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Maalesef yapamıyoruz...

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

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.

5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

T: 0232 458 58 09
info@teknofset.com
www.teknofset.com
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1967’den
GÜNÜMÜZE
Projelerinize uygun 

kaliteli ve ekonomik 

ürünleri tek çatı altında 

sizler için üretmekteyiz.

www.savasyangın.com.tr

Karacaoğlan Mahallesi 6171 Sok. No:4/B Işıkkent BORNOVA TÜRKİYE
Tel : 0(232) 472 17 59 / 472 17 60  -  Fax : 0(232) 472 08 17 

bilgi@savasyangin.com.tr       

50.YIL
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Sahibi
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender YORGANCILAR

Sorumlu Müdür
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

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

Yayın Sorumlusu
Mehmet Ali SÜTLÜ

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

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

Yerel süreli yayın
Baskı Tarihi: 29 Ocak 2018

18 İzmir’e ‘Model Fabrika’ geliyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
2018 yılının sadece ekonomide değil 
her alanda atılım yılı olmasını diledi.

Grafik - Baskı Öncesi

5632 sokak no: 26 çamdibi / izmir
tel : 232 458 58 09
faks : 232 458 54 04
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2018 atılım yılı olsun

Sektör bazlı kümelenmenin 
başarılı örneği: MPİOSB

Gençlerin iş bulması için
“1 senden 1 benden”

Sanayicinin gündemi
sektörler ve ekonomi

2018 fırsatlar yılı olacak

KOBİ’ler büyük 
dönüşüme hazırlanıyor

Attaroğlu’ndan meclis
temennileri

2017 enflasyonu
yüzde 11.92

Ege ihracatı 2017’de
hedefi 12’den vurdu

Temel ekonomik göstergeler

Önce ve daima vatan

İzmir’e ‘Model Fabrika’ geliyor

İşçi-işveren anlaşmazlıklarında 
arabuluculuk dönemi

Ambalaj atıklarına
geri kazanım ayarı

Küresel ekonomi 
büyüme trendinde

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye
2017 büyüme revizyonu

Akıllı bina ve şehirlerle
yüzde 40’ı aşan verimlilik

Yorgancılar’dan ekonomi
ve dijitalleşme uyarıları

Sanayi üretimi beklentilere
paralel arttı

Kamudan yatırımlar için 
2018’de 88 milyar TL



İzmir’de tutkunun
yeni bir adresi var:
Vosmer Bornova

Yıllardır kazandığımız tecrübe ve memnuniyetinizi ön planda tutan güler yüzlü ve
deneyimli ekibimizle şimdi Bornova’dayız. Dijital teknolojilerle donatılmış
yeni Audi showroom’umuzda size en iyi satış ve satış sonrası hizmeti sunmak,
Audi tutkusunu en mükemmel şekilde yaşatmak için hazırız.
Fark yaratan hizmet anlayışımızla tanışmanız için sizi de
Vosmer Bornova’ya bekliyoruz.

Yunus Emre Mah. 7523 Sok. No: 2 35060 Bornova/İzmir
Tel: (232) 463 50 75
Vosmer bir Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. yetkili satıcısıdır.

Vosmer
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2017 yılını tek bir cümle ile özetlediğimizde, “2017 
telafi yılıydı” diyebiliriz. Hain darbe girişiminden 
kaynaklı bozulan ekonomik göstergelerimiz için bir 
toparlanma, kamu düzeninde yeniden yapılanma ve 
arınma yılıydı. 

“2018 yılının da atılım yılı” olmasını yürekten 
diliyorum. Bunun duygusal bir talep olmasının yanı 
sıra, bazı somut gerekçelere de dayandırarak yüksek 
sesle dillendiriyorum.

Bu gerekçeleri biraz açalım:
Öncelikle “Eğitimde Atılım Yılı” olsun istiyorum. 

Çünkü, her dönem değişen eğitim sistemi ve Milli 
Eğitim Bakanı, uluslararası sınavlardaki çocuklarımızın 
başarısızlığı, eğitim altyapısının teknoloji ve sanayideki 
dönüşümün dışında kalması, atıl bölümlerin çok, 
geleceğin mesleklerine dair bölümlerin yok denecek 
kadar az olması, ara eleman sıkıntısının önerilerimize 
rağmen çözülemiyor olması ve Sanayi 4.0’ın 
gerektirdiği değişimler gibi birçok sebeplerden ötürü 
eğitimde yeni bir atılıma ivedilikle ihtiyacımız var.

“Ekonomide Atılım Yılı” olsun. Telafi yılı olan 
2017’nin ardından, 2018’de ivme kaydedebilmemiz 
için, mevcut kırılganlıklarımızın yanında, KOBİ’lerimizin 
teknolojik gelişmeleri takibini ve dijital altyapılarını 
iyileştirmelerini sağlayacak bir sistemin kurgulanması, 
tükettiğinden daha fazla üreten bir yapının 
oluşturulması, küresel ekonomide 2018 yılında %20 
artması beklenen e-ticaret pastasından daha fazla 
pay alınması, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu 
görüşmelerinin yeniden başlaması, istihdam yaratan 
büyümenin sağlanması son derece önem taşımaktadır.

“Dış Politikada Atılım Yılı” olsun. Özellikle son 
1,5 yıldır dış politikada yaşanan sorunlar, OHAL’in 
devam ediyor olması, Türkiye’ye dair dünya genelinde 

olumsuz bir algı yaratmıştır. Olumsuzluklar, turizmden, 
ekonomiye, vize alımından gurbetçilerimizin rahatsız 
edilmesine kadar gözlenmiştir. Türkiye-AB katılım 
müzakerelerinin başlamasını,  ABD ve Almanya 
ile yaşanan gerginliklerin 2018 yılında yerini ülke 
menfaatleri doğrultusunda daha sağduyulu ve yapıcı 
bir ilişkiye bırakmasını diliyoruz. Böylelikle, ihracat 
ve özellikle de doğrudan yabancı yatırım verilerimiz 
olumlu etkilenecektir. 

Küresel ekonomiye baktığımızda; toparlanan 
bir Avrupa Birliği ve verileri güçlenen ABD ile varlık 
alımlarının azaltılmaya başlanması, likiditeyi daraltırken 
finansmana erişimi de güçleştirecektir. Diğer yandan; 
korumacı adımlar, siyasi ve askeri gerginlikler, ayrılıkçı 
söylemler 2018 yılını daha da önemli kılmaktadır. 
Küresel iklimdeki bozulma ve siber saldırılar 
gündemdeki yerini yine koruyacaktır.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda; 17. büyük 
ekonomi olan güzel ülkemizde siyasi tansiyon 
ile birlikte göstergelerde zaman zaman gel-
git’ler yaşayabiliriz. Her biri akılcı politikalarla 
düzeltilebilecek, telafi edilebilecek konulardır. 

“Birlik ve Bütünlüğümüzde Atılım Yılı” olsun 
ki,  jeopolitik riskler karşısında kardeşliğimizi, 
değerlerimizi, mezhebimizi sorgulamadan, küresel 
güçler karşısında ortak paydamız olan ülkemizi 
birliktelikle, ev ödevlerimizi yerine getirerek, ilk 
10 ekonomi arasına dahil edebilelim. En büyük 
temennimiz budur. 

Tek yürek olduğumuz Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı 
ile teröre karşı kararlılığını tüm dünyaya gösteren Türk 
Ordumuzu Allah muzaffer eylesin. Şanlı ordumuzun 
muvaffakiyeti ile terörün de artık son bulmasını ümit 
ediyorum.

