 2.99 
lira, 2017 için 3.12 lira ve 
2018 yılı için de 3.24 lira 
olarak kullandı. 

işsizlik azalacak
İşsizlik oranı yeni 

OVP’de 2015 yılı için 
yüzde 10.2, 2016 yılı için 
yüzde 10.2, 2017 yılı için 

yüzde 9.9 ve 2018 yılı için 
ise yüzde 9.6 olarak tahmin 
edildi. 1 Kasım seçimle-
rinden önceki OVP’de ise 
işsizlik oranı 2015 yılı için 
yüzde 10.5, 2016 yılı için 
yüzde 10.3, 2017 yılı için 
yüzde 10.2 ve 2018 yılı için 
yüzde 9.9 olarak tahmin 
edilmişti. Bu durumda 
2015, 2016 ve 2017 yılları-
na ilişkin işsizlik tahminleri 
aşağıya çekilmiş oldu. 2016 
sonunda 26 milyon 655 
bin olan istihdam sayısının 
2018 sonu itibariyle 28 
milyon 604 bine çıkması, 
böylece 3 yılda 2 milyon 
kişiye iş kapısı açılması 
öngörülüyor.

enflasyon 
yükselecek
Yeni OVP’de TÜFE 

tahminleri de güncellendi. 
Buna göre 2016 yıl sonu 
TÜFE tahmini yüzde 7.5 
olarak açıklandı. Bir önceki 
OVP’de 2016 yılı için 
TÜFE tahmini yüzde 6.5’ti. 
2017 yılı TÜFE hedefi 
de değiştirildi. Bir önceki 
OVP’de 2017 yılı TÜFE 
yıl sonu tahmini yüzde 
5.5’ken, yeni OVP’de yüz-
de 6.0’ya yükseltildi. 2018 
yılı hedefi değiştirilmedi ve 
yüzde 5.0 olarak bırakıldı. 
Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek açıklamasında 
her ne kadar enflasyonla 
mücadelede her yöntemin 
deneneceğini söylese de 
yüzde 7.5’e yükseltilen 
hedef umut vermedi.

ihRacat da 
Revize yedi
Seçim öncesi açıklanan 

OVP’ye göre, bu yıl için 
150 milyar dolar olarak 
öngörülen ihracat, yeni 
OVP’de 155.5 milyar dola-
ra revize edildi. Bu rakam, 
2017 için 170 milyar dolar 

olarak tahmin edilirken, 
yeni OVP’de 175.8 milyar 
dolar, 2018 için ise 192.5 
milyar dolarken 201.4 
milyar dolar düzeyinde ön-
görüldü. İthalat beklentisi, 
bu yıl için önceki OVP’de 
216.3 milyar dolarken 
yeni OVP’de 210.7 milyar 
dolar olarak öngörüldü. Bu 
rakam, 2017 için 239.6 mil-
yar dolarken 243.1 milyar 
dolar, 2018 için ise 265.6 
milyar dolarken 273.2 
milyar dolar olarak revize 
edildi.

geleceğin 
politikalaRı
Yeni OVP’de gelecek 

döneme yönelik politika-

lara ilişkin de sinyaller de 
verildi. Yurtiçi tasarrufları 
artırmak amacıyla ulus-
lararası yükümlülükler 
gözetilerek lüks veya ithalat 
yoğunluğu yüksek tüketim 
mallarının tespit edilerek 
gerekli tedbirlerin alınaca-
ğının kaydedildiği OVP’de, 
arazilerini büyütmek, bir-
leştirmek isteyen çiftçilere 
özel kredi imkanları ve des-
teklerin verileceği belirtildi. 
Dahilde İşleme Rejimi’nin 
yurtiçi üretime zarar verme-
mesi temel amacına bağlı 
olarak gözden geçirileceği 
belirtilen OVP’de, kıdem 
tazminatı için de, “Sosyal 
taraflarla diyalog içerisinde 
kıdem tazminatı sistemi 

Temel ekonomik büyüklükler

Hedefler yukarı revize edildi

İSTİHDAM

Ortalama dolar kuru
GSYH(Milyar $)
Kişi başı gelir(Dolar)
Kişi başı gelir ($ satın alma gücü)
GSYH büyümesi (%)

2.72
722

9.286
20.289

4.0

3.00
736

9.364
21.240

4.5

3.13
796

10.030
22.460

5.0

3.24
854

10.659
23.829

5.0

143.9
207.1
52.5
-63.1
-31.7
-4.4

4.0
6.5

10.3
-4.9

3.09

4.5
5.5

10.2
-4.7

3.25

155.5
210.7
39.7

-55.6
-28.6

-3.9

175.8
243.1
46.8

-67.2
-29.3

-3.7

201.4
273.2

51.4
-71.8

-29.9
-3.5

26.655
10.2

27.292
10.2

27.960
9.9

28.604
9.6

8.8
11.7
-1.2

7.5
14.6
-1.3

6.0
7.0

-1.0

5.0
6.0

-0.8

İstihdam(Bin kişi)
İşsizlik(%)

DIŞ TİCARET
İhracat (Milyar $)
İthalat (Milyar $)
Brent petrol ($)
Dış ticaret dengesi (Milyar $)
Cari denge (Milyar $)
Cari denge/GSYH ($)

Büyüme (%)
Enflasyon(%)
İşsizlik(%)
Cari açık/GSYH(%)
Dolar/TL

ENFLASYON

Önceki OVP Yeni OVP

TÜFE yıl sonu (%)
Özelleştirme geliri(Milyar TL)
Bütçe dengesi/GSYH (%)

2015 2016 2017 2018

2016 2017 2016 2017
4.5
7.5

10.2
-3.9
3.0

5.0
6.0
9.9

-3.7
3.13
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geliştirilecektir” denildi.

eneRji bakanlığı 
ile emniyet’in 
bütçesi aRttı
Mali Plan’da kamu 

kuruluşlarının kullana-
bilecekleri ödeneklere 
yer veriliyor. 11 Ekim 
2015 tarihinde yayımla-
nan Mali Plana göre bazı 
kamu kuruluşlarının bütçe 
ödenekleri değiştirildi. En 
belirgin artışlardan birisi 
Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün büt-
çelerinde oldu. Eski Mali 

Plan’da Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün bütçesi 20 
milyar 253 milyon liray-
ken 21 milyar 140 milyon 
liraya, Enerji Bakanlığı’nın 
bütçesi de 926 milyon 
liradan 1 milyar 463 milyon 
liraya çıkarıldı. Cumhur-
başkanlığı 434 milyon 
lira, Başbakanlık 1 milyar 
99 milyon ve MİT’in 1 
milyar 636 milyon liralık 
ödenekleri değişmedi. Milli 
Savunma Bakanlığı’nın 
bütçesi 26 milyar 117 
milyon liradan 26 milyar 
451 milyon liraya, Jandar-
ma Genel Komutanlığı’nın 

bütçesi 8 milyar 84 milyon 
liradan 8 milyar 276 milyon 
liraya yükseltildi.

3 boyutlu 
RefoRm gündemi
Ekonomiden sorumlu 

Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek, küresel olarak 
zor bir dönemden geçilir-
ken Türkiye’nin temellerini 
daha da sağlamlaştıracak 
çok kapsamlı bir Orta 
Vadeli Program (OVP) ile 
yollarına devam ettiklerini 
belirterek, “Bu program-
da mali disiplin, büyüme 
potansiyelinin artırılması, 

enflasyonun düşürülmesi, 
cari açığın daha da düşü-
rülmesi temel öncelikleri 
oluşturmaktadır. Bunları 
destekleyen çok güçlü bir 
yol haritamız, reform prog-
ramımız var” dedi.  

OVP hedeflerini ger-
çekleştirmek adına yapısal 
reform gündemine sahip 
olduklarını ifade eden 
Şimşek, söz konusu yapısal 
reform gündeminin 3 boyu-
tu bulunduğunu anlattı. 

Birinci boyutun daha 
önce kamuoyuyla paylaş-
tıkları 25 öncelikli dönü-
şüm programı olduğunu 

Beklentiler
 Avrupa ekonomisinde 

ECB’nin parasal genişleme 
politikasının da etkisiyle tedrici 

iyileşme
 Gelişmekte olan ülkelerden küresel 

fon çıkışının da yavaşlamasıyla kur 
dalgalanmasında baskının azalması
 FED’in faizlerde ‘tedrici artırım’ 

politikası benimsemesi
 Yurt içi tasarru�arın artması

 Dış ticaret hadlerinde 
iyileşme

Büyüme 
stratejisinin 
bileşenleri

 Beşeri sermayenin geliştirilmesi
 İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi

 Teknoloji ve yenilik geliştirme 
kapasitesinin artırılması

 Fiziki altyapının güçlendirilmesi
 Kurumsal kalitenin 

iyileştirilmesi

Riskler
 Gelişmekte olan ülkelerdeki 

yavaşlama ve düşük küresel ticaret 
hacmi

 Emtia �yatlarının düşmesine bağlı 
olarak emtia ihracatçısı ülkelerden gelecek 

negatif etki
 Gelişmiş ülkeler para politikalarında 

dikkat çeken ayrışma
 Gelişmekte olan ülkelere yönelik 

sermaye akımlarının zayı�aması
 Jeopolitik gerginlik, siyasi 

belirsizlik
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kaydeden Şimşek, bunun 
verimliliği, rekabet gücünü, 
istihdamı artırmak ve 
Türkiye’nin dışa bağım-
lılığını azaltmak gibi çok 
temel hedefleri içerdiğine 
dikkati çekti. Programın şu 
anda uygulandığını hatır-
latan Şimşek, 300’e yakın 
tedbirin hayata geçirildiğini 
bildirdi. 

Reformun ikinci 
ayağının Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafından açık-
lanan yeni reform programı 
olduğunu dile getiren Şim-
şek, “Bu siyasi, ekonomik 
ve sosyal anlamda trans-
formasyonu içeren çok 
kapsamlı bir makro reform 
programıdır” diye konuştu. 

Reformun üçüncü bile-
şeninin AB süreci olduğunu 
belirten Şimşek, bunun 
Gümrük Birliği Anlaşma-
sının güncellenmesi, vize 
muafiyeti, yeni fasılların 
açılması, kurumların 
kalitesinin iyileştirilmesi 
ve Avrupa ile entegrasyon 
sürecinin daha da güçlendi-
rilmesini içeren önemli bir 
ayak olduğunu ifade etti. 

bütün kesimleRe 
fayda olacak
Yüksek büyümeden top-

lumun bütün kesimlerinin 
faydalanmasının sağlan-
masının önemine işaret 
eden Şimşek, bu anlamda 
kapsayıcı büyümenin 
sağlanmasının reformların 
en önemli amacı olduğunun 
altını çizdi.  

Bu kapsamda iş gücü 
piyasası reformunun önemli 
olduğunu anlatan Şimşek, 
bunun içerisinde esnek ça-
lışma modellerinden kıdem 
tazminatına, özel istihdam 
bürolarına, iş başı eğitim 
programlarına, dışarıdan 
nitelikli iş gücü çekmeye 
kadar birçok önemli prog-
ram yer aldığını kaydetti. 
Şimşek, yatırım ortamının 

iyileştirilmesinin önemine 
işaret ederek, buna ilişkin 
hazırlanan Ar-Ge paketinin 
yakında TBMM’ye sevk 
edileceğini bildirdi. 

temelleR 
sağlamlaşacak
Yargı reformuna da 

konuşmasında yer veren 
Şimşek, bunun, bilirkişi 
sisteminin yenilenmesi, iş 
mahkemelerinin etkinli-
ğinin artırılması, tahkim 
merkezlerinin kurulması 
ve yaygınlaştırılması gibi 
birçok hususu içerdiğini 
dile getirdi.

Şimşek, şeffaflık ve 
yolsuzlukla mücadele açı-
sından Siyasi Etik Kanunu, 
siyasetin finansmanında 
şeffaflık, Kamu İhale Kanu-
nu, imar planı değişiklikle-
rinin kurala bağlanması gibi 
birçok husus bulunduğuna 
dikkati çekti. 

Türkiye’nin kamu 
maliyesinin çok güçlü 
olduğunun altını çizen 
Şimşek, “Bunun prog-
ram döneminde daha da 
güçlendirilmesi, kalitesinin 

artırılması anlamında Gelir 
Vergisi Reformu, Vergi 
Usul Kanunu, performans 
bütçeye geçiş ve harcama 
reformu gibi hususlar ön 
plana çıkıyor” dedi. 

Eğitim alanına ilişkin 
reformlar hakkında da 
değerlendirmelerde bulunan 
Şimşek, bunun öğretmen 
akademisinden ve kalite 
endekslerinin oluşturulma-
sından, mesleki ve teknik 
eğitimden okul bazlı bütçe-
lemeye kadar birçok hususu 
içerdiğini belirtti.

Reform programıyla 
Türkiye’nin temellerinin 
daha da sağlamlaşacağını 
savunan Şimşek, bu an-
lamda yüzde 5’lik büyüme 
hedefinin rahat bir şekilde 
yakalanabileceğini söy-
ledi. Şimşek, söz konusu 
reformların toplam faktör 
verimliliğini artıracağının 
altını çizerek, özellikle 
Türkiye’nin iş gücü potan-
siyelini kullanmasını sağla-
yacak reformların önemine 
işaret etti. 

Genç işsizlik oranlarının 
bütün dünyada önemli bir 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kamu 
yatırımların OVP’de öne çıkan unsurlardan biri 
olduğunu belirterek, doğrudan yatırımlar yanında 
yerel yönetim ve ekonomik birimlere sermaye 
aktarımlarını içeren transfer kaleminde de ciddi 
artışlar görüldüğünü belirtti. Bu kapsamda TÜBİTAK’a 
1 milyar 192 milyon lira ayrıldığını bildiren Yılmaz, 
KÖYDES ve benzeri altyapı yatırımları için de 
kaynakların artırıldığını anlattı. 

Cevdet Yılmaz, kamu-özel sektör işbirliği 
modelleriyle yapılan yatırımların 2015 yılında 149 
milyar dolara ulaştığını, 2016 yılında da 155 milyar 
doları aşmasının hedeflendiğini hatırlatırken, 
“Uygulama sözleşmesini imzaladığımız 198 projenin 
toplam sözleşme bedeli 115 milyar dolara ulaştı. 
Hedefimiz cari açık üretmeyen büyümeyi başarmak” 
bilgisini verdi.

Kalkınma Bakanı Yılmaz
Yatırımları hızlandırdık

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Usul Kanunu 
taslağını ‘taslağın taslağı’ olarak nitelendirerek 
kamuoyunda tartışmalara neden olan “ispat 
yükümlülüğünün mükellefe zorunlu olması” 
uygulamasının getirilmeyeceğini söyledi. Ağbal, 
“Tahmin ediyorum yanlış anlaşılma, taslakta 
olmaması gerekir. İspat yükümlüğünü mükellefe 
döndüren yaklaşım olması asla mümkün değildir” 
dedi.

Vergi Usul Kanunu’nun teknik bir düzenleme 
değil vergilendirmeyi ve ekonomiyi etkileyen önemli 
bir kanun olduğunu belirten Ağbal, “Değerleme ve 
amortisman hükümleri üzerinden orta ve yüksek 
teknolojili alanlarda yeni inisiyatif geliştirilmesi, 
cezalarda da caydırıcılık amaçlandı” diye konuştu.

Naci Ağbal, bütçede mali disiplini kararlılıkla 
sürdüreceklerini bildirdi.

Maliye Bakanı Ağbal
Mükellef ispat etmeyecek

Başbakan Yardımcısı 
Şimşek, reform 
programlarıyla 
Türkiye’nin 
temellerinin daha 
da sağlamlaşacağını 
savundu.
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sorun olduğunu belirten 
Şimşek, “Türkiye, güçlü 
büyüme için gençlerin 
istihdamını etkin bir şekilde 
kullanmak istiyor” dedi. 

Kadınların işgücüne 
katılımının önemine de 
vurgu yapan Şimşek, kadın-
larının iş gücüne katılımını 
artırmak adına geçmişte 
ilave tedbirler alındığını ve 
gelecekte de alınmaya de-
vam edileceğini ifade etti. 
Şimşek, iş gücü piyasasına 
ilişkin mevzuatın esnekleş-
tirilmesinin de istihdam için 
olmazsa olmaz bir faktör 
konumunda bulunduğunu 
dile getirdi. 

yüksek teknolojinin 
payı aRtacak
Yatırımların yurt içi 

tasarruflarla yapılmasının 
önemine değinen Şimşek, 
buna yönelik ilave tedbirler 
öngörüldüğünü söyledi. 
Ulusal ve uluslararası 
yatırımların Türkiye’ye çe-
kilmesi için ne gerekiyorsa 
yapılacağını anlatan Şim-
şek, “Özellikle de katma 
değeri yüksek yatırımların, 
orta-üst teknolojik ürünlerin 
Türkiye’de üretilmesini 
sağlamak için ilave ted-

birleri çalışacağız. Üretim 
ve ihracatta ileri teknoloji 
ürünlerin payı bu dönemde 
artacaktır” diye konuştu. 

Şimşek, reform prog-
ramının uygulanmasının 
takipçisi olacaklarını 
belirterek, bundan sonra 
her türlü mevzuat düzenle-
melerinde düzenleyici etki 
analizi uygulamasının etkili 
bir şekilde hayata geçiri-
lebilmesine yönelik tedbir 
alınacağını kaydetti.

maliyede sıkı 
duRuşa devam
Başbakan Yardımcısı 

Şimşek, enflasyonda geli-
nen noktayı çok önemse-
diklerini mutlaka tekrar he-
deflere paralel bir patikaya 
oturtacaklarını ifade etti.

Kısa vadede bir takım 
yukarı doğru baskıların 
bulunduğunun bir gerçek 
olduğunu söyleyen Şimşek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Önümüzdeki dönemde 
çerçeve şu; Maliye politi-
kasında sıkı duruş devam 
ediyor. Bugünkü Orta Vade-
li Programda, 2016 bütçesi 
perspektifi çok net olarak 
ortada. Emtia fiyatlarında 
ciddi bir düşüş söz konusu. 

Eğer küresel ekonomide 

baz senaryomuz, daha 
doğrusu, IMF’nin, Dünya 
Bankasının şu anda öngör-
dükleri senaryo gerçekle-
şirse, emtia fiyatları düşük 
seyretmeye muhtemelen 
devam edecek. Yani güçlü 
bir yükseliş trendine en 
azından girmesi beklenmi-
yor. Dolayısıyla aşağı yönlü 

buradan destek alınabilir 

diye düşünüyoruz. Burada 
en önemli konu tabii ki 
yapısal reformlar. Özellikle 
verimliliği artıracak, üreti-
len ürünlerin birim mali-
yetlerini aşağıya çekecek 
reformlar ön plana çıkıyor.”

Mehmet Şimşek, üretim 
paketiyle ilgili soruya 
ilişkin şunları söyledi: 
“Bugüne kadar bölgesel 
teşvik sistemi uygulandı. 
Biz şimdi OECD sınıflan-
dırmasını baz alarak bu 
çerçevede acaba orta-yük-
sek teknolojiyi de yine daha 
güçlü bir şekilde destekle-
yebilir miyiz? Bir parçası 
bu. Birçok diğer boyutu var 
ama bu çalışmalar belli bir 
noktaya geldikten sonra Ar-
Ge’de olduğu gibi paylaş-
manın daha doğru olacağı 
kanısındayım.”

Şimşek, yatırım çekmek 
için yatırım ortamını iyileş-
tireceklerini, bu konuda da 
bir takım ipuçlarını verdik-
lerini hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, “2016 yılına dönük 
temel risklerin ne olduğu” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Küresel para politikasındaki normalleşmede 
gelişmiş ülkelerin ayrışmasından tutun, emtiaya 
dayalı komşu ülkelerimizdeki talep gibi hususlar 
var. Jeopolitik gerginlikleri siz çok iyi biliyorsunuz. 
Burada iki tane bence çok önemli konu var, bütün 
ülkeler için, Türkiye dahil. Çin’deki yavaşlama. Bu 
yavaşlama yönetilebilir. Çin yatırım ihracat eksenli 
bir büyümeden daha çok iç talep eksenli bir 
büyümeye doğru yeniden dengelenme sürecine 
girmiş durumda. Çin bunu yaparken bir sert düşüş 
riskini yönetmek durumunda. Bu sert düşüş riskini 
yönetmek için de şu anda ciddi teşviklerle bu işi 
götürüyor. Dolayısıyla Çin’de biz yavaşlamanın 
devam edeceğini ama bunun kademeli olacağını, 
yine Fed faiz artışı çok önemli bir risk herkes için, 
orada da artışın kademeli olacağını, sınırlı olacağını 
öngörüyoruz. Buralarda herhangi bir beklenmeyen 
durum çıkarsa, tabii ki diğer gelişmekte olan 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyebilir.”

Çin sert bir düşüş riskini 
yönetmek zorunda

Bütçe; 2014 yılı Ocak-
Aralık döneminde 23.4 
milyar TL, 2015 yılı Ocak-
Aralık döneminde 22.6 
milyar TL açık verdi. Aynı 
dönemde bütçe gelirleri 
yüzde 13.6 oranında 
artarak 483.4 milyar TL, 
bütçe giderleri ise, yüzde 
12.8 oranında artarak 
506 milyar TL olarak 
kaydedildi. 

2015 yılı Ocak-
Aralık döneminde vergi 
gelirleri, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 
yüzde 15.6 oranında 
artarak 407.5 milyar TL 
seviyesine ulaştı. Faiz 
hariç giderler yüzde 
13.6 oranında artarak 
453 milyar TL olarak 

gerçekleşti. 
2014 yılı Ocak-

Aralık döneminde 26.5 
milyar TL faiz dışı fazla 
verilmişken, bu yılın aynı 
döneminde 30.4 milyar 
TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe gerçekleşmeleri hedefe yakın
Milyon TL

OCAK-ARALIK
2014 2015

Bütçe Giderleri 448.752 505.992 12,8
Faiz Hariç Giderler 398.839 452.987 13,6
Faiz Giderleri 49.913 53.006 6,2

Bütçe Gelirleri 425.383 483.386 13,6
Vergi Gelirleri 352.514 407.475 15,6

Bütçe Dengesi -23.370 -22.606 3,3

26.544 30.400 14,5



Tüm sağlık personellerine iyi nöbetler dileriz.

www.cizgimedikal.com
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, 2016’nın 
ekonomi politikaları ve 
küresel ekonomik konjonk-
tür kadar komşu ülkelerde 
ve bu ülkelerle ilişkilerde 
yaşanacak gelişmeler 
tarafından şekilleneceğini 
söyledi. 2016’nın 2015’den 
aldığı mirasla çok da kolay 
geçmeyeceğini kaydeden 
Yorgancılar, “2016’da tüm 
sanayicilerin dikkatli dav-
ranması, döviz pozisyo-
nunda açığa düşmemeye 
özen göstermesi, fiyat 
rekabetçi alanlar yerine 
yenilikçilik temelli 
rekabete yönelmesi 
önem taşımaktadır” 
dedi.

Ege Bölgesi Sana-
yi Odası’nın; ülkemizin 
hak ettiği istikrarı, kal-
kınmayı ve toplumsal 
gelişimi yakalayabilmesi 
için işbirliğine ve 
üstüne düşen 
her 

türlü sorumluluğu yerine 
getirmeye hazır olduğu-
nu vurgulayan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, terörün ve be-
lirsizliklerin son bulduğu, 
toplumsal huzur ve barışın 
sağlandığı, bol kazançlı, 
bereketli, sağlıklı, barışın 
hakim olduğu bir yıl dilek 
ve temennisinde bulundu.

Türkiye gibi gelirlerinin 
daha çok euro, ödemeleri-

nin ise dolarla olan bir ülke 
açısından hem küresel hem 
de ulusal gelişmelere bağlı 
olarak döviz kurlarındaki 
artışın olumsuz sonuç-
lar yarattığına belirten 
Yorgancılar, bu durumun 
döviz pozisyonu açığı olan 
firmaların büyük miktarlar-
da zarar yazmasına neden 
olduğunu kaydederek ABD 
Merkez Bankası FED’in 
faiz artırmaya başlaması 
ve bunun kademeli de olsa 
devam edeceğini açıkla-
ması ile 2016’da da güçlü 
dolar senaryosunun geçerli 
olacağını ortaya kondu-
ğunu belirtti. Yorgancılar, 
“Türkiye’nin küresel bo-
yutta rekabet gücünü olum-
suz etkileyen faktörlerin 
başında yüksek enflasyon 
ve buna bağlı olarak oluşan 
yüksek faiz ortamı gelmek-
tedir. 2015 yılında; kurlarda 
ve tarım ürünleri fiyatla-
rındaki yüksek 

Yorgancılar: 2016 da 
kolay olmayacak

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 
“2016’da tüm 
sanayicilerin dikkatli 
davranması, döviz 
pozisyonunda açığa 
düşmemeye özen 
göstermesi, fiyat 
rekabetçi alanlar 
yerine yenilikçilik 
temelli rekabete 
yönelmesi önem 

taşımaktadır” 
dedi.
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oranlı artışlar enflasyonun 
yüzde 10’lara dayanmasına 
neden olmuştur. Böylece 
2015 enflasyonla mücade-
leden sonuç alınamayan, 
finansman maliyetlerinin 
düşürülemediği bir yıl 
olmuştur. Sanayici açısın-
dan baktığımızda; içerdeki 
politik gelişmeler, sürekli 
dalgalanan döviz kurları, 
geleneksel ihracat pazar-
larındaki kaotik ortam ve 
yükselen kredi faizleri 
sanayicileri zorlu bir yıl 
yaşamak durumunda bırak-
mıştır” dedi.

ihRacat 
pazarlarınDa 
zoRlu koşullaR
2016’da sanayicile-

ri; dalgalı küresel finans 
piyasaları, asgari ücretin 
getireceği ilave maliyet, 
yavaş iç piyasa, zorlu ihra-
cat pazarlarının beklediğini 
kaydeden Yorgancılar, 

“2016 yılında dünya 
ekonomisindeki gelişme-
ler üzerinde belirleyici 
olabilecek başlıca faktörler; 
ABD’deki faiz artışının 
seyri, Doların değeri, 
gelişmekte olan ülkelerin 
kredi notlarının gelişimi, 
Çin’deki ekonomik geliş-
meler ve Yuan’ın değeri, 
Ortadoğu’da savaşların 
akıbeti, Batı ile Rusya 
arasındaki ilişkiler, petrol 
fiyatlarının düzeyi olacaktır. 
Türkiye’de ise; yeni büyü-
me modeli ve reformların 
gerçekleştirilme düzeyi, 
Merkez Bankası’nın faiz 
ve kur politikaları, asgari 
ücret artışının yansımaları, 
dış kaynak girişi, döviz 
kurları ile terör sorunu ve 
komşu ülkelerdeki kaotik 
durumdaki gelişmeler yani 
jeopolitik risklerin seviyesi 
belirleyici olacaktır” diye 
konuştu. 

Reel sektöRün 
beklentileRi
Bu değerlendirmeler 

çerçevesinde 2016’den 
reel sektörün beklentilerini 
Doğrudan yatırım, üretim, 
ihracat ve istihdam öncelik-
li makro ekonomik politi-
kalar uygulanması,  yatırım 
ve üretimin cazip hale ge-
tirilmesi, Tarım, sanayi ve 
hizmetler sektörünü eşanlı 
olarak dikkate alan entegre 
sektörel gelişme stratejisi 
hazırlanması, gerçekçi 
değerlenmiş yani, TL’yi ne 
aşırı ne de eksik değerlen-
dirmeyen bir kur politikası 
uygulanması şeklinde 
sıralayan Ender Yorgancılar 
şöyle devam etti:

“Reel sektörün yabancı 
rakipler düzeyinde enerji 
maliyetlerine sahip olması 
sağlanmalı, Ülke ekonomisi 
ve girişimcilere sağlıklı bir 
ekonomik faaliyet alanı 
sunmak için rakip ülkeler 
düzeyinde enflasyon ve 
kredi faizi ortamı oluştu-
rulmalı, Reel sektör, vergi 
politikaları boyutundan, 
finans ve gayrimenkul 
sektörü karşısında uğradığı 
haksız rekabete karşı ko-
runmalıdır. Mevcut durum 
itibariyle; belirsizliklerle 
dolu bir atmosfer altında ve 
oldukça zor geçecek olan 
bir yıla giriyoruz. 2016’da 
gerek bir vatandaş, gerekse 
bir iş adamı olarak en önce-
likli beklentim, barışa kesin 
biçimde sahip çıkılmasıdır. 
Savaş çanları duyuldukça 
belirsizlikler asla azalma-
yacaktır. Böyle bir ortamda 
da; ne toplumsal huzurdan, 
ne de güçlü bir ülkeden 
bahsetmek mümkündür. 
Bu nedenle tüm sanayici-
lerin dikkatli davranması, 
döviz pozisyonunda açığa 
düşmemeye özen göster-
mesi, fiyat rekabetçi alanlar 

yerine yenilikçilik temelli 
rekabete yönelmesi önem 
taşımaktadır.”

RakipleRimiz 
kaRşısında 
koşmak zoRundayız
Hükümet’ten hukuk ve 

demokrasi standartlarını 
gelişmiş ülkeler düzeyine 
çıkarmak için çaba harcan-
ması, ülkenin en önemli 
çıpası konumundaki sağlam 
kamu dengelerinden uzak-
laşmaması, eylem planlarını 
hayata geçirmesi ile kom-
şularla ilişkileri yeniden 
gözden geçirmesini ve eko-
nomiden siyasete, sağlıktan 
eğitime kadar uzanan geniş 
bir alanda reform adımları 
atmasını beklediklerini 
kaydeden Ender Yorgancı-
lar, Türkiye’nin sürdürüle-
bilir büyümeye ulaşması ve 
kapsayıcılığının artırılarak 
çift haneye ulaşan işsizli-
ğe çözüm olacak şekilde 

sanayiye dayalı bir büyüme 
modelini hayata geçirmesi 
gerektiğine dikkat çekti.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, 2002-
2008 döneminde yapılan 
reformlarla yüzde 6,9 büyü-
meyi başarmış bir Türkiye 
tablosu karşısında, 2009 
sonrasında yapılamayan 
reformlarla ortalama yüzde 
3 büyüme ile daralan bir 
Türkiye tablosu çizildi-
ğini vurgularken, şunları 
söyledi:

“Nüfus artış hızı ve 
işsizlik oranı dikkate 
alındığında ortalama yüzde 
3 büyüme hızı ile Türki-
ye; ortalama yüzde 1-2 
büyüyen, nüfusu azalan ve 
işsizlik oranı düşük ülkeler 
nazarında daha fazla büyü-
mek zorundadır. Yüzde 7 
ortalama ile büyüyen, bilgi 
teknolojilerindeki başarısı 
ile Hindistan gibi rakipleri-
miz karşısında ise koşmak 
zorundayız. Reel sektörü 
geliştirmeye yönelik olma-
yan bir ekonomik model, 
uzun vadede ne büyüme, 
ne de istihdam üzerinde işe 
yarar niteliktedir. Ülkelerin 
sanayi 4.0 ile akıllı fab-
rikalara ve akıllı üretime 
geçtiği bir süreçte; yeni 
bir sanayi hikayesine yani; 
yenilikçi ve yaratıcı sanayi 
politikalarına dünden daha 
acil ihtiyaç duyuyoruz. 
Rekabet halinde olduğumuz 
ülkeler dikkate alındığında 
gecikmiş de olsak; eylem 
planları ve strateji belgeler 
ile bu alana yönelmiş olma-
mız bizleri gelecek adına 
umutlandırırken, eylemle-
rin takvim doğrultusunda 
gerçekleştirilmesi aradaki 
açığı kapamamız açısından 
çok önemlidir. İhtiyatlı 
iyimserliğimizi korurken, 
ülkemizin dinamizmine, 
gücüne yürekten inancımı 
tekrarlamak isterim.”

Rekabet halinde 
olduğumuz ülkeler 
dikkate alındığında 
gecikmiş de olsak; 
eylem planları ve 
strateji belgeler ile 
bu alana yönelmiş 
olmamız bizleri 
gelecek adına 
umutlandırırken, 
eylemlerin takvim 
doğrultusunda 
gerçekleştirilmesi 
aradaki açığı 
kapamamız 
açısından çok 
önemlidir. İhtiyatlı 
iyimserliğimizi 
korurken, ülkemizin 
dinamizmine, 
gücüne yürekten 
inancımı tekrarlamak 
isterim.
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İzmirli sanayicilerin 
2016 yılından en büyük 
beklentisi, huzur ve 

barış oldu.
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası (EBSO) yeni yıl 
kutlamasını Kuşadası’nda-
ki Amara Sealight Elite 
Otel’de gerçekleştirdi. 

‘EBSO Meclisi 
ile 2016’ya Merhaba 
Gecesi’nde konuşan EBSO 
Meclis Başkanı Salih 
Esen, zorlu bir yılı geri-
de bıraktıklarını söyledi. 
1951’de kurulan EBSO’nun 
mensupları olarak, geçmiş 
dönem başkanları, yönetim 
kurulu ve meclis üyeleri gö-

revlerini layıkıyla yapma-
nın gayreti içinde oldukları-
nı vurgulayan Esen, “2015 
bizleri çok yordu. Dolayı-
sıyla bize bu geceyi kimse 
fazla görmesin. Çünkü biz 
üretmek, istihdam yarat-
mak, vergi vermek zorun-
dayız. Ülkemizin geleceği 
için yılmadan, yüksünme-
den, hiçbir şekilde motivas-
yonumuzu azaltmadan yola 
devam etmek zorundayız” 
dedi.

Bu bağlamda, Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ve yönetim ku-
rulu üyelerinin olağanüstü 
çabaları olduğunu vurgu-
layan Esen, “EBSO, başka 
odalara örnek teşkil edecek 
çalışmalara imza atıyor. 
Bunu yaparken bizlerin 
fikirleri, haykırışları yöne-
tim kurulu ve başkanımıza 
ulaşıyor. Bu geçirdiğimiz 
çok nazik ortamda istekleri-
mizi ve eksikleri kırmadan 
dökmeden ifade ediyor ve 
karşılığını da alıyoruz. 2016 
yılının, 2015’i aratmayacak 
nitelikte çok daha iyi za-
manlar getirmesini diliyo-

rum” diye konuştu.

hep biRlikte 
daha ileRiye
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar 
da, yoğun bir dönemi geride 
bıraktıklarını kaydetti. Yasa 
gereği Ekim ya da Kasım 
ayında Türkiye genelinde 
oda seçimlerinin gerçekleş-
tirileceğini ifade eden Yor-
gancılar, “Yeni yönetimimiz 
seçilecek. Yeni ufuklar, yeni 
hedeflerle, bu güzel bayrağı 
daha üst seviyeye taşıyacak 
yeni heyecanlarla birlikte 
Odamızı hep birlikte daha 
iyi noktalara götüreceğiz” 
dedi. 

Bu ortamda toplumsal 
huzurun önemine dikkat 
çeken Yorgancılar, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Belirli bir süre geç-
tikten sonra kaybettikleri-
mizi kazanma imkanı var. 
Yeter ki huzur olsun. Ama 
huzurun olmadığı yerde, 
çalışmanın da, kazanılan 
paranın da hiç kimseye fay-
dası olmuyor. Bu ülkenin 
önündeki terör belasının bir 

an önce ortadan kalkması 
en büyük temennimiz. 
Toplumsal huzur ve barışı 
bir araya getiremediğimiz 
sürece 2023 hedeflerini ya-
kalamak hayalden başka bir 
şey değil. Birlik ve beraber-
liğimizi her ortamda devam 
ettirmemiz gerekiyor.”

Konuşmasında sağlık, 
huzur ve bereket dolu bir 
yıl dileğini tekrarlayan En-
der Yorgancılar, EBSO’nun, 
bu birlik ve beraberliği 
Türkiye’de en güzel 
gerçekleştiren sivil toplum 
kuruluşlarından bir tanesi 
olduğunu belirterek, “İşte 
bizim bu yaptığımızı Tür-
kiye yaptığı zaman başarı 
kaçınılmaz” diye konuştu.

EBSO Yönetim 
Kurulu’nun “EBSO Mec-
lisi ile 2016’ya Merhaba 
Gecesi’nde ünlü sanatçı 
Burcu Güneş, şarkılarıyla 
sanayicilere keyifli anlar 
yaşattı. Gecede yeni yıl 
pastası Yönetim Kurulu, 
Meclis Başkanlık divanı 
üyeleri, eski başkanlar ve 
Burcu Güneş’in katılımı ile 
kesildi.

Egeli sanayiciler 
huzur ve barış diledi
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Asgari ücretin 2016 
Ocak ayından itiba-
ren bekar ve çocuk-

suz işçide net 1300 liraya 
çıkarılması, Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nda 
resmileşti. Yeni dönemde 3 
çocuklu evli bir çalışan için 
asgari ücret 1387.45 lira, iki 
çocuklu aile için 1362.75 
lira, tek çocuklu aile için 
1344.22 lira olarak uygula-
nacak. Yılın ikinci yarısın-
da ise asgari ücrette artış 
yapılmayacak. İşverenlere 
yansıyacak maliyet artışının 
önce 110 lirasının devlet 
tarafından üstlenilmesi 
kararlaştırılırken, izleyen 
süreçte destek rakamı 100 
liraya düşürüldü, yararlanı-
labilecek işçi sayısı arttı.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman 
Soylu, Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu toplantısından 
sonra yaptığı açıklamada, 
1300 liralık asgari ücret ko-
nusunda mutabakat sağlan-
dığını açıkladı. Soylu, as-
gari ücretteki yüzde 30’luk 
artışın kayıtdışına yol 
açabileceği, işten çıkarma-
lar olabileceği, Türkiye’nin 
rekabet gücünün azalabi-
leceği kaygıları nedeniyle 
böyle bir desteğe ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi.

Buradaki temel hesapla-

rının olağan artışla net 1120 
lira olacak asgari ücret ile 
önerdikleri net 1300 lira 
arasındaki fark olduğuna 
dikkat çeken Soylu, “Bu-
rada 1005 lira ile 1300 lira 
arasındaki farkla işverenin 
karşı karşıya kaldığı yük, 
bizim hesabımıza göre 
asgari ücret üzerinden yak-
laşık 30 milyar lira civarın-
da. Oysa 1 Ocak 2016’da 
yüzde 6+5 zam yapılsaydı 
fark 20 milyar lira olacaktı. 
Biz bu 20 milyar liranın 9.7 
milyar lirasını karşılıyoruz. 
Bu destek için asgari geçim 
indirimi, işsizlik sigortası, 
işçi ve işveren primin-
de herhangi bir oynama 
yapmadık. Bildirgenin 
altında 110 liralık maktu bir 
indirim yapıyoruz” dedi.

tüm şiRketleR 
yaRaRlanacak
Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Soylu’nun 
açıklamalarından sonra, 
net 1300 lira asgari ücretin 
işverene 1935 liraya çıkan 
maliyet yükünün nasıl pay-
laşılacağına dair hükümetin 
önerisi de 29 Aralık gecesi 
TBMM’de torba yasa teklifi 
görüşmeleri sırasında veri-
len önergeyle belli oldu. 

Daha önce teşvikin 
sadece KOBİ’lere verilmesi 

gündeme gelmişti. Ancak 
önergede hiçbir ayrım 
yapılmadan, asgari ücretli 
çalıştıran tüm işyerleri des-
tek kapsamına alındı.

yüzde 10’a kadaRki 
yeni istihdam 
için de geçeRli
Asgari ücrete hüküme-

tin vereceği destek, yeni 
istihdam olması durumunda 
bunun yüzde 10’luk kısmı 
için geçerli olacak. Çalışan 
sayısı 1 ile 9 arasındaki 
işletmelerde +1’lik artış da 
teşvik olarak önerildi. Özel 
sektör maden işletmeleri de 
bu anlamda destek kapsa-
mına alındı. Yüzde 10’luk 
artış, 2015 yılındaki aylarla 
kıyaslanarak hesaplanacak.

Asgari ücretin 100 lirası devletten

Asgari ücretin 
1300 liraya 
çıkarılması 
resmileşti. Yüzde 
30 artışla oluşacak 
yükün nasıl 
paylaşılacağı da 
hükümetin Meclis 
ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na 
sunduğu önergelerle 
netleşti. İlave 
yükün 100 lirasını 
mahsuplaşma 
yoluyla devlet 
üstlenecek.
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bRüt asgaRi ücRetin 
yüzde 6.7’si
Önergeye göre; asgari 

ücretteki artışın işverene 
yansıyacak 274 lira civa-
rındaki ek maliyet artışını 
telafi etmek amacıyla 2016 
yılında asgari ücretli işçi 
çalıştıran işverenlere, her 
bir işçi için günlük 3.67 
liralık prim desteği sağlana-
caktı. Bu da işçi başına ay-
lık 110 lira destek anlamına 
geliyordu. Teşvik edilecek 
prim tutarı Hazine tarafın-
dan karşılanacaktı. Sadece 
2016 yılı için geçerli olacak 
110 liralık destek, işverenin 
ödeyeceği primden mahsup 
edilecekti. Kurgulanan bu 
sistemle 110 liralık katkı, 
asgari ücret dışı olmaya-
cak, 1300 lira net asgari 
ücretin oluştuğu brüt tutar 
olan yaklaşık 1647 liralık 
tutar korunarak gerçekleş-
tirilecekti. Vergi ve primler 
bunun üzerinden olacaktı.

Asgari ücrete 110 liralık 
destek tutarı, brüt asgari üc-
retin yüzde 6.7’sine karşılık 
geliyor. İşveren normalde 
kendi adına yüzde 15.5 
oranında yani 255 lira prim 
ödemesi gerekirken, bir 
yıl boyunca 145 lira prim 
ödeyecek. Böylece asgari 
ücretli işçi çalıştıran işveren 
2016’da yüzde 15.5 prim 
ödemeye devam ederken, 
devlet 110 lira maktu katkı 
yapmış olacaktı.

iki kRitik değişiklik
Ancak, 2016’nın ilk 

günlerinden itibaren iş 
dünyası ile hükümetin 
ekonomi kanadı arasındaki 
görüme ve değerlendirme-
ler sonucunda asgari ücretin 
işverene maliyetini azalt-
mak amacıyla sağlanacak 
devlet desteğinde değişiklik 
yapıldı. 2016’da sağlanacak 
aylık 110 liralık destek, 
100 liraya düşürülürken, 
devlet desteğinin 2015’de 
brüt maaşı 2 bin 550 lira 
olan işçiler için de verilme-

si sağlandı. TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda 
kabul edilen önergeye göre 
devlet desteği alınabilecek 
işçi sayısı 8 milyon 500 
binden 11 milyona çıktı.  

öRgütlü işyeRleRi 
cezalandıRılacaktı
Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Süley-
man Soylu, Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda konuyla il-
gili önergenin verilmesinin 
ardından açıklamalarda bu-

lundu. Başlangıç aşamasın-
da 1300 TL’ye çıkan asgari 
ücret artışından kaynakla-
nan maliyetleri düşürmek 
için asgari ücretli çalışanlar 
için 110 TL destek verilme-
sini önerdiklerini belirten 
Soylu şöyle devam etti: 

“Böyle bir durumda 8 
milyon 770 bin kişi yararla-
nacaktı. Ancak asgari ücret 
alıp aynı zamanda 4 ikrami-
ye hakkı olanların bir başka 
deyişle örgütlü işyerlerinde 
çalışanların teşvikten 

Asgari ücretin 1300 lira olmasından dolayı 
yapılan analizler enflasyona 0.5 ile 0.8 puan artırıcı, 
istihdama da 0.5-0.9 puan azaltıcı etki yapması 
bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu, 
mikro, küçük-orta boy işletmeleri destekleyerek 
bunun etkilerinin giderilmesinin hedeflendiğini 
söyledi.

Gelir Vergisi dilimleri nedeniyle asgari ücretin 
Ekim ayında düşüş yaşamasıyla ilgili olarak Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun talebi doğrultusunda Maliye 
Bakanı Naci Ağbal ile de biraraya geleceklerini 
bildiren Süleyman Soylu, Ağustos sonu veya Eylül 
başında Gelir Vergisi dilimleri etkide bulunmadan bu 
çalışmanın tamamlanacağını ifade etti.

Öte yandan, düzenlemenin bütçe yükünün sınırlı 
olacağı tahmin ediliyor. Maliye’nin 2015 Gelir Vergisi 
dilimlerini yüzde 3.7 ile yüzde 5 arasında, yeniden 
değerleme katsayısının da altında belirlemesiyle, 
ücret geliri elde edenlerin Gelir Vergisi’nden geçmiş 
yıllara kıyasla daha fazla gelir elde edileceği, ek 
yükün bir kısmının buradan karşılanmış olacağı 
vurgulandı.

Enflasyon artacak
istihdam azalacak

Asgari ücret artışına 
ilişkin işverene 
sağlanacak maktu 
destek 2016 yılı 
ile sınırlı olacak. 
Uygulamadan 
2015 yılında brüt 
maaşı 2 bin 550 
lira olan işçiler de 
yararlandırılacak. 
Böylelikle devlet 
desteği alınabilecek 
işçi sayısı 8 milyon 
500 binden 
11 milyona
çıktı.
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yararlanamayacağı belirtil-
di. Bunun üzerine yapılan 
müzakereler sonucunda bir 
değerlendirme yapıldı ve 
10.5 milyar TL’ye mal olan 
desteği başka bir boyuta 
taşıma kararı aldık. Toplam 
2 asgari ücreti kapsayacak 
şekilde 2 bin 550 TL’ye ka-
dar olan tüm brüt ücretleri 
dahil ettik.”

yüzde 80 
yaRaRlanacak
Getirilen yeni teşvik 

sistemiyle çalışanların 
yüzde 80’inin teşvik kap-
samına gireceğini belirten 
Soylu, sosyal tarafların da 
böyle bir yöntemin daha 
doğru olacağını, bunun 
kayıtdışını azaltabileceğini 
ve istihdama da olumsuz 
etkisinin olmayacağı tespi-
tinde bulunduklarını ifade 
etti. Yeni teşvik sistemiyle 
çalışanların yüzde 80’inin 
ulaşılacağını kaydeden 
Soylu şunları söyledi: 

“Yaklaşık 11 milyon 
kişi faydalanacak. 10.5 
milyar TL’lik maliyet 11 

milyar 437 milyon TL’ye 
çıkacak. Yeni açılan işlet-
melere de destek verilecek. 
Ancak muvazaa tespit 
edilirse imkanlardan fayda-
lanılmayacağı hükmünü de 
getiriyoruz.”

maden şiRketleRine 
asgaRi ücRet desteği
Komisyonda görüş-

meleri süren torba yasa 
kapsamında, kömür 
madenlerine de asgari ücret 
desteği geldi. Kabul edilen 
maddeye göre, linyit ve taş 
kömürü çıkaran özel hukuk 
tüzel kişilerinin ruhsat 
sahibi olarak işlettikleri yer 
altı maden işletmelerinde, 
fazla çalışma ücreti, yıllık 
izinlerin artırılması, ça-
lışma süresinin 37.5 saate 
düşürülmesi, çalışanların 
ücretinin 2 asgari ücretten 
az olamayacağı nedenleriy-
le oluşan maliyet artışları-
nın karşılanmasına ilişkin 
destek verilebilecek. Bu 
destekler, bakanlık bütçe-
sine konulan ödeneklerden 
karşılanacak. Maliyet 

artışlarına ilişkin usul ve 
esaslar, bunların uygu-
lanma süreleri bakanlığın 
teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu’nca belirlenecek. 
Ayrıca mevcut istihdamın 
yüzde 50’sine kadar yeni 
istihdama da destek veri-
lecek.

Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Müs-
teşarı Fatih Dönmez, bu 
işletmelerde 6 bin 121 işçi 

çalıştığını, bu ek maddeyle, 
asgari ücretin bütçeden 
karşılanması halinde 133 
milyon 699 bin liralık 
ek destekleme olacağını 
belirterek, “Bu işletmeleri 
teşvik edebilir. 

Eğer Soma kazasından 
önceki seviyeye ulaşırsa o 
tarihteki rakam 11 bin 472. 
Bu takdirde destek miktarı 
250 milyon liraya ulaşmış 
olacak” dedi.

Halen brüt aylık 
asgari ücretin en 
yüksek olduğu ülke 3 
bin 241 euro ile İsviçre. 
Bu ülkeyi 1874 euro 
ile Lüksemburg takip 
ederken, ilk 5’te yer alan 
diğer ülkeler 1501 euro 
ile Belçika, 1496 euro ile 
Hollanda ve 1461 euro 
ile İrlanda oldu. Türkiye 
ise 517 euroluk asgari 
ücretle ilk 20’de yer 
alıyor ve 392 euroluk 
Polonya’yı geride bırakıp 
565 euroluk Portekiz’in 
bir basamak altına 
yerleşmiş oluyor.

Polonya’yı 
geçtik

Asgari ücretin net 949 liradan Ocak ayı itibariyle 
net 1300 liraya çıkmasıyla birlikte Genel Sağlık 
Sigortası primleri de arttı.

Çalışmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen 
kişilerde sağlık hizmetinden yararlanmak için 
zorunlu olan GSS primlerindeki artış yüzde 30 
oranında gerçekleşti.

Aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı 549 lira 
ve altında olanları devlet karşılayacak. 540-1647 lira 
arasında olanlar artık aylık 50 lira yerine 65.88 lira 
ödeyecek. Kişi başına düşen gelir miktarı aylık 1647 - 
3 bin 294 lira arasında olanlar 152 lira yerine 197 lira 
ödeyecek. Aylık gelir miktarı 3 bin 294 lira olanlar ise 
305 yerine 395 lira ödeyecek.

Asgari ücretle birlikte  
GSS primleri de zamlandı
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Yeni yılla beraber 
1300 TL’ye çıkan 
asgari ücret, Sosyal 

Güvenlik Kurumu (SGK) 
primi en üst seviyeden 
ödenen 400 bine yakın 
çalışanın işverene maliye-
tini de bir gecede 790 TL 
artırdı. Bu çalışanlar için 
2016 yılında da en üst gelir 
düzeyinden prim ödenmeye 
devam ederse işverenin 
prim maliyeti aylık bazda 
her çalışan için 790 TL 
fazla olacak. Bu rakamda 
vergiler ise bulunmuyor. 

6.5 katı ödeniyoR
Sosyal Güvenlik 

Kanunu’nun 82. maddesine 
göre, sigortalı olarak çalıştı-
rılan bir kişi için prime esas 
gelir olarak bildirilebilecek 
üst sınır da asgari ücrete 
göre belirleniyor. Bu da 
asgari ücretin 6.5 katı ola-
rak hesaplanıyor. Bir başka 
deyişle, bir çalışan için 
SGK’ya en üst düzeyden 
prim yatırılmak istendiğin-
de, o yılın brüt asgari ücreti 
6.5’la çarpılıyor. Bu rakam, 
2015 yılının ikinci yarısında 
8 bin 277 TL olarak uygu-
lanıyordu. Yüzde 30’luk 
zammın devreye girmesi 
ve net asgari ücretin 1300 
TL’ye, brüt asgari ücretin 
1647 TL’ye çıkmasıyla 
birlikte ise bu rakam da 10 
bin 705 TL’ye ulaştı.

pRimleR de aRttı
Bu da prim maliyetle-

rine direkt yansıdı. Geç-
tiğimiz yılın ikinci yarısı 
itibariyle 8 bin 277 TL’lik 
brüt ücret üzerinden yüzde 

14 SGK işçi payı olarak 
1158 TL, yüzde 1 İşsizlik 
Sigortası Primi işçi payı 
olarak 82 TL, toplamda 
ise işçi adına 1240 TL 
prim ödemesi yapılıyordu. 
İşveren adına da yüzde 
5 destekle birlikte yüzde 

15.5’luk SGK işveren payı 
ödemesi yapılıyordu. Bu da 
1283 TL’ye denk geliyordu. 
İşverenler adına İşsizlik 
Sigortası Prim ödemesi 
de yüzde 2 olarak 165 TL 
ödeniyordu. Bu rakamlarla, 
primi en üst düzeyden yatan 
bir çalışanın işverene prim 
maliyeti toplam da 2 bin 
688 TL oluyordu.

Rakam 3.478 tl 
olacak
Bu yıl itibariyle ise söz 

konusu rakam 3 bin TL’yi 
aşacak. 400 bine yakın 
çalışanın primleri bu yıl da 

en üst düzeyden ödenmeye 
devam edilirse 10 bin 705 
TL’lik brüt gelir dikkate 
alınacak. Bu tutar üzerinden 
yüzde 14 SGK işçi primi, 
yüzde 1 işsizlik sigortası 
işçi primi olarak toplamda 
1605 TL ödenecek. 10 bin 
705 TL’lik rakam üzerinden 
yüzde 15.5 işveren SGK 
primi olarak 1659 TL, 
yüzde 2 İşsizlik Sigortası 
işveren primi olarak da 214 
TL ödenecek. 

Böylece çalışanın işve-
rene toplam prim maliyeti 
de 3 bin 478 TL’ye kadar 
çıkacak.

Üst düzey yöneticilerin
maliyeti de arttı

Asgari ücret 
artışı sadece 
asgari ücretlileri 
etkilemiyor. Ancak 
öyle bir kesim var ki 
bir gecede işverene 
maliyetleri 790 
lira birden arttı. 
SGK primi tavan 
seviyeden ödenen 
yaklaşık 400 bin 
çalışanın prim 
maliyeti 2 bin 688 
liradan 3 bin 478 
liraya yükseldi.

Dikkate alınan ücret
2015 yılı 2. yarı

Üst düzey bir çalışanın işverene prim maliyeti
2016 yılı

SGK İşçi Primi (yüzde 14)
İşsizlik Sigortası İşçi Primi (yüzde 1)
SGK İşveren Primi (yüzde15.5)
İşsizlik Sigortası İşveren Primi (yüzde 2)
Toplam prim ödemesi

8.277 TL
1.158 TL

82 TL
1.283 TL

165 TL
2.688 TL

10.705 TL
1.498 TL

107 TL
1.659 TL

214 TL
3.478 TL
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, Uludağ 
Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi işbirliği ile hazırlık çalışmaları 
yürütülen ”Mükellef Hakları Kongresi” 
21 Ocak 2016 tarihinde EBSO’nun ev 
sahipliğinde düzenlenmiştir. Bu yazımızı 
baskıya yetiştirebilmek için Kongre 
öncesinde kaleme alıyor olmamız nedeniyle 
kongrede dile getirilecek görüşlerle 
ilgili değerlendirmeyi daha sonra ayrıca 
yapabileceğimizi belirterek, bu yazımızda 
kongrenin çerçevesi ile ülkemizdeki mükellef 
haklarının mevcut durumunu ele alacağız

Kongrenin EBSO ve iki üniversitemiz 
işbirliği ile düzenlenmesi anlamlı olup 
özellikle de 64. Hükümet Programı ve 2016 
Eylem Planında yer alan ve vergi mevzuatında öngörülen 
düzenlemeler öncesinde yapılıyor olması zamanlama 
bakımından da doğru olup faydalı olacaktır. Ayrıca 
kongreye sanayicilerimiz, akademisyenlerimiz ve meslek 
mensupları yanında konuşmacı olarak İdarenin denetleyici 
ve uygulayıcı birimlerinden de katılım sağlanarak 
mükellef hakları bütün tarafların katılımıyla ve birlikte 
ele alınacaktır. Kongredeki oturumlarda ele alınacak konu 
başlığı, “Vergi İncelemesi Sırasında Mükellef Hakları ve 
Yaşanan Sorunlar” olarak belirlenmiştir.

Bazı ülkelerde yasal düzenlemelere de konu olduğu 
bilinen mükellef hakları bizim uygulamacı ve denetleyici 

idarelerimizce de benimsenerek 
kamuoyuna duyurulmuştur. Maliye 
Bakanlığı bünyesinde bulunan Gelirler 
Genel Müdürlüğü’nün 2005 yılında 
Gelir İdaresi Başkanlığı’na dönüşümü 
sonrasında Mart/2006’da Başkanlık 
tarafından Mükellef Hakları Bildirgesini 
yayınlamıştır. Bildirgenin başlangıcında, 
“Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin 
mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma 
anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst 
olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi 
ödemenin sadece bir yükümlülük değil 
vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu 
bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi 
memnun etmeye ve sorunları çözmeye 

olan bağlılığını onaylar” denilerek İdarenin bildirge 
içeriğine  bağlılığı aşağıdaki maddeler halinde kuvvetlice 
vurgulanmıştır. 
l Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet 
verileceği,
l Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde doğru 
kişilerle temas edilmesinin sağlanması,
l Vergideki gelişmelerin elektronik ve basılı yayınlarla en 
kısa zamanda duyurulması,
l Ücretsiz e-posta ile anında herkesin bilgilendirilmesi,
l Şahsi ve gizli bilgilere saygı duyulacak, VUK’da 
öngörülen haller dışında açıklanmayacak ve 
kullanılmayacak
l Vergisel yükümlülükler için her türlü kolaylık 
sağlanacak,
l İdari işlem ve düzenlemelerde vergi kanunlarının adil, 
hukuki, tarafsız ve rekabeti koruması esas alınacak,
l Vergi incelemelerinde kanunlar doğru, tarafsız ve tutarlı 
uygulanacak, mükellefler incelemenin her aşamasında 
bilgilendirilecek,
l Şikayet sonuçları sahibine en kısa zamanda bildirilecek,
l İdare sürekli olarak kendini yenileyecek, daha iyi 
hizmet sunma arayışı içinde olunacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının bildirisinde yer alan 10 
maddelik taahhütlere ilaveten 2011 yılında kurulan Vergi 
Denetim Kurulu Başkanlığının Eylül-2015 itibariyle 
duyurduğu “Vergi İncelemelerinde Mükellef Hak ve 
Yükümlülükleri” başlıklı metinde, vergi inceleme 
sürecinde mükellef hakları 13 madde halinde sayılmıştır. 

Mükellef Hakları Kongresi
Vergiye gönüllü uyumun artırılmasında, diğer faktörlerin yanında hem mükelleflerin 

vergisel sorumluluklarını yerine getirmede gösterdikleri özenin hem de idarelerin mükellef 
haklarına saygıda gösterdikleri özenin artırılmasının önemli katkı sağladığı muhakkaktır.  

Adnan Yıldırım
2014-2015 Dönemi 

Ekonomi Bakan Yardımcısı
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Bu haklar,
l Vergi inceleme elemanının kimliğini 
görme hakkı,
l İnceleme konusu ve kapsamını öğrenme 
hakkı,
l Defter ve belgelerini ibraz etmek için ek 
süre isteme hakkı
l İncelemenin her safhasında bilgi alabilme 
hakkı,
l İnceleme sırasında müşavir ve/veya 
avukat bulundurma hakkı
l Vergi inceleme tutanaklarına itiraz ve 
görüşlerinin yazılmasını isteme hakkı,
l Kayıtların işlenmesi için ek süre isteme 
hakkı,
l İlgililerin tutanağın içerdiği hususlardan 
haberdar olma hakkı,
l Tutanaktan bir nüsha alma hakkı,
l Mükellefin rapor değerlendirme komisyonunca 
dinlenmesini isteme hakkı,
l Müracaat ve şikayet hakkı,
l Uzlaşma hakkı,
l Dava açma hakkı.

VDK’nun aynı metninin devamında mükelleflerin vergi 
inceleme sürecindeki sorumlulukları ise 3 başlık halinde 
belirtilmiştir.
l İncelemenin yapılacağı yere ilişkin yükümlülükler,
l Defter ve belgelere ilişkin yükümlülükler,
l Beyan ve ödemeye ilişkin yükümlülükler.

Vergiye gönüllü uyumun artırılmasında, diğer 
faktörlerin yanında hem mükelleflerin vergisel 
sorumluluklarını yerine getirmede gösterdikleri özenin 
hem de idarelerin mükellef haklarına saygıda gösterdikleri 
özenin artırılmasının önemli katkı sağladığı muhakkaktır.  

Yukarıda belirtilen mükellef haklarından, vergi 
inceleme süreciyle ilgili tüm başlıkların değerlendirileceği 
Kongrede, uygulamada yaşanan sorunlar ve dünya 
uygulamaları da enine boyuna konuşulacak olup 
düzenleyici kurumlara ve görevlilerine şimdiden teşekkür 
ediyor,  Kongrenin önümüzdeki yıllar uygulamalarına 
olumlu katkı sağlamasını diliyoruz.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı İbrahim Gökçü-
oğlu, Rusya ile dış ticaret 
ilişkisi bulunan firmalara 
motivasyonlarını kaybet-
memelerini, yeni yatırım-
lar konusunda da tedbirli 
olmalarını önerdi. Krizden 
etkilenmemek için ihracat 
pazarlarının çeşitlendirilme-
sinin önemine dikkat çeken 
Gökçüoğlu, şirketlere de 

Rusya krizini aşmaları için 
destek verilmesini istedi.

Türkiye’nin hava 
sahasını ihlal eden Rus 
savaş uçağının düşürülmesi 
üzerine bu ülkenin misil-
leme olarak uyguladığı 
ekonomik yaptırımların 
boyutlarını ortaya çıkar-
mak, şirketlerin yaşadığı 
sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla harekete geçen 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmirli sanayicilerin Rusya 

ile dış ticaretini mercek 
altına aldı. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu’nun 
yönettiği istişare toplan-
tısında, Rusya’ya ihracat 
yapan şirketlerin temsilci-
leri konularını ve çözüm 
önerilerini paylaştı.

çözüm umudu
Uçak krizinin sektörler 

bazındaki yansımalarını 
hem meslek komitelerinde 
hem de yönetim kurulu ça-
lışma gruplarında ele alarak 
bilgi paylaşımında bulun-
duklarını belirten Gökçüoğ-
lu, politik alandaki gerilime 
rağmen Türk ve Rus halkla-
rı arasında sorun olmadığını 
düşündüklerini söyledi. 
İbrahim Gökçüoğlu, krizin 
uzamaması ve tarafların 
zarar görmeden sona er-
mesi dileğinde bulunurken, 
“Ülkelerin dış politikalarını 
yönetmek kolay değil. Çok 
hassas dengeler var ama 
firmalarımızı kazanmak 
istiyoruz. Türk şirketlerinin 
ihracat yaparken Rusya 
gümrüklerinde kırmızı hatta 

girmemesi gerekiyor” dedi.
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Gökçü-
oğlu, diplomatik girişim-
lerden kısa sürede sonuç 
alınması ve ekonomik alan-
da hedeflere doğru ilerleme 
kaydedilmesi umudunu 
taşıdığını vurguladı. Top-
lantıya katılan şirketlerin 
yönetici ve temsilcilerine 
kendi iş ilişkilerini de örnek 
gösteren İbrahim Gökçü-
oğlu, “Şirketlerimizin zarar 
görmemesi için motivas-
yonumuzu kaybetmeyelim, 
çalışanlarımızın moral ve 
motivasyonlarını da yüksek 
tutalım. Bundan sonra her-
hangi bir ülkede yaşanabi-
lecek sorundan etkilenme-
mek için ihracat yaptığımız 
pazarları çeşitlendirelim. 
Ticaret partnerlerimizi ço-
ğaltalım. Kamudan ziyade 
özel sektör firmalarıyla 
ilişkilere ağırlık verelim. 
Hükümet de uçak krizinden 
kaynaklanan durumun telafi 
edilmesi amacıyla gıda ve 
turizm firmalarına verdi-
ği destekleri sanayicilere 
de yaygınlaştırmalı” diye 
konuştu.