2018 ATILIM YILI OLSUN

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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Önce ve
daima
Türk Silahlı Kuvvetleri, hudutlarımızda ve 

bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak 
maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında 

Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve 
DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale 
getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını 
bunların baskı ve zulmünden kurtarmak 
üzere 20 Ocak gününden itibaren 'Zeytin Dalı 
Harekatı' gerçekleştiriyor. Türk savaş uçakları, 
Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis 
beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, 
Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya 
ait gözlem noktaları ve hedeflerini yerle 
bir etti. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 
önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik 
top atışlarının ardından Suriye'nin değişik 
bölgelerinden sevk edilen ÖSO mensupları 
Afrin’e girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

"Operasyon herhangi bir kavme, ırka karşı 
değil, teröristleri temizlemek için yapılıyor. 
Afrin, terörden temizlenince asli sakinlerine 
teslim edilecek. Türkiye'nin hiçbir ülkenin 
toprağında gözü yok. Afrin harekatı netice 
alınıncaya kadar sürecek" dedi. Cumhurbaşkanı 
ayrıca harekatın yönetildiği Hatay’daki merkezi 
de ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin olarak yapılan 
açıklamada, "Harekat, ülkemizin uluslararası 
hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle 
mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 
2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve 
BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 
meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin 
toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra 
edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında 

VATAN
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sadece teröristler ve bunlara ait barınak, 
sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef 
alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar 
görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet 
gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Operasyonun üçüncü gününde TSK, Zeytin 
Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki 
Azez'den yeni bir müdahale başlattı ve Afrin'in 
stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi. 
Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4 günlük hedefe 2 
günde ulaşıldı. Harekâtta yüzde 70-75 oranında 
millî ve yerli mühimmat kullanılıyor. MİT, 
hedeflerin belirlenmesi, güncellenmesi ve takibi 
konusunda destek sağlıyor.

Afrin'de ilk şehidimiz Piyade Astsubay 
Üstçavuş Musa Özalkan, ikinci şehidimiz 
Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve üçüncü 
şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Mehmet 
Muratdağı oldu. 

23 Ocak 2018 salı günü yaşanan 
çatışmalarda 2 askerimizin daha şehit olduğunu 
açıklayan Genelkurmay Başkanlığı, hava 
muhalefeti ve bölgedeki çatışmalar sebebiyle 
şehitlerin cenazelerine ulaşılamadığını bildirdi.

İş dünyasının desteği
Sivil toplum ve iş dünyasını temsil eden 

16 kuruluş, ortak bir açıklama ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Afrin bölgesinde başlattığı 
Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdi. 
ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, 
KAMU-SEN, TESK, TİM, TİSK, TOBB, TÜGİAD, 
TÜGİK, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, TÜRKONFED, 
TÜSİAD ve TZOB adına ortak bildiriyi okuyan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, 
sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi 
hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan 
terör koridorunu ortadan kaldırmak için 
adım atmıştır. Herkes şunu artık görmelidir 
ki; masum insanları katleden ve ülkemizin 
güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör 
gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat 
Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla 
devam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör 
örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı 
en güçlü şekilde vermektedir. Türkiye sivil 
toplumu ve iş dünyası olarak dualarımızla ve 
bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman 
askerlerimizin yanındayız” dedi.

Yorgancılar: Kalbimiz ordumuz için atıyor
Ege Bölgesi Sanayi Odası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinden ülkemizin güvenliğine 

yönelik tehditlerin sona erdirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonuna tam destek verdi. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, Zeytin 

Dalı operasyonunun Suriye'nin Afrin bölgesinden ülkemizin güvenliğine yönelik tehditlerin sona erdirilmesi 
amacıyla vatanımızın güvenliği için yapıldığını belirtti. Yorgancılar, "Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek 
huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek için başlatılan Zeytin Dalı operasyonunda Allah ordumuzu 
muvaffak etsin" diyerek şunları söyledi: "Türk ulusu vatan söz konusu olduğunda her zaman ve her şartta tek 
yürek olmuştur. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Zeytin Dalı Harekatı'nda kalbimiz ordumuz için atıyor. Atılan 
her adım terörü bitirsin, insanlığa barış getirsin."
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Türkiye ekonomisi, global 
çalkalanmalara rağmen büyüme 
açısından 2017 yılını oldukça 

başarılı geçirdi. Temel makroekonomik 
göstergeler güçlü. Ekonomide büyüme 
yüzde 7’ye yaklaşacak. 2017’nin üçüncü 
çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomisi olunan, sanayinin üretim 
rekorları kırdığı, ihracatın da toparlanıp 
hedefleri aştığı bir yıl geride kaldı. Borsa 
İstanbul, dünyanın en çok kazandıran 
ilk 5 borsası arasında yer alırken, Türk 
hisse senetlerinin, bir önceki yıla göre 
yüzde 47.6 yükseliş ile güçlü bir getiri 
sağladığı kaydediliyor. Buna rağmen 
tedirginlik yaratan göstergeler de yok 
değil. Yüksek enflasyonda dünyada ilk 
10 ülke arasındayız. Doğrudan yabancı 
yatırımlarda bir süredir suskunluk var. 
Bu da cari açığın risk unsuru niteliğini 
güçlendiriyor. Kurlardaki hızlı yükseliş 
nedeniyle dış borç geri ödemeleri 
düşündürüyor. İşsizlik de ekonominin 
yumuşak karnı olmaya devam ediyor. 
Ancak, hükümetin gündemindeki yapısal 
reformların bir an önce hayata geçmesi 
çözüm için kapıyı aralayacak. İlk işaret, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından istihdam destekleri konusunda 

verildi bile. Ekonominin iyi karşıladığı, 
hükümetin ‘seçim yok’ dediği 2018 ise, 
risklerin azalacağı fırsat kapılarının 
açılacağı bir yıl olarak görünüyor. 
Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi, Orta 
Vadeli Program’a göre 2018 yılında yüzde 
5.5 büyüyecek.

Hızlı ama temkinli
FETÖ’nün hain darbe girişimiyle 

2016’da bozulan büyüme dinamiklerinin 
2017’de düzelme eğilimine girmesi 
başta ulaştırma ve turizm olmak üzere 
tüm sektörlere yansımaya başladı. Yıl 
genelinde uygulanan ekonomi politikaları 
ile piyasalarda güven sağlanması, önce 
Borsa İstanbul endeksine rastladı. 
Rekor üstüne rekor kıran borsanın 
yanı sıra yatırımcıların yöneldiği diğer 
enstrümanlar da yılın ilk yarısında döviz 
kurunun dengede kalmasında etkili 
oldu. Büyümedeki iyileşmeye, dünya 
ekonomisi ve ticaretindeki toparlanma 
da katkı sağladı. Geçen yılın üçüncü 
çeyreğinde darbe girişiminin de etkisiyle 
ekonomi yüzde 0.8 küçülmüştü. Baz 
etkisinin yanısıra hükümetin uyguladığı 
vergi indirimleri, yatırım teşvikleri güçlü 
bir artış getirdi. En sevindirici gelişme 

Türkiye 
ekonomisinden 

2018 için 
beklentiler 

oldukça yüksek. 
2017’nin üçüncü 

çeyreğinde 
dünyanın en 
hızlı büyüyen 

ülkesinin 
2018’de 

Orta Vadeli 
Program’a 
göre yüzde 

5.5 büyümesi 
öngörülüyor. 
Elbette riskler 

de var, cari açık 
ve enflasyon 

çözülmeyi 
bekleyen 

problemleri-
miz… 

2018 fırsatlar yılı olacak
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ise 2016’nın ikinci çeyreğinden 
itibaren düşen makine ve teçhizat 
yatırımlarındaki yüzde yüzde 
15.3’lük büyüme, 2018 için de umut 
veriyor. Üçüncü çeyrekte Kredi 
Garanti Fonu’nun etkisi azalsa da 
Türkiye ekonomisi, 2017’yi yüzde 
6.5-7.0 arasında bir büyüme ile 
kapatacak. 2017’de ekonomik 
büyümeye en yüksek katkıyı net 
ihracat ile özel tüketim harcamaları 
sağlarken, kamu harcamaları ile 
yatırımların da katkısı görüldü. 
Yükselen enflasyon ile faizler ve 
Türk Lirası’nın değer kaybı ise, 
olumsuz gelişmeler olarak kayıtlara 
geçse de yatırımcılar 2018’den 
umutlu. 