Pazarda çeşit, 
şirkete destek şart

l Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 3.9’u   
     Rusya’ya, Rusya’nın toplam ihracatının yüzde 5.1’i 
     Türkiye’ye yapılıyor.
l Rusya, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ilk 10 
     ülke arasında, ithalat yaptığı ülkeler arasında ise 
     son 5 yıldır ilk sırada.
l Türkiye’den Rusya’ya yapılan bavul ticareti 
     8.6 milyar dolar.
l Müteahhitlik hizmetlerinin 3.9 milyar doları 
     Rusya’da.
l Rus Turistlerden elde edilen döviz yaklaşık 
     4 milyar dolar.
l Makine, hazır giyim ve gıda sektörlerimiz 
     net ihracatçı.
l Türkiye, Almanya’dan sonra Rusya’nın ikinci 
     doğalgaz müşterisi.

Önemli ekonomik partner
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soRun çok
Ağırlıklı olarak otomo-

tiv ve yan sanayi, tekstil, 
elektrik, makine ile metal 
sektörlerinde faaliyet gös-
teren şirketlerin temsilcileri 
de, şimdilik ihracatı Bulga-
ristan gibi üçüncü ülkeler-
deki ortaklık veya temsilci-
likleri üzerinden yapmaya 
çalıştıklarını, durumun ay 
sonunda netleşmeye başla-
yacağını söyledi.

Rusya’nın uygulamaya 
başladığı ekonomik yaptı-
rımlardan kendi ülkesinde 
Türkiye’den yapacağı 
ithalata ihtiyaç duyan şir-
ketlerin de etkilenmeye baş-
ladığını belirten şirket tem-
silcileri, “İhracatı bir başka 
ülke üzerinden yaptığımız-
da menşe şahadetnameleri 
sorun oluyor. Türkiye 
aleyhindeki yoğun propa-
ganda etkisini gösteriyor. 
Rusya’daki müşterilerimiz 
de tedirgin. Önümüzdeki 
projeler için belirsizlik var. 
Devlet tarafından destek-

lenen projelerde ve kamu 
şirketlerinde Türk Malı 
alımı durduruldu. Direkt 
tüketiciye yönelik ürün-
lerdeki yaptırımlar daha 
sıkı tutuluyor. Yasak listesi 
dışındaki ürünlerde de tarife 
dışı engel çıkarıyorlar. Kap-
samlı iş yapmayı gerektiren 
alanlarda sertifikalar yeni-
lenmiyor. Şirketlerimizdeki 
üst düzey yöneticilere vize 
verilmiyor, Rus vatandaş-
larıyla evli temsilcilerimiz 
bile sınırdışı ediliyor” 
dediler.

İzmirli sanayiciler, pa-
zarın kaybedilmemesi, uzun 
süren çabalar sonucu alınan 
siparişlerin başka ülkelerde-
ki üreticilere gitmemesi için 
kalıcı çözümler üretilme-
sini isterken, “Öncelikle 
Türkiye aleyhindeki kötü 
propagandanın önüne 
geçilmeli. Kamu şirketle-
rinden ziyade özel sektörle 
iş ilişkileri geliştirilmeli. 
Ekonomisi güçlü pazarlar-
dan daha fazla pay alınması 

için girişimler yoğunlaştırıl-
malı. Ancak bu alanda yurt 
dışındaki ticaret ataşelerine 
de büyük görevler düşüyor” 
önerilerinde bulundular.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın Rusya’ya ihracat 

yapan şirketlerin üst düzey 
yöneticileriyle gerçekleş-
tirdiği toplantının sonuçları 
rapor halinde düzenlenerek 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile ilgili Bakanlıkla-
ra da sunulacak.

l Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
l Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
l Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler
l Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
l Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda 
     yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

İzmir’in Rusya’ya ihracatında ilk 5
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Deniz Gündüz, 

kentin yatırım ve lojistik 
avantajlarını değerlendire-
rek dünyanın her yerinden 
girişimcilerle ortak üretim 
yapmaya odaklandıklarını 
söyledi. Gündüz, “Ülkeler 
arasındaki ekonomik ilişki-
lerde kalıcılığı ihracat veya 
ithalat değil birlikte üretim 
sağlar” dedi.

Hong Kong Ticaret Ge-
liştirme Konseyi (HKTDC) 
Avrupa Direktörü Stephen 
Wong ve Türkiye Temsil-
cisi Perran Ersu Özçaldı-
ran, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret ederek 
sektörel işbirliği imkanla-
rını görüştü. Hong Kong 
heyetine ev sahipliği yapan 
EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Gündüz, İzmir’in 
liman, havayolu, karayolu 
ulaşımı ve lojistik imkanla-
rının yanısıra yeni yatırım-
lara da açık organize sanayi 
bölgelerinde gıdadan teks-
tile, makineden otomotiv 
ve yedek parçaya, elektrik 
elektronikten petrokimyaya 
kadar değişen yelpazede 64 
ayrı sanayi alanında dünya 
pazarlarında rekabet eden 
üretim yapıldığını, nitelikli 
işgücü, iklimi ve sosyal 
yaşamıyla da öne çıktığını 
anlattı.

EBSO olarak yurt 
dışına gerçekleştirdikleri 
heyet organizasyonları ve 
fuar katılımlarının yanısıra 
yabancı ülke delegasyon-
larının sanayiciye yönelik 
bilgilendirme toplantılarına 
ev sahipliği yaptıklarını 
hatırlatan Gündüz, “Biz-
lerin yurt dışındaki amacı 
sadece ihracat veya ithalat 

gerçekleştirmek değil. Çün-
kü bu tarz alışverişleri bir 
veya birkaç kez yaparsınız 
biter. Bizler birlikte üretim 
konusuna odaklanıyoruz. 
Ekonomik ilişkilerde ka-
lıcılığı ihracat veya ithalat 
değil birlikte üretim sağlar” 
dedi.

Deniz Gündüz, İzmir’in 
özellikle Avrupa’ya ulaşım-
da sağladığı avantajlara dik-
kat çekerken, “Ayrıca son 
yıllarda Türkiye’ye yatırım 
yapacak firmalar için ciddi 
teşvik sistemleri ortaya 
çıkarıldı. Örnek olarak 
İzmir’de rüzgar gibi yeni-
lenebilir enerji sektöründe 
kullanılacak makine ve 
ekipman üretimi 5. Bölge 
teşvikleri kapsamına alındı. 
Bu yatırım OSB’lerde 
yapılırsa bir üst bölge teş-
vikinden yararlanabiliyor. 
Yatırımdaki bu avantajları 
birlikte değerlendirebiliriz. 
EBSO olarak işbirliklerimi-

zin geliştirilmesi konusunda 
her türlü desteği vermeye 
hazırız” diye konuştu.

izmiR’e 
uzakdoğu daveti
Hong Kong Ticaret 

Geliştirme Konseyi Avrupa 
Direktörü Wong, Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne bağlı özerk 
yönetim bölgesi olduklarını 
hatırlatırken, hem Çin’in 
dünyaya açılan kapısı hem 
de Uzakdoğu pazarına gir-
mek isteyenler için köprü 
niteliği taşıdıklarını anlattı.  
HKTDC olarak gerek 
devlet kademesinde gerekse 
özel sektörde projeleri 
olan ve ilgilenen herkese 
açık önemli bir konferans 
gerçekleştireceklerini 
açıklayan Stephen Wong, 
EBSO’yu da bu etkinliğe 
davet etti.

HKTDC Türkiye 
Temsilcisi Özçaldıran da, 
Yunanistan’da denizcilik 

sektöründe gerçekleştirile-
cek uluslararası nitelikteki 
Posedonia fuarına katılacak 
armatör ve işadamlarından 
oluşan heyeti Türkiye’ye 
çekip sektörel görüşme-
ler yapmalarını sağlamak 
için çaba gösterdiklerini 
bildirdi. 

Hong Kong’da sektörel 
bazda geniş bir işbirliği 
imkanı bulunduğunu, 
ihtisas fuarlarıyla da bunun 
pekiştirildiğini söyleyen 
Perran Ersu Özçaldıran, 
“Dünyanın her yerinden 
firmaların boy gösterdiği 
fuarlara katılımda önemli 
destekler sunuyoruz. Danış-
manlık ve ikili iş görüşmesi 
imkanı sağlıyoruz. İzmirli 
sanayici ve işadamların da 
uluslararası işbirliklerini 
güçlendirmeleri için yüz-
lerce firmanın yer aldığı, 
onbinlerce kişinin ziyaret 
ettiği fuarlara katılmaya 
çağırıyoruz” diye konuştu.

Birlikte üretime odaklanalım
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Sayman 

Üyesi, Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu 
Başkanı Hüseyin Vatanse-
ver, İzmir’in yenilenebilir 
enerji yatırım avantajlarını 
Danimarka’da gerçekleş-
tirilen Yenilenebilir Enerji 
Küme Buluşması’nda 
anlattı.

Danimarka Konsoloslu-
ğu ile Danimarka Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı tarafından 
organize edilen “Dani-
marka Yenilenebilir Enerji 
Küme Ziyaret” programına, 
İzmir’den EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Vatansever 
ile birlikte İZKA Yatırım 
Destek Ofisi Koordinatörü 
Sedef Özer ve Planlama 
Programlama Koordinas-
yon Bölüm Başkanı Murat 
Çelik de katıldı.

Geçtiğimiz yıl 5 Mayıs 
2015 tarihinde İZKA işbir-
liği ile EBSO ev sahipliğin-
de düzenlenen “Danimarka 
Yenilenebilir Enerji Sektörü 
ve Akıllı Şehir Uygulama-

larına Genel Bir Bakış” 
konulu etkinlikte yapılan 
görüşmelerin devamı nite-
liğinde gerçekleşen ziyaret 
programında, yenilenebilir 
enerji alanındaki çalışma-
lar yerinde incelenirken, 
işbirliklerine yönelik görüş 
alışverişi yapıldı.

izmiR’de 
öncelikli sektöR
Danimarka’daki 10 

ayrı ziyarette ziyaretlerde 
yaptığı görüşmelerde yeni-
lenebilir enerji konusundaki 

çalışmalarda kurumların 
enerjisini birleştirmesine 
gerektiğine inandığını be-

lirten Hüseyin Vatansever, 
“İzmir’in yatırım stratejisi 
kapsamında öncelikli sektör 

l Danimarka Rüzgar Enerjisi İhracatçı Birliği
l Danimarka Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Ajansı
l Danimarka Güç Sistemleri 
l Danimarka İnovasyon Fonu 
l Danimarka Simbiyoz Merkezi 
l Danimarka Teknoloji Enstitüsü 
l Küme Mükemmelik Merkezi 
l Agro Business Park 
l Temiz Kümesi 
l Inno Byg Kümesi

Hangi kurumlar ziyaret edildi? 

Danimarka’ya yenilenebilir 
enerji ziyareti
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yenilenebilir enerjidir” 
dedi.

Vatansever, EBSO ile 
İZKA’nın ortak sunumun-
da İzmir’de yenilenebilir 
enerji yatırım potansiyeli 
ve kümelenme çalışma-
larını da aktarırken, “19 
Kasım 2015 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
“Rüzgar türbin ve jeneratör 
ve kanat imalatı yatırım-
larının 5. Bölge destekle-
rine dahil edilmesi” teşvik 
düzenlemesi, önemli bir 
avantaj sağladı. Bu konuya 
özellikle dikkat çekiyor ve 
yatırımcıları İzmir’e davet 
ediyoruz” dedi.

yeşil eneRji 
kümelenmesi
EBSO Enerji ve Enerji 

Verimliliği Çalışma Grubu 
olarak son 2 yıldır İZKA 
ile yüksek motivasyonla 
ve yoğun bir şekilde “Yeşil 
Enerji Kümelenmesi” 
konusunda çalıştıklarını 
söyleyen Vatansever, Da-
nimarka ziyaretinin küme 
çalışmaların şekillenmesi 
için önemli fayda yarat-
tığını belirtti. Vatansever, 
Danimarka’daki uygulama-
lar incelendiğinde “Enerji 
Küme”lerine yönelik model 
olarak alınabilecek kurum-
lar arası işbirliği, teşvik 
ve destek mekanizmasının 
olduğuna işaret etti.

EBSO’nun Avrupa 
Kalite Vakfı (EFQM) 
tarafından Mükemmellikte 
5 yıldız Yetkinlik belgesine 
sahip olmasının gururunu 
yurt dışında bir kez daha 
yaşadıklarını vurgulayan 
Vatansever, Danimarka’nın 
Grundfos gibi dünyaca ünlü 
firmalarının yönetim mode-
li olarak EFQM’i benim-
sediklerini öğrendiklerini 
ve farklı bir ortak payda 
yakaladıklarını dile getirdi.

1970’lerde enerjide yüzde 99 
dışa bağımlı olan Danimarka, petrol 
fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntıya 
girdi. İnsanların araba kullanamadığı, 
ısınamadığı, hava kirliliğinin çok arttığı 
bu dönem Danimarka için bir dönüm 
noktası oldu. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının artırılmasına 
yönelik politikalar geliştirildi.

Halen kullandığı enerjinin 
yüzde 27’sini yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılayan Danimarka 
2020 yılında elektrik enerjisinin yüzde 
50’sini rüzgardan, toplam enerji 
ihtiyacının da yüzde 35’ini yenilenebilir 
kaynaklardan temin etmek istiyor. 

2050 yılı hedefi ise yüzde 100 
yenilenebilir enerji kullanmak. 2014 yılı 
kişi başına milli geliri 50 bin 600 dolar 
olan Danimarka’da enerji konusunda 
hedefler oldukça net, atılan tüm 
adımlar stratejik. Kümelenme 
yaklaşımını son 25 yılda geliştiren 
Danimarka’da halihazırda 7 altın, 2 
gümüş, 40 bronz küme bulunuyor. 

Enerji alanındaki 8 kümenin 
her birinde ortalama 285 firma yer 
alıyor, 40 profesyonel görev yapıyor. 
Danimarka bu özellikleriyle hem 
kümelenme hem de yenilenebilir 
enerji alanında iyi uygulama örneği 
oluyor.

Danimarka yenilenebilir enerjide örnek
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Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Mes-
leki Yeterlilik 

Belgesi tebliğinde yer alan 
40 meslekte belge zorun-
luluğu 26 Mayıs 2016’da 
uygulamaya konulacak. 
Bu mesleklerde istihdam 
sağlayan işverenlere teşvik 
verilirken, belgesi olma-
yanları çalıştıranlara ceza 
kesilecek.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nca 
25 Mayıs 2015 tarihli 
ve 29366 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren, Mesleki 
Yeterlilik kurumu mes-
leki Yeterlilik Belgesi 
Tebliği’nde uygulama 
öncesi eğitim çalışmaları 
hızlandı. Tebliği kapsayan 
40 meslekte MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi zorunlu-

luğu, tam anlamıyla 25 Ma-
yıs 2016 tarihinde uygula-
maya konulacakken, insan 
kaynakları mesleği için 
belirlenen süreci başlatma 
tarihi 1 Ocak 2016’dan 1 
Temmuz 2016’ya ötelendi. 
Devlet, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın ya-
yınlamış olduğu tebliğ ile 
belirlenen sayıda Mesleki 
Yeterlilik Belgesine sahip 
istihdamı oluşturan işve-
renler teşviklerden faydala-
nacakken, bu belgeye sahip 
olmayan işçileri çalıştıran-
lara ise işçi başına 500 lira 
ceza kesilecek.

25 Mayıs 2016’da 
uygulamaya girecek 
tebliğin kapsadığı meslek-
ler; ahşap kalıpçısı, alçı 
levha uygulayıcısı, alçı sıva 
uygulayıcısı, alüminyum 
kaynakçısı, bacacı, beto-

İstihdama mesleki yeterlilik 
teşvikleri geliyor
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Sanayi ve sanayiciye verdiği hizmet-
lerin kalitesi ve standartları sürekli 
yükselten çalışmalarıyla öncü Ege 

Bölgesi Sanayi Odası (EBSO),  bir ilke 
daha imza attı. Tehlikeli ve çok tehlikeli 
işlerde sınav ve yetkilendirme yapmak 
üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından kurulan Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi 
(MEYBEM) A.Ş.’nin Ankara dışında ilk 
mesleki yeterlilik sınavı EBSO işbirliğinde 
gerçekleştirildi. İzmir ’de Kuryap İnş. Tur. 
San. A.Ş. firmasında çalışan personelin 
katılımı ile gerçekleşen sınavda başarılı 
olanlar  yasanın zorunlu hale getirdiği 
mesleki yeterlilik belgesine sahip olacak. 

Konu ile ilgili bilgi veren 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 
Yorgancılar, 23 
Nisan 2015 ta-
rihli ve 6645 
sayılı İş 
Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu 
ile Bazı 
Kanun 
ve Kanun 
Hükmün-
de Karar-
namelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına 
Dair Kanun ile 
ülkemizde tehlikeli ve 
çok tehlikeli mesleklerde 
çalışanların Mesleki Yeterlilik Belge-
sine sahip olma zorunluluğu getirildiğini 
belirterek, “Buna göre meslek lisesi, 
meslek yüksekokulu diploması ve mes-
leki eğitim merkezinden alınmış diplo-
malar dışındaki tüm belgeler geçerlili-
ğini yitirdi. Çalışma Bakanlığı tarafından 
yapılan düzenleme ile ilk etapta 40 
meslek dalında, mesleki yeterlilik belgesi 
olamayanlar çalışamayacak” dedi. 

tobb devReye giRdi
Zorunluluk getirilen tüm meslekler-

de Türk iş dünyasına mesleki yeterlilik 
ve belgelendirme hizmeti vermek üzere 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
girişimleriyle Mesleki Yeterlilik ve Bel-
gelendirme Merkezi (MEYBEM) A.Ş.’nin 
kurulduğunu ifade eden EBSO Başkanı 
Yorgancılar, “Yasa ile tanınan 1 yıllık geçiş 
süreci 25 mayıs 2016’da doluyor. Bu 
tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi 
olmayan kişiler tehlikeli ve çok tehlikeli 
işlerde çalıştırılamayacak.  Bakanlık 
tarafından yapılacak denetimlerde ve 
iş kazaları gibi istenmeyen durum-
larda zor durumda kalınmaması için 

MYK belgelerinin ivedilikle 
alınması gerekiyor” 

diye konuştu. Bu 
ihtiyacı tespit 

ederek EBSO 
ile MEYBEM 
A.Ş. arasın-
da işbirliği 
gerçekleş-
tirdiklerini 
kaydeden 
Yorgan-
cılar, “Söz 
konusu 

işbirliği 
kapsamında 

EBSO, Ahşap 
Kalıpçı, Beto-

narme Demircisi, 
Betoncu, Duvarcı, 

İskele Kurulum Elemanı, 
Sıvacı, Asansör Bakım ve Onarımcısı, 

CNC Programcısı ve Metal Saç İşlemeci 
meslekleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) sınavlarına aracı olacak.   Zo-
runluluk getirilen 40 meslek için sınav 
ücretlerinin tamamı devlet tarafından 
karşılanıyor. Hem işverenlerimizin, hem 
de çalışanlarımızın bu belgeyi alırken 
herhangi bir maddi gideri olmayacak” 
dedi. 

EBSO, mesleki yeterlilik 
sınavlarına aracı olacak

narme demircisi, betoncu, 
çelik kaynakçısı, direnç 
kaynak ayarcısı, doğalgaz 
altyapı yapım kontrol per-
soneli, doğalgaz çelik boru 
kaynakçısı, doğalgaz ısıtma 
ve gaz yakıcı cihaz servis 
personeli, doğalgaz işletme 
bakım operatörü, doğalgaz 
polietilen boru kaynak-
çısı, duvarcı, endüstriyel 
boru montajcısı, hidrolik 
pnömatikçi, ısı yalıtımcısı, 
ısıtma ve doğalgaz iç tesi-
sat yapım personeli, inşaat 
boyacısı, iskele kurulum 
elemanı, kaynak operatörü, 
makine bakımcı, otomotiv 
elektromekançisi, otomo-
tiv mekanikçisi, otomotiv 
montajcısı, otomotiv sac ve 
gövde kaynakçısı, seramik 
karo kaplamacısı, ses ya-
lıtımcısı, sıvacı, su yalı-
tımcısı, tünel kalıpçısı ve 
yangın yalıtımcısı. Belge 
ile sektörlerin nitelikli per-
sonel istihdam sorununun 
çözülmesi hedefleniyor.

4 yıllık işveRen 
pRimi devletten
Sektör bazında nitelikli 

personel açığının kapatıl-
ması ve ülkedeki istihdam 
sorunun çözülmesi adına 
devlet mesleki yeterlilik 
belgesi alan çalışanı ve 
bu kişileri istihdam eden 
şirketleri özellikle önemsi-
yor. Hatta mesleki yeterlilik 
belgesi olan kişileri istih-
dam eden şirketlere ciddi 
teşvikler veriliyor.

6111 sayılı kanun 
kapsamında uygulanan 
Mesleki Yeterlilik Belgesi 
sahibi kişileri istihdam 
eden işverenlerin 48 aya 
varan primleri devlet tara-
fından karşılanacak. KOS-
GEB, KOBİ çalışanlarına 
Mesleki Yeterlilik Belgesi 
aldırılmasına 10 bin TL’ye 
kadar destek verecek.
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İzmir’deki ekmek sa-
nayicileri ve fırıncılar, 
temel gıda maddesi ek-

meğin üretimi ve tüketiciye 
ulaştırılmasındaki sorunları 
ayrıntılarıyla ele alacakları 
geniş katılımlı bir toplan-
tı gerçekleştirdi. Sektör 
temsilcileri, vatandaşların 
güvenilir ekmek tüketmesi, 
fırıncıların hak ve menfaat-
lerinin korunması, kayıt dışı 
ve kalitesiz ekmek üretimi-
nin ve mevzuata aykırı ola-
rak açıkta ekmek satışının 
önüne geçilmesinin ancak 
denetime yetkili kamu 
kurumlarının bir koordinas-
yon içinde hareket etmele-
riyle mümkün olabileceğini 
vurguladı

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası koordinatörlüğün-
de bir araya gelen İzmir 
Ticaret Odası, İzmir Ticaret 
Borsası, İzmir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği 
temsilcilerinin girişimiyle, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğü tarafından ek-
mek sektöründeki sorunlar 
ve çözüm önerilerine ilişkin 
bir çalıştay gerçekleştirildi.

Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İzmir İl Müdürü Ah-
met Güldal, “Ekmek, temel 
gıda maddesi olduğu kadar 
tüketim kültürümüzün 
vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Ama en büyük israf edilen 
nimet de ekmektir. İşin bu 
acı kısmı hepimizi üzüyor” 
dedi.

geRekenleR yapılıyoR
İzmir’de gıda dene-

timleri konusunda yetkili 
bir numaralı kurumun 
Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı olduğunu 
vurgulayan Güldal, 5996 
sayılı Kanun’un kendile-
rine, bitki sağlığı, hayvan 
sağlığı, veteriner hizmetleri 
ve gıda denetimleriyle ilgili 
bize çok kapsamlı görev-
ler yüklediğini, bununla 
ilgili çok sayıda tebliğ ve 

yönetmeliğin uygulandığını 
vurguladı.

Güldal, donanımlı bir 
ekiple çalışmaları sürdür-
düklerini belirtirken, “Sek-
törde karşılaştığımız sorun-
ları sektör temsilcileriyle 
bir araya gelerek gidermeye 
çalışıyoruz. Karşılaşılan 
her sorunu hemen ortadan 
kaldırmaya olanak yok ama 
zaman içinde çözüm için 
gerekenler yapılıyor” dedi.

Fırıncılık sektöründe en 
önemli konunun, kontrollü, 
izlenilebilir bir ekmek satı-
şının sağlanması olduğunu 
vurgulayan Güldal, bunun 
için Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı kadar 
sektöre ve yerel yönetimle-
re düşen görevler olduğunu 
hatırlattı. Güldal, “Biz 
üzerimize düşenleri not 
alalım ve hemen yarın-
dan itibaren uygulamaya 
başlayalım. Burada bulunan 
ve bulunmayan herkese de 
bildirelim, kime ne görev 

Fırıncıların gündemi 
güvenli ekmek

A
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Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürlüğü’nün 
düzenlediği ekmek 
sektöründeki so-
runlar ve çözüm 
önerilerine ilişkin 
çalıştayda EBSO 
Fırın Ürünleri Sana-
yi Meslek Komitesi 
Başkanı Abit Eser, 
kayıtdışı üretimin ve 
açıkta satışın önlen-
mesini istedi.
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düşüyorsa, bu sektörün so-
runlarının son bulması için 
herkesin bir hareket içine 
girmesini sağlayalım. Ben 
İl müdürlüğü adına taahhüt 
edebilirim; üzerimize düşen 
her şeyi yapmaya hazırız” 
diye konuştu.

İzmir’de İşletme Kayıt 
Belgesine sahip 38 bin 323 
işletmenin 498’inin onaylı 
işletme olduğunu işaret 
eden Güldal, İşletme Kayıt 
Belgesine sahip ekmek ve 
ekmek çeşitleri üretim yeri 
sayısının 922 olduğunu 
bildirdi.

Ahmet Güldal, 2015 
yılındaki toplam 54 bin 263 
gıda denetiminden 2014 
adedinin ekmek üretim yer-
lerine yapıldığını ve sadece 
3 numunede olumsuzluk 
tespit edildiğini bildirdi. 
Uygunsuzluklardan dolayı 
işletmelere 56 adet idari 
para cezası uygulandı.

açıkta satışa 
duR denilmeli
EBSO Fırın Ürünleri 

Sanayi Meslek Komitesi 
Başkanı Abit Eser, kanu-
na göre gıda denetimleri 
konusunda yetkili kurum 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı teşkilatı olsa da 
özellikle semt pazarlarında, 
cadde ve sokaklarda açıkta 
satılan ekmekler konusun-
da belediyelere de önemli 
görevler düştüğüne dikkat 
çekti. 

Eser, “İzmir’de va-
tandaşlarımızın güvenilir 
ekmek tüketmesi, fırıncıla-
rımızın hak ve menfaatleri-
nin korunması, kayıtdışı ve 
kalitesiz ekmek üretiminin 
önüne geçilmesi ve mev-
zuata aykırı olarak açıkta 
ekmek satışının önüne 
geçilebilmesi, denetimler 
konusunda yetkili Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı teşkilatı ile il ve ilçe 

belediyelerinin koordinas-
yon içinde birlikte denetim 
yapmalarıyla mümkün 
olabilecektir” diye konuştu.

Çalıştayda söz alan İz-
mir Ticaret Odası temsilcisi 
Coşkun Velioğlu, İzmir 
Ticaret Borsası temsilcisi 
Nihat Sağır, İzmir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği 
Gıda Birim Müdürü Yusuf 
Vangöl ile Fırıncılar Odası 
Başkanı Fikri Sırtı da sofra-
ların baş tacı ekmeğin insan 

sağlığını fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik açıdan olum-
suz yönde etkilemeyecek 
şekilde üretilip piyasaya arz 
edilmesinin önemine dikkat 
çekti. 

Kayıtdışı ve sağlıksız 
olarak bazı yerlerde yapılan 
ekmeklerin pazar yerleri 
başta olmak üzere pekçok 
noktada Türk Gıda Kodeksi 
ve Ekmek Çeşitleri Birliği 
hükümlerine aykırı olarak 
satışa sunulduğunu dile 

getiren sektör temsilcileri, 
vatandaşların bu alanda 
ünlü yöre isimleri veya 
doğal, köy, taş fırın gibi 
nitelendirmelerle açıkta 
satılan ekmeklere itibar 
etmemelerini istedi.

Çalıştay, kurumlar adına 
katılımcıların sunumların-
dan sonra EBSO Yönetim 
Kurulu Danışmanı Muhar-
rem Özdestan’ın kapanış 
konuşması ile sona erdi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, 64. Hükü-
met Programı ile 

2016 Eylem Planı’nda yer 
alan ve vergi mevzuatında 
öngörülen düzenlemeler 
öncesinde, Uludağ Üniver-
sitesi ve İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi işbirliğinde 
Mükellef Hakları Kongresi 
gerçekleştirdi. Kongredeki 
oturumlarda ele alınan konu 
başlığı, “Vergi İncelemesi 
Sırasında Mükellef Hakları 
ve Yaşanan Sorunlar” ola-
rak belirlendi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, mükellefle-
rin haklarını bilmelerinin 
önemine dikkat çekerken, 
“Haklarını bilmeyen ve 
takip etmeyen mükellefler 
ekonomik kayıplara maruz 
kalabilir. Bu da hem ken-
dileri hem de ülkemiz açı-
sından istenmeyen sonuçlar 
doğurabilir” uyarısını yaptı.

Mükelleflerin haklarının 
konuşulması, vergi incele-
mesi yapan yetkililerin de 
yetki ve sorumlulukları, 
İdarenin uygulamaları 
konusunda bilgiler aktarma-
sının önemini vurgulayan 
Gökçüoğlu, sözlerini şöyle 

sürdürdü:
“Sanayici olarak bizlere 

ve tüm vatandaşlarımıza 
düşen görev, vergilerimizi 
adil, yasal, ekonomik ola-
rak ödemektir. Biz mükel-
leflerinin yükümlülükleri 
kadar, hakları da olduğu 
unutulmamalıdır. Sanayici, 
akademisyen ve bürokrat 
kesim bir arada bulunarak 
ortak çalışma yapabildiği 
takdirde sorulara cevabımı-
zı net olarak alabiliriz. Bu 
düşünceden hareketle, vergi 
idaresi, devlet ve yükümlü-
ler arasındaki iletişim güç-
lendirilmeli, mükelleflerin 
istekleri dikkate alınmalıdır. 
Bilgi paylaşımı her zaman 
bizlere katkı koyabilecek 
noktada olumlu olabilir. 
Sahada yaşananları birlikte 
paylaşırsak önümüzün ve 
ufkumuzun açılacağını 
umut ediyorum.”

en önemli aRaç
İbrahim Gökçüoğlu, 

vergi ödevinin yerine ge-
tirilmesinde, mükelleflerin 
gönüllü uyumunun sağlan-
masında en önemli aracın 
da mükellef hakları oldu-
ğunu belirtirken, “Mükellef 
haklarının korunmasında 
en temel idari birim, vergi 

inceleme birimidir. Vergi 
incelemesinden beklenen, 
tüm mükellefler için eşit, 
adil, şeffaf ve hukuka 
uygun olması; tüm süreç-
lerde mükellef haklarının 
anlatıldığı ve kullandırıldığı 
bir vergi incelemesinin ya-
pılmasıdır. Bunun, mükel-
leflerin gönüllü uyumunu 
da artıracağı tartışmasızdır” 
diye konuştu.

Vergi inceleme eleman-
larının tespit ettikleri sahte 
faturalar nedeniyle bu fatu-
raları verenlerin kanunsuz 
eylemlerinden dolayı mağ-
dur olanların suçlu olarak 
nitelendirilmesi, küçük pa-
raların mükellef adına vergi 
dairesi veznesine yatırılarak 
zaman aşımı sürelerinin 
kesilmesi davranışlarını 
mükellef haklarının ihlaline 
örnek gösteren Gökçüoğ-
lu, “Sahte fatura olayında 
vergi otoritesi kamu gücünü 
kullanarak gerçek suçlunun 
kim olduğunu ortaya çı-
karmalı, iyi niyetli mükel-
leflerin böyle bir durumla 
karşılaşmış olmaları halinde 
kendi imkanları ile fatura-
nın sahteliğini anlayama-
yacakları ve vergi inceleme 
elemanının ortaya koyduğu 
bu hukuksuzluğu, sadece o 

Mükellef hakları EBSO’da konuşuldu

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı 
Gökçüoğlu, Uludağ 
Üniversitesi ile 
İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi 
işbirliğinde 
düzenlenen 
Mükellef Hakları 
kongresinde, 
“Haklarını bilmeyen 
ve takip etmeyen 
mükellefler 
ekonomik kayıplara 
maruz kalabilir” 
uyarısını yaptı. 
İbrahim Gökçüoğlu, 
“Vergi idaresi, devlet 
ve mükellefler 
arasındaki iletişim 
güçlendirilmeli, 
mükelleflerin 
istekleri dikkate 
alınmalıdır. Bilgi 
paylaşımı her 
zaman bizlere katkı 
koyabilecek noktada 
olumlu olabilir” 
dedi.
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firmadan mal veya hizmet 
satın alan sıfatıyla ortaya 
çıkaramayacaklarını göz 
ardı etmemelidirler” dedi.

veRginin akibeti
İzmir Katip Çelebi 

Üniversitesi İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Atilla Acar da, 
ödenen vergilerin nere-
ye harcandığını herkesin 
merak ettiğini söylerken, 
“Herkes bir takım etkinlik-
ler için para ödediğinde bu 
paralar nereye gidiyor diye 
merak ediyor. Vergilerden 
toplanan 500 milyar lira 
civarında bir gelir var. Bu 
etkinlikle soruların doğru 
cevapları bulacağına inanı-
yorum” diye konuştu.

İKÇÜ Maliye Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. 
Keramettin Tezcan ise, 
mükellef hakları konusu-
nun Türkiye’de 10 yıldır 
konuşulduğunu hatırlattı.

işbiRliği 
eksik kalıyoR
Mükellef Hakları 

Kongresi’nde ilk oturumun 
başkanlığını yapan Eski 
Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Adnan Yıldırım, yeni vergi 

kanun tasarısına değinerek, 
kurumların mükellef hakları 
çalışmalarına vurgu yaptı. 
Yıldırım, şunları söyledi: 
“Mükelleferin, işverenlerin 
maliyetlerini düşürmek 
önemli. İdarelerimiz bu 
konularda işlemlerini yapı-
yor ancak mükellef hakları 
konusunda işbirlikleri eksik 
kalıyor. Yeni vergi kanunu 
tasarısında vergi uyumu 
başlığı altında yaşanabile-
cek olan indirimi iş hayatı 
daha yüksek bekliyor.”

Eski Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Adnan Yıldı-
rım, Uludağ Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Yüce ve Maliye 
Bakanlığı Eski Strateji Ge-
liştirme Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Kesik’in yönettiği 
oturumlarda sanayiciler, 
akademisyenler ve mes-
lek mensupları yanında 
konuşmacı olarak İdarenin 
denetleyici ve uygulayıcı 
birimlerinden de katılım 
sağlanarak mükellef hakları 
bütün tarafların katılımıyla 
ve birlikte ele alındı. Gün 
boyunca süren etkinlikteki 
konuşmalarda, devletin 
en büyük gelir kalemini 
oluşturan vergilerin top-

lanması ve harcanmasında 
adalet, mükellef ve denetim 
yönünden vergi incelemesi, 
meslek mensuplarının rolü 
ve sorumluluğu, inceleme 
sırasında esas alınan daya-
naklar, mükellefin korun-
ması açısından denetleyen-
lerin denetimi, mükelleflere 
ilişkin bilgilerin korunması-
na ağırlık verildi.

Bazı ülkelerde yasal dü-
zenlemelere de konu oldu-
ğu bilinen mükellef hakları 
Türkiye’de de uygulamacı 
ve denetleyici idarelerce 
benimsenerek kamuoyuna 
duyurulmuştu.
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ı- e-tebligat nediR?
Vergi dairesince düzenlenen ve 

mükellefler ile diğer muhataplarına 213 
sayılı VUK hükümlerine göre tebliği gereken 
belgenin, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile 
elektronik ortamda tebliğ edilmesidir. Kanun 
hükümlerine göre tebliği gereken evrak 
muhataplara elektronik tebligat sistemi ile 
tebliğ edilebileceği gibi VUK’da yer verilen 
diğer tebligat (iadeli taahhütlü posta veya 
ilanen tebligat) hükümlerine göre de tebliğ 
edilebilir.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde 
(mal müdürlükleri) elektronik tebligat 
sistemine teknolojik uyum çalışmaları 
devam etmekte olduğundan, bağlı vergi 
dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ 
kapsamında bulunmamaktadır.

Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi 
itibariyle başlanmıştır.

ıı- e-tebligat uygulamasının 
yasal dayanağı nediR?
Uygulamaya yasal dayanak teşkil eden düzenleme 

2010 yılında 6009 sayılı Kanunla 213 sayılı VUK’a 
eklenen ve 2015 yılında 6637 sayılı Kanunla yapılan 
güncellenen 107/A maddesiyle gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu maddeye istinaden Maliye Bakanlığı tarafından 
456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile e-Tebligat 
uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir. 

E-tebligat uygulamasının yasal dayanağı esasen 
VUK’a 6009 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen 
107/A maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye 6637 
sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen 2. fıkra ile söz 
konusu madde güncel şeklini almıştır. Buna göre VUK;

Madde 107/A – (Ek: 23/7/2010-6009/7 md.)
Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak 

kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı 
kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres 
vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

(Ek fıkra: 7/4/2015-6637/5 md.) Elektronik ortamda 
tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi 
izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak 
tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya 
kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik 
adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine 
elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik 

tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir.

ııı- e-tebligatın amacı nediR?
456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 

ile e-tebligat uygulamasının amacı; vergi 
dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 
VUK hükümlerine göre tebliği gereken 
evrakın, GİB aracılığıyla elektronik 
ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve 
esasları belirlemek olarak açıklanmıştır. 
Böylelikle VUK Madde 93 – “Tahakkuk 
fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili 
olup, hüküm ifade eden bilumum 
vesikalar ve yazılar adresleri bilinen 
gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla 
ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri 
bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.” 
Hükmü dışında vergi dairesi tarafından 

ilgililere posta yolu dışında elektronik ortamda tebligat 
yapılması yasal düzenlemesi getirilmiştir.

ıv- e-tebligat  ne zaman  başlamaktadıR?
E-tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinde 

başlamaktadır. Ancak, bu tarihten önce e-tebligat 
uygulamasına geçmek için bildirimde bulunanlara 1 Ekim 
2015 tarihinden itibaren e-tebligat yapılabilmektedir. 

v- e-tebligat kimleRe yapılabilmektediR?
a) Kurumlar Vergisi mükelleflerine,
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir 
    vergisi mükellefiyeti bulunanlara (kazançları basit 
    usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi 
    olmayan çiftçiler hariç),
c) isteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat 
    yapılmasını talep edenler

vı- başvuRu nasıl yapılmaktadıR?
a- tüzel kişileR için 
(kuRumlaR veRgisi mükellefleRi için) 
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan 

kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine 
kadar örneği 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ekinde 
yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler 
ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni Kurumlar Vergisi 
yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri 
gerekmektedir. 

Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli 
şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı 

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

Vergi dairesinin e-tebligatı
e- Tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanmıştır. Kurumlar Vergisi mükellefi 
tüzel kişiler ve Gelir Vergisi mükellefi gerçek kişilerden 01.01.2016 tarihine kadar e-tebligat 

adresi almamış olanlara 1300 lira idari para cezası verilmektedir. 
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kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler 
elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren 
kurumlar vergisi mükellefleri, işe başlama tarihini 
takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep 
Bildiriminde bulunmalıdırlar. 

b- geRçek kişileR için 
(geliR veRgi mükellefiyeti olanlaR) 
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan 

gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar 
örneği 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan 
“Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer 
Tüzel Kişiler İçin)”ni Kurumlar Vergisi yönünden bağlı 
bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. 

Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden 
edinecekleri Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek 
Kişiler İçin) ile bağlı oldukları vergi dairesine müracaat 
edebilirler. Ayrıca, internet vergi dairesi üzerinden TC, 
doğum tarihi, anne kızlık soyadı ve yakınına ait bir TC 
kimlik numarası ile kullanarak elektronik ortamda veya 
vergi dairesine bizzat müracaat ederek e-tebligat adresi 
edinebilmektedirler. 

 İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik 
ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine 
internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi 
verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde 
sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle 
elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran 
gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve 
gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi 
kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda 
veya vergi dairesine bizzat başvurarak sistemi kullanacak 
olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi 
edinmiş olacaklardır.

01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren 
gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında 
Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vergi dairesine 
vermelidirler. 

c- isteğe bağlı olaRak sistemi 
kullanmak isteyenleR
İsteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını 

talep eden tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan 
teşekküller, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler 
ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) ile KDV ve gelir vergisi 
yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat 
edebilirler. 

İsteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını 
talep eden gerçek kişiler ise, Elektronik Tebligat Talep 
Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile internet vergi dairesi 
aracılığıyla veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi 
dairesine müracaat edebilirler. 

E-tebligat başvurusu, bizzat mükellef veya kanuni 

temsilci tarafından yapılabileceği gibi, e-tebligat sistemi 
ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren 
noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler 
aracılığıyla da yapılabilmektedir. 

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde 
bulunan mükelleflere vergi dairesince müracaat sırasında 
sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı 
kodu, parola ve şifre verilerek, elektronik tebligat adresi 
edinmişi olabileceklerdir. 

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik 
bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine 
internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre 
verilmemektedir. Bu mükellefler sisteme her girişlerinde 
sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle 
e-tebligat sistemini kullanabileceklerdir. 

vıı- e-tebligat göndeRildiğinde 
nasıl habeRdaR olunuR?
Mükelleflere e-Tebligat yapıldığında, Elektronik 

Tebligat Talep Bildiriminde yer alan telefon numaralarına 
SMS yoluyla veya e-posta adreslerine bilgilendirme 
yapılmaktadır.

vııı- e-tebligat ile göndeRilen 
evRak nasıl ulaşıR?
Vergi dairesi tarafından elektronik olarak imzalanan 

evrak, tebliğ yapılacak mükelleflerin elektronik tebligat 
adresine iletilmektedir. 

Mükellefler internet vergi dairesi üzerinden e-Tebligat 
sistemine girerek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, 
parola ve şifre ile ulaşacakları elektronik tebligat 
adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilir ve 
çıktısını alabilirler. 

e-Tebligat ile gönderilerin evrak, mükellefin elektronik 
ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün 
sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla 
gönderilmeyecektir. 

ıX- e-tebligat sisteminden çıkılabiliR mi?
e-Tebligat sistemine dahil olanlar sistemden 

çıkamazlar. Ancak, ölüm, gaiplik veya tüzel kişiliğin 
tasfiyesi gibi belli hallerde elektronik tebligat adresleri 
kullanıma kapatılmaktadır. 

X- e-tebligat sistemine dahil 
olmamanın cezası nediR?
e-Tebligat sistemini kullanmak zorunda olup 

bildirimde bulunmayan ve e-Tebligat sistemine dahil 
olmayanlara idare tarafından 213 sayılı VUK’un 
mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası 
uygulanmaktadır. Bu mükellefler adına vergi dairesi 
tarafından resen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı 
kodu, parola ve şifresi bu mükelleflere tebliğ edilerek 
e-Tebligat gönderimi başlatılmaktadır. Uygulamaya 
geçmek zorunda olanlar 01.01.2016 tarihinden itibaren bu 
işlemi yapmadığı takdirde cezası 1300 TL’dir.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başka-
nı Salih Esen, Açılış 

ve Başkanlık Sunuşlarında, 
Aralık ayında iki tanesi 
özel olmak üzere üçüncü 
meclis toplantısını ger-
çekleştirdiklerini, bu ayki 
konuk konuşmacının İzmir 
Vergi Dairesi Başkanı Rıfat 
Engin olduğunu, kendisinin 
e-tebligat uygulamaları, 
yeni vergi yasasının ipuçla-
rı ile ilgili olarak bilgi ak-
taracağını söyledi. Verginin 
kutsallığına inandıklarını, 
verginin eşitlik, adalet 
olduğuna da inandıklarını 
ama ülkenin her yerinde 
aynı şekilde kullanıldığı 
takdirde gerçek anlamına 
ulaşacağını, mutlaka bir 
takım uygulamalardan 
gelen aksaklıklar bulundu-

ğunu, Engin’in uygulama-
daki aksaklıklar hususunda 
açıklamalarda bulanacağını 
dile getirdi.

ekonomi yılın 
sonunda hatıRlandı
Esen, siyasetin ve 

jeopolitik risklerin gün-
deme damgasını vurduğu, 
çatışmalarla ve belirsizlik-
lerle geçen bir yılı nihayet 
geride bırakacaklarını, bir 
yıl önceki temennileri 7 
Haziran genel seçimlerinin 
sükûnet içinde tamamlan-
ması ve ekonominin geri 
planda kalmaması yönünde 
olmasına rağmen kamuo-
yunun yılın ilk yarısında 
siyasi konulara ve seçim 
vaatlerine, ikinci yarısında 
güvenlik ve jeopolitik risk-
lere odaklandığını söyledi. 

Belirsizlikler devam et-
mesine rağmen Hükümetin 
eylem planı ile birlikte yılın 
son günlerinde yeniden 
ekonomiyi hatırlamasının 
sevindirici olduğunu, özel-
likle asgari ücret uygula-
masının 1 Ocak itibariyle 
başlayacağının açıklanma-
sına rağmen, uygulamanın 
ne şekilde yapılacağının 
belli olmadığını ifadey-
le, yılın son günlerinde 
FED’in faiz kararları ile 
birlikte belirsizlik perdesi-
nin aralanmasını 2016 için 
iyi haber olarak nitelendir-
diğini ifade etti.

Rusya ile kRiz 
son bulsun
Rusya ile baş gösteren 

gerginliğin azalmasını 
beklerken, daha da şid-

Esen’den 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis 
Başkanı Salih 
Esen, belirsizlikler 
devam etmesine 
rağmen, Hükümetin 
2016 Eylem 
Planı ile birlikte 
ekonomiyi yeniden 
hatırlamasının 
sevindirici olduğunu 
söyledi.
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detlenmesinin Türkiye’yi 
farklı yönlere sevk ettiğini, 
kuşkusuz Rusya’nın bu 
tavrının bedelini küçülerek 
ödeyeceğini, ancak ülke-
mizdeki ihracatçıların, tu-
rizmcilerin, müteahhitlerin, 
öğrencilerin yani Rusya’yla 
bir şekilde ilişkisi olan 
kesimlerin bu süreçte zarar 
gördüğünü söyleyen Esen, 
bu tatsızlık ve inatlaşmanın 

bir an önce son bulmasını 
temenni etti.

RefoRmlaRa 
odaklanalım
Çözüm süreci çalış-

maları kapsamında büyük 
ilerlemeler kaydedilmişken 
bugün Doğu ve Güneydoğu 
illerimizde 1990’lı yılları 
aratmayan çatışmaların ve 
operasyonların yaşandığını 
hatırlatan Esen, Ortadoğu 
görüntülerini andıran, okul-
ların, hastanelerin vurul-
masını kaygıyla izledikle-
rini, 2016 yılına böylesine 
önemli güvenlik sorunları 
içerisinde girerken, bunla-
rın çözümü yolunda nokta 
atışların yapılmasını ve 
ekonominin gündemimiz-
den hiç çıkmamasını diledi. 

Salih Esen, mevcut 
sorunlarımızı kökten bitir-
mek kadar, gelecekte aynı 
sorunlarla karşılaşmamak 
için de strateji geliştirme-
miz gerektiğini, bunun da 
reformların önemini bir 
kez daha hatırlattığını, 
eğitimden yargıya, ekono-

miden basın özgürlüğüne 
kadar farklı alanlardaki tüm 
mevcudiyetimizi gündemin 
değişen şartlarına adapte 
etmek ve eylem planlarının 
gerçekleştirilmesini sağ-
lamanın, 2016’daki öncül 
çabamız olması gerektiğini 
vurguladı.

Esen, ülkemizin ve dün-
yanın daha huzurlu, daha 
barışçıl yarınlara erişmesi 
umuduyla, sağlıklı ve mut-
lu bir yıl temenni etti.

ebso ailesi
1992-2009 yılları 

arasında Meclis Üyeliği 
görevinde bulunan Engin 
Denizmen’in vefat ettiğini 
belirten Esen, merhuma 
Allah’tan rahmet, ailesine 
ve yakınlarına başsağlı-
ğı dileyerek meclisi bir 
dakikalık saygı duruşuna 
davet etti.

Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Vatansever’in me-
nüsküs ameliyatı, Meclis 
Üyesi Tunç Tuncer’in kalp 
ameliyatı geçirdiğini belir-
terek, geçmiş olsun dilek-
lerini iletti. Meclis Üyesi 
Yakup Özdanon’un torunu 
olduğunu ifadeyle sağlıklı, 
güzel bir ömür diledi.

Meclis Üyesi Murat 
Aktün’ün meclis toplantıla-
rına devamsızlığı nedeniyle 
üyeliğinin sona erdiğini, 
yerine Işın Sağıroğlu’nun 
Meclise katıldığını, yine 
Meclis Üyesi Şahin 
Çalbıyık’ın firmasının tem-
silci değişikliği yapması 
nedeniyle yerine Sinan 
Önceler’in Meclise katıldı-
ğını belirterek, yeni üyeleri 
tebrik etti.

Engin Denizmen

2016’ya girerken 
önemli güvenlik 
sorunlarının 
çözümü yolunda 
nokta atışları 
yapılmasını savunan 
Esen, gelecekte 
aynı sorunlarla 
karşılaşılmaması için 
strateji geliştirilmesi 
gerektiğini, bunun 
da reformların 
önemini bir kez 
daha ortaya 
koyduğunu 
vurguladı.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, öncelikle 
gösterilen güvene, ilgiye te-
şekkür etmek istediğini söy-
ledi.  Hüseyin Şairoğlu’nun 
ifade ettiği üzere eskiden 
uzun süren bütçe meclisle-
rinin aksine bugün gelinen 
noktada hem yönetimin 
hem meclisin şeffaflığının, 
hesap verilebilirliğinin, her 
şeyin açık olduğunu ortaya 
koyan bir düzende daha 
kısa sürede yapılabildiğini 
dile getirdi. 

Sahte fatura ile ilgi-
li söz alarak görüşlerini 
dile getiren tüm Meclis 
Üyelerinin konuşmalarına 

sonuna kadar katıldığını, 
son derece önemli, riskli, 
tanımlanması zor bir konu 
olduğunu ama bedelinin 
hapis cezası olmaması ge-
rektiğini belirterek, yanıltıcı 
evrak ile ilgili düzenleme-
nin yapılması konusunun 
takipçisi olacaklarını söy-
ledi. Yorgancılar, e-tebligat 
konusunda öz eleştiri 
yapmaları gerektiğini zira 
Maliye Bakanlığı’nca            
1 Ekim 2015 tarihinden        
31 Aralık 2015 tarihine ka-
dar tarihine kadar e-tebligat 
müracaatının yapılması, 
aktifleşmesi durumunda cep 
telefonuna bilgi geleceğine 
ilişkin uyarılar yapıldığını, 
ancak yine herkesin işlerini 

son güne bıraktığını belirtti. 
Meclis Başkanı Esen’in 

şirketinin 40. faaliyet yılını 
doldurduğunu, Esen Plastik 
ailesine hem bölgemi-
ze katkılarından dolayı, 
hem sanayimize sağladığı 
istihdamdan dolayı sağlıklı, 
huzurlu, bol kazançlı nice 
40 yıllar diledi.

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık’ın Odamızı ziyaret 
ederek, İzmir’in sanayisi 
ile ilgili düşüncelerini çok 
açık şekilde ifade ettiği için 
bir kez daha teşekkür etmek 
istediğini söyledi.

2015 panoRaması
Yorgancılar, 2015 yılı 

Yorgancılar: 2015 belirsizlik yılıydı 
2016’da koşmalıyız

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 
Türkiye’nin 
büyümedeki 
başarısına rağmen 
rakipleri olan Güney 
Kore, Hindistan 
gibi ülkelerle 
kıyaslandığında 
daha çok çaba 
sarfetmesi 
gerektiğini 
savunurken, 
“2016 yılında 
koşmalıyız”
dedi.
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bir sürü kelime ile ifade 
edebileceklerini ama en 
güzel tanımlayan kelime-
nin “Belirsizlik” olduğunu 
düşündüğünü, bu belirsiz-
liğin altında genel seçimler 
ve FED bulunduğunu, 
belirli olan tek şeyin şehit 
vermeye devam etmemiz 
olduğunu söyledi. Şehit 
olan askerlerimize, poli-
simize Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve ülkelerine baş 
sağlığı dileyerek, yaşa-
nan kötü olaylara vesile 
olanların, aracılık edenlerin, 
ülkemizin, devletimizin gü-
cünü görerek artık bu işten 
vazgeçmelerinin en büyük 
beklentileri olduğunu dile 
getirdi.

Aslında ülkemizde 
güzel şeyler de yaşandığını, 
özellikle CHP İzmir Millet-
vekili Özcan Purçu ile Ak 
Parti İstanbul Milletvekili 
Metin Külük’ün meclis-
teki bir konuşma sonrası 
kucaklaşmasının son derece 
önemli olduğunu söyledi. 

Ülkemizi belirsizliğe 
sürükleyen FED’in, 2016 
yılında sadece 0.25 puanla 
değil kademeli olarak 
belirli süreler zarfında bu 
faiz artışını devam ettire-
ceği mesajının tüm dünya 
tarafından bir kez daha 
görüldüğünü ifade eden 
Yorgancılar, istihdam piya-
salarında bu yıl kayda değer 
bir artış söz konusu olsa da 
istenilen değer de olmadı-
ğını, mevcut koşullar şuan 
FED’in sadece kademeli 
artış yapmasına müsaa-
de ettiğini, her ne kadar 
FED’in faiz artırımından 
sonra bütün dünya dengele-
rin değişeceği, çok yüksek 
boyutlara geleceği tahmin 
edilse de her şeyin yolunda 
gittiğini belirtti. 

Ender Yorgancılar, reel 
kesim tüketici endeksinin 

çok uzun süreden beri 
olmadığı bir güven endek-
sinde artış yaşandığını, 
2014 yılındaki oranın kasım 
sonu itibariyle yüzde 5’e 
çıktığını, Türk ekonomik 
güven endeksinin bütün 
yılı 2014 yılının da altında 
geçirirken ilk defa 2014 
yılının üzerine çıktığını, 
güveni sarsacak, gerek 
yurtiçi, gerek yurtdışında 
önemli bir olay olmamasını 
ümit ettiğini, çünkü güven 
endeksi yukarı doğru çık-
tığı anda ekonomimizi de 
olumlu etkileyeceğini dile 
getirdi.

nobel, teRöR, seçim, 
g20 ziRvesi
Ülkemizin 2015 yılı 

enlerine bakıldığında; 
ihracatın azalması, işsiz-
liğin yükselmesi, bütçe 
açığının azalması, cari 
açığın düşmesi, doların 3 
liralık bandı aşması, Türk 
Lirası’nın yüzde 25 değer 
kaybetmesi, gıda fiyatla-
rındaki yüksek artışlar ve 
enflasyonun artması, imalat 
sanayi satın alma PMI yıllık 
ortalama barajın altında 
kalması, Özgecan olayına 
tüm toplum tarafından 
sahip çıkılması, Trans-
Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi’nin TANAP’ın 
temel atma töreninin 
gerçekleşmesi, art arda 
iki tane seçim yaşanması, 
Temmuz ayında Suruç ile 
başlayarak hız kazanan 
eylemlerin devam etmesi, 
Prof. Aziz Sancak’ın Nobel 
ödülü alması, Ankara’daki 
barış mitinginde 103 va-
tandaşımızı kaybetmemiz, 
Bankacılık Denetleme ve 
Düzenleme Kurulu tarafın-
dan Bank Asya’nın Tasarruf 
ve Mevduat Fonu’na dev-
redilmesi, Ak Parti’nin 1 
Kasım seçimlerinde yüzde 

49.5’luk oy alarak yeniden 
tek başına iktidar olması, 
Türkiye’nin G-20 liderler 
zirvesine ev sahipliği yap-
ması, Rus savaş uçağının 
düşmesi, İsrail ile ilişkileri-
mizin tekrar düzenlenmesi 
gibi konuları sıralayabile-
ceklerini söyledi. 

iRan sevindiRdi 
çin üzdü
2015 yılında dünyada 

neler olduğuna bakıldığın-

da; Paris’te Charlie Hebdo 
terör saldırısında 12 kişinin 
hayatını kaybetmesi, Yuna-
nistan odaklı gelişmelerin 
Avrupa Birliği’ni zorlaması, 
göçmenlerin ölüme yol-
culuk sayılarının artması, 
birçok ülkede genel seçim-
lerin yapılması, Vatikan’ın 
Filistin Devleti’ni resmen 
tanıması, Yunanistan’da 
referandum ve halkı kurtar-
ma paketine hayır demesi, 
Yunanistan ile kreditörlerin 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, tüm dünyayı kasıp 
kavuran Star Wars fırtınasını İzmirli sanayicilere 
pazarlama taktiği olarak önerdi.

Ender Yorgancılar, Türkiye’de büyüme 
rakamlarının artması için üretimin yanı sıra 
pazarlama politikalarına da ağırlık verilmesi 
gerektiğini kaydetti. Yorgancılar, buna en iyi 
örneklerinden birinin ‘Star Wars’ filmi olduğunu 
söyledi. Yılın son EBSO meclis toplantısında konuşan 
Yorgancılar, ABD Başkanı Barack Obama’nın basın 
toplantısında ‘Yalnızca 3 soru alacağım. Çünkü Star 
Wars’ı izlemeye gideceğim’ dediğini hatırlattı.

Ender Yorgancılar, “Bizim ilerlememiz lazım. 
Eskiden üretmek çok zordu. Bugün Türkiye için 
üretmek kolay ama satmak, reklamını yapmak, 
pazarlamak için markanın ön plana çıkması şart. 
Bakın, Star Wars filmine 4 milyar dolar harcandı. 
Ama Obama’nın yaptığı bu reklam, o yatırımın 
sonunda bütün dünyanın buna para harcaması ve 
o harcamaların Amerika’ya geri dönüşünü düşünün. 
Bu iş ülkede bu tip projelerde bütün kesimler 
tarafından kabul edilmesi gereken bir proje. Ben, 
dünyada her evde bir ‘Türk malı olmalı’ diyorum. 
Bunu yakalayabilmek için markalı ürünler üretebilir 
durumda olmamız lazım” diye konuştu.

Küresel pazarlamaya 
Star Wars örneği
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üçüncü kurtarma programı 
üzerinde bir anlaşmaya 
varmaları, İran ve Batı 
arasında yıllardır süren 
gerilimin Cenevre’de sağ-
lanan bir ön anlaşma ile so-
nuçlanması ve ambargonun 
kaldırılması, Çin’in üst dü-
zey devalüasyona girerek 
küresel piyasaları olumsuz 
etkilemesi, Çin’in yavaş-
lamaya devamı, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin 
toparlanması, Avrupa Birli-
ği’ndeki ekonominin yuka-
rıya doğru pozitif bir ivme 
kazanması, emtia fiyatla-
rının düşmesi, Nasa’nın 
Mars’ta akan suyu bul-
ması, Suudi Arabistan’da 
hacıların üstüne vincin 
düşmesi sonucunda 769 
kişinin Mekke’de hayatını 
kaybetmesi, Rus uçağının 
Mısır’dan kalktıktan sonra 
düşürülerek 224 kişinin ha-
yatını kaybetmesi, Paris’te 
bombalı saldırıda 130 ki-
şinin hayatını kaybetmesi, 

TTIP Anlaşması’nın kabul 
edilmesi, Yunanistan’ın 
Filistin’i tanıması gibi 
birçok olayın sıralanabile-
ceğini söyledi. 

tüRkiye koşmalı
Yorgancılar, artık 

Türkiye’nin üzerine düşen 
sorumluluğun eskisinden 
çok daha fazla olduğunu, 
küresel oyuncu olduğu-
muz, içine kapanık bir 
ekonomi olmadığımız, 
dışarı ile iş ilişkimiz oldu-
ğu ve dünyada olayların 
yaşanmaya devam ettiği 
müddetçe yaşananların 
dışında kalma imkânımız 
bulunmadığını söyledi. 
Ekonomi Bakanı Mustafa 
Elitaş’ın, TOBB’da gerçek-
leştirilen bir toplantıda; 
“Bundan sonraki süreçte 
yürümek değil, dörtnala 
tam gaz koşma sürecinde-
yiz” ifadelerini kullandığı-
nı, bu bakımdan ülkemizin 
nüfus artış hızı ve işsizlik 

oranları karşılaştırıldığında 
yüzde 5’in altında büyü-
me gerçekleştirmesiyle 
işsizliğe çözüm bulabilme 
imkânımız söz konusu 
olmadığını, genç nüfusa 
sahip olmamızdan ziyade 
nitelikli genç nüfusu siste-
min içine kazandırmamızın 
daha önemli olduğu bu 
nedenle eğitim sisteminin 
mutlaka ve mutlaka değiş-
mesi gerektiğini bir kez 
daha vurgulamak istediğini 
dile getirdi.

Türkiye’nin yüzde 
2.5-3 büyümesinin Avrupa 
Birliği’ndeki binde 5, bin-
de 75, yüzde 1’lik büyü-
melerle karşılaştırıldığında 
olumlu olarak değerlendi-
rilse de Türkiye’nin rakibi-
nin Çin, Güney Kore gibi 
yüzde 6-7 büyüyen ülkeler 
olması gerektiğini, bunun 
dışında hem doğum artış 
oranımız, hem de işsizlik 
oranımız göze alındığında 
büyümemiz gerektiğini 

Bugün Türkiye 
için üretmek 

kolay ama reklamını 
yapmak, pazarlamak 
için markanın ön 
plana çıkması şart. 
Star Wars filmine 
Obama’nın yaptığı  
reklamla, filme 
bütün dünyanın 
harcadığı paraların 
Amerika’ya 
geri dönüşünü 
düşünün...
Bu, bütün kesimler 
tarafından kabul 
edilmesi gereken 
bir proje. Ben, 
dünyada her evde 
bir ‘Türk malı olmalı’ 
diyorum. Bunu 
yakalayabilmek 
için markalı ürünler 
üretebilir durumda 
olmamız lazım.
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vurguladı. Yorgancılar, bu 
açıdan jeopolitik risklerin 
ve seçimlerin gölgesin-
de geçirmiş olduğumuz 
2015 yılından sonra 4 yıl 
müddetle rahat, huzurlu, 
terörden kurtulmuş, işlerin 
daha iyiye gittiği yıllar 
geçirmeyi ümit ettiğini 
söyledi. 

yoRgancılaR 
konulaRı 
değeRlendiRdi
Meclis üyelerinin 

gündeme getirdiği konu-
ları değerlendiren EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, asgari ücret 
konusunu hem Meclis 
toplantısında, hem Adana 
Sanayi Odası ile yapılan 
ortak toplantıda, hem 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı’nın katılımı ile 
yapılan toplantıda hem de 
mümkün olan her plat-
formda dile getirdiklerini 
ve siyasi bir kararın siyasi-
lerce çözülmesi gerektiğini 
vurguladıklarını söyledi. 
Asgari ücrete zaten yüzde 
8-10 oranında bir zam ya-
pılacakken bunun üzerine 
yüzde 20 gibi bir artış daha 
geldiğini, şu an itibariyle 
asgari ücretin üzerindeki 
verginin ne şekilde dağı-
lacağının belli olmadığını 
ifade etti.

OSG ve ISG artış oran-
larıyla ilgili kendilerinin 
de çalışmalar yaptıklarını, 
firmada çalışan sayısına 
paralel olarak karar verilen 
bir durum söz konusu ol-
duğu için hizmet dışarıdan 
alındığında maliyetin yük-
seldiğini, firma bünyesinde 
konu çözülmeye çalışıldı-
ğında maliyetin daha düşük 
olduğunu, konuyla ilgili 
not aldığını, gerekli çalış-
mayı yaptıracağını söyledi. 

Yorgancılar, 20 yaş 
üzerindeki servislerin 
yasaklanması hususunun 
büyükşehir belediyelerinin 
yönetmeliğinde yer aldığı 
için sadece değiştirilmesini 
talep etme hakları bulun-
duğunu, ilgili makamlar 
nezdinde girişimde bulunu-
lacağını belirtti. 