Büyük dönüşüm hamlesi
Özellikle son 4 yıldır her türlü 

sınavdan başarıyla geçen Türkiye 
ekonomisi gücünü ortaya koyarken 
şimdi yeni hedeflere yelken açıyor. 
2023 vizyonu doğrultusunda 
büyümenin kalıcı hale getirilmesi, 
enflasyon ve işsizliğin tek haneye 
indirilmesi, refahın genele yayılması 
için hükümet önemli kararlara imza 
atarken sanayide büyük dönüşüm 
için de düğmeye basıldı. Savunma 
sanayinden yazılıma hatta 
enerjiye kadar birçok sektörde 
Türkiye’nin kendine yeten bir ülke 
haline gelmesine yönelik adımlar 
kesintisiz devam ediyor. Ayrıca 
gelişmiş ülkelerde uygulanmaya 

başlanan Sanayi 4.0 için de 
KOBİ’ler başta olmak üzere birçok 
sektörde atılım yapılıyor.

Uzmanlar, iş dünyasının 2018 
yılı planlarını yaparken piyasa 
koşullarını dikkate almaları 
gerektiğini vurguluyor.

Büyüme hedefi 
gerçekleşebilir
Ekonomistler, 2017’de sağlanan 

iyileşmeler çerçevesinde hazırlanan 
Orta Vadeli Programın, Türkiye 
ekonomisi için yol gösterici olmaya 
devam edeceğini vurgulayarak 
şu tespitlerde bulunuyor: 
Hükümet, hazırladığı Orta Vadeli 
Program’da hızlanan büyümenin 
sürdürülmesini hedefliyor. Bu 
çerçevede 2018 için yüzde 5.5 
ekonomik büyüme beklentisi 
bulunuyor. 2018’de toplam tüketim 
harcamalarında büyümenin yüzde 
4.4’ten yüzde 3.9’a ineceği, yatırım 
harcamalarında ise büyümenin 
yüzde 4.8’den yüzde 6.0’ya 
çıkacağı öngörülüyor. 2018’de 
ekonomide yüzde 5 büyümeye 
rahatlıkla ulaşılacak.

Enflasyonda
hedef tek hane
Orta Vadeli Program’da 2018 

sonu enflasyon hedefi yüzde 7.0 
olarak belirlendi. Ancak özellikle 
döviz kuru artışları ile petrol 
ve emtia fiyatlarındaki artışlar 
enflasyon üzerinde yukarı yönlü 

baskı yapacak. Ayrıca 
2017’den sarkan 

yüksek 

üretici fiyatlarının da enflasyon 
üzerinde baskısı olacak. Bu 
çerçevede 2018 sonu enflasyonu 
tek haneli rakamlara inse dahi yine 
de hedefin üzerinde kalacak.

İhracatta hedef yükseldi
2018’de tüm ihracat 

pazarlarımızda ekonomik 
büyümenin hızlanacak olması 
ile petrol ve emtia fiyatlarındaki 
artışın yaratacağı baz etkisi sonucu 
ihracat artışı hızlanarak sürecek. 
Orta Vadeli Program’da 2018’de 170 
milyar dolar ihracat hedefleniyor. 
Ancak ithalat artışı da devam 
edecek. Bu nedenle dış ticaret açığı 
ve cari açık muhtemelen 2017’nin 
üzerinde gerçekleşecek olmakla 
birlikte açıkların boyutu finansal 
istikrarı bozmayacak seviyelerde 
kalacak.

Yatırımlarda artış 
bekleniyor
Türkiye’de 2018 yerli ve yabancı 

özel sektör yatırımlarının artacağı 
bir yıl olacak. Özellikle sanayi 
üretiminde kapasite kullanım 
oranlarının azami seviyelere 
yaklaşmış ve ulaşmış olması 
nedeniyle yeni kapasite yatırımları 
hızlanacak. Ayrıca yerli otomobil, 
yerli raylı sistemler ve ekipmanları, 
yerli ilaç, yerli savunma araçları 
gibi alanlarda da büyük ölçekli 
yatırımlar yapılması bekleniyor.

Merkez temkinli
Merkez Bankası, 2018’de 

enflasyonu ve finansal istikrarı 
gözetecek olmakla birlikte 
büyüme dostu bir para politikası 
uygulayacak. Bu çerçevede daha 
geniş likidite olanakları ile kredi 
büyümesi devam edecek. Merkez 
Bankası, piyasalarda TL ve döviz 
cinsi ödeme sistemlerinde yeterli 
likiditenin bulunmasına azami 
önem gösterecek. Ancak fiyat 
istikrarı hedefi nedeniyle TL faizler 
yüksek kalmaya devam edecek. 
Bu da tüketicilerin alım iştahını 
gölgeleyecek önemli bir risk.

GÜNDEM



10 OCAK 2018

GÜNDEM

Yatırım hedefleri 
doğrultusunda hazırlanan 
"2018 Yılı Yatırım 

Programı"nda proje tutarı 804.6 
milyar lira, 2017 sonu kümülatif 
harcaması 308.2 milyar lira, 2018 
ödeneği ise 88.1 milyar lira olan       
3 bin 212 proje yer aldı.

2018 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu 
Kararı Eki, Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında yayımlandı. 
Program, Onuncu Kalkınma 
Planı'nda, 2018-2020 Orta 
Vadeli Programı'nda ve 2018 Yılı 
Programı'nda öngörülen hedefler 
doğrultusunda hazırlandı.

2018 Yılı Yatırım Programı'nda, 
genel bütçe kapsamındaki kamu 
idareleri, özel bütçe kapsamındaki 
kamu idareleri, düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar, kamu payı 
yüzde 50'nin üzerindeki iktisadi 
devlet teşekkülleri ve kamu 
iktisadi kuruluşları ile bunların 
bağlı ortaklıkları, özelleştirme 
kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal 
güvenlik kurumları, döner sermayeli 
kuruluşlar, İller Bankası, dış proje 
kredisi kullanan büyükşehir 

belediyeleri ile diğer belediyeler 
tarafından gerçekleştirilecek yatırım 
projeleri sektörel bazda düzenlendi.

Yatırım projeleri, "etüd proje 
işleri", "devam eden projeler" ve 
"yeni projeler" olarak tasnif edildi. 
Her proje için proje numarası, adı, 
yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş 
tarihi, proje tutarı, 2017 sonuna 
kadar tahmini harcama miktarı ve 
2018 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

2018 Yılı Yatırım Programı, 
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı'nın yasalaşması 
sürecinde TBMM tarafından yapılan 
değişiklikleri kapsıyor.

Kuruluşların 2018 
Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu'nda yer 
alan sermaye transferi 
ödeneklerinden sadece 
kamu yatırımı niteliğini 
taşıyanlar, kuruluş ve 
sektör yatırım ödeneği 
toplamına dahil edilerek, 
kamu yatırımı niteliğinde 
olmayıp kamu sektörü 
dışına transfer niteliğinde 
olan ödeneklerin bir 
kısmı ise kuruluş ve 
sektör yatırım toplamına 

dahil edilmeden 2018 Yılı Yatırım 
Programı ile ilişkilendirildi. Genel 
ve özel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerinin yatırım ödeneklerine, 
yatırımlarla ilgili personel 
giderleri ile gayrimenkul alımı ve 
kamulaştırma ödenekleri ile şehir 
hastanelerinin kira ödemeleri dahil 
edilmedi.

Düzenleyici ve denetleyici 
kurumların gayrimenkul alımı ve 
kamulaştırma ödenekleri hariç 
olmak üzere, yatırım nitelikli 
projelerine bilgi amacıyla 2018 Yılı 
Yatırım Programı'nda yer verildi.