1 kg üzümden 1 şişe 
70’lik şarap imal edilebil-
diğini, üzümün kilosuna, 
şarabın maliyetine bir de 
satış fiyatına bakıldığında 
korkunç bir verginin ortaya 
çıktığını, aynı durumun 
sigarada ve arabada da 
olduğunu dile getiren 
Yorgancılar, diğer taraftan 
devletin en kolay alabildi-
ği vergilerin özel tüketim 
vergileri olduğunu ifadeyle 
konuyu Güner’le yüz yüze 
değerlendirmek istediğini 
söyledi. 

eğitimde 
RefoRm zamanı
Özkan Mucuk’a güzel 

kitabı için teşekkür eden 
Yorgancılar, 3-4 meclis 
toplantısı önce Finlandiya 
örneğini Meclis’te dile 
getirdiğini, hükümetin o 
dönemde kendisine eğitim 
sisteminin düzeltilmesi 
konusunda bir hedef koy-
duğunu, belki o dönemde 
borçlarının yükseldiğini, 
milli gelirlerinin düştüğünü 
ama eğitimli, bilinçli, akıllı 
bir toplumun oluştuğunu 
ifade ile dünya ülkelerinin 
genel sıralamasına bakıl-
dığında Finlandiya’nın 3. 
Türkiye’nin 43. sırada yer 
aldığını söyledi. 

Türkiye’nin mevcut 
eğitim sistemiyle sınıf geç-
menin mi yoksa öğrenerek 
sınıf geçmenin mi daha 
önemli olduğunun kararını 
vermesi gerektiğini, eğer 
bir çocuğun başarısı sınıf 
geçmeye paralel algılanı-
yorsa bu noktada ciddi hata 
yapıldığını, Türkiye’nin 
eğitim sisteminin komple 
yenilenmesi gerektiğini, 
üniversiteye girişlerin im-
tihansız olması, kim hangi 
branşta kendini geliştirmek 
istiyorsa o bölümü okuma-
sı gerektiğini, üniversite 
sınavında alınan puan hangi 
branşı tutuyorsa o branşın 

okunması gibi bir durumun 
söz konusu olmaması ge-
rektiğini söyledi. OSB’lere 
meslek lisesi yapılma-
sı, meslek lisesiz OSB 
kurulmasına izin verilme-
mesi konusunu bıkmadan 
defalarca dile getirdiğini, 
şimdi meslek lisesi mezunu 
bulamadıkları gibi, Hasan 
Onur Ercan’ın ifade ettiği 
üzere bölümlerin kapatıl-
maması için burs verildiğini 
söyledi. Ender Yorgancı-
lar, 01.01.2016 tarihinden 
itibaren Çalışma Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın 
çok tehlikeli ve tehlike-
li mesleklerde belgesi 
olmayan işçi çalıştırıldığı 
takdirde her bir çalışan için 
aylık 500 lira para cezası 
uygulayacağını, bu nedenle 
TOBB’da MEYBEM adı 
altında Meslek Yeterlilik 
ve Belgelendirme Mer-
kezleri kurulduğunu, ilgili 
odaların belge verebilmesi 
için çalışmalar yaptıkları-
nı, tüm meslek liseleriyle 
özellikle İzmir’deki meslek 
liseleri ile ortak bir çalışma 
yaparak eğitimleri verecek 
sistemi oluşturduklarını, 
konunun detaylarını bila-
hare paylaşacağını söyledi. 
Yorgancılar, 2016 yılının 
sağlıklı, mutlu, huzurlu, ka-
zasız, bol bereketli olmasını 
diledi.
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Engin’den sanayicilere 
e-tebligat bilgilendirmesi

İzmir Vergi Dairesi 
Başkanı Rıfat Engin, sa-
nayicilerin ve iş adam-

larının çok zor bir görevi 
ifa ettiklerini, zoru seçerek 
üretim, ihracat, yatırım 
yaparak riskli alanlarda bu 
ülkeye hem gelir kazandır-
dıklarını, hem de istihdam 
yarattıklarını söyledi.

EBSO Meclisi’ne 
konuk olan Engin 2005 
yılında Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın kurulması 
ile birlikte İzmir Vergi 
Dairesi Başkanlığı’nın 29 
vergi dairesi başkanlığından 
biri olarak kurulduğunu, 
başkanlıklarının bünyesin-
de 8 adet grup müdürlüğü 
olduğunu, 14 tane merkez 
müdürlüğü ve 5 tane takdir 
komisyonu olmak üzere 19 
tane lojistik merkez müdür-
lüğü bulunduğunu, merkez 
ilçelerde belli alanları 
kapsayacak şekilde 18 tane 
vergi dairesi müdürlüğü yer 
aldığını söyledi. 

Hasan Tahsin Vergi Da-
iresi Müdürlüğü’nün katma 
değer vergisi ihtisas vergi 
dairesi, Çakabey Vergi Da-
iresi Müdürlüğü’nün gayri 
safi iş hasılatı yüksek olan 
kurumlar vergisi mükellef-
lerine hizmet veren ihtisas 
vergi dairesi, Belkahve 
Vergi Dairesi Müdürlüğü ile 
Dokuz Eylül Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’nün sürek-
siz mükellefiyete ilişkin 
hizmet veren vergi daire-
si, Taşıtlar Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’nün motorlu 
taşıtlar vergisi mükellef-
lerine hizmet veren vergi 
dairesi, Yamanlar Vergi Da-

iresi Müdürlüğü’nün karma 
vergi dairesi olarak hizmet 
veren özellikli vergi dairesi 
müdürlükleri olduğunu 
söyledi. 

Engin, İzmir Vergi 
Dairesi’nin 56 birimi bün-
yesinde barındırdığını, 2 
bin 763 personeli ile hizmet 
verdiğini, vergi avukatları 
ile faaliyetleri yürüttükleri 
için 19 tane vergi avukatları 
bulunduğunu ifade etti.

uygulama başlıyoR
Vergi Usul Kanunu 

kapsamında elektronik 
tebligat, e-fatura, e-defter, 
e-bilet, e-yoklama, tevsik 
zorunluluğu, e-arşiv uy-
gulamasına geçiş önceden 
hazırlanmış kira beyanname 
sistemi, elektronik ürün 
senedinin düzenlenmesinin 
zorunlu belgeler kapsamına 
alındığını, yeni nesil ödeme 

kaydedici cihaz kullanı-
mında yapılan değişiklik-
lere ilişkin düzenlemeler 
gerçekleştirildiğini, Gelir 
Vergisi Kanunu ile İşbaşı 
Eğitim Programı’ndan 
faydalananlara indirim 
getirildiğini, Kurumlar 
Vergisi Kanunu’na ilişkin 
sermaye şirketlerinde nakdi 
sermaye artırımının teşviki 
ve sınai mülkiyet hakların-
da kurumlar vergisi istisnası 
getirildiğini, Katma Değer 
Vergisi Kanunu’na ilişkin 
ise transit petrol boru hattı 
inşa ve modernizasyonunda 
istisna ile büyük ve stratejik 
yatırımlarda katma değer 
vergisi iadesi düzenlemeleri 
getirildiğini söyledi. 

Elektronik tebligat 
uygulamasına 1 Ocak 2016 
tarihinden itibaren geçilece-
ğini, e-tebligat kapsamında 
zorunlu olarak sisteme geç-

mek zorunda olan mükellef-
lerin, Kurumlar Vergisi mü-
kellefleri ile ticari zirai ve 
mesleki kazanç yönünden 
gelir vergisi mükellefleri ol-
duğunu, ayrıca kendilerine 
e-tebligat yapılmasını talep 
edenlerin e-tebligat uygu-
lamasına geçebileceğini 
söyledi. Engin, e-tebligat ile 
gönderilen evrakların, mü-
kellefin elektronik ortam-
daki adresine ulaştığı tarihi 
izleyen 5. günün sonunda 
tebliğ edilmiş sayılacağı-
nı, burada normal tebligat 
kanunundaki hafta sonları 
veya iş günü kavramının 
geçerli olmadığını, posta 
adresine düştüğü tarihten 
takvim günü olarak 5. gün 
tebliğ edilmiş sayılacağını, 
5. gün tebliğ edildikten son-
ra mükellefin 7 gün içinde 
itiraz süresi bulunduğunu, 
bu sürenin hafta sonu veya 
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resmi tatile gelmesi halinde 
sürenin uzadığını, yıl so-
nuna kadar bu uygulamaya 
başvurmayan mükelleflere 
Vergi Usul Kanunu’ndaki 
cezanın uygulanacağını 
ve vergi dairesi tarafından 
resen elektronik tebligat ad-
resi oluşturularak kendisine 
tebliğ edileceğini vurguladı.

Engin, e-fatura, e-defter 
uygulamasına 2013 yılında 
başlandığını, bilindiği üzere 
petrol piyasası kanununa 
göre madeni yağ üretenler 
ile bunlardan alım yapan-
lardan, belli tutarı aşanların 
yine Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu’na ekli 3 sayılı 
listedeki malları imal, inşa 
veya ithal edenler ile bun-
lardan mal alanlardan belli 
tutarda satış hasılatı olanla-
rın e-fatura ve e-defter kul-
lanma zorunluluğu varken, 
2015 yılından itibaren her 
hangi bir iş koluna bağlı 
kalmaksızın 2014 hesap 
dönemi brüt satış hasılatı 
10 milyon TL ve üzeri olan 
mükelleflerin, 1.1.2016 tari-
hinden itibaren, 2015 veya 
müteakip hesap dönemle-
rinde ise yine 10 milyon 
ve üzeri bürüt satış hasılatı 
olanların gelir, kurumlar 
vergisi beyannamesinin 
verileceği tarihi takip eden 
yılbaşından itibaren e-fatura 
ve e-deftere geçmek zorun-
da olduklarını dile getirdi. 

2013 yılında madeni 
yağ ve özel tüketim vergisi 
3 nolu tebliğdeki iş kolları 
ile sınırlı iken yine e-fatura 
ve e-defterden 4760 sa-
yılı Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu’na tabi 1 sayılı 
listedeki malların imali, 
ithali, teslimi nedeniyle 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’ndan lisans alan 
mükellefler, eğer lisansı 
haziran ayının 20’sinden 
önce almışlar ise 1.1.2016 

tarihinden itibaren, Ha-
ziran ayının 20’sinden 
sonra almışlar ise belgeyi 
aldıkları tarihi izleyen 
hesap döneminin başından 
itibaren elektronik fatura ve 
elektronik defter uygula-
masına geçmek zorunda 
olduklarını söyledi. 

heR alana 
yaygınlaşıyoR
Engin, e-fatura uy-

gulamasına kayıtlı olan 
mükelleflerden, mal ihraç 
edeceklerinde ihracat fa-
turasını elektronik olarak 
düzenlemeleri hususunun 
mükellefleri zor durumda 
bırakması ve alt yapıdaki 
teknik sıkıntılar nedeniyle 
1.1.2017 tarihine uzatıl-
dığını, havayolu ile yurt 
içi veya yurt dışı yolcu 
taşımacılığı işi ile iştigal 
eden mükelleflerin, ihtiyari 
olarak e-bilet uygulamasına 
geçmek istemeleri halinde 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 
kendilerine izin verilmesi 
halinde, e-bilet uygulama-
sından yararlanabilecekleri-
ni, ayrıca e-fatura kullan-
makta olan mükelleflerden 
sinema, tiyatro, konser, spor 
müsabakası ve benzeri et-
kinlikler için bilet düzenle-
yen mükelleflerin istemeleri 
halinde e-bilet düzenleyebi-
leceklerini ifade etti. 

1 Eylül 2015 yılında 
faaliyete geçen e-yoklama 
uygulamasının, manuel 
ortamda tutulan tablo-
ların tablet vasıtasıyla 
tutulmasını sağladığını, 
tablet ile koordinat tespiti 
yapılarak, gerekli fotoğraf-
lama gerçekleştirildikten 
sonra e-imza ile imza altına 
alındığını, bu kapsamda işe 
başlama, adres değişikliği, 
işi bırakma, faal mükellef 
kontrol yoklaması, belge 
düzeni uygunluk yoklaması, 

bandrollü ürün doğrulama 
yoklaması yapıldığını, yok-
lama sonucunda yoklama 
belgesinin İnternet aracığı 
ile Vergi Dairesi sayfasında 
yer alan “Elektronik Yokla-
ma Görüntüleme” menü-
sünden çıktısı alınabileceği 
gibi vergi dairesine başvu-
rularak e-yoklamanın kâğıt 
ortamında bir örneğinin 
istenebildiğini söyledi.

ödemeleR de 
elektRonik oRtamda
Mükelleflerin günde-

minde olan ticari hayattaki 
8 bin TL üzerindeki öde-
melerin bankalar, benzeri 
finans kurumları veya 
posta idareleri vasıtasıyla 
yapılması zorunluğunun 
1.1.2016 tarihinden itibaren 
7 bin TL ve üzeri ödeme-
lerini bankalar benzeri 
finans kurumları veya posta 
idareleri vasıta yapılması 
şeklinde düzenlendiğini 
söyledi. Engin, bir diğer 
elektronik uygulamanın 
e-arşiv uygulaması oldu-
ğunu, internet üzerinden 
mal ve hizmet satışı yapan, 
2014 yılı brüt satış hasılatı 
5 milyon TL ve üzerinde 
olan mükelleflere 1.1.2016 
tarihine kadar e-arşiv uygu-
lamasına geçme zorunlulu-
ğu getirildiğini, 24 Aralık 
2015 tarihi itibari ile bu 
kapsamın genişletilerek, in-
ternet üzerinden mal ve hiz-
met satışı yapan, 2015 ve 
müteakip hesap dönemle-
rinde brüt satış hasılatları 5 
milyon TL ve üzerinde olan 
mükelleflere e-arşiv uygula-
masına geçme zorunluluğu 
getirildiğini söyledi. Ayrıca 
e-arşiv uygulamasından 
internet ortamını sağlayan 
aracı hizmet sağlayıcıları, 
bankalar, internet reklamcı-
lığı hizmet aracıları, kargo 
ve lojistik işletmelerinin 

Maliye Bakanlığı’na sürekli 
bilgi verme zorunluluğu 
getirilen mükellefler arasına 
alındığını vurguladı.

Gayrimenkul sermeye 
iradı elde eden mükellef-
lerin kira beyannamelerini 
kolay, hızlı ve güvenilir bir 
biçimde, vergi dairesine 
gitmeden internet üzerinden 
gönderebilmeleri amacıyla 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından “Önceden Ha-
zırlanmış Kira Beyanname 
Sistemi” geliştirilerek, 2012 
yılı itibariyle uygulanmaya 
başlandığını, beyanname 
sistem üzerinden onayla-
dıktan sonra tahakkuk eden 
verginin Önceden Hazır-
lanmış Kira Beyanname 
Sistemi üzerinden kredi 
kartıyla, internet bankacılığı 
aracılığıyla, banka şube-
lerinden ve en yakın vergi 
dairesine giderek ödenebil-
diğini ifade etti.

kayıtlı ekonomi
Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk Kanununa daya-
nılarak, Tarım ürünlerinin 
ticaretini kolaylaştırmak ve 
kayıt altına almak amacıyla 
ELÜS Elektronik Ürün 
Senedi Alım Satım Belgesi 
düzenlenmesi gerektiğini, 
dolayısıyla söz konusu 
ELÜS alım satım belge-
sinin Vergi Usul Kanunu 
uyarınca düzenlenmesi 
zorunlu belgeler kapsamına 
alındığını söyledi. Engin, 
yeni nesil ödeme kaydedici 
cihaz kullanımında yapılan 
değişikliğin bilindiği üzere 
1 Ocak 2016 tarihinde 
geçilmesi zorunluluğunun 
piyasadan gelen talepler ve 
sivil toplum kuruluşlarından 
gelen talepler kapsamında 
sürelerinin uzatıldığını, 
satışları veya gayri safi iş 
hasılatı 1 milyon TL’yi aşan 
mükellefler için, 1.4.2016 
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tarihinde,  1 milyon TL’den 
500 bin TL’ye kadar olan 
mükellefler için 1.7.2016 
tarihinden, 500 bin TL ile 
150 bin TL arasında olan 
mükellefler için, 1.10.2016 
tarihinden, 150 bin TL’den 
az olan mükellefler için, 
1.1.2017 tarihinden, 
itibaren yeni nesil ödeme 
kaydedici cihaz kullanma 
mecburiyeti başladığını be-
lirtti. Yeni işe başlayanların 
2017’den itibaren ödeme 
kaydedici cihaz kullanacak-
larını, dileyen mükelleflerin 
istediği tarihte bu cihazdan 
alıp kullanabileceklerini, 
1.1.2016 tarihinden sonra 
işe başlayanların 30 gün 
içerisinde, kalkınmada ön-
celikli yörelerin ise 60 gün 
içinde cihazları kullanmak 
zorunda oldukların söyledi. 

avantajlaR vaR
Rıfat Engin, Gelir 

Vergisi’nde yapılan bir 
düzenlemede iş başı eğitim 
programlarından fayda-
lanan işverenlerce fiilen 
ödenen tutarlarda indirim 
yapıldığını, Gelir Vergisi 
Kanunu’nun indirilecek gi-
derler bölümüne eklenerek, 
İŞKUR’un bir nevi teşvik 
edilmesinin amaçlandığını 
söyledi. Kurumlar Vergisi 
Kanununa göre kurum 
kazancının tespitinde diğer 
indirimlerin kapsamının ge-
nişletildiğini, nakdi serma-
ye artırımında bulunan ser-
maye şirketlerine arttırılan 
sermaye tutarı üzerinden 
hesaplanan faizlerin kurum-
lar vergisi beyannamesinde 
diğer indirim olarak kurum 
kazancından indirilmesinin 
sağlandığını ki bu uygu-
lamayla da öz sermayenin 
teşvikinin amaçlandığını 
ifade etti. 

Sınai mülkiyet hak-
larında ise, Türkiye’de 

gerçekleştirilen Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetleri ile yazı-
lım faaliyetleri neticesinde 
ortaya çıkan buluşlardan 
01.01.2015 tarihinden 
itibaren elde edilen kazanç 
ve iratlara yönelik istisna 
uygulaması düzenlendiğini, 
buluşun kiralanması, devri 
veya satışı, Türkiye’de 
seri üretime tabi tutularak 
pazarlanmaları halinde elde 
edilen kazançların, yüzde 
50’si maddede belirtilen 
şartların yerine getirilmesi 
halinde 1.1.2015 tarihin-
den itibaren Kurumlar 
Vergisi’nden müstesna 
tutulduğunu vurguladı. 
Transit petrol boru hattı 
inşa ve modernizasyonunda 
inşaat ve modernizasyonları 
gerçekleştirenlere yapılacak 
mal teslim ve hizmet ifaları 
katma değer vergisinden is-
tisna tutulduğunu, büyük ve 
stratejik yatırımlarda katma 
değer vergisi iadesinin 2023 
sonuna kadar asgari 500 
milyon TL tutarında sabit 
yatırım öngörülen stratejik 
yatırımlara ilişkin inşaat 
işleri nedeniyle yükleni-
len ve takvim yılı sonuna 
kadar indirim yoluyla telafi 
edilemeyen katma değer 
vergisinin, izleyen yıl talep 
edilmesi halinde belge 

sahibinin mükellefe iade 
olunacağını söyledi.

veRileR koRuma 
altınDa
Yöneltilen sorulara 

yanıt veren Engin, bilgilerin 
elektronik ortamda depo-
lanmasının iki ayrı ortamda 
yapıldığını, yazılımcıların 
gerekli güvenliği sağladığı-
nı, bugüne kadar kayıtlara 
girilip vergi mahremiyetini 
ihlal eden bir süreç yaşa-
madıklarını, sadece son 
günlerde siber saldırılar ne-
deniyle hatlardaki ağırlıktan 
kaynaklı işlemlerin gerçek-
leşme sürelerinde uzama 
yaşadıklarını ifadeyle, gü-
nümüz teknoloji dünyasın-
dan geri kalmamak, dünya 
ile rekabet edebilmek adına 
teknolojiyi kullanmaları 
gerektiğini belirtti. 

Toptan imalat ya da 

üretim yapan veya sa-
tış yapmayanların yazar 
kasa kullanma zorunlu-
luğu bulunmadığını, yeni 
nesil yazar kasaya ödeme 
kaydedici cihaz kullanmak 
zorunda olanların geçmesi 
gerektiğini söyledi. Vergi 
dairesine gelen mükelleflere 
her türlü kolaylığı sağlama-
ya gayret ettiklerini ancak 
gelen mükellefin sanayici 
olduğunu ayırt edip öncelik 
tanıma gibi bir durumla-
rının olamayacağını, yine 
de vergi dairelerine sanayi 
veya ticaret odasından 
gelenlere öncelik tanınması 
konusunda bilgi aktarımı 
yapabileceklerini belirtti. 
Engin her türlü işlem in-
ternet üzerinden yapılsa da 
vatandaşın vergi dairelerine 
gelerek elden belge alma 
alışkanlığını bir türlü değiş-
tiremediklerini, bu nedenle 
vergi dairelerinde yoğunluk 
yaşandığını ifade etti.

mükellef lehine 
düzenleme
Engin, vergi borcundan 

dolayı hapis cezası olmadı-
ğını, sahte belge kullanma 
ve düzenlemeden dolayı 
hapis cezası bulunduğu-
nu, bilmeden sahte evrak 
kullandığı ispat edildiği tak-

Anonymous saldırı-
sından endişe edil-
memesi gerektiğini 
söyleyen Engin, “Sis-
temde yavaşlama 
oldu, ancak bilgile-
rin mahremiyetiyle 
ilgili sorun yaşanma-
dı, gerekli önlemler 
alındı” dedi.
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dirde hapis cezası olmadığı-
nı söyledi. Geçen sene 6552 
sayılı Kanun kapsamında 
SSK’da indirim müessesesi 
işletilmesine rağmen vergi-
de işletilmediğini, yapılan 
toplantılarda konuyu Gelir 
İdaresi Başkanlığı’na aktar-
dıklarını, tasarıda vergisini 
düzenli ödeyenlere indirim 
getirileceğini belirtti. Uzlaş-
mada vergi affının kaldırıl-
dığını ama vergi de hata ol-
mazsa, rapor değerlendirme 
komisyonunun itirazı kabul 
etmesi gibi 4 tane maddeyi 
doğrulayan mükellefler için 
yine indirim müessesesinin 
uzlaşmada olacağını ifade 
etti. Sahte belge ile ilgili 
kanun ve yönetmeliklerdeki 
muğlak ifadelerin bulun-
ması konusunun maalesef 
hukukun, genel durumun 
her şeyi kavraması ve 
kapsaması için kullandığı 
bir tarz olduğunu, bazen 
ifadelerin bu kadar geniş 
kullanılmasının mükellefle-
ri zor durumda bıraktığını, 
konuyu yapacakları ilk 
toplantıda ilgili birimlere 
aktaracağını söyledi.

Sahte belgenin muh-
teviyatı itibariyle, yanıl-
tıcı belgenin tanımlarının 
yapıldığını, ama tanımı ne 
kadar net yapılırsa yapılsın, 
hukukun kendi doğasından 
kaynaklı bir genel ifade 
taşıdığını, dolayısıyla yo-
rumlayanlara göre farklılık 
arz ettiğini, bu konuda 
sadece vergi dairesindeki 
memurlar ya da vergi de-
netim kurulunda ki müfet-
tişlerin değil ihtilafa bakan 
hâkimleri de aynı durumda 
bıraktığını dile getiren En-
gin, vergi dairesi başkanlığı 
olarak gerçekten üretim ya-
pan sanayicileri korumaya 
çalışarak, ellerinden gelen 
kolaylığı sağlamaya çalış-
tıklarını belirtmek istediğini 

ama maalesef ülkemizin 
gerçeklerinin de göz ardı 
edilemediğini söyledi. 

Sahte fatura konusundan 
tamamen kurtulamadıkları-
nı, gereği için çalışmaların 
devam ettiğini, mükellefler-
den de piyasadan daha ucuz 
iş yaptığı için merdiven altı 
çalışanlarla iş yapmama-
ları konusunda hassasiyet 
beklediklerini dile getirdi. 
Bir belgenin sahte olup 
olmadığını, yanıltıcı olup 
olmadığını maliye bünye-
sinde sorgulanabilmesi için 
çalışmaların devam ettiğini, 
zaten özellikle müşavirle-
rin ve mali müşavirlerin 
taleplerinin de bu yönde 
olduğunu, beyanname 
yazdıklarında ya da rapor 
hazırladıklarında sorum-
lu tutuldukları için rahat 
araştırma yapmayı talep 
ettiklerini, ancak Vergi 
Usul Kanunu’ndaki vergi 
mahremiyeti tanımı çok dar 
tutulduğunu, bu kapsam 
biraz daha genişletildiği 
takdirde sistemli bir çalışma 
yapılabileceğini ifade etti.

Engin, ihracatta elekt-
ronik fatura uygulamasının 
1 Ocak 2017’ye ertelendi-
ğini, e-tebligat konusunda 
sürenin bitiminden itibaren, 
itiraz süresi de kaçırıldığı 
durumlarda pek çok istisna 
olabileceğini ama istisnai 
durumla ilgili henüz bir 
düzenleme yapılmadığını, 
uygulamaya geçtikten sonra 
karşılaşılan sıkıntılarda 
mağduriyetlerin giderilmesi 
için düzenlemeler yapılabi-
leceğini söyledi.

işbiRliği yapalım
Devletin dürüst ticaret 

yapmayanlarla mücadele et-
mek yerine dürüst sanayici 
teftiş ederek para kazandığı, 
gerekli tedbirleri almadığı 
hususunda Engin, devle-

tin mutlak önlem alması 
gerektiği ama mükellefin de 
ticari ilişkilerini yürütürken 
güvenmediği yerden mal 
almayarak, sahteciliğin 
önüne geçilmesine destek 
olması gerektiğini söyledi. 
Bilmeden kullanılan sahte 
belgelerin ispatının zor 
olmadığını, taşıma irsaliye-
si, sevki irsaliyesi, ödeme 
belgesi ve ticari iş hacminin 
içinde o fatura tutarının 
kıyaslanması ile ispatın 
yapılabildiğini, hasılatını 
ya da maliyetin yarısından 
fazlası sahte belge ise ve 
bu belgeler de sadece bir 
mükelleften değil, 5-10 
tane mükelleften alınıyorsa 
bunun bilerek kullanma 
olduğunu ama maliyetin 
yüzde 5’i, yüzde 10’u tek 
mükelleften ve geçmiş 
yıllarda çalıştığınız mükel-
leften alınmışsa, ödemeler 
banka üzerinden yapılmış-
sa, taşınması da ispat edi-
liyorsa bilmeden kullanma 
nedeni ile kaçakçılık cezası 
kesilmediğini ifade etti. 
Gelir veya Kurumlar vergi 
mükellefi olma durumuna 
göre de Gelir veya Kurum-
lar Vergisi tahsilatı yapıl-
madığını, sadece Katma 
Değer Vergisi arandığını, ki 
Katma Değer Vergisi’nde-
ki kasıt da yapılan katma 
değerin Hazine’ye intikal 
etmesi sırasında hangi 
halkada zincir koparsa, 
Hazine’ye intikal etmeyen 
tutarın bir sonraki halkadan 
sorumluluk esası çerçeve-
sinde alınmasını içerdiğini 
vurguladı.

Yaşanan durumun 
sebebini tek başına devlette 
aramanın doğru olmadığını, 
devlette mükellefin iş birliği 
içinde hem yasal düzenle-
melerle, hem de fiili olarak 
alışveriş yapmayarak mali 
müşavirlerin de gerekli 

araştırmaları yapmasıyla 
sağlanabileceğini söyledi.

Sanayiciliğin kendileri 
için baş tacı olduğunu dile 
getiren Engin, bu tür sıkın-
tıları gidermek için vergi 
denetim kurulu kurulduktan 
sonra, rapor değerlendirme 
komisyonlarında itiraz ve 
dinlenme talebi adı altında 
müessese getirildiğini, sa-
dece müfettişin inisiyatifine 
bırakılmadığını, 3 kişiden 
oluşan Rapor Değerlendir-
me Komisyonu’na itiraz da 
bulunma hakkı olduğunu 
dile getirdi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 
ödemesinin tespit edileme-
mesi durumunun, önceden 
manuel ortamda yapılan 
işlemler dosyalandığı için 
arşiv sıkıntısı yaşanırken, 
artık elektronik ortamda 
yapılan tüm ödemeleri bul-
manın ve arşivlemenin ko-
lay olduğunu ancak zaman 
zaman bankalara yapılan 
ödemelerin gün sonunda 
güncellemesi yapılırken 
irtibat kopukluğu ya da ak-
tarma sıkıntılarından dolayı 
bazı ödemelerin görüleme-
diğini, bu tür işlemleri za-
man aşımı taraması denilen 
yıl sonlarının ödenmemiş 
tutarlardaki açıkları gördük-
lerinde mükellefte olabile-
ceği düşüncesi ile mükellef-
lerden talep ettiklerini ama 
zaman içerisinde teknoloji 
geliştikçe bu sıkıntının da 
aşılacağını söyledi.

Kamudan alacağı 
olanların alacağını tahsil 
edememesi durumundaki 
vergi ertelemesinin söz 
konusu olmadığını, verginin 
ertelenmesi için vergi usul 
kanunundan mücbir sebep 
denen durumlarda Bakanlar 
Kurulu kararıyla ya da Ge-
lir İdaresi’nin tebliğleriyle 
ödemede öteleme olabildi-
ğini belirtti. 
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Murat Kurtalan
Asgari ücret 
artışı zincirleme 
etki yapacak
EBSO Meclis Üyesi 

Murat Kurtalan, asgari 
ücret artışının 1300 liradan 
başlayıp 5 bin liraya kadar 
çıkarılmasının seçim 
vaatlerinden biri olduğunu, 
konuyu biraz daha 
şekillendirmek için asgari 
ücret artırımını yıllara 
doğru dökümünü veren bir 
çalışma yaptığını söyledi. 
2003 yılından günümüze 
kadar asgari ücretin artış 
oranları ve enflasyon 

oranlarını gösteren tabloyu 
meclis üyeleri ile paylaşan 
Kurtalan, 2003 yılında 
asgari ücret 21.9 oranında 
artarken enflasyon oranının 
18.4 olduğunu,  sonrasında 
değişik bir uygulamaya 
gidilerek, yıllık saptanan 
asgari ücretlerin 6 ayda bir 
saptanmaya başlandığını, 
2008 yılında asgari geçim 
indiriminin de asgari ücrete 
ilave edildiğini ve yüzde 
41‘e varan bir ücret artışı 
yaşandığını belirtti.

Genel seçimlerin 
akabinde verilen sözlerin 
yerine getirilmesi adına 

asgari ücretin 1300 
lira yapılmasının şu an 
Türkiye’de 5.5 milyon 
insanı kapsadığını ama 
bu konunun sadece asgari 
ücretlilerin problemi 
olmadığını, diğer çalışanları 
ve şirket bütçelerini de 
ilgilendiren bir durum 
olduğunu ifade etti. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’ın katılımıyla 
Odamızda gerçekleştirilen 
toplantıda asgari ücret 
konusunun siyasi olduğunu 
çok net şekilde dile 

getirdiğini, durumun teorik 
olarak siyasileri bağlaması 
gerekirken yine kendilerine 
fatura edileceğini 
düşündüğünü, asgari ücret 
1300 Lira olduğunda, bu 
artışla beraber prime esas 
kazanç tavan rakamının da 
değişeceğini söyledi.