Kamudan yatırımlar için 
2018'de 88 milyar TL

2018 kamu yatırımlarının dağılımı (Bin TL)
1- Ulaştırma-Haberleşme
2- Diğer Kamu Hizmetleri
3- Eğitim
4- Tarım
5- Sağlık
6- Enerji
7- Madencilik
8- İmalat
9- Konut
10-Turizm

Aslan payı ulaştırmanın

28.921.703
17.118.703

14.026.303
10.109.912
7.248.652
5.706.217

2.805.790
1.021.320
590.003
504.896



22-25 ŞUBAT 2018 
F U A R  İ Z M İ R

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR 
VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 

 OTOMASYON FUARI 
 ELEKTRİK ELEKTRONİK VE ENERJİ FUARI 

 HİDROLİK VE PNÖMATİK FUARI 
 METAL İŞLEME FUARI 

 BİNA OTOMASYONU VE ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ FUARI 
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Ekonomiden sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu yıl 
Türkiye'nin yüzde 5.5 büyüyeceğini 

söyleyerek, "İhracatta çift haneli artışın bu 
yıl da devamını bekliyoruz. Çünkü dünya 
ekonomisinde büyüme iyi olacak ve 
toplamda yüzde 3.5’in üzerinde bir oran 
bekleniyor" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyümeden, 
ihracata, istihdamdan, turizme 2018 
yılında Türkiye'nin ekonomide neler 
yapacağına dair açıklamalarda bulundu.

Büyüme oranının yüzde 5.5 olacağını 
söyleyen Şimşek, "Bunun nedenlerinden 
biri, 2017’de istihdamın güçlü seyretmiş 
olmasıdır. Eylül itibarıyla yılbaşından 
bu yana 1.2 milyon vatandaşımıza yeni 
iş bulduk. Bu rakam 2006-2016 dönem 
ortalamasının 2.3 katıdır. Bu çok ciddi bir 
başarıdır. İstihdam artışı bu yıl tüketimi ve 
büyümeyi destekleyecek. 

Önümüzdeki dönemde de yatırım 
yaparak istihdam sağlamaya devam 
edeceğiz. İstihdamın tüketim üzerinde 
kredi artışı kadar önemi vardır" dedi.

Şimşek, ihracatta çift haneli artışın 
2018'de de devam edeceğini söyledi ve 
ekledi:

"Çünkü dünya ekonomisinde büyüme 
iyi olacak ve toplamda yüzde 3.5’in 
üzerinde bir oran bekleniyor. Bizim asıl 
ihracat pazarımız olan AB’nin ekonomisi 
de canlı ve yüzde 2.5’e yaklaşan bir 
büyüme olacak. Bunun yanında Türkiye 

kur üzerinden bir miktar rekabet gücü 
de kazanmış durumda. İhracat artışı 
ekonomik büyümeyi destekleyecek. 
Yine ihracat pazarlarındaki müteahhitlik 
hizmetleri ve gelirleri de destekleyici bir 
rol oynayacak."

Turizmde önemli bir toparlanmanın 
olduğunu kaydeden Şimşek, "Bu 
toparlanmanın devam edeceği anlaşılıyor. 
Turist sayısı açısından 2014’ü yakaladıktan 
sonra iş gelirleri toparlamaya dönecek. 
Büyümeye buradan da bir artış gelecek" 
diye konuştu.

Büyüme devam edecek
"Ekonomide en kötüsünün geride 

kaldığını, yılın ilk çeyreğinde gereken 
adımları attıktan ve istihdam ile 
büyümeyi artırmayı hedefledikten sonra 
söylemiştim. Beklediğimiz iyi sonuçları da 
aldık" diyen Şimşek, şöyle devam etti:

“Ama bunların yan etkileri de oldu. 
Cari açık daha yükseldi. Enflasyon oldukça 
yüksek seyretti. Bütçe açığı da, reel 
ekonomi destekleri nedeniyle bir miktar 
büyüdü. 

Bu yıl güveni bozacak ilave şoklar 
olmayacağı kanaatindeyim. Suriye olayları 
kısmen sükûnet devresine girdi. 

FETÖ kalkışması gibi ilave bir şok 
olasılığını da düşük buluyorum. Bu 
çerçevede büyümemiz devam eder. 
Ama bu seneki kadar yüksek olmayabilir. 
2017’ye oranla bütçede bir miktar iyileşme 
olabilir. ”

Şimşek:
2018'de
ekonomi
iyi olacak

GÜNDEM
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “2018 
yılı Türkiye için dijital ekonomi yılı 
olacak. Sanayimizin dijital dönüşü-

me uyum sağlaması açısından organize 
sanayi bölgelerimizde dijital dönüşüm 
merkezleri kuracağız” dedi. 

Kalkınma Bakanı Elvan, önümüzdeki 
dönemin güçlü toplumlarının, dijital-
leşme sürecini etkin şekilde yöneten ve 
bunun sonucunda bilgi temelli yenilikçili-
ği geliştirenlerin olacağını söyledi. 

Kalıcı ekonomik büyümenin ancak 
yeni teknolojilerin ekonomide oluştura-
cağı üretkenlik artışı yoluyla mümkün 
olabileceğine dikkat çeken Elvan, “Diji-
talleşme süreci Türkiye’de bilgi temelli 
yenilikçilik yoluyla sağlanacak üretken-
lik artışı ve onun besleyeceği büyüme 
açısından ciddi fırsatları beraberinde 
getirecektir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, 
özellikle KOBİ’ler olmak üzere ekonomi-
ye yayılımda daha büyük firmalara göre 
geride kalmaktadır. KOBİ’ler, bilişim, 
tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak 
planlaması gibi üretkenlik artışı getirebi-
lecek ciddi bilgi ve iletişim teknolojileri 
uygulamaları, geniş bant aboneliği ve 
web sitesi sahipliği oranlarında geride 
kalıyor. Örnek olarak OECD içerisinde 
çok şirketin geniş bant aboneliği varken, 
2016 yılı itibariyle her 4 şirketten yalnız-
ca birinin bilişim hizmetlerini kullandığını 
görüyoruz. Bu oran büyük ölçekli firma-
larda yüzde 47 iken, KOBİ’lerde yüzde 
22’ye düşüyor. Bilgi ve iletişim teknolo-

jileri vasıtasıyla bilgi temelli yöneticiliği 
geliştirme süreci bölgesel, sektörel ve 
ölçeksel farklılıkları gözeten politikalar 
gerektiriyor. Dijital ekonomide başarı 
için dijitalleşmeyi sağlayan teknolojilere 
yatırım önemli ancak yeterli değildir” 
ifadelerini kullandı. 

Önümüzde bir fırsat var
2018 yılının Türkiye için dijital ekono-

mi yılı olacağını söyleyen Elvan, bu alan-
da yapılacak çalışmaları şöyle özetledi:

“Dijital ekonomi alanında ekono-
mimizin bir bütün olarak dijitalleşmesi 
alanında 2018 yılı bizim için somut 
adımların atıldığı bir yıl olacak. Burada 
atacağımız somut adımların başında, 
özellikle sanayimizin dijital dönüşüme 
uyum sağlaması açısından organize 
sanayi bölgelerimizde dijital dönüşüm 
merkezleri kuracağız. Bu merkezler 
özellikle sanayicilerimizin dijital dönü-
şümlerini sağlamalarına yardımcı olacak, 
danışmanlık yapacak, eğitim verecek ve 
gerekli her türlü desteği sağlayacak olan 
merkezler olacaktır. Mutlaka sanayimi-
zin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek 
zorundayız. Bunu yapmadığımız takdir-
de tarım toplumundan sanayi toplumuna 
geçişte evet Türkiye olarak geç kalmıştık 
ama önümüzde bir fırsat var. Bu fır-
satı hep birlikte değerlendirmeliyiz ve 
Türkiye’nin dijital dönüşümünü, gerçek 
anlamda dijital ekonomiye geçişini hep 
birlikte sağlamalıyız.”

Elvan:
2018 

Türkiye 
için dijital 

ekonomi yılı

GÜNDEM

Kalkınma 
Bakanı Elvan 

“Dijital ekonomi 
alanında 

ekonomimizin 
bir bütün olarak 

dijitalleşmesi 
alanında 2018 

yılı bizim 
için somut 
adımların 

atıldığı bir yıl 
olacak”

dedi.
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Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye
2017 büyüme revizyonu

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2017 
yılına ilişkin büyüme tahminini 
yüzde 4’ten 6.7’ye yükseltti, 2018 

beklentisini ise yüzde 3.5’te sabit tuttu.
Dünya Bankası, "Küresel Ekonomik 

Beklentiler (GEP) raporunun Ocak 2018 
sayısını yayımladı. Gelişen ve yükselen 
ekonomilere yönelik beklentilerin 2017 
için revize edildiği raporda, Türkiye'ye 
ilişkin büyüme beklentilerinde yapılan 
büyük değişikliğe işaret edildi. Bir 
önceki GEP raporunda yüzde 3.5 olarak 

açıklandıktan 
sonra geçen 
ekimde 
yayınlanan 
bir başka 
raporda 
yüzde 4'e 
yükseltilen 
2017 büyüme 
beklentisi, 
yüzde 6.7'ye 
çıkarıldı.

2018 ve 

2019 büyüme beklentileri ise yüzde 3.5 
ve yüzde 4 ile Ekim ayında açıklanan 
bir önceki seviyelerinde sabit tutuldu. 
Raporda, "Türkiye'nin beklenenden 
çok daha hızlı toparlanmasında mali ve 
parasal desteğin önemli payı olduğu" 
bilgisine yer verildi.

Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerindeki 
ekonomik toparlanma ve Türk lirasındaki 
değer kaybının etkisiyle artan ihracatın 
büyümeye katkı sağladığı bildirildi.

Türkiye göze çarpan istisna
Rapordaki "Avrupa ve Orta Asya'da 

Potansiyel Büyüme" başlığıyla yapılan 
değerlendirmelerde, bölge ülkelerine 
yönelik potansiyel büyümenin verimlilik 
artışı ile elverişsiz demografik faktörler 
nedeniyle düşük olduğu vurgulandı. 
Bu bölümde, Türkiye'nin göze çarpan 
bir istisna oluşturduğu vurgulanırken, 
"Türkiye'de çalışma çağı nüfusunun güçlü 
artışı sürdürmesi potansiyel büyüme 
görünümünü destekliyor" ifadesine yer 
verildi.

GÜNDEM
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Ohnsorge: 
Güçlü büyümeye 
şaşırdık
Türkiye’nin geçen yıla ilişkin büyüme 

tahmininin yüzde 4’ten yüzde 
6.7'ye yükseltildiğini belirten 

Dünya Bankası Başekonomisti Franziska 
Ohnsorge, “Herkes gibi Türkiye’nin güçlü 
büyüme verisi karşısında şaşırdık. Yıl 
boyunca büyüme verisi beklediğimizden 
daha güçlü geldi” değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye’nin geçen yıl itibarıyla 
Dünya Bankası’nın beklentilerinden 
daha güçlü bir büyüme göstermesi 
nedeniyle 2017'ye ilişkin büyüme 
tahmininin yüzde 6.7 seviyesine 
çekildiğini belirten Dünya Bankası 
Başekonomisti Franziska Ohnsorge, 
“Herkes gibi Türkiye’nin güçlü büyüme 
verisi karşısında şaşırdık. Yıl boyunca 
büyüme verisi beklediğimizden daha 
güçlü geldi. Bu kısmen mali ve parasal 
teşviklerin etkisiyle gerçekleşti. İlerleyen 
dönemde mali teşviklerin bir kısmının 
yavaşlamasını ve parasal politikanın 
kademeli olarak sıkılaşmasını bekliyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu. Türk 
ekonomisinin 2018 yılında yüzde 3.5, 
2019 ve 2020'de ise yüzde 4 seviyesinde 
büyüme kaydetmesinin beklendiğini 
belirten Ohnsorge, “Tahminlerimiz 
yine haksız çıkabilir. Teşviklerde geri 
çekilmenin tahminimizden daha yavaş 
şekilde gerçekleşmesi halinde 2018 yılı 
için büyümeyi yeniden yukarı yönlü 
güncelleyebiliriz" dedi.

Türkiye’nin büyümesi 
devam edecek
Küresel para politikalarındaki 

değişimin finansman koşulları üzerinde 
etkili olabileceğini vurgulayan Ohnsorge, 
“Küresel finansman maliyetlerinin 
artmasını bekliyoruz. Çünkü ABD Merkez 
Bankası’nın (FED) 2018 ve 2019'da daha 

fazla politika 
faiz artışına 
gitmesi olası. 
Bu durum 
Türkiye gibi 
finansal 
akışlara yoğun 
bir şekilde 
bağımlı olan 
ülkelerin 
borçlanma 
maliyetlerini 
etkileyebilir. 
Asıl zorluk 
küresel 
finansman 
koşullarını 
sıkılaştığı 
dönemde 
büyümeyi 
sürdürmek” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin halihazırda 
büyümesinin son derece güçlü 
olduğunu belirten Ohnsorge, “Bizim 
temel senaryomuza göre, Türkiye’nin 
büyümesi potansiyel büyüme oranlarına 
yakın seviyede gerçekleşmeye 
devam edecek. Türkiye’nin potansiyel 
büyümesinde yüzde 5 seviyesini en üst 
seviye olarak görüyoruz. Potansiyel 
büyümeyi biz daha çok yüzde 4 olarak 
değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da geçen yıl itibarıyla 
ekonomik büyümede görülen artışın 
Türk ekonomisine olumlu yönde 
yansıdığının altını çizen Ohnsorge, 
“Avrupa’daki ekonomik büyümenin 
şimdiden Türkiye için faydalı olduğunu 
görüyoruz. Avrupa ekonomisinin 
büyümesinde geçen yıl yüzde 1.8’den 
yüzde 2.4’e doğru güçlü bir artış 
gözlemledik. Türkiye net bir şekilde bu 
büyümeden yararlandı” dedi. 

Dünya Bankası 
Başekonomis-
ti Ohnsorge, 
“Herkes gibi 

Türkiye’nin güç-
lü büyüme verisi 
karşısında şaşır-
dık. Yıl boyunca 
büyüme verisi 
beklediğimiz-

den daha güçlü 
geldi” dedi.

GÜNDEM
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Yapısal reform vurgusu

Dünya Bankası 
Türkiye 

Direktörü Zutt, 
“Türkiye 2017’de 

çok güçlü bir 
ekonomik 

toparlanma 
süreci yaşadı. 

Yapısal 
reformların 

hızlandırılması 
yatırımcı 
güvenini 

tazelemek 
ve büyümeyi 
desteklemek 
için kilit rol 

oynayacaktır” 
dedi.

Dünya Bankası Türkiye 
Direktörü Johannes 
Zutt, birçok ülkede 

güçlü büyümeye, enflasyonun 
normalleşmesi, işsizliğin azal-
ması ve ılımlı mali açıkların 
eşlik ettiğini vurgulayarak, 
Türkiye’nin de geçen yılki zor-
lu iç ve dış koşullardan sonra, 
bu yıl çok güçlü bir ekonomik 
toparlanma süreci yaşadığını 
dile getirdi.

Hükümetin önemli mali 
teşvikleri ve artan dış tale-
bin bu güçlü toparlanmayı 
desteklediğini anlatan Zutt, 
bu yılın 9 ayında Türkiye 
ekonomisinin yüzde 7.4 
büyüdüğünü hatırlattı. Zutt, 
orta vadede daha sürdürüle-
bilir bir ekonomik büyümenin 

gerçekleşmesi için, sağlam makroeko-
nomik politikalara daha geniş yapısal 
reformların eşlik etmesi gerektiğini ifade 
ederek, “Yeni büyüme modeli daha güçlü 
özel yatırımlara, şirket düzeyinde verimli-
lik artışlarına ve daha iyi kaynak tahsisine 
dayanmalıdır. Türkiye’de yapısal reformla-
rın hızlandırılması, yatırımcı güvenini ta-
zelemek, kırılganlıkları azaltmak, verimlili-
ği artırmak ve büyümeyi desteklemek için 
kilit rol oynayacak” değerlendirmesinde 
bulundu.