Prime esas kazanç 
tavanının brüt asgari ücretin 
6.5 katı tutarında olduğunu,  
işverenin çalışanını 
SGK’ya bildirirken en 
fazla bu tutar üzerinden 
ücretini gösterebildiğini 
belirten Kurtalan, bugün 
için bu rakam 8 bin 277 

EBSO Meclisi’nde gündem
sektörler ve ekonomi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler 
Türkiye’nin 1 Kasım seçimlerini geride 
bırakmasına rağmen iç politikadaki hareketli 

ortamın devam ettiği günlerde ekonomiyi ve küresel 
rekabette üretimin vazgeçilmez unsurları arasında 
yer alan nitelikli eleman ihtiyacını mercek altına aldı. 
Asgari ücretin 2016 başından itibaren net 1300 liraya 
çıkarılmasının sadece asgari ücretle çalışanları değil 
üst gelir grubundaki çalışanları da etkilediğini, vergi ve 
sigorta primlerini de yükselttiğini belirten sanayiciler, 
işverene getirilen yükler nedeniyle işsizliğin de 
artabileceği uyarısını yaptı. 

İşyeri hekimliğinde yapılan düzenlemeyle hem 
hekimlerin çalışma saatlerinin, hem de işletmelerin 
üretim maliyetlerinin artırıldığını savunan sanayiciler, 
personel taşımacılığını kendi araçlarıyla yapan 
işletmelere bu araçların yaş sınırı konusunda 
profesyonel taşımacılık şirketlerine göre pozitif 
ayrımcılık yapılmasını istedi.

Nitelikli eleman ihtiyacını da gündeme getiren 
EBSO Meclis Üyesi sanayiciler, Finlandiya’nın 
başarısını örnek göstererek eğitim sisteminin kaliteli 
insan yetiştirmesi için mutlaka reform yapılması 
gerektiğini savundu.
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TL olduğu için herhangi 
bir çalışan 10 bin TL de 
kazansa işverenin işçisi 
için SGK’ya bildireceği 
ücret tutarının 8 bin 277 
TL olduğunu vurguladı. Bu 
rakam üzerinden işverenin 
SGK’ya ödeyeceği prim 
tutarı 2 bin 690 TL iken 
artan asgari ücretle beraber 
üst ücret sınırının 10 bin 
697 TL’ye çıkacağını, 
işverenin 2016 yılında bu 
rakam üzerinden yüksek 
ücretli işçisi için 3 bin 
476 TL prim ödeyeceğini,  
tavandan prim ödediği 
için de her bir işçi için 
işverenin maliyetinin 786 
TL artacağını ifade etti.

pRimleR ve işsizlik 
aRtacak
Murat Kurtalan, 2016 

yılında ücret gelirlerine 
uygulanacak gelir vergisi 
tarifesinin yüzde 15’den 
başlayıp yüzde 35’e kadar 
çıktığını, bu durumda 1300 
Lira alacağı öngörülen 
işçinin Mayıs ile Ekim 
arasında maaşının aşağılara 
ineceğini, belki yılsonunda 
1000 Liraya geri döneceğini 
dile getirdi. 2016 yılı vergi 
dilimlerine bakıldığında 
12 bin 600 TL’ye kadar 
yüzde 15, 30 bin TL’nin 
12 bin 600 TL’si için 1890 
TL, fazlasının yüzde  20, 
110 bin TL’nin 30 bin 
TL’si için 5 bin 370 TL, 
fazlasının yüzde  27, 110 
bin TL’den fazlasının 110 
bin TL’si için 26 bin 970 
TL, fazlasının yüzde 35 
olduğunun görüldüğünü, 
şu anda sigorta primlerinde 
herhangi sigorta borcu ve 
geçmiş dönemden borcu 
olmayanların yüzde 5 
iskonto yapılabildiğini, 
1300 lira konuşulmasaydı 
da asgari ücrette  yüzde 
5-8 oranında artış 

yapılacağını, bu nedenle 
artış yapılacak kısmı 
işverenin karşılamasını 
diğer kısmın, asgari geçim 
oranlarında artışa gidilerek 
ya da başka bir formülle 
çözülmesini önerdiğini, 
zira aksi takdirde işsizlik 
rakamlarına çok daha fazla 
ilaveler olacağını belirtti.

İstihdam sayısı ve yeni 
asgari ücretin işletmelere 
yıllık maliyeti açısından 
bakıldığında; asgari ücretin 
yükünün tamamen işveren 
tarafından karşılanması 
halinde 30 milyar liralık 
ek maliyet geleceğini, 
bunda 1 kişi çalıştıran iş 
yeri sahibinin ödeyeceği 
miktarın 1.3 milyar TL, 
çalışan sayısı 1-9 olan 
işletmelerde 8.5 milyar 
TL, çalışan sayısı 10-49 
olan işletmeler 8.9 milyar 
TL, çalışan sayısı 50-249 
olan işletmeler 6.6 milyar 
TL, çalışan sayısı 250 ve 
üstü olan işletmeler 5.9 
milyar TL, çalışan sayısı 
500-749 ve üstü olan 
işletmelerde 1.1 milyar 
TL, 750 ve üstü işçi 
çalıştıranların ödeyeceği 
miktarın 600 milyon 
TL olduğunu, ki bunun 
tamamen çalışan sayısı az 
olan firmaların sayısının 
daha çok olmasından 

kaynaklandığını, çok 
işçi çalıştıran firmaların 
ortalama maaş baremleri 
yüksek olduğu ve toplamda 
sayıları daha az olduğu için 
otomatikman maliyetlerin 
aşağıya indiğini belirtti. 

işyeRi hekimliği 
yeniden 
düzenlenmeli
01.01.2013 tarihinde 

de uygulamaya giren 
yönetmelikle az tehlikeli 
işlerde işyeri hekimliği       
4 dakika, tehlikeli işlerde 
6 dakika, çok tehlikeli 
işlerde 8 dakika iken Kasım 
ayında çıkan yeni bir 
kararname ile bu rakamların 
arttırıldığını, 4 dakika 
olan az tehlikeli işlerde 
işyeri hekimliği 5 dakikaya 
çıkarılarak yüzde 25 artış 
yapıldığını, tehlikeli işlerde 
6 dakikadan 10 dakikaya 
çıkarılarak yüzde 67 artış 
yapıldığını, çok tehlikeli 
işlerde ise 8 dakikadan 
15 dakikaya çıkarılarak 
yüzde 87.5 artış yapıldığını 
söyledi. Kurtalan konuyla 
ilgili devlet hastanesinde 
çalışan birkaç başhekim 
arkadaşını arayarak 
sürelerle ilgili görüşlerini 
aldığında, ortalama 
hasta başına 3 dakika 
ayırabildiklerini, firmalarda 
sadece ilk tanı alınarak 
hastanın bir üst sağlık 
kurumuna yönlendirildiğini 
ifade ettiklerini, oysa 
işyerlerindeki doktorun 
muayene etmediği işçi 
kalmadığını söyledi. Bu 
kararnamenin işletmelerde 
ciddi maliyet artışına yol 
açacağı görüşüyle Kasım 
ayında çıkan kararnamenin 
ertelenmesi ya da makul 
sürelere çekilmesi için 
Yönetim Kurulunca 
girişimde bulunulmasını 
talep etti.

seRvis işini kendi 
yapana pozitif 
ayRım
İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin servis 
işini profesyonel olarak 
yapan firmalar ile servis 
işinin kendi araçları ile 
yapan firmaları aynı 
kategoride değerlendirmeye 
başladığını ve 20 yaşını 
doldurmuş arabaların servis 
çekemeyeceği konusunda 
yaptırımda bulunduğunu, 
koltuk sigortası dahil her 
şeyi düzenli ödenirken 
böyle bir uygulamayı 
anlayamadığını, firma 
sahibinin işe giderken 
kullandığı araçta yaş sınırı 
aranmazken, beraber 
çalıştığı işçilerin taşındığı 
araçta yaş sınırı aranmasını 
tutarlı bulmadığını, yaş 
sınırının profesyonel 
firmalar için mantıklı 
olduğunu ama sadece 
maliyetleri azaltmak için 
kendi servislerini yapan 
firmalara uygulanmaması 
gerektiğini söyleyen 
Kurtalan, servis işini 
kendileri yapan firmalar 
için araçlardaki yaş sınırının 
kaldırılması hususunda 
Yönetim Kurulu’ndan 
destek istedi.

Hasan Onur Ercan
Nitelikli eleman 
bulamıyoruz
EBSO Meclis 

Üyesi Hasan Onur 
Ercan, Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın 
konuşmasında artık koşmak 
zamanı dörtnala gitmek 
zamanı, bunu yapmak 
için eğitim sistemimizin 
değişmesinin şart olduğunu, 
bu görüşün hükümet ile 
paylaşıldığını ifade ettiğini, 
kendisinin de aynı görüşte 
olduğunu, eğitim sisteminin 
mutlak suretle değişmesi 

Murat Kurtalan
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gerektiğini söyledi. Geçmiş 
meclis toplantılarından 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçüoğlu’nun 
ve kendisinin eğitim 
sistemimizin kaliteli insan 
yetiştiremediğini, özellikle 
de meslek lisesi mezunu 
eleman bulamadıklarını 
ifade ettiklerini, ki artık 
aradığı elemanı rahatlıkla 
bulan bir sektör olduğunu 
düşünmediğini, şu anda 
niteliksiz eleman bile 
bulamayan duruma 
geldiklerini söyledi. 

Bu durumdan hareketle 
Asansör, Kaldırma ve 
Taşıma Ekipmanları Sanayi 
Meslek Komitesi olarak, bir 
çalışma başlattıklarını, bir 
meslek lisesinin yöneticileri 
ve bölüm başkanları ile 
görüştüklerini, öğrencilerin 
artık daha çok bilgisayar 
bölümü, ses sitemleri gibi 
daha kolay bölümleri tercih 
ettiklerini öğrendikten sonra 
zaten asansör bölümü gibi 
az öğrencinin okuduğu 
bölümdeki öğrencileri 
de kaybetmemek için 
öğrencilere burs verecekleri 
bir çalışma başlattıklarını 
dile getirdi. Gerekli yasal 
prosedürleri aşmanın 
oldukça zaman aldığını 
ama sonuçlandırdıklarını, 
asansör bölümünde okuyan 
öğrencilere burs vermeye 
başladıklarını, hatta parayı 
okul aile birliğine toplu 
olarak yatırdıklarını, onların 
aylık olarak öğrencilere 
ödeme yaptıklarını belirtti.

sistem soRunlu
Bu çalışmalar esnasında 

öğrencilerle bir araya 
geldiklerini, iş hayatını 
onlara aktardıklarını, 
onların sorularını 
yanıtladıklarını, ancak 
öğretmenler ile yaptıkları 
görüşmelerde duyduklarına 

inanamadıklarını belirtti. 
Ercan, bir öğretmenin 
meslek liselerine eskiden 
bölüm seçilerek girilirken, 
şimdi meslek lisesine 
giren çocukların ilk sene 
okuduktan sonra bölüm 
seçtiklerini, sistemin garip 
olması bir yana bu pırıl 
pırıl genç çocukların en az 
yarısında okuma yazma 
problemi olduğunu, ellerine 
verilecek bir metni yazmada 
güçlük çektiklerini, 100’ü 
10’a bölemediklerini 
söylediğini belirtti.

Liseye gelene kadar 
sınıfta kalma sistemi 
olmadığı için öğrencilerin 
hiçbir şey öğrenmeden 
sınıf atladıklarının dile 
getirildiğini söyleyen Ercan, 
başka bir öğretmenin; 
orta 3’te okuyan kendi 
oğlunun TEOG sınavında 
başarısız olacağını gördüğü 
için bir sene sınıf tekrarı 
yaparak daha iyi bir puanla 
TEOG’dan geçmesi 
düşüncesiyle, oğlunu okula 
göndermediğini, en azından 
devamsızlıktan kalmasını 
sağlamaya çalıştığını 
ama ne yaparsa yapsın 
sınıf tekrarı yapmasını 
sağlayamadığını dile 
getirdiğini söyledi. 

Hasan Onur Ercan, 
ülkemizdeki eğitim 

sisteminin cahil insan 
yetiştirmek, çocukları imam 
hatip liselerine devam 
ettirmek, parası olanı 
da özel okula mahkûm 
etmek şeklinde üçayağı 
bulunduğunu ancak bunun 
hiç iyi bir gidiş olmadığını, 
bu sisteminin nereden 
alınarak uygulamaya 
konulduğunu bilmediğini 
ancak bir çocuğun nasıl 
sınıfta kalmadan, başarılı 
başarısız ayrımı yapılmadan 
okula devam ettirildiğini 
anlayamadığını, bunun 
somut olarak hükümete 
anlatılması gerektiğini 
ifade ile herkesin yeni yılını 
kutladı. 

Meclis Üyesi Mehmet 
Karahaliloğlu’nun eğitim 
ile ilgili meclis üyeleri 
ile paylaştığı bir video 
bulunduğunu bildiren 
Ercan, mümkünse videonun 
meclis toplantısında 
tüm Meclis üyeleri ile 
paylaşılmasını talep etti. 

Özkan Mucuk
Finlandiya’nın 
eğitim başarısı 
örnek olsun
EBSO Meclis Üyesi 

Özkan Mucuk, 2003 
yılından beri çatısı altında 
olduğu EBSO Meclisi’nde, 
komite toplantılarında, 

yurtiçi ve yurtdışında 
katıldığı toplantılarda çok 
çeşitli konularda bilgi sahibi 
olduğunu, özellikle bugün 
daha çok vurgu yapılan 
eğitim konusunda katkıda 
bulunabileceği düşüncesiyle 
söz aldığını söyledi. 

Davut Yanık’ın da 
aralarında bulunduğu 
grupla 2013-2014 yılında 
Finlandiya’ya teknik 
gezi düzenlediklerini, 
birçok görüşmelerde 
bulunduklarını hatırlatan 
Mucuk, mesleki 
görüşmelerin dışında 
Finlandiya’yı da tanıma 
imkânına eriştiklerini, 
burada insanların ne kadar 
mutlu, saygılı,  olduğunu, 
çevrenin temizliğini, 
yaşadıkları hayatın ne 
kadar demokratik, eşit 
olduğunu gördüklerini 
ve Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ne kadar 
bilgili, kültürlü, ileriyi  
gören bir lider olduğunu 
bu seyahatte bir kez daha 
gördüğünü söyledi. Özkan 
Mucuk, Finlandiya 1800’lü 
yıllarda İsveç ve Rusya’nın 
esaretinde yaşarken, ülkenin 
hiçbir gelir kaynağı yokken, 
ekonomik kalkınmayı 
nasıl sağladığını anlatan 
“Beyaz Zambaklar 
Ülkesinde” isimli kitabın 
varlığından bu seyahatte 
haberdar olduğunu, 
kitapta Finlandiya’nın 
esaret içindeki bataklıklar 
ülkesinden, özgür beyaz 
zambaklar ülkesine nasıl 
dönüştüğünü, bu değişimde 
eğitime verilen önemi, 
değişimi ve bu değişimin 
günümüze yansımasının 
anlatıldığını söyledi.

atatüRk’ün hayali 
Artık bütün dünyanın 

kabul ettiği Finlandiya 
eğitim sisteminin 

Hasan Onur Ercan Özkan Mucuk
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gelişmişliğinin 150 
yıl önceki aydınlanma 
hareketine dayandığını 
anlatan Mucuk, 
özellikle son yıllarda 
uluslararası karşılaştırmalı 
çalışmalardan biri olan 
PİSA Projesinin Finli 
öğrencilerin matematik 
okuma, fen programlarında 
2000-2003-2006 yıllarında 
göstermiş olduğu üstün 
başarının altında yatan 
gerçeğin 100-150 yıl önce 
başlayan aydınlanma 
hareketine dayandığını 
belirtti. Özkan Mucuk, 
30 OECD ülkesi arasında 
PİSA Uygulamasında 
Finli öğrenciler birinci 
sırada iken maalesef 
ülkemiz öğrencilerinin 
29. sırada yer aldığını dile 
getirirken, kendisini asıl 
etkileyen konunun, kitabın 
içeriğinden ziyade büyük 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 1920’lerde, 
1930’larda bu kitabın 
varlığından haberdar 
olarak, kitabın hem askeri 
okullarda okutulmasını 
emretmesi, hem de bazı 
okulların müfredatına 
aldırtması olduğunu 
vurguladı. 1930’lu yılların 
imkansız günleri ile 
mukayese edildiğinde 
bu kitaba ulaşıp, eğitim 
ve öğretim için ülkesine 
tavsiye etmesinin müthiş 
ve tasavvur edemeyeceği 
bir durum olduğu için tüm 
Meclis üyesi arkadaşlarına 
bu kitabı hediye etmek 
istediğini söyledi. 

Mucuk, Nobel Kimya 
Ödülü’nü alan bilim adamı 
Prof. Aziz Sancar’ı tebrik 
ederek, “Ben bu başarımı 
Cumhuriyet eğitimine, 
Cumhuriyet okullarına 
borçluyum” ifadesinin, 
bugün doğuda ülke 
şartlarından dolayı okula 

gitmenin imkansızlaştığı 
göz önüne alındığında, o 
yıllarda eğitime verilen 
önemin göstergesi olarak 
gördüğünü söyledi. Bu 
bağlamda 19 Mayıs’ta 
Türkiye’ye gelecek 
Sancar’ın mümkün 
olursa EBSO Meclisinde 
ağırlanmasını önerdi.

9 Aralık 2015 
tarihinde İzmir İZKA’nın 
yenilenebilir enerji ile 
ilgili bir destek programı 
açıkladığını, bu anlamda 
İZKA’ya verdiği destek için 
teşekkür etmek istediğini 
söyleyen Mucuk, ufak bir 
de eleştiride bulunmak 
istediğini, destek programı 
dosyalarının verilme 
süresinin 2015 Şubat 
olarak açıklandığını, fakat 
bu dosyayı verirken çağrı 
mektubu adı altında istenen 
belgenin Şubat’a kadar 
alınmasının mümkün 
olmadığını belirtti.

Murat Güner
Şarapta vergi ve 
fon yükü ağır
EBSO Meclis Üyesi 

Murat Güner, şarap 
üreticilerinin 2002 senesine 
kadar 9 farklı isim altında 
fon ödediğini, 2002 
senesinde bu uygulamanın 
kolaylaştırılarak, tek isim 
altında Özel Tüketim 
Vergisi olarak ödenmeye 
başlandığını,  ama 2002 
senesinde ödedikleri vergi 
ile şu anda ödedikleri vergi 
arasında şişe başına 12 kat 
artış olduğunu ki bunun 
bazı ürünlerde KDV ile 
beraber faturanın yüzde 
80’nine denk geldiğini 
söyledi. Ürünleri vadeli 
satmalarına rağmen ÖTV 
ve KDV’yi bir sonraki ayın 
15 ve 26’sın da peşin alarak 
ödediklerini hatırlatan 
Güner, esas çalışan kendileri 

olmalarına rağmen birinci 
patronun devlet, ikinci 
büyük ortağın bankalar 
olduğunu, üreticilerin ise 
üçüncü küçük ortak olarak 
çalışmalara devam eder 
duruma geldiklerini, çünkü 
ciddi vergiler ödediklerini 
ve peşin tahsilat 
yapamamaları nedeniyle 
vergileri ödemek için 
bankalardan para talep edip 
devlete vergi ödediklerini 
anlattı. Murat Güner, bu 
kadar yüksek verginin 
olduğu yerde tabi ki bazı 

mükelleflerin vergisini 
tam olarak ödeyemediğini, 
mağdur olan mükellefler 
olduğu gibi bu işi kötüye 
kullanan mükellefler de 
olduğunu belirtti. Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın 
sektörlerinden tahakkuk 
etmiş ama tahsil edilmemiş 
350 milyon lira alacağı 
bulunduğunu bildiren 
Güner, bunun büyük 
çoğunluğunun vergiyi 
kötü kullanan mükelleflere 
ait olduğunu, 1 Ocak 
2016’dan itibaren vergi 
borcu olana bandrol 
verilmemesi konusunda 
bir tebliğ yayınlanmasının 
planlandığını ama Gelir 
İdaresi’ne tebliğin 
ertelenmesi konusunda 
ciddi baskı yapıldığını 
dile getirdi. Güner, vergiyi 
kötü yönde kullanan 
mükelleflerin ÖTV ve 
KDV’yi fiyatlandırmada 
düşük göstererek haksız 
rekabet yarattıklarını, şu 
anda alkollü içkilerde 
dünyanın en yüksek 
vergisini ödediklerini 
söyledi.

Murat Güner

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 2016 yılı bütçesi, 
Oda’nın mali yapısı ve önceki yıllar uygulama 
sonuçları da analiz edilerek 11 milyon 500 bin lira 
olarak belirlendi. Bütçe, oybirliği ile kabul edildi. 
EBSO bütçesi hazırlıklarında 5174 sayılı TOBB Yasası 
ve ilgili yönetmelikler göz önünde bulundurulurken, 
ülke ekonomisindeki değişimler de dikkate alınarak 
titiz bir çalışma sergilendi. Bütçe kaynakları, Yönetim 
Kurulu faaliyet programı ile kurumsal yapının, hizmet 
standartlarının gelişim ve ilerlemesine, üyelerin 
gelişimine hizmet edecek şekilde dağıtıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, bütçe konusunda Meclis Üyelerinin 
katkı ve desteklerine teşekkür ederken, geçmiş 
yıllardan bu yana aldığı görevlerin sorumluğunu 
bilerek, bütçe sözkonusu olduğunda çok titiz 
davrandığını vurguladı.

EBSO’nun 2016 bütçesi
11 milyon 500 bin TL
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Ekonomi ve iş dün-
yasının hiç olmadığı 
kadar hızlı ve kap-

samlı bir değişim içerisinde 
olduğu, icatların sınırlarının 
zorlandığı, yakın geçmişte 
bilimkurgudan ibaret olarak 
nitelendirilen teknolojile-
rin, bugün hayal edilenin 
ötesine dahi geçtiği bir akıl 
çağındayız.

Hemen her gün yeni bir 
teknolojiyle tanıştığımız 
bu akıl çağı, iş hayatımıza 
olduğu kadar gündelik 
hayatımıza da hükmetmek-
tedir. Söz konusu teknolo-
jik ilerlemeler nesnelerin 
interneti olarak da anılan 
makinelerin insan gücüne 
gerek kalmaksızın kendi 
kendilerini yönetmeleri-
ne ve diğer makinelerle 
iletişim kurmalarına kadar 
uzanmıştır.  

Konuyu iş hayatı öze-
linde ele aldığımızda bir 
asır önce tamamen beden 
gücüne dayanan üretim 
süreçlerinin gün geçtikçe 
yerini akıl gücüne, makine-
lere ve robotlara bıraktığına 
tanık olmaktayız. Geçmiş 
dönemlerde ancak yoğun 
beden gücüne dayanarak, 
uzun zaman alıcı biçimde 
ve kısıtlı düzeyde ger-
çekleştirilebilen üretimin, 

günümüzde makineler saye-
sinde çok daha kısa sürede, 
az maliyetle ve seri halde 
yapılabildiğini gözlemli-
yoruz. 

Tarihsel bağlamda, 
kaydettiğimiz bu ilerleme-
lerin başlangıcı 18. yüzyıl 
ortalarına kadar uzanmakta 
ve Sanayi Devrimi’nin 
ortaya çıkışına dayanmak-
tadır. Su ve buhar gücünün 
üretimde kullanılmasıyla 

başlayan Sanayi Devrimi, 
iki asrı aşkın süre boyunca 
birbirinden farklı etaplar 
dahilinde bir gelişim izle-
miştir ve günümüzde hala 
devam etmektedir. 

Söz konusu etaplar; 
buhar gücüne dayalı ilk 
mekanik üretim tesisleri-
nin ortaya çıktığı Birinci 
Sanayi Devrimi, elektrik 
enerjisinin yardımıyla seri 
imalatın gerçekleştirilmeye 

başlandığı İkinci Sanayi 
Devrimi, bilgisayarların 
ve yazılım programlarının 
yaygın biçimde kullanıl-
maya başlandığı Üçüncü 
Sanayi Devrimi ve üretim 
sürecinin otonom makineler 
ve robotlarla kendi kendini 
yönetebilir hale geldiği 
Dördüncü Sanayi Devrimi 
şeklindedir.   

Sanayi 4.0 olarak da 
anılan Dördüncü Sanayi 
Devrimi, 2011 yılında 
Almanya Hannover’da 
gerçekleştirilen bir fuarda 
ilk kez ifade edilmiş olup; o 
günden beri hızla yaygın-
lık kazanmıştır. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde sadece 
4 yıllık bir süre içerisinde 
teknik bir terim olmaktan 
öteye geçip, milyarlarca 
Euro’luk bir piyasa haline 
gelen Sanayi 4.0 için, 
2020 yılına kadar sadece 
Avrupa’da yıllık 140 milyar 
Euro’luk yatırım gerçekleş-
tirilmesi beklenmektedir. 

Geleneksel fabrikalar-
dan akıllı fabrikalara geçişi 
ifade eden bu değişim, artık 
sadece gelişmiş ülkelere 
özgü bir kavram olmayıp, 
aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu gelişmekte olan 
ülkelerin kapısını çalmak-
tadır. 

Uyum 
sağlayamayan 
kaybedecek

sanayi
4.0
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Bu da, 
Sanayi 4.0’ın 
tanınması, içeriğinin 
anlaşılması, gereklerinin 
kavranması ve ülkemizde 
de uygulanması yönünde 
yoğun çaba göstermemizi 
gerektirmektedir.

İşte bu gerekliliğin 
bilincinde olan Odamız, 
sürdürülebilir ekonomik 
büyüme ve kalkınma adına 
yakın gelecekte en önem-
li konulardan biri haline 
gelecek olan Sanayi 4.0’ın 
tanınması, farkındalık ya-
ratılması amacıyla bir kitap 
hazırlamıştır.

8 bölümden oluşan 
kitabımızda Sanayi 4.0’ın 
tanıtımına, tarihsel gelişim 
sürecine, faydalarına ve 
getirdiklerine; sektörlere, iş 

dün-
ya-

sına, 
ekonomiye 

ve gündelik ha-
yata etkilerine yer vererek, 
bu yeni Sanayi Devrimi 
konusunda genel bir profil 
çizdik.

Firmalarımıza yol 
gösterici olması bakımın-
dan, Sanayi 4.0’ı uygu-
layan firma örneklerini 
ve firmalarımızın Sanayi 
4.0’a uyum sağlamak için 
ne yapmaları gerektiğini 
kitabımızda incelediğimizi 
özellikle belirtmek isterim. 
Bu bağlamda, Sanayi 4.0’ın 
getirdiği yeni teknolojile-
rin firmalarda en verimli 
biçimde nasıl uygulanmak-
ta olduğunu somut biçimde 
örneklendirmiş ve henüz 
uygulayıcı konumda olma-

yan firmalarımıza nasıl bir 
strateji izlemeleri gerektiği 
konusunda yol gösterici 
olmaktayız. 

Konunun bir diğer çok 
önemli boyutu olan ileri 
makine ve robot tekno-
lojinin işgücü piyasasına 
etkilerini de kitabımızda 
ayrı bir başlık olarak ele 
aldık. Sanayi 4.0 ile ilgili en 
büyük endişe kaynağı olan 
robotların yaygınlaşmasının 
işsizliği artırması sorunuyla 
nasıl mücadele edileceği 
hususu, bu konuyu ayrı-
ca incelememizi gerekli 
kılmıştır.   

“Sanayi 4.0 Yolunda 
Türkiye” başlıklı bölü-
mümüzde ise, ülkemizin 
devrimin hangi noktasında 
olduğunu ilgili istatistikler 
ışığında somut biçimde 
inceleyerek, Sanayi 4.0’ı 
yakalayabilmemiz için nasıl 
bir strateji izlememiz gerek-
tiğini ele aldık.   

Kitabımızın mottosu 
olarak seçtiğimiz “Uyum 
sağlayamayan kaybedecek” 
ve “Bilgi çağının ötesine 
hazırlanın” ifadeleri, Sanayi 
4.0’ın en genel haliyle 
özetini ve iş dünyası için 
önemini yansıtmaktadır. 
Zira, modern dünyada 
akıl çağının gerekleri olan 
ileri düzey teknolojilerin 
kullanıldığı bu dönemde, 
ülkemizin hala geleneksel 
üretim tekniklerini kullan-
maya devam ederek kalkın-
ması mümkün değildir. 

Geniş bir kitleye 
ulaştırmaya çalıştığımız 
kitabımızın iş dünyası ka-
dar, akademisyenlerimizce 
ve ekonomi uzmanlarınca 
yoğun ilgi görmesi ve örnek 
kitap olarak gösterilmesi, 
bizler için gurur kaynağı 
olmuştur. 

Sanayi 4.0 gibi küresel 
ekonomi gündeminin en 

önemli maddelerinden biri 
hakkında yaptığımız bu 
çalışmanın, iş dünyamıza 
ve toplumumuza yol gös-
terici olması temennisiyle, 
konuyla ilgili görüşlerini 
ve katkılarını esirgemeyen 
herkese teşekkür ediyoruz.

SANAYİ 1.0

SANAYİ 2.0

SANAYİ 3.0

SANAYİ 4.0
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Yazılım, hem bilgisa-
yar sistemlerindeki 
donanım parçala-

rının yönetimi hem de kul-
lanıcıların işlerini yapmak 
için gerekli olan komutlar 
ile elektronik araçların kul-
lanılabilirliğini geliştirmeye 
yarayan makine komutları 
topluluğu olarak tanımlan-
maktadır.

Teknoloji günlük haya-
tımızın her alanında hızla 
yer almaya başlamışken; 
aslında getirdiği kolaylık-
ların, konforun arkasında 
nitelikli ve kapsamlı bir 
teknoloji altyapısı olan 
yazılım sektörü ve ürünleri 
yer almaktadır.

Yazılım sektörü; kamu, 
sağlık, telekomünikasyon, 
üretim, otomasyon, eğitim, 
savunma, elektrik, elektro-
nik, enerji, finans, turizm, 
lojistik, tekstil, medya ve 
inşaat gibi birçok sektöre 
girdi sağlamaktadır.

İmalat sanayinde 
hızla gelişen teknolojinin 
hakimiyetiyle emek yoğun 
odaklı üretim süreçlerinde 
teknoloji yoğun olmaya 
geçiş ağırlık kazanmaktadır. 
Bu durum yazılım sektörü-
nün dış pazarlarda rekabet 

şansını arttırmakla birlikte, 
üretim maliyetlerini de 
önemli ölçüde azaltarak 
sanayi ve ekonomide etkin 
rol aldığını göstermektedir.

bilgi güvenliği 
öne çıkıyoR
Diğer yandan, bilgi 

çağında gelişen teknolojiyle 
bilgi güvenliği de en az bil-
gi kadar önem arz etmeye 
başlamıştır. Bu bağlamda 
bilgi güvenliği konusunda 
yerli yazımlar öne çıkmak-
tadır. ABD, NSA (Ulusal 
Güvenlik Ajansı) gibi 
artık AB ve diğer ülkeler 
bulut bileşimi oluşturmanın 
yanı sıra bölgesel ve yerel 
güvenliği sağlama konu-
suna eğilmektedirler. Bu 
durumda devreye yazılım 
sektörü girmektedir. Bir 
ülkenin siber güvenliğini 
o ülkenin yerli yazılımları 
ile en iyi şekilde korunması 
milli güvenlik açısından 
desteklenmektedir.

kalkınmanın 
stRatejik bileşeni
Ülke ekonomilerinde 

bilişime yer veren ülkelerin, 
sanayide de ileri seviyelere 
gelmeleri için yazılım sek-

törüne eğilim göstermeleri 
kaçınılmaz bir gerçektir. Bi-
lişim sektörünün lokomotifi 
olan yazılım sektörü top-
lumsal ve ekonomik düzey-
de katma değer yaratmakta 
olup, ulusal kalkınma da 
stratejik öneme sahip bir 
sektör olma özelliğindedir. 
Zira, küresel boyutta sanayi 
üretimini yüksek teknoloji 
ile donatarak, makineler 
arası iletişim çağına, siber 
fiziksel sistemlere geçişi 
esas alan, ekonomiden sos-
yal düzene kadar yapacağı 
radikal dönüşümler ile yeni 
bir sanayi devrimini işaret 
eden sanayi 4.0 sürecinde 
başrolde yazılım sektörü 
vardır.

katma değeRi yüksek
Dünya yazılım sektö-

rünün pazar büyüklüğü 
yaklaşık 4.8 trilyon dolar 
olup, 6.8 milyar dolarını 
Türk yazılım sektörü oluş-
turmaktadır. Aslında Türk 
yazılım sektörü dünya 
yazılım sektörü pazarının 
küçük bir payını oluşturu-
yor gibi görünse de, katma 
değerli birçok ürünü dünya 
pazarlarına ihraç ediyor ol-
ması yüksek bir potansiyele 
sahip olduğunu göstermek-
tedir.