Temel yapısal reformlar arasında; 
yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansal 
sektörün derinleştirilmesi, kamu harca-
maları yönetiminin güçlendirilmesi, iş 
gücü piyasası reformlarının tamamlanma-
sı ve eğitim sisteminin kalitesinin artırıl-
masının yer aldığına dikkati çeken Zutt, 
şunları kaydetti:

“Bu yapısal reformlar ekonominin 
direncini artırmaya ve özel sektör yatı-
rımlarının orta vadede toparlanmasına 
yardımcı olacaktır. Ekonominin gücünü ve 
direncini artırmasının yanı sıra yapısal re-
formlar aynı zamanda piyasalara açık bir 
sinyal göndererek doğrudan yabancı yatı-
rımlar şeklinde daha fazla dış finansman, 
kurumsal ve bankacılık sektörüne uzun 

vadeli kredi sağlayacaktır. Bu, Türkiye’nin 
etkileyici ekonomik performansını sürdür-
mek ve yüksek gelir grubuna çıkmak için 
attığı adımların devamı için önemlidir.”

AB’deki büyüme olumlu 
katkı sağlayacak
Türkiye için kısa vadede, makroeko-

nomik istikrarın sürdürülmesinin önemli 
bir zorluk olarak görülebileceğine işaret 
eden Zutt, bu anlamda sıkı mali politika-
lar ve para politikalarından taviz verilme-
mesinin önem arz ettiğini söyledi.

Zutt, orta vadede, yapısal zayıflıkların 
giderilmesinin büyümeyi hızlandırmak 
için merkezi bir noktada bulunduğuna 
dikkati çekerek, daha sıkı küresel likidite 
koşullarının Türkiye’de orta vadede kredi 
büyümesini ve talebi sınırlayabileceğini 
bildirdi.

Ticarette korumacılığın artması ve 
jeopolitik gerilimlerin yükselmesinin Tür-
kiye dahil bölgedeki birçok ülkenin ticaret 
performansını ve ekonomik faaliyetlerini 
olumsuz etkileyebileceğini belirten Zutt, 
“Petrol fiyatlarının yükselmesi enerji 
faturasında baskı oluşturarak cari açık ve 
enflasyonu da artırabilir. Küresel ekono-
mideki belirgin olumlu momentumun 
gelecek yıl devam etme olasılığı yüksek-
tir. Özellikle AB’de güçlenen ekonomik 
büyüme, Türkiye’nin kuvvetli ihracat per-
formansını sürdürmesine ve 2018 yılında 
daha dengeli bir büyüme sağlamasına 
katkı yapacaktır.”

Enflasyon hedefine 
kısa vadede ulaşılması zor
Türkiye için bu yıl en önemli zorluğun 

yüksek enflasyon olduğuna işaret eden 
Zutt, liradaki değer kaybı, yüksek küresel 
enerji fiyatları, yüksek gıda fiyatları ve 
iç talepteki hızlanmanın etkisiyle enflas-
yonun çift hanelere çıktığını hatırlattı. 
Zutt, “Son aylardaki yüksek manşet ve 
çekirdek enflasyon oranları ekonomide 
aşağı yönlü önemli bir risk olarak kalmaya 
devam ediyor. Bu anlamda Merkez Ban-
kasının kısa vadede enflasyon hedefine 
ulaşamayacağını düşünüyoruz.

GÜNDEM
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Türkiye’de sanayinin yüksek katma 
değerli üretim yapacak şekilde 
dönüşümü, KOBİ’lerin verimliliğini 

artırma, büyümelerini sağlama, 
kurumsallaşmalarını, markalaşma ve 
verimlilik düzeylerini yükseltmelerine 
öncülük edecek model fabrika, İzmir’de 
de kurulacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün, 
UNDP işbirliğiyle yürüttüğü KOBİ’ler 
için Uygulamalı Kapasite ve Yetkinlik 
Geliştirme Merkezleri (Model Fabrika) 
projesi fizibilite çalışmaları çerçevesinde, 
model fabrika kurulma potansiyeli olan 
kentler arasında İzmir öne çıktı. Ankara 
ve Bursa’daki model fabrikaların ardından 
İzmir’de kurulacak model fabrika, Manisa 
ile Aydın’daki sanayicilere de hizmet 
verecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
öncüsünde kurulacak model fabrikanın 
proje geliştirme toplantısı, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Yalın üretim ve bilim vurgusu
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Sanayi 4.0’ı Türkiye gündemine taşıyan 
Oda olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından İzmir’de model 
fabrika kurulması çalışmalarından 
duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. 
Sanayi 4.0’ın uygulanmasında en 
büyük kaynağın bilgi olduğuna dikkat 
çeken Yorgancılar, “Bilginin kaynağı da 
üniversitelerimiz. Üniversitelerle bu ilişkiyi 
en üst seviyeye çıkardığınızda, sonuç 
almak da o kadar kolay olacak. Model 
fabrika için 6-7 metre yüksekliğinde, 
600-700 metrekare büyüklüğünde kapalı 
bir alana ihtiyacımızın olduğu belirtildi. 
Bunu bir üniversitemizin kampüsünde 
ya da bir organize sanayi bölgesinde 
gerçekleştireceğiz. Yalın üretim 
tekniklerini bu fabrikamızda deneyerek 
hayata geçireceğiz” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

İzmir’e ‘Model Fabrika’ geliyor

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 
İzmir’de 

model fabrika 
kurulması 

çalışmalarından 
duyduğu 

memnuniyeti 
dile getirirken, 

yalın ve 
dijital üretim 
modellerini 
deneyerek 

hayata 
geçireceklerini  

söyledi.
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tarafından Almanya’ya 
gerçekleştirilen iki model fabrika 
gezisine EBSO’yu temsilen katılan 
sanayicilerin izlenimlerinden 
dünyada iş yapış ve üretim şeklinin 
nasıl değiştiğini, ne yapılması 
gerektiğini öğrendiklerini hatırlatan 
Yorgancılar, “Üretim şekillerimizin 
yalınlaşması gerektiğini gördük. 
Üretimin yalınlaşmadığı yerde 
Sanayi 4.0’ı uygulamanın imkanı 
yok” diye konuştu.

İzmir’de de 
hayata geçirilecek
Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü 
Anıl Yılmaz ise, Bakanlık olarak 
birkaç yıldır model fabrika üzerine 
çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. 
Benzer çalışmaların gelişmiş 
ülkelerde son 10 yıldır çok etkili 
kullanıldığına işaret eden Yılmaz, 
“Model fabrika konusu Bakanlık 
olarak rüyamız. Türkiye’de neden 
olmasın diyerek yola çıktık ve 
sanayicilerin desteğiyle çok başarı 
kaydettik, sevinçliyim” dedi.

Bu yapıların birkaç yıl içinde 
kendisini finanse edecek yapıya 
kavuşacağını da söyleyen 

Yılmaz, “İlk model fabrikamızı 
önümüzdeki aylarda Ankara’da 
açacağız. Sanayinin dijital ve 
yalın dönüşümü için bu yatırımlar 
önemli. Bakanlık olarak hedefimiz 
bu yıl İzmir’de model fabrika 
ile ilgili altyapıyı tamamlamak. 
Üniversitelerin burada katkısı çok 
önemli. Almanya’da incelediğimizde 
teknik üniversitelerin çok büyük 
destek verdiğini görüyoruz. Dijital 
dönüşüm konusunda sürekli 
yeni teknolojiler geliştirilmesi 
üniversiteler sayesinde oluyor. 
Çok büyük akademik altyapının 
olduğu İzmir’de de bunu 
gerçekleştireceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Maliyeti 15 milyon TL
Verimlilik Genel Müdürlüğü 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 
Dr. Yücel Özkara da, program 
kapsamında model fabrika kuruluş 
çalışmalarıyla elde edilecek 
faydalara ilişkin bir sunum yaptı. 
Ankara’da birkaç ay sonra yapımı 
tamamlanması planlanan model 
fabrika ile Bursa’da kuruluş 
çalışmaları süren model fabrikanın 
her birinin 15 milyon liraya mal 

olacağını bildiren Özkara, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Model fabrikalar gerçek 
bir üretim hattına sahip ama 
ürettiklerini satmıyor. Katılımcılar 
üretim hattında bunu yaparak 
öğreniyorlar. Şimdi sırasıyla İzmir 
ve Mersin’de birer model fabrika 
ile inovasyon merkezlerini hayata 
geçirmeye çalışıyoruz. Yalın üretim 
ve dijital dönüşümü aynı fabrika 
çatısı altında planladık. İzmir’deki 
fabrika ve inovasyon merkezi 
Manisa ve Aydın’a da katkıda 
bulunacak. Model fabrikalardan en 
az 650 KOBİ faydalanacak. 2019 ve 
2020 yıllarını kapsayan dönemde 
Adana, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, 
Konya ve Kayseri’ye de model 
fabrika kurulması planlanıyor.”

Dünyada ve özellikle Avrupa’da 
model fabrika örneklerinin 
görüldüğünü, Almanya’da 7 model 
fabrika bulunduğunu hatırlatan 
Yücel Özkara, “Genellikle yalın 
dönüşüm, enerji verimliliği gibi 
konularda uzmanlaşmış durumdalar. 
Yalın dönüşümü gerçekleştirmiş bir 
fabrikanın dijital teknolojileri alması 
çok daha verimli olacaktır” diye 
konuştu.
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Dünya üretim tarihi; ateşin keşfi, 
tekerleğin icadı, buhar devriminden 
bugüne uzanan baş döndürücü 

bir değişim yaşıyor. Üreticiler, verimliliği 
düşünmeye başladıklarından beri çeşitli 
stratejiler deneyerek bu pencerelerin 
özellikleriyle sürekli oynadılar. 19. yüzyıl, 
su ve buhar gücünün ne kadar değerli 
olduğunu gözlemleyen insanların bu 
gücü üretim dahil etmesiyle değişti. 20. 
yüzyılda Henry Ford, otomobil üretilen 
fabrikasında üretimi büyük resmin her 
noktasını bağlantılı kılan üretim bandını 
kullanmasıyla elektriğin üretim yapılan 
tüm yapılara girmesini tetikledi. Kısa 
süre içinde elektrik ve mekanik enerjiden 
beklenen teknolojiler yerini hızla gelişen 
dijital teknolojilere bıraktı. Önümüzdeki 
süreçte ise 21. yüzyılın Sanayi 4.0 ile yaşa-
dığı dönüşümle anılacağını söylemek zor 
değil. Sanayi 4.0, insanlığın endüstrileşme 
sürecinde gerçekleştirdiği diğer büyük 
devrimler gibi eşsiz bir pencere açıyor. 

Elbette bu süreçte özellikle gelişmiş 
ülkeler gelenekselleşmiş üretim modelle-
rinden hızla uzaklaşıyor. Sanayi 4.0 olarak 
adlandırılan yeni dönem, bilinen tüm 
kalıpları bir tarafa atarak yeni bir sanayi 
modeli sunuyor. Uzmanlara göre bu süreç, 
kendini güncellemeyen KOBİ’lerden epey 
kurban alacak. Sanayi 4.0’ın şifrelerini çö-
zen şirketlere ise küresel fırsatların kapıları 
ardına kadar açılacak.

Buradan yola çıkan birçok şirket, yeni 
nesil yatırımlar için yola çıkmış durumda. 
Son veriler teknoloji yatırımlarında hızlı bir 
yükseliş olduğuna işaret ediyor. Türkiye’de 
bir önceki yılın aynı dönemine göre ileri 
teknoloji transferinden yüzde 24’lük bir 
artış var. Sanayi 4.0 felsefesiyle hayata 
geçen bu yatırımlar firmaların küresel 
rekabetteki en büyük avantajı olacak.

Yeni nesil sanayi anlayışına geçişte 
KOBİ’lerin en fazla yaptıkları hatanın 
başında konuyu bir teknoloji yatırımı 
olarak görmeleri geliyor. Halbuki, Sanayi 

Küresel 
ekonominin 

yeni mottosu 
Sanayi 4.0, en 

fazla KOBİ’lerin 
ve yeni 

girişimcilerin 
işini 

kolaylaştıracak. 
Birçok firma 

şimdiden yeni 
nesil yatırımlara 

hız verirken 
gelecek 

yatırımlarını da 
bu felsefeye 
göre dizayn 

ediyor.

KOBİ’ler büyük 
dönüşüme hazırlanıyor 
Adım adım 
Sanayi 4.0’a doğru
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4.0 kavramı iş dünyasının zihninde 
psikolojik bir devrimi de içeriyor. 

İnovasyon ile büyüyecekler
Dünyada uzun süre tartışılan ve 

nihayetinde başta Almanya olmak 
üzere birçok gelişmiş ülkede fiilen 
uygulamaya geçen Sanayi 4.0, bir 
başka ifadeyle 4. Sanayi Devrimi, 
Türkiye ekonomisinin de gündemi-
ne girdi. Yeni süreç, kendini güncel-
lemeyen KOBİ’ler açısından sıkıntı 
yaratacak. Sanayi 4.0’ın şifrelerini 
çözen KOBİ’lere küresel fırsatla-
rın kapıları ardına kadar açılacak. 
Ancak bu başarıya ulaşmak için 
öncelikle yeni devrimin ne anlama 
geldiğini tarihsel süreçleriyle bir-
likte doğru analiz etmek gerekiyor. 
Sanayi 4.0’ı birçok çağdaş otomas-
yon sistemini, veri alışverişlerini ve 
üretim teknolojilerini içeren kollektif 
bir terim olarak tanımlayabiliriz. 
Bu devrim; nesnelerin interneti, 
internetin hizmetleri ve siber-fizik-
sel sistemlerden oluşan bir değerler 
bütünüdür. Aynı zamanda bu yapı 
akıllı fabrika sistemlerinin oluşması-
nı da sağlayacak.

Buradan hareketle Türkiye 
gerçeğine geri döndüğümüzde 
KOBİ’lerimizin bu yapıya entegre 
bir yapıya geçmediği taktirde epey 
zorlanacağını söylemek kahinlik 
olmaz. Yeni nesil sanayi anlayışına 
geçişte KOBİ’lerin en fazla yaptıkları 
hatanın başında konu bir teknoloji 
yatırımı olarak görmeleri geldiğini 
vurgulamak gerek. Oysa Sanayi 4.0 
kavramı iş dünyası zihninde psikolo-
jik bir devrimi de içeriyor.

İnsanlar ve robotlar bir 
arada çalışıyor
Birbiriyle bağlantılı üretim maki-

neleri ve robotlar insan etkileşimiyle 
yeni bir üretim çevresi oluşturuyor. 
Şirketler, geleceğin dijital fabrika-
larını inşa etmek için bu birlikteliği 
de doğru ve güvenli inşa etmek 
zorunda. Bu kapsamda insanlarla 
robotların bir arada çalışmasının ve 
yeni nesil uyum süreçlerinin geliş-
mesi önemli. Örneğin Hamburg’da 

bulunan Bosch Rexroth fabrikasında 
denenen pilot projede, ürünün ken-
disi onu üreten makine ve takibini 
yapan insan faktörünün aynı iletişim 
dilini konuşması amaçlanıyor. RFID 
teknolojisiyle desteklenmiş akıllı 
üretim bandı, gelen ürün türüne 
göre karar vererek işlem yapabiliyor.