Savunma ve güvenlik 
yazılımlarında İsrail, hizmet 
alanında Hindistan ve İrlan-
da öne çıkmaktadır. Türk 
yazılım sektörü, sahip ol-
duğu potansiyelin yanında 
Avrupa’nın Amerika kadar 
sektörde yer edinememiş 
olması ile de avantajlı 
konuma geçmektedir.

Son yıllarda ekono-
minin destekçilerinden 
olan Türk yazılım sektörü 
ithalata gereksinim duyma-
dan katma değerli ürünlerle 
nitelikli ihracat yapmakta-
dır. 2023 yılı ihracat hedefi 
10 milyar dolar olan Türk 
yazılım sektörü şimdiden 
yaklaşık 1 milyar dolara 

Yazılım sektörü bilişimle gelişiyor
Makineler arası 
iletişim çağına, siber 
fiziksel sistemlere 
geçişi esas alan, 
ekonomiden sosyal 
düzene kadar 
yapacağı radikal 
dönüşümler ile yeni 
bir sanayi devrimini 
işaret eden 
sanayi 4.0 sürecinin 
başrolünde yazılım 
sektörü vardır.
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ulaşmıştır. Sektör, 50’ye 
yakın ülkeye ve 12 serbest 
bölgeye ihracat yapmakta-
dır. Bu bağlamda geleceğin 
yıldız sektörlerinden olup, 
küresel ölçekte önemli bir 
yer edineceğinin de sinyal-
lerini vermektedir. Türkiye 
sektörde, ABD ve Almanya 
gibi ülkelere ihracat yapar-
ken, komşu ülke pazarları 
da önemli bir potansiyel 
oluşturmaktadır.

Türkiye Bilişim Sa-
nayicileri Derneği 2014 
verilerine göre; Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri pazar 
büyüklüğü 69.4 milyar TL 
olup, 20.4 milyar TL’si bilgi 
teknolojileri ve 48.9 milyar 
TL’si iletişim teknoloji-
lerinden oluşmaktadır. 
Bilgi teknolojilerinin alt 
bir kalemi olan yazılım ise    
6.3 milyar TL’lik kısmı 
oluşturmaktadır. 

yeni tRendleR
Yazılım sektörü, son 

yıllarda teknoloji trendinin 
önde gelen konularından 
olan bulut ve veri tekno-
lojileri ile katma değerli 
servisler tarafından beslene-
rek aranan bir sektör olarak 
ivme kazanmaktadır. Ayrıca 
sosyo-kültürel açıdan da 
bireysel ihtiyaçların tekno-
lojiye bağlı olarak artması 
yazılım sektörüne olan 
ilgiyi desteklemektedir.

Bilişim pazarının yüzde 
72’si donanım, yüzde 17’si 
hizmetler ve yüzde 11’i ya-
zılım sektöründen oluşmak-
tadır. Sektörün iç pazardaki 
etkinliğini koruması ile dış 
pazarlarda rekabet edebilir-
liğini arttırması ve sürdü-
rülebilirliği sağlaması için 
yazılım sektörünün payının 
yukarılara çekilmesi gerek-
mektedir.

tüRk yazılımcılaR 
dünya ile yaRışıyoR
Türkiye’de bilişim sek-

törü yıllık ortalama olarak 
yaklaşık yüzde 14 büyü-
me kaydetmektedir. Aynı 
zamanda yazılım sektörü 
yüzde 80’e yakın katma 
değer yaratarak bilişim 
sektörünü önemli bir kolu 
olarak varlık göstermekte-
dir. Son yıllarda nesnelerin 
interneti, kurumsal mobil 
çözümler ve büyük veri 
konularının dikkat çekmesi 
yazılım sektörünün ivme 
kazanması yönünde zemin 
hazırlamıştır.

Kaliteli işgücünde Hong 
Kong ve Tayvan gibi ülke-
lerle aynı kulvara ulaşan 
Türk yazılım sektöründe 
yaklaşık 15 bin bilgisayar 
mühendisi bulunmaktadır. 
Ayrıca yazılım sektörü en 
çok kadın, genç ve engelli-
lere istihdam yaratmaktadır. 
Yazılım sektörü alınan 

maaşlar bakımından diğer 
sektörler arasında 2. sırada, 
faaliyet karlılığı açısından 
ise, tüm sektörlerin nere-
deyse 2 katı kadardır.

T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 
verilerine göre; teknoloji 
geliştirme bölgelerinde 
faaliyet gösteren firmaların 
yüzde 40’na yakını yazılım 
sektöründedir. Ayrıca Hazi-
ran 2014 itibariyle yazılım 
telif hakkı alan 33 adet ve 
yazılım telif hakkı başvu-
rusu yapan (süreci devam 
eden) 6 adet firma bulun-
maktadır.

Sektör; İstanbul, An-
kara ve İzmir gibi büyük 
şehirlerde kümelenmiştir. 
Firmalar; Ankara’da güven-
lik ve savunma yazılımları 
ile kamu sektörüne yönelik, 
İstanbul’da sistem yazı-
lımı, mobil ve uygulama 
yazılımları ağırlıklı olup, 
İzmir’de ise, uygulama ya-
zılımları ERP, satış dağıtım, 
depo uygulamalar üzerine 
faaliyet göstermektedirler. 
Hizmet yazılımları tara-
fında, yurt dışı pazarlarda 
büyüme ve bulut konu-
sunda rekabetçi bir durum 
yaşanması öngörülmektedir.

destek aRtmalı
Sektörde dünya lider-

lerinden olan ABD’de 
yazılımcılar devlet tarafın-
dan yoğun şekilde destek-
lenmektedir.  

Türk yazılım sektörü 
dünyada rekabet edebilir 
kalitede ürünler geliştirse 
de, devlet tarafından daha 
çok desteklenerek isteni-
len noktaya gelebilecektir. 
Yani devlet politikalarının 
daha destekleyici ve pratik 
olması, teşviklerin yazılım 
sektörünün niteliğine uygun 
hale getirilmesi daha verim-
li sonuçlar doğuracaktır.

Şimdilerde Türkiye 
4.5G ile de hızla gelişen 
teknolojiye ayak uydurmak-
ta emin adımlarla ilerle-
mektedir. 

Nitelikli yerli yazılımla 
birlikte daha kapsamlı, 
hızlı ve teknolojiyi çeşit-
lendirerek sektörde küresel 
gelişimin nabzını tutacaktır. 
4.5G akıllı şehircilik, akıllı 
trafik, mobil sağlık uygu-
lamaları gibi yeniliklerin 
önünü açarak yerli yazılım-
ları şahlandıracaktır. Ayrıca 
3G’de yerli katkı payı 
yüzde 15 iken 4.5G’de bu 
oranın yüzde 45 seviyele-
rinde olması planlanmakta-
dır. Bu durum sektöre ciddi 
katkı koyarken, ekonomide 
de itici güç etkisi yaratacağı 
kaçınılmazdır.

Türk yazılım sektörünün 
mevcut potansiyelini daha 
verimli bir şekilde kullana-
bilmesi için; uygun yazılım 
politikaları belirleyen bir 
kurum oluşturulması, kamu 
yazılım ihalelerinde tek bir 
yıla bağlılığın kaldırılması, 
savunma sanayi de sıkça 
kullanılan off-set uygula-
malarının geliştirilmesi, 
ulusal yazılım endüstri 
ürünlerinde ekonomik ürün/
mal kabul edilmesi, yabancı 
firmaların yerli endüstri 
karşısındaki rekabet avanta-
jının önlenmesi ve yazılım 
sektörünün stratejik sektör 
olarak ele alınması gerçek-
leştirilmesi gerekenlerin 
başında gelmektedir.

Ekonomik kalkınma 
ve refah düzeyinin yüksel-
mesi için, sürdürülebilir 
büyüme ortamının sağ-
lanması, teknoloji çağının 
getirdiği kolaylıklardan 
yararlanarak geri kalmamak 
için Türkiye’nin daha çok 
yazılım geliştirip, yazılım 
sektörü ihracatını arttırması 
gözden kaçırılmamalıdır.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Balıkesir’in 
İvrindi ilçesindeki 

Korucu İlkokulu ile Yatılı 
Bölge Ortaokulu’ndaki ihti-
yaç sahibi öğrencilere kışlık 
ayakkabı yardımı yaptı. 

Sosyal sorumluluk 
projelerinde de öncü rol 
üstlenen Ege Bölgesi Sa-
nayi Odası’nın yardım eli, 
bu kez bölge sınırlarını aşıp 
Balıkesir’in İvrindi ilçesine 
uzandı. İvrindi Korucu 
İlkokulu ile Yatılı Bölge 
Okulu’nun ihtiyaç sahibi 
öğrencileri için ayakkabı ta-
lebi üzerine harekete geçen 
EBSO, hem yönetimi, hem 
Ayakkabı Sanayi Meslek 
Komitesi hem de persone-
liyle örnek bir projeye daha 
imza attı.

EBSO’nun maddi kat-
kısı, personelin kendi ara-
larında topladığı yardımlar 
ve özellikle Meclis Üyesi 
Hakem Gülşen’in gayret-
leriyle Ayakkabı Sanayi 
Meslek Komitesi Üyeleri 
Mustafa Çevikel, Caner 

İlhan, Bekir Pehlivan ile 
Ertan Yasakçılar tarafından 
200 çift ayakkabı tedarik 
edildi.

İhtiyaç sahibi öğrencile-
re ayakkabıları EBSO’nun 
görevlendirdiği personelleri 
Begüm Çapçı, Akın Keşçi, 

İbrahim Kaytan ve Reşide 
Varol tarafından İvrindi’de 
bizzat teslim edildi.

Okul yönetimi de 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın maddi ve manevi 
yardımlarından dolayı 
teşekkür belgesi verdi.

Çocukların ayakları üşümeyecek
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Cevre ve Şehircilik 
İzmir İl Müdürlü-
ğü, sürdürülebilir 

enerji kaynaklarının devamı 
kapsamında “Çevre ve Am-
balaj” semineri düzenledi. 
Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
seminerde konuşan Çev-
re ve Şehircilik İl Müdür 
Selahattin Varan, “Hala 
vahşi depolama il uğraşı-
yoruz. Gelişmiş ülkelerde 
farklı oluyor. Gayet gelişmiş 
teknolojiler kullanılarak de-
polama yapılıyor. Ambalaj 
atıklarının geri dönüşümü, 
12 bin tüzel şahsı ilgilendi-
ren bir konu. Sürdürülebilir 
enerji için ambalaj atıkları-
nın geri dönüşümü ciddi bir 
kazanım olacaktır” dedi. 

Ambalaj atıklarının 

kaynağında ayrılması gerek-
tiğini belirten EBSO Proje 
ve Eğitim Şefliği’den Çevre 
Mühendisi Arzu Yalabık 
Güngör ise, “Sanayicilerde 
depolama alanı sıkıntısı ya-
şanıyor. Toplayıcılar, bazen 

belli bir kilo sınırı koyduğu 
için her gün düzenli olarak 
gelip atık ambalajları almı-
yor. Böyle olunca da yer 
sıkıntısı olan sanayicilerin 
konuya olan hassasiyeti 
kayboluyor. Bunun ile 

ilgili birkaç çözüm önerisi 
sunacak olursak, belediyeler 
ile anlaşmalar sağlanabilir, 
üreticiler ile anlaşma yapı-
labilir ya da ambalaj atıkları 
depozitolu olabilir” diye 
konuştu.

Ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılmalı

İzmir’de 1967 yılından 
beri faaliyet gösteren 
ve etkinlik bölgesindeki 

firmalara uluslararası bir ağ 
kazandırmayı amaçlayan 
AIESEC İzmir Şubesi, her 

geçen gün çalıştıkları 
firma sayısını arttıra-
rak onlara dünyanın 
kapılarını açıyor.

Global Talent 
adındaki bu program 
ile AIESEC İzmir, 
firmalara uluslararası 
bir kimlik oluşturmak, 
etkinlik bölgesindeki 
dış ticaret hacmini 
yükseltmek amacıyla, 
firmaların da istekleri 
doğrultusunda, 126 ül-
kede bulunan ulusla-

rarası ağı ile donanımlı, tam 
zamanlı çalışan sağlıyor. Bu 
sayede şirketler, açılmak 
istedikleri ülkelerin bakış 
açılarını görüyor, stratejile-

rini geliştiriyor ve rakip-
lerine göre bir adım önde 
oluyorlar. AIESEC İzmir, 
özellikle yasal prosedürler-
de gerçekleştirdiği kolaylık-
lar ve sürekli danışmanlık 
hizmeti sağlaması nedeniy-
le her geçen gün firmalar 
tarafından daha çok tercih 
ediliyor.

AIESEC İzmir Danış-
manlar Kurulu Başkanı 
Tamer Taşkın, Global 
Talent programının önemini 
vurguladı. Taşkın, şunları 
söyledi:

“En uzunu 1 yıl süreyle 
olmak üzere birlikte çalış-
tığımız AIESEC’li bu genç 
arkadaşlarımız, bizlere 

kendi ülkelerinin bakış 
açılarını kazandırırken aynı 
zamanda farklı ve çok zor 
olan lisan ve ülkelerinin 
kültürel kolaylıklarından da 
faydalanmamızı sağla-
dılar. Kurumsal arenada 
birlikte çalıştığım AIE-
SEC İzmir’in, yaptığı işe 
yaklaşım tarzını ve bakış 
açısını değerlendirme fırsatı 
da buldum. İzmirli genç 
arkadaşlarımızın titizlik 
ve ciddiyetle yaptıkları 
işler sonucu ulaşamadı-
ğınız pazarlara açılabilir, 
ihracatınızı genişletebilir ve 
değişik bakış açıları ile yeni 
atılımlar gerçekleştirebilir-
siniz.”

Global pazarlara 
AIESEC İzmir ile açılın
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İran’ın, Tarihi İpek 
Yolu’nun geçiş güzerga-
hında ve coğrafi olarak 

Avrasya’nın merkezinde 
bulunması sayesinde her 
zaman önemli bir ekonomik 
yapısı olmuştur.   

Geniş ölçüde petrole 
dayalı bir ekonomisi olan 
İran’da ekonominin yüzde 
40’ı hala devlet kontrolünde 
bulunmaktadır. Daha açık 

bir ifadeyle;  ekonominin 
yüzde 40’ı doğrudan, yüzde 
45’i de Irak savaşı sonrası 
can kaybı veren kişilerin 
ailelerine yardım amacıyla 
kurulan ve “Bonyad” olarak 
nitelendirilen vakıflar ara-
cılığı ile dolaylı olarak dev-
letin kontrolündedir. Kalan 
ekonomik faaliyetlerin 
yüzde 15’i ise, muhafazakâr 
işadamlarının elindedir. 

İran günümüzde, 137.5 
milyar varillik petrol 
rezerviyle dünya petrol 
rezervleri açısından Suudi 
Arabistan ve Kanada’nın 
ardından üçüncü sırada yer 
almaktadır ki; bu dünya 
ham petrol rezervlerinin 
yüzde 11.5’inin İran’da yer 
aldığı anlamına gelmekte-
dir. Nitekim, dış ticaret ya-
pısı incelendiğinde İran’ın 

ihracat gelirlerinin yüzde 
80-90’ının, bütçe gelirleri-
nin ise yüzde 40-50’sinin 
petrolden elde edildiği 
görülmektedir.

Ülke ayrıca, 26.7 trilyon 
metreküplük doğal gaz 
rezervleriyle de Rusya’dan 
sonra doğalgaz açısından 
ikinci büyük rezervleri 
elinde bulundurmakta-
dır. Petrol ve doğalgazla 
birlikte; çinko, bakır, demir, 
uranyum, kurşun, kömür ve 
altın bakımından da zengin 
olan İran, bu özellikleriyle 
Avrasya’nın stratejik öne-
mini de artırmaktadır.  

Günümüzde uluslararası 
yatırımcıların ve üreticilerin 
yoğun biçimde ilgi odağı 
haline gelen İran, petrol ve 
doğalgaz zengini olmasıyla 
birlikte Orta Doğu ve Asya 
arasındaki en önemli geçiş 
noktası olmasıyla da küre-
sel ticaret için büyük önem 
taşımaktadır.

hem komşu
hem rakip

İran

İRAN ÜLKE PROFİLİ (2014) 
Nüfus (Milyon Kişi) 77.8 
Nüfus Artış Hızı (%) 1.3 
GSYİH  (Milyar Dolar) 417 
GSYİH (%) 4.3 
Kişi Başı GSİYH (Milyar Dolar) 5.353 
Enflasyon Oranı (%) 15.5 
İşsizlik Oranı (%) 10.6 
İhracat (Milyar Dolar) 95.7 
İhracatta İlk 5 Ülke Çin, Türkiye, Hindistan, Japonya, G. Kore 
Temel İhracat Ürünleri Petrol, Kimyasal ve Petrokimyasal Ürünler, Otomobil 
İthalat (Milyar Dolar) 61.2 
İthalatta İlk 5 Ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindistan, G. Kore, Türkiye 
Temel İthalat Ürünleri Endüstriyel Hammadde ve Aramadde, Sermaye Malları, Gıda Madd. 
Cari Denge 15.937 
İmalat Sanayi (% GSYİH) 11.8 
Tarım (% GSYİH) 9.3 
Hizmetler (% GSYİH) 52.5 
Sanayi (% GSYİH) 38.2 
Kaynak: IMF, Dünya Bankası 

 
 
 
 
TÜRKİYE- İRAN DIŞ TİCARET PROFİLİ (2014) 
Fasıl adı İhracat 

(Bin $) Fasıl adı İthalat 
(Bin $) 

Kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlar, kıymetli metaller, 
inciler, taklit mücevherci 
eşyası, metal paralar 

820.228 
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen ürünler, 
bitümenli maddeler, mineral mumlar 

8.420.265 

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

483.797 Plastikler ve mamulleri 515.586 

Plastikler ve mamulleri 243.965 Bakır ve bakırdan eşya 225.397 
Ağaç ve ahşap eşya, odun 
kömürü 209.111 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 107.840 

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

163.782 Çinko ve çinkodan eşya 76.997 

Kaynak: TÜİK 
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iRan’a yönelik 
ambaRgolaRın 
kaldıRılması
1979’daki İran İs-

lam Devrimi’nden sonra 
1980’den itibaren 35 yıl 
boyunca İran’a yönelik 
ekonomik ambargolar 
uygulanmıştır. 

İran’ın yürürlükte 
tutmakta ısrar ettiği nükleer 
program gerekçe gösterile-
rek; ABD, Avrupa Birliği 
(AB) ve Birleşmiş Milletler 
(BM) kararları doğrultu-
sunda uygulanan ekonomik 
yaptırımlar, İran’ın ekono-
mik yapısı gereği özellikle 
petrol şirketleri ve banka-
cılık sistemi üzerine etkili 
olmuş ve ülkenin oldukça 
izole bir iktisadi yapıya bü-
rünmesine sebep olmuştur.

Ambargonun en olum-
suz etkisi ise İran halkı 
üzerinde olmuştur.  Petrol 
satışlarının düşmesi ve 
bankaların dış dünyaya 
kapanması; arz daralmasına 
ve İran para birimi Riyal’in 
sürekli değer kaybetmesine 
sebep olmuş, enflasyon ve 
işsizlik artmıştır. 

Ancak 2000’li yıllarda 
nükleer silahlanma prog-
ramının sınırlandırılması 
karşılığında ambargoların 
kaldırılması için İran ile 
5+1 olarak ifade edilen 
BM’nin ABD, Çin, Rusya, 
İngiltere ve Fransa’dan 
oluşan beş daimi üyeli Gü-
venlik Konseyi ile Almanya 
arasında görüşmelere baş-
lamıştır. Uzun süre devam 
eden görüşmeler 14 Tem-
muz 2015’de olumlu yönde 
sonuçlanarak ambargonun 
kademeli biçimde kaldırıl-
masına karar verilmiş, 16 
Ocak 2016’da ambargolar 
resmi olarak kaldırılmaya 
başlanmıştır.  

400 milyar dolarlık eko-
nomisiyle İran’ın uluslara-

rası arenaya tekrar açılması, 
küresel ekonomide büyük 
ilgiyle karşılanmıştır. Uz-
manlarca yapılan öngörüler, 
ambargoların kalkmasıyla 
İran ekonomisinin bir yıl 
içinde yüzde 5, 18 aylık bir 
süre sonra ise yüzde 8’e 
varan bir büyüme oranı ya-
kalayabileceği yönündedir. 

iRan – tüRkiye 
ilişkileRi
İran’ın Türkiye ile 

ekonomik ve siyasi iliş-
kileri yüzyıllar öncesine 

kadar uzanmaktadır. Şah 
Dönemi’ni takip eden 
yıllarda da karşılıklı ticari 
ilişkiler devam etmiş, 
gümrük vergilerinin karşı-
lıklı olan sınırlandırılmasını 
öngören ve müzakereleri 
on yıl süren Tercihli Ticaret 
Anlaşması 29 Ocak 2014 
tarihinde imzalanmıştır. 
Anlaşmanın imzalanması, 
İran’ın Çin’den sonra ikinci 
büyük ihracat partneri olan 
Türkiye ile sürdürdüğü 
ticari ilişkileri 2015 yılında 
daha da güçlendirmiştir. 

İran’a yönelik ambargo-
ların kaldırılması Türkiye 
tarafından da ilgiyle karşı-
lanmaktadır. Uzun yıllardır 
hali hazırda devam etmekte 
olan iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkiler, ambar-
goların kalkmasıyla daha da 
artacaktır. 

Özellikle İran’ın ban-
kacılık, gıda, turizm, moda, 
perakende, ilaç, vb. hizmet 
ve tüketim sektörlerinde 
Türk iş adamları için önem-
li yatırım fırsatları oluşaca-
ğı öngörülmektedir.

İRAN ÜLKE PROFİLİ (2014) 
Nüfus (Milyon Kişi) 77.8 
Nüfus Artış Hızı (%) 1.3 
GSYİH  (Milyar Dolar) 417 
GSYİH (%) 4.3 
Kişi Başı GSİYH (Milyar Dolar) 5.353 
Enflasyon Oranı (%) 15.5 
İşsizlik Oranı (%) 10.6 
İhracat (Milyar Dolar) 95.7 
İhracatta İlk 5 Ülke Çin, Türkiye, Hindistan, Japonya, G. Kore 
Temel İhracat Ürünleri Petrol, Kimyasal ve Petrokimyasal Ürünler, Otomobil 
İthalat (Milyar Dolar) 61.2 
İthalatta İlk 5 Ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindistan, G. Kore, Türkiye 
Temel İthalat Ürünleri Endüstriyel Hammadde ve Aramadde, Sermaye Malları, Gıda Madd. 
Cari Denge 15.937 
İmalat Sanayi (% GSYİH) 11.8 
Tarım (% GSYİH) 9.3 
Hizmetler (% GSYİH) 52.5 
Sanayi (% GSYİH) 38.2 
Kaynak: IMF, Dünya Bankası 

 
 
 
 
TÜRKİYE- İRAN DIŞ TİCARET PROFİLİ (2014) 
Fasıl adı İhracat 

(Bin $) Fasıl adı İthalat 
(Bin $) 

Kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlar, kıymetli metaller, 
inciler, taklit mücevherci 
eşyası, metal paralar 

820.228 
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen ürünler, 
bitümenli maddeler, mineral mumlar 

8.420.265 

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

483.797 Plastikler ve mamulleri 515.586 

Plastikler ve mamulleri 243.965 Bakır ve bakırdan eşya 225.397 
Ağaç ve ahşap eşya, odun 
kömürü 209.111 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 107.840 

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

163.782 Çinko ve çinkodan eşya 76.997 

Kaynak: TÜİK 
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Uluslararası kredi 
derecelendirme 
kuruluşu Fitch 

Ratings, gelişmekte olan ül-
kelerin pek çok riskle karşı 
karşıya olduklarını ve 2016 
yılında bu risklerin baskısı 
altında kalmaya devam ede-
ceklerini açıklamıştır. Kredi 
derecelendirme kuruluşu ta-
rafından yapılan açıklamada 
gelişen piyasaya sahip ülke 
notlarının, ABD’deki faiz 
artırımı, güçlü dolar, zayıf 
emtia fiyatları, yavaşlayan 
küresel ticaret ve artan 
politik riskler tarafından 
zorlandığı vurgulanmıştır. 
Benzer biçimde Goldman 
Sachs tarafından yapılan 
bir açıklamada Çin öncülü-
ğünde küresel piyasalarda 
görülen dalgalanmaların 
daha da kötüleşebileceği 
belirtilmiştir. 

Bir diğer açıklama ise 
Dünya Bankası tarafından 
yapılmış, Çin büyümesin-
deki yavaşlamanın emtiada 
düşüşe neden olması ve 
Brezilya ve Rusya’da da-
ralmanın sürmesi nedeniyle 
küresel ekonomide zayıflık 
beklendiği belirtilmiştir. 

Bu açıklama doğrultu-
sunda 2016 yılı için küresel 
büyüme tahmini yüzde 
3.3’ten yüzde 2.9’a düşürül-
müştür. 

Brent petrol fiyatları 
ABD’de ham petrol stokla-
rının arttığının anlaşılması 
ve İran’ın ihracatını artırma-
ya hazırlandığını açıklama-
sının ardından 30 Dolar’ın 
altına kadar gerilemiştir.

Fiyatların azalmasından 
Rusya, Kanada, Nor-
veç, Venezuela ve Suudi 
Arabistan’ın başını çektiği, 
petrol rezervi sahibi ülkeler 
yoğun biçimde etkilenmek-
tedir. Petrolün 20 Dolar’ın 
altına kadar gerileyebile-
ceğine yönelik öngörüler 
ise, konuyla ilgili belirsiz-
liklerin devam edeceğini 
göstermektedir.

Küresel imalat PMI 
değeri, Aralık ayında bir 
miktar gerileme ile 50.9 
düzeyinde gerçekleşmiş ve 
son 3 ayın en düşük değeri-
ni almıştır.

aBD
ABD Merkez Bankası 

(FED) tarafından gerçek-

leştirilen faiz artırımının 
ardından, 2016’da ger-
çekleştirilecek diğer olası 
artırımlara yönelik tartış-
malar başlamıştır.  ABD 
eski Hazine Bakanı Larry 
Summers tarafından kade-
meli faiz artırımının devam 
edeceğinin ancak küresel 
ekonominin 2016 yılında 4 
faiz artışını kaldıramayaca-
ğının ifade edilmesi dikkat 
çekicidir. IMF tarafından 
da faiz artışlarının kademeli 
olması gerektiğini, tersi 
bir durumun hali hazırda 
kırılgan olan gelişen ülke 
ekonomilerine zarar verebi-
leceği belirtilmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Aralık ayında 51.2 değerini 
alarak 2012 yılı Ekim ayın-
dan beri en düşük düzeyine 
gerilemiştir.

euRo bölgesi – ab
Zayıf küresel büyüme 

yolundaki belirsizlik-
ler karşısında oldukça 
kırılgan bir yapısı olan 
Euro Bölgesi’nin Avrupa 
Merkez Bankası’nın (AMB) 
ekonomik toparlanmayı 
ve yatırımcının güvenini 

dengeleyen gevşek para 
politikasından faydalandığı 
anlaşılmaktadır.

2015 yılının Aralık 
ayında 15.7 puan olan Euro 
Bölgesi Yatırımcı Güven 
Endeksi bu yılın Ocak 
ayında beklentilerin altında 
kalarak 6.1 puan azalmış ve 
9,6 puana inmiştir. Pera-
kende satışların ise beklen-
tilerin altında kalarak 2015 
Kasım ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0.3 azaldığı 
açıklanmıştır.

Ekonomik güven endek-
sinin ise 2011 yılından bu 
yana en yüksek seviyesine 
ulaştığı açıklanmıştır. Euro 
Bölgesi ekonomik güven 
endeksi Aralık ayında bek-
lenmedik şekilde yükselerek 
Avrupa Merkez Bankası’nın 
(AMB) teşviğinin bölgenin 
kırılganlığının toparlan-
masında etkili olabileceği 
sinyalini vermiştir.

İmalat PMI değeri, 
Aralık ayında hafif bir 
yükselişle 53.2 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

almanya 
Almanya ekonomisinin 

Güçlü dolar
zayıf emtia 

düşük büyüme
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yılın son çeyreğinde yüzde 
0.25’e yakın büyüdüğü 
açıklanmıştır. Böylece 
2014’teki yüzde 1,6’lık 
genişlemenin ardından 
2015’te yüzde 1.7 büyüme 
kaydedildiği anlaşılmak-
tadır. 

Euro Bölgesi’nin en 
büyük ekonomisi olan 
Almanya’nın, Bölgenin 
diğer ülkelerinde görülme-
miş çaptaki teşviklerden 
faydalanmasıyla; işsizli-
ğin rekor düşük seviyede 
seyretmesi ve ücretlerin 
artması sağlanmaktadır. Bu 
olumlu özelliklere, petrolün 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 
37 daha ucuz olması da 
eklenince, iç talep artarak 
ekonomik büyümenin loko-
motifi haline gelmektedir. 

İmalat PMI değeri, 
Aralık ayında son 4 ayın 
en yüksek düzeyi olan 53.2 
değerini almıştır.

japonya
Japonya Başbakanı 

Şinzo Abe tarafından, İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından 
70 yılı aşkın süre geçmesi-
ne rağmen Rusya ile hala 
bir barış antlaşmasının 
bulunmamasının doğru 
olmadığı ve ilişkilerin 
normalleştirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Rusya’nın 
küresel ölçekte ve Türkiye 
ile yaşadığı gerginlikler 
göz önüne alındığında, 
yakın gelecekte Japonya ile 
yeni bir işbirliği sürecine 
girmesinin ekonomik ve 
siyasi açıdan derin etkileri 
olabilecektir.

Ülkenin sanayi üretimi 
Kasım ayında, ihracatın 
beklenenden fazla düşmesi 
ve hanehalkının daha az 
harcama yapmasının etkisi 
ile önceki aya göre yüzde 1 
daralarak, 3 ayın ardından 
ilk kez düşmüştür. Peraken-
de satışlar da aynı ay, yüzde 

2.5 gerilemiştir.
İmalat PMI değeri, Ara-

lık ayında bir önceki aya 
göre bir değişim gösterme-
yerek 52.6 değerini almıştır.

çin
Çin’in ihracatı Aralık 

ayında beklenmedik bir şe-
kilde geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 2.3 oranında 
artarken, ithalattaki yavaş-
lama da daha ılımlı bir hale 
gelmiştir. Bu durum, son 
aylarda zayıflama kaydeden 
Yuan’ın, dünyanın ikinci en 
büyük ekonomisinin dünya 
ticaretinde rekabet gücünü 
artırmış olabileceğine işaret 
etmektedir.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Moody’s tarafından 2016 
yılında Çin’deki ekono-
mik büyümenin yüzde 6,3 
olarak gerçekleşmesinin 
öngörüldüğü belirtilmiştir. 
Moody’s bununla bir-
likte, zayıf Yuan’ın Çin 
ve dünyanın geri kalanı 
için daha geniş ve negatif 
etkileri olabilir uyarısında 
bulunmuştur.  Nobel ödüllü 
iktisatçı Joseph Stiglitz ise, 
tüm olumsuzluklara karşın 
Çin’in çok olumsuz bir 
ekonomik yavaşlama ile 
karşı karşıya olmadığı ve 
toparlanmanın kendini gös-
tereceğini ifade etmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Aralık ayında yine eşik de-
ğerin altında kalmış ve 48.2 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

güney koRe
Kuzey Kore’nin böl-

gesel ve küresel tehditkar 
tavrının devam etmesi 
sebebiyle, Güney Kore 
2016’da askeri harcama-
larını geçen yıla oranla 
yüzde 3.6 artırarak bu yıl 
33.2 milyar dolara yüksel-
teceğini ifade etmiştir. Bu 
bağlamda savunma ekono-

misine yönelik harcamalara 
daha fazla önem verildiği 
anlaşılmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’nda 
Kore Yarımadası’nın Ja-
ponya tarafından işgali se-
bebiyle Japonya’nın Güney 
Kore’den özür dilemesi ve 
8.3 milyon dolarlık yardım 
fonu ödemesi yönünde 
iki ülke arasında anlaşma 
sağlanmıştır. 

İstanbul Sultanahmet’te 
meydana gelen patlamadan 
sonra Güney Kore Dışiş-
leri Bakanlığı tarafından, 
İstanbul’a seyahat uya-
rısında bulunulması, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin 
zedelenebileceği endişeleri-
ne sebep olmuştur.

İmalat PMI değeri, 
Aralık ayında eşik düzeyin 
üzerine çıkarak 50.7 değeri-
ni almıştır.

hindistan
Uzmanlara göre yine 

yılda küresel ekonomi-
yi şekillendirecek en 
önemli trendlerden biri 
Hindistan’ın yükselişi 
olacaktır. Büyüme hızının 
yatırım teşvikleri, reformlar 
ve demografik yapı saye-
sinde Çin’i geride bırakarak 
yüzde 7.3 olacağı beklen-
mektedir.

Hindistan Hükümeti’nin 
2015 yılında dış yatırıma 
dair kısıtlamaları gev-
şetmesiyle birlikte, bu 
ülkeye yatırım yapan Çinli 
firmaların sayısının giderek 
arttığı kaydedilmektedir. Bu 
bağlamda, Çin’in dış yatı-
rımlar açısından yeni hedef 
kitlesinin Hindistan olduğu 
anlaşılmaktadır.

İmalat PMI değeri, 
Aralık ayında gerileme 
göstererek 49.1 değerini 
almıştır.

bRezilya 
Uzmanlar tarafından 

Brezilya ekonomisinin 
2016 yılında 1901 yılından 
bu yana en sert daralma 
beklenmektedir. Daha 
açık bir ifadeyle, Brezilya 
ekonomisi, siyasi kriz orta-
mında ekonomik faaliyetin 
ve güvenin azalması ile 
birlikte, daha önce tah-
min edilenden daha fazla 
daralacak ve 1901’den bu 
yana en derin resesyonunu 
yaşayacaktır.

Ülke genelinde yatı-
rım yapılabilir seviyede 
kredi notuna sahip şirket 
sayısının 2016’da daha da 
azalabileceği belirtilmiştir. 
Ülkenin kredi notunun, 
2015’te iki kurum tarafın-
dan yatırım yapılabilir dü-
zeyin altına düşürülürken, 
200’den fazla şirketin kredi 
notunun da ülke notuyla 
aynı kaderi paylaştığı açık-
lanmıştır. 

Bu durum sebebiyle, 
Brezilya’da artık sadece 14 
yatırım yapılabilir seviyede 
nota sahip şirket kaldığı 
belirtilmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Aralık ayında bir önceki 
aya göre hafif bir yükselişle 
45.6 değerini almıştır.

Rusya
Rusya Merkez Bankası 

tarafından giderek artan 
enflasyon riskinin tahmin 
edilenden daha sıkı para 
politikasına neden olacağı 
belirtilmiştir.

Yakın geçmişte krizin 
en kötü döneminin geride 
kaldığının açıklanmasına 
rağmen, süregelen olumsuz 
gelişmeler itibariyle, Rusya 
Başbakanı Medvedev tara-
fından ekonomide en kötü 
senaryoya hazır olunması 
gerektiği söylenmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Aralık ayında eşik değerin 
altına düşerek 48.7 düze-
yinde gerçekleşmiştir.
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Ekonomi politikalarının odağında 
harcamalar olduğundan, dünya ekonomileri 
iç tüketim harcamaları ve ihracata bağlı 
olarak gelişmekte ve büyümektedirler. 
Tüketici güvenindeki iyimserlik harcama 
yapma isteğini ve borca girme eğilimini 
yükseltebilmekte, kötümserlik ise tüketicilerin 
harcamalarını kısmalarına ve mali durumlarını 
yeniden gözden geçirmelerine neden 
olabilmektedir. Tüketiciler güvenlerini 
kaybettiklerinde harcamalarını azaltarak daha 
az ürün satın almaktadırlar. Tüketiciye satılan 
ürünler azaldıkça fabrikaların ürettikleri 
ürünler de azalmaya başlar, üretim seviyesi 
geriler. Bu da istihdamın azalmasına, Gayri 
Safi Yurtiçi Hâsılanın (GSYİH) azalmasına ve 
ekonomide durgunluk oluşmasına neden olur. Bu hususlar 
birlikte değerlendirildiğinde görülüyor ki ekonomide 
tüketici davranışları ekonominin gelecek tahminleri 
için girişimci, sanayici ve karar alıcılar için önemli bir 
göstergedir.

Tüketici güveni, tüketicilerin finansal kararlarını 
şekillendiren ekonomik hayatın ne kadar sağlıklı işlediğine 
ve işleyeceğine ilişkin beklentilerinin ölçüsü olarak 

tanımlanabilir. İnsanlar ekonomiye bakış 
açılarını harcama ve tasarruf eğilimleri ile 
ifade ederler. Sorgulanan bu hususların 
günlük yaşama olan etkisini şu şekilde 
açıklayabiliriz. Diyelim ki tüketici bir 
ürün almayı düşünüyor ve bunun için 
yeterli birikimi de bulunmaktadır. Ülke 
ekonomisi ve buna bağlı olarak kendi 
ekonomik durumu ile ilgili endişeleri varsa 
bu harcamayı yapmaktan vazgeçebilir ya 
da harcama yapma isteği azalabilir. Çünkü, 
yapacağı harcama ile ilgili de endişeleri 
ortaya çıkar özetle yeteri kadar güvene 
sahip değildir.

TÜİK Aylık Tüketici Eğilim Anketi 
(TEA) ile tüketicilerin kişisel mali 

durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum 
değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile 
yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin 
ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu anket hanelere aylık 
olarak uygulanıp yüz yüze görüşme yöntemi ile veri 
derlenmektedir. Tüketici Güven Endeksi (TGE) 0 ile 200 
aralığında değer almaktadır. Endeksin 100’den büyük 
olması tüketici güveninde iyimser durum 100’den küçük 

Satın alma eğiliminin 
üreticiler üzerine etkisi

TÜİK Aylık Tüketici Eğilim Anketi (TEA) ile tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel 
ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile 

yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlamaktadır.

Süheyla Deniz 
İstatistikçi

TÜİK İzmir Bölge Md.’lüğü

2008-2014 Sanayi Üretim Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi Yıllık Ortalama Değerleri 

 

R** = 0.44; p***= 0.000<0.05 
**Korelâsyon katsayısı, ***İstatistiksel anlamlılık değeri 
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olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu 
göstermektedir.

Bu ankette tüketicinin geçen 12 aylık dönemde 
Türkiye’nin genel ekonomik durumuna ilişkin 
değerlendirmesi ve gelecek dönemle ilgili beklentisi, 
işsiz sayısı değişimine ait beklentisi, mevcut dönemin 
dayanıklı tüketim malları satın almak için uygunluğuna 
ilişkin düşüncesi, mevcut dönemin tasarruf etmek için 
uygunluğuna ilişkin düşüncesi, geçen 12 aylık dönemde 
tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşüncesi, gelecek 
12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının ve ücretlerin 
değişimine ilişkin beklentisi ve harcama yapma ya da 
tasarruf etme ihtimali sorgulanmaktadır.

Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) ise ekonomide meydana 
gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların 
kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerinin 
ölçülebilmesi için hesaplanmaktadır. Aylık Sanayi Üretim 
Araştırması aracılığıyla veriler işyerlerinden aylık olarak 
derlenmektedir. 

Sanayi Üretim Endeksinde, Madencilik ve 
Taşocakçılığı, İmalat ile Elektrik, Gaz, Buhar 
ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektörleri 
kapsanmaktadır. Üretim Miktarı (fason üretim hariç), 
Üretim Değeri, Satış Miktarı (ticari mal satışı hariç), 
Satış Değeri, İşyeri Çıkış Fiyatı-(Üretici Satış Fiyatı) 
değişkenleri kullanılarak endeks hesaplanır.

Arındırılmamış veriler, bünyesinde mevsimsel 
etkilerden ve/veya ay içindeki gün sayısı değişiminden 
kaynaklanan, hatta ay/yıl içindeki tatil günü sayısı 
değişiminden kaynaklanan periyodik etkiler 
barındırmaktadır. Diğer taraftan, tek dönemlik sert 
düşüşler/yükselişler yaşanmasından kaynaklanan düzensiz 
hareketleri de barındırmaktadır. Bu noktadan hareketle, 
arındırılmamış verilerin herhangi bir ay/dönemindeki 
değerini, geçmiş dönemleri ile kıyaslamak yorum 
eksikliklerine sebep olmaktadır. 

Bu yüzden Sanayi Üretim Endeksi’ne ait seri 

oluşturulurken Takvim ve Mevsim Etkilerinden 
Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi verileri kullanılmıştır.

Tüketici Güven Endeksi ve Sanayi Üretim Endeksi 
arasında bir etkileşim olduğu düşüncesi ile yola çıkılarak 
geriye dönük 7 yıllık veriler karşılaştırılmıştır. 2008-2014 
yılları arasında TÜİK tarafından her ay açıklanan Tüketici 
Güven Endeksi ve Aylık Sanayi Üretim Endeksi serilerinin 
ilişkisi %95 güvenle ve Pearson Korelasyon Analizi ve 
Regresyon Analizi ile araştırılmıştır.

Analiz sonucunda bu iki değişken arasında çok kuvvetli 
olmasa da pozitif yönde (birlikte artan ya da birlikte 
azalan) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
(R** = 0.44; p***= 0.000<0.05) Yani satın alış ya da satın 
alma isteği arttıkça üretim de artar varsayımı son 7 yıllık 
Türkiye ekonomisinde doğrulanmıştır.

Korelâsyon analizinde bulunan anlamlı ilişkiyi daha net 
ortaya koymak adına yapılan Regresyon Analizi sonucunda 
SÜE= 79.13+ (0.46 x TGE) ;  R2 =0.192 şeklinde bir 
denklem elde edilmiştir. Bu denklem için yapılabilecek 
yorumlar şu şekilde sıralanabilir:
l Son 7 yıl verilerine göre herhangi bir ayda TGE hiç 
değişmeden sabit kalsaydı bile yine de mevcut ihtiyacı 
karşılamak ya da ihraç etmek amacıyla üreticiler tarafından 
SÜE’ni 79.13 değerine ulaştıracak düzeyde bir üretim 
gerçekleşecekti, 
l Son 7 yıl verilerine göre TGE değerindeki bir birimlik 
bir artış/azalış olduğunda SÜE değerinde de 0.46 birimlik 
bir artış/azalış meydana gelmiştir,
l Son 7 yıl verilerine SÜE değerindeki değişimin %19’u 
(R2 =0.192) TGE değişimine bağlı olarak gerçekleşmiştir, 
kalan %80’lik değişimin hangi değişken veya değişkenler 
tarafından açıklanabileceğinin başka çalışmalarda 
araştırılması önerilmektedir. 

Çalışmada elde edilen bulgular ve değerlendirmeler 
yazarın kişisel görüşleri olup,

Türkiye İstatistik Kurumu’nu bağlamamaktadır.
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Arındırılmamış 
Sanayi Üretim 
Endeksi, bir önceki 

yılın aynı ayına göre 2015 
yılı Kasım ayında yüzde 
3.6 oranında artış gösterdi. 
Takvim etkisinden arındırıl-
mış Sanayi Üretim Endeksi 
yıllık bazda yüzde 3.5 
oranında artarken; madenci-
lik ve taşocakçılığı sektörü 
yüzde 6.6 oranında azaldı, 
imalat sanayi sektörü yüzde 
4.3 oranında ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü 
de yüzde 2.4 oranında arttı. 
Sanayi üretiminde artış 
beklentisi yüzde 4.3 seviye-
sindeydi. Önceki ay sanayi 
üretimi yüzde 4.6 artmıştı.

Ana sanayi gruplarından 
2015 yılı Kasım ayında 
mevsim ve takvim etki-
sinden arındırılmış Sanayi 
Üretim Endeksi’nde, bir ön-
ceki aya göre en yüksek dü-
şüş; yüzde 6.5 ile dayanıklı 
tüketim malları imalatında 
gerçekleşti. İmalat sanayi-
nin alt sektörlerine baktı-
ğımızda; aynı dönemde en 
fazla azalış ise, yüzde 15.0 
ile diğer ulaşım araçlarının 
imalatında yaşandı. Bu aza-
lışı, yüzde 12.9 ile makine 
ve ekipmanların kurulumu 
ve onarımı imalatı ve yüzde 

10.8 ile temel eczacılık 
ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin ima-
latı izledi. En yüksek artış; 
yüzde 3.6 ile diğer metalik 
olmayan mineral ürünlerin 
imalatında gerçekleşti. Bu 
azalışı, yüzde 3.3 ile deri ve 
ilgili ürünlerin imalatı ve 
yüzde 3.2 ile başka yerde 
sınıflandırılmamış makine 
ve ekipman imalatı izledi.

Sanayi üretimi Kasım’da beklenti altında
KASIM 2015 Takvim Etkisinden Mevsim ve Takvim 

Etkisinden 

(2010=100) Endeks Endeks Endeks

Toplam Sanayi 130,0 3,6 129,7 3,5 125,4 -0,9
Madencilik ve 110,0 -6,6 108,8 -6,6 105,0 -3,8

133,0 4,4 132,9 4,3 127,2 -0,7

Elektrik, Gaz, 
119,7 2,4 118,8 2,4 123,6 -0,7

125,500

130,500

112,300
110,800

127,200

125,400

123,300

131,00

119,200

124,700

119,200

130,00

124,700

127,300

109,900 109,800

126,500

123,200 123,400

128,300 124,500

122,900

130,400

131,500
129,700

107,00

112,00

117,00

122,00

127,00

132,00

SUE-Toplam Sanayi Endeksi

KASIM 2015 Takvim Etkisinden Mevsim ve Takvim 
Etkisinden 

(2010=100) Endeks Endeks Endeks

Toplam Sanayi 130,0 3,6 129,7 3,5 125,4 -0,9
Madencilik ve 110,0 -6,6 108,8 -6,6 105,0 -3,8

133,0 4,4 132,9 4,3 127,2 -0,7
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2015 yılı Aralık ayında Kapasite Kullanımı yüzde 
75.8 oranında gerçekleşerek azda olsa bir azalış 
gösterdi.

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı yüzde 89.2, kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 
ile tütün ürünleri imalatı yüzde 83.9, bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin imalatı yüzde 83.3, 
motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler 
(yarı römork) imalatı yüzde 82.2 ile 2015 yılı Aralık 
ayını en yüksek kapasite ile kapatan sektörler oldu.

Aralık’ta kapasite düştü
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Cari işlemler açığı, 
2015 yılı Kasım 
ayında 2.1 milyar 

dolar ile piyasa beklen-
tilerinin biraz üzerinde 
gerçekleşti. Ocak-Kasım 
2015 döneminde ise yüzde 
29.7 oranında azalan cari 
açık 27.8 milyar dolar 
olarak kaydedilirken; 
12 aylık kümülatifte ise, 
Eylül 2010’dan bu yana en 
düşük seviyesi olan Kasım 
2015’de 34.7 milyar dolara 
geriledi.

2015 yılında enerji 
fiyatlarındaki aşağı yönlü 
seyrin ithalatı sınırlandır-
ması ve Kasım ayında yıllık 
altın ithalatında yaşanan 
düşüşle birlikte dış ticaret 
açığında yüzde 55’e yakın 
geçen yılın aynı ayına 
göre daralma yaşandı. Bu 
bağlamda cari dengede-
ki iyileşmede dış ticaret 
açığındaki bu daralama 
etkin rol oynadı. Jeopolitik 
risklerdeki artış ve Rusya 
ile yaşanan sorunlar nede-
niyle turizm gelirlerindeki 
yaşanan daralma cari açık 
üzerinde etkili oldu.

Net doğrudan yatırımlar 
2015 yılı Kasım ayında 

92 milyon ile cari açığa 
sınırlı da olsa katkı sağladı. 
Ancak, 2015 yılı Ocak-Ka-
sım döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
90’ana yakın bir artışla    
9.2 milyar dolar seviyesine 
ulaştı.

Portföy yatırımlarında 
2015 yılı Kasım ayında 
3.1 milyar dolar, 2015 yılı 
Ocak-Kasım döneminde 
14.8 milyar dolarlık serma-
ye çıkışı oldu.

Rezerv 
varlıklar 2015 
yılı Kasım 
ayında 212 
milyon dolar 
seviyelerine 
gerilerken, net 
hata noksan 
kaleminde ise, 

2015 yılı Kasım ayında 203 
milyon dolar sermaye girişi 
kaydedildi. 2015 yılı Ocak-
Kasım döneminde 11.9 
milyar dolar ile net hata 
noksan cari açığın finans-
manına en büyük katkıyı 
sağlayan kalem oldu.

Enerji fiyatlarındaki 
düşük seyrin devam ederek 
ithalatı azaltma yönünde 
etkilemesi ve Avrupa’ya 
ihracatın güçlenmesiyle cari 

açıktaki iyileşmenin devam 
edeceği öngörülüyor. Bu-
nun yanı sıra, yaşanan terör 
olaylarının da etkisiyle risk 
algısının yükselmesi, gü-
vensizlik ortamı, Rusya ile 
yaşanan sıkıntıların gelecek 
yılda dış ticaret ve turizm 
gelirleri üzerinde olumsuz 
etki yaratarak cari açık 
üzerinde olumsuz yansıma-
lara sebep olacağı tahmin 
ediliyor.

Cari açık 
Kasım’da 
arttı, 
yıllıkta 
düştü

(Milyon Dolar) 20152014 2015
-5.794 -2.105 -34.741

SERMAYE HESABI -1 0 -7
-8.924 -1.902 -23.975

       820 -92 -10.099
       -3.281 3.076 13.637
       -7.266 -4.674 -16.693
       803 -212 -10.820
Net Hata ve Noksan -3.129 203 10.773
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Yaz aylarında 
ürün bolluğu-
nun Kasım’daki 

uçak krizinin ardından 
Rusya’dan geri dönen 
sebze-meyvenin enflasyonu 
düşüreceğine dönük beklen-
ti boş çıktı. Döviz kurlarına 
hassas gruplardaki artışların 
sürmesi ve giyim grubunda 
mevsimlik indirimlerin 
sınırlı kalması, Aralık ayın-
da enflasyonu tahminlerin 
üstüne taşıdı. 

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2015 
yılı enflasyon verilerini ve 
Aralık ayı enflasyon ra-
kamlarını açıkladı. Tüketici 
enflasyonu 2015 yılında 
gıda fiyatlarındaki yüzde 
10.87’lik artışın da etkisiyle 
0.6 puan yükselerek yüzde 
8.81 oldu. Aralık ayı enflas-
yonu ise yüzde 0.21 olarak 
gerçekleşti. Üretici fiyat-
ları Aralık ayında yüzde 
0.33 gerilerken, yıllık artış 
2014’e göre 0.6 puan azaldı 
ve yüzde 5.71 seviyesinde 
kayda geçti.

Çekirdek enflasyon 
olarak tanımlanan özel 
kapsamlı TÜFE göster-
gelerinden ‘H’ Aralık’ta 
yıllık olarak yüzde 8.94’ten 
9.27’ye, ‘I’ ise yüzde 
9.22’den 9.51’e yükseldi.

Enflasyon sepetinde 
yüzde 24.25 ağırlığı bulu-
nan gıda ve alkolsüz içe-
ceklerde aylık artış ise 1.24 
gibi yüksek bir oranda sey-
retti. Yıllık enflasyon yüzde 
13.23 ile en fazla lokanta 
ve otellerde gerçekleşirken, 
fiyatlar eğlence ve kültürde 
yüzde 11.56, çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 11, ev 
eşyasında yüzde 10.95 arttı.

Analistler, Kasım 
ayında yüzde 0.67 yükselen 

enflasyonun Aralık’ta yüzde 
0.09 düşmesini bekliyordu. 
Yıl sonu enflasyon beklen-
tisi ortalaması yüzde 8.49 
seviyelerindeydi. Merkez 
Bankası (TCMB), Ekim 
ayında açıkladığı yılın son 
enflasyon raporunda 2015 
sonu enflasyon tahminini 
bir puanlık artışla yüz-
de 7.9’a yükseltmişti. 
TCMB’nin 2016 sonuna 
ilişkin enflasyon tahmini ise 
yüzde 6.5 seviyesinde.

aRalık fiyatlaRı
TÜİK’in açıklamasına 

göre; TÜFE’de (2003=100) 
Ana harcama grupları 
itibariyle 2015 yılı Aralık 
ayında endekste yer alan 
gruplardan ev eşyasında 
yüzde 0.53, çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 0.45, ko-
nutta yüzde 0.43 ve lokanta 
ve otellerde yüzde 0.33 artış 
gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş 
gösteren grup yüzde 1.98 
ile giyim ve ayakkabı oldu. 
Ana harcama grupları 
itibariyle 2015 yılı Aralık 
ayında endekste yer alan 
gruplardan ulaştırmada 

yüzde 0.57, haberleşmede 
yüzde 0.22 ve eğlence ve 
kültürde yüzde 0.17 düşüş 
gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış 
yüzde 13.23 ile lokanta ve 
oteller grubunda gerçek-
leşti. TÜFE’de, bir önceki 
yılın aynı ayına göre eğlen-
ce ve kültür (yüzde 11.56), 
çeşitli mal ve hizmetler 
(yüzde 11), ev eşyası (yüz-
de 10.95), gıda ve alkolsüz 
içecekler (yüzde 10.87) 
artışın yüksek olduğu diğer 
ana harcama grupları oldu.

Aralık 2015’te endekste 
kapsanan 426 maddeden 54 
maddenin ortalama fiyat-
larında değişim olmazken, 
253 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 119 mad-
denin ortalama fiyatlarında 
ise düşüş gerçekleşti.

üRetici fiyatlaRı 
yüzde 5.7 aRttı
Yurt içi üretici fiyat 

endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 
yılı Aralık ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0.33 düşüş, 
bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 5.71 artış ve 
12 aylık ortalamalara göre 

yüzde 5.28 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE yıllık bazda 

madencilik sektöründe 
yüzde 0.69 gerilerken, su 
temininde yüzde 19.85, 
imalat sanayinde yüzde 
6.38, elektrik sektöründe ise 
yüzde 0.19 artış gösterdi. 
Ana sanayi gruplarına göre 
yapılan değerlendirmede 
ise dayanıklı tüketim malı 
fiyatları yüzde 12.48 artar-
ken, sermaye mallarında 
yüzde 10.08, dayanıksız 
tüketim mallarında yüzde 
6.73, ara malında yüzde 
5.69 arttı. Bu dönemde 
enerji fiyatları ise yüzde 
2.57 geriledi.

en yüksek aRtış 
izmiR’de
TÜFE’de (2003=100) 

2015 yılı Aralık ayında, İs-
tatistiki Bölge Birim Sınıf-
laması (İBBS) 2. Düzey’de 
bulunan 26 bölge içinde, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
en yüksek artış yüzde 9.83 
ile TR31 (İzmir) bölgesinde 
ve 12 aylık ortalamalara 
göre en yüksek artış yüzde 
8.31 ile TR31 (İzmir) böl-
gesinde gerçekleşti.

2015 enflasyonu % 8.81 oldu

% TÜFE -ÜFE YD-ÜFE
2014 2015 2014 2015 2014 2015
8,17 8,81 6,36 5,71 2,63 20.01.2016
8,85 7,67 10,25 5,28 12,78 20.01.2016
-0,44 0,21 -0,76 -0,33 0,32 20.01.2016
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İşsizlik oranı Ekim’de 
yüzde 10.5’e yükselir-
ken işsiz sayısı 3 milyon 

147 bine çıktı. 
Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun açıkladığı 
verilere göre işsizlik oranı 7 
ayın zirvesinde. TÜİK işsiz-
likteki geçici etkileri orta-
dan kaldırmak için mevsim 
etkilerinden arındırılmış 
işsizlik verileri açıklıyor. 
Ekim ayında mevsim etki-
lerinden arındırılmış işsizlik 
oranı da yüzde 10.6 ile son 
11 ayın en yükseğine ulaştı. 
İşsizlik oranı erkeklerde 
yüzde 9.3, kadınlarda yüzde 
13.2 olarak kaydedildi. 
Genç nüfusta işsizlik yüzde 
19.3 oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsiz sayısı ise 
3 milyon 180 bin oldu.

İşsizlikte son 6 yıldır 
Ekim aylarında yükseliş 
yaşanmıyordu. Yükse-
lişte en büyük etki tarım 
istihdamında Eylül’e göre 
yaşanan azalma. Hem arın-
dırılmamış hem de mevsim 
etkilerinden arındırılmış 
verilerde Eylül ayına göre 
tek istihdam kaybı tarımda 
yaşandı. Analistler asgari 
ücret zammı ile Suriyelilere 
verilecek çalışma izninin 
işsizlik verilerinin artışında 
etkili olacağı fikrinde.

Mevsim etkilerinden 

arındırılmış istihdam 
Eylül’e göre 39 bin kişi 
azalarak 26 milyon 772 
bin kişi olarak gerçekleşti. 
İstihdam oranı 0.1 puanlık 
azalış ile yüzde 46.1 oldu. 
Mevsim etkilerinden arın-
dırılmış işsiz sayısı Eylül’e 
göre 56 bin kişi artarak       
3 milyon 180 bin kişi olarak 
gerçekleşti. Mevsim etkile-
rinden arındırılmış işgücüne 
katılma oranı yüzde 51.5 
olarak gerçekleşti.

Ekonomik faaliyete 
göre istihdam edilenlerin 
sayısı, tarımda 93 bin kişi 
azalırken, sanayide 36 bin, 
hizmette 16 bin, inşaatta ise 
2 bin kişi arttı.

718 bin kişiye 
istihdam
2008 küresel krizinin ar-

dından 6.5 milyon istihdam 
yaratan Türkiye, geçen yıl 
yaşanan tüm olumsuzlukla-
ra rağmen yine de istihdam 
yaratmayı sürdürdü. 

TÜİK tarafından açık-
lanan rakamlara göre, 2014 
yılı Ekim ayı sonunda 26 
milyon 138 bin kişi olan 
istihdam sayısı, 2015’in 
aynı döneminde 718 bin 
kişilik artışla 26 milyon 856 
bine çıktı. 

Aynı dönemde toplam 
işgücü 822 bin kişilik artış-
la 30 milyonu aştı. 

İşsizlik mevsimi
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istihdamın gelişimi (bin kişi, 15+ yaş)

Suriyeliler başta olmak üzere geçici koruma 
sağlanan tüm yabancıların çalışma izinlerini içeren 
yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma 
İzinlerine Dair Yönetmelik’e göre yabancılar, Türkiye’de 
çalışma izni olmadan çalışamayacak. Bir iş yerinde 
çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, aynı iş 
yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde 10’unu 
geçemeyecek. İşçilere asgari ücretin altında ücret 
ödenmeyecek. Tarım ve hayvancılık sektörlerinde 
çalışan yabancılar izinden muaf tutulacak.Geçici 
koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt 
tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvuruda 
bulunabilecek. Çalışma izni başvuruları, geçici koruma 
sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından 
“e-Devlet” üzerinden yapılacak. Bağımsız çalışma izni 
hakkı bulunanlar kendi adına başvurabilecek.

Suriyeliye çalışma izni



n Gösterge sayfaları EBSO Araştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
BÜYÜME 2010 2011 2012 2013 2014 2015/III
GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) 731.608 774.188 785.721 821.937 800.107 184.169

la) (%) 9,2 8,8 2,2 4,2 2,9 4,0
13,6 10 1,8 3,7 3,7 1,3
2010 2011 2012 2013 2014 Eki.15

22.594 24.110 24.821 25.524 25.933 26.856
41,3 43,1 43,6 44,0 45,5 46,2

3.046 2.615 2.518 2.747 2.853 3.147
11,9 9,8 9,2 9,7 9,9 10,5
14,8 12,4 11,5 12,0 12,0 19,3

ENFLASYON (%) 2010 2011 2012 2013 2014 Ara.15
- 8,51 11,07 6,17 4,48 10,29 5,71

YD- - 14,65 3,49 6,57 13,12 10,86
8,58 6,45 8,94 7,49 8,85 8,81
2010 2011 2012 2013 2014 Oca.-Kas. 2015

113.883 134.907 152.462 151.803 157.643 132.194
thalat 185.544 240.842 236.545 251.661 242.184 189.219

-71.661 -105.863 -84.083 -99.858 -84.540 -57.025
-45.420 -75.082 -48.497 -64.940 -45.846 -27.837

2010 2011 2012 2013 2014 Oca.-Kas. 2015
60.241 52.384 57.822 96.048 62.021 90.655
3.956 4.213 4.234 4.906 4.055 3.959

KURULAN- (Adet) 2010 2011 2012 2013 2014 Oca.-Ara. 2015
102.913 114.872 107.219 108.930 126.635 114.691
43.363 56.121 47.978 37.273 39.051 32.762

YATIRIMLAR 2010 2011 2012 2013 2014 Oca.-Eki. 2015
3.250 4.333 4.265 3.780 4.692 4.146

ilyon $) 6.221 14.146 10.126 9.298 8.447 9.304
2010 2011 2012 2013 2014 Eki.15
-92 -122 -139 -174 -175 -174

BORÇLANMA (Milyar $) 2010 2011 2012 2013 2014 2015/III
292 304 339 389 402 407

Kamu 89 94 104 116 118 114
Özel 191 200 228 268 282 290

2010 2011 2012 2013 2014 2015/III
119,7 126,8 139,6 155,9 167,4 211,5

Takv. Etk. 2010 2011 2012 2013 2014 Kas.15
Toplam Sanayi 12,4 9,7 2,5 3,4 3,5 3,5

14 10,1 2,2 4,4 3,1 4,3
2010 2011 2012 2013 2014 Ara.15
72,6 75,4 74,2 74,6 74,4 75,8

G 2010 2011 2012 2013 2014 Ara.15
Reel Kesim Güven Endeksi 106,4 97,2 106,3 108,1 107,1 102,2
Tüketici Güven Endeksi 90,9 92 75,8 76 72,5 73,6
Ekonomi Güven Endeksi - - 104,2 107,9 94,1 100,8

2010 2011 2012 2013 2014 Kas.15
Sanayi Ciro Endeksi 100 129,9 140,1 153,1 172,7 197,9

2010 2011 2012 2013 2014 Oca.-Ara.15
Bütçe Dengesi -40.081 -17.783 -28.791 -18.449 -22.666 -22.606
PROTESTOLU SENET 2010 2011 2012 2013 2014 Oca.-Kas.15
Pr 1.216 919 1.075 1.091 1.004 911

5.769 4.902 6.949 7.494 8.221 8.850
2010 2011 2012 2013 2014 Oca.-Ara.15
860 581 943 748 673 775

Çek Adedi (Bin Adet) 505 298 400 289 216 165
2010 2011 2012 2013 2014 18.01.2016

BIST 100 Endeksi 59.567 60.195 64.982 77.314 76.306 71.040
Euro/$ 1,33 1,39 1,29 1,33 1,33 1,09