Küresel ekonomiyi etkiliyor
Sanayi 4.0’ın dünya ekonomile-

rini ve siyasi geleceklerini etkilediği 
bir gerçek. Bu süreç, Çin’in başını 
çektiği Asya ülkelerinde önemli 
değişimleri beraberinde getirecek. 
Uzmanlara göre; Japonya, ABD, 
İngiltere, Almanya gibi küresel eko-
nomiler ile Asya ülkeleri arasında 
üretim politikaları yeniden dizayn 
olacak. Çünkü Sanayi 4.0 ile birlikte 
akıllı fabrikalar ile akıllı ürünlerin 
sayısı hızla artacak ve bu akıllı ürün-
ler piyasaya girmeye başlayacak. 
Kaçınılmaz olarak, bu başka bir web 
tabanlı hizmetler için platformlar ile 
hareket edecek. Basit bir ifadeyle, 
Sanayi 4.0 senaryosunda yapı-
lan akıllı ürünler fiziksel ve dijital 
servislerle akıllı servisler oluşturmak 
için birleştirilecek. Sonuç olarak bu 
gelişme sanayi ve hizmet sektörleri 
arasındaki geleneksel bir köprü 
olacak.

5 kritik formül
Başarı üzerine yazdığı kitap-

larla tanınan Mümin Sekman, yeni 
kitabı Başarı Bilimi’nde Sanayi 4.0’a 
hazırlanmak isteyen ve iş hayatında 
başarılı olmak isteyen KOBİ’lere 
önemli fırsatlar sunuyor. İşte 4.0 
KOBİ olmanın 5 altın formülü…

Zihinsel dönüşüm şart
Florida Üniversitesi Psikolo-

ji Profesörü K. Anders Ericsson, 
kendi alanında en iyi olan insanları 
incelediğinde mesleki mükemmellik 
noktasına ulaşmadan önce en az 10 
bin saat bilinçli egzersiz yaptıklarını 
ortaya çıkardı. Bir işi 10 bin saat 
yapmak değil, daha iyi nasıl yapı-
labileceğine kafa yormak insanları 
başarıya götürüyor.

Makinelerinizi konuşturun
Sanayi 4.0’ın en basit kuralı, 

makinelerin akıllandırılması ve kendi 
aralarında iletişim kurabilmelerinden 
geçiyor. Radyo frekansları ve sensör 
sistemleri ile makineler arası iletişimi 
sağlamak mümkün. Bu teknolojileri 
kullanarak KOBİ’lerin gene maliyet-
lerini yüzde 30’lara varan oranda 
aşağı çekmeyi başarıyor.

Dijital fabrikalar kurun
Yeni sistem, modüler yapılı 

dijital fabrikalarda fiziksel işlemleri 
siber-fiziksel sistemler ile izleyerek 
nesnelerin birbirleriyle ve insanlar-
la iletişime geçmesi üzerine inşa 
ediliyor. Yenilikçi bilişim teknolojile-
rinin endüstriyel süreçlerle entergre 
olmasını öngören Sanayi 4.0 akımı, 
bütünleşik çözümler barındırıyor. 
Sanayinin geleceği konuşulurken 
artık üretkenlikten değil büyük 
veri, nesnelerin interneti, robot ve 
otomasyon teknolojilerini kullanarak 
“akıllı fabrikalar” kurmaktan ve bu 
fabrikalarda akıllı ürünler üret-
mekten bahsediliyor. Özetle, yeni 
yatırımlarınızı artık dijital fabrika 
altyapısı mantığına uygun olarak 
inşa edin.

Entegre olun
İşletme verimliliğinin tanımı da 

değişti. Artık endüstriyel üretim 
yanan şirketler kendi organizasyon-
larının ötesine bakıp tüketicileri ve 
dağıtıcıları üretim sürecine ekleme-
leri gerekiyor. Pazarlama ve yönetim 
altyapılarınızı da dijital fabrikanız 
gibi birbirleriyle entgre ve sizden 
bağımsız iletişim kurar hale getirin.

Sanatçı gibi süsleyin
Yeni dönemde yatırımları ve 

başarılarınızı bilim gibi öğrenmek, 
sanat gibi uygulamak zorundasınız. 
İşinde başarılı olmak isteyen KO-
Bİ’lerin bilim insanı gibi işini titizlikle 
öğrenmesi, filozof gibi işin üzerinde 
etraflıca düşünmesi, sporcu gibi 
fikirlerini disiplinle uygulaması ve 
sanatçı gibi sonuçlarını süsleyerek 
sunması gerekiyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Sanayi 4.0 uygulamalarının sadece 

üretimle sınırlı olmadığını belirterek, mi-
mari ile şehircilikte enerjiden bina ve alan 
kullanımında yüzde 40’ı aşan verimlilik 
artışı sağlayabileceğine dikkat çekti.

Ege’de işyeri sahibi mimarlar ve iç 
mimarlar, inşaat, elektrik, harita, mekanik 
ve endüstri mühendisleri, şehir plancıları 
ile sanatçılardan oluşan Platform İzmim’in 
konuğu olan EBSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yorgancılar, interaktif bir sunumla 
Sanayi 4.0’ın çevreye, mimariye, yapılara 
ve yaşama yansımalarını paylaştı. 

Sanayi 4.0 ile üretimdeki dönüşümde 
üretim süreleri ve birim maliyetlerin aza-

lacağını, üretim miktarı ve ürün kalitesinin 
yükseleceğini, yedek parça stokunun yeri-
ni 3D ve 4D yazıcılara bırakacağını anlatan 
Yorgancılar, sonuçta rekabet gücünün 
de artacağını vurguladı. Ender Yorgancı-
lar, geleneksel iş yapma modellerindeki 
değişime taksisi olmamasına rağmen dün-
yanın en gelişmiş ulaşım şebekesi UBER, 
deposu olmamasına rağmen dünyanın en 
büyük e-ticaret sitesi Alibaba.com, içeriği 
olmamasına rağmen dünyanın en büyük 
sosyal paylaşım sitesi Facebook ile oteli 
olmamasına rağmen dünyanın en büyük 
konaklama sağlayıcıları arasında yer alan 
airbnb’yi örnek gösterdi.

Dijital dönüşüm sayesinde 2006 
yılında halka açık en değerli şirketlerin ilk 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 
Sanayi 4.0 ile 

yaşanacak 
dönüşümünün 

sadece akıllı 
fabrikalarla 

sınırlı olmadığını, 
akıllı binalar, 

akıllı şehirler ve 
akıllı toplumu 
da kapsadığını 

vurguladı.

Akıllı bina ve
şehirlerle

yüzde 40’ı 
aşan verimlilik
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sıralarında petrol, enerji ve finans 
şirketleri yer alırken bugün bilişim 
şirketlerinin bulunduğunu ifade 
eden Yorgancılar, Sanayi 4.0 ile 
yaşanacak dönüşümünün sadece 
akıllı fabrikalarla sınırlı olmadığını, 
akıllı binalar, akıllı şehirler ve akıllı 
toplumu da kapsadığını vurguladı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, bugün akıllı evlerde 
cep telefonu, tablet PC ve televiz-
yonlar üzerinden elektrikli eşyaların 
kontrolünün yanısıra acil durumlar 
için sağlık hizmeti bile alınabildiğini 
hatırlatırken, akıllı binalarda sen-
sörler ve uzaktan erişimle enerji ve 
güvenlik yönetimi, uyarı ve alarm 

sistemi, hatta kontrol sistemlerinin 
yönetildiğini söyledi. Deloitte’ın 
Amsterdam’da 40 bin metrekarelik 
alanı bulunan ve yüzde 98 oranında 
dünyanın en güçlendirilebilir binası 
ile Taipei’deki Dünya Yeşil Binalar 
Konseyi için model bina olarak 
kabul edilen Taipei 101’in özellikle-
rini de Platform İzmim üyeleriyle 
paylaşan Yorgancılar, “Akıllı binalar 
enerji verimliliğinde yüzde 40’ı, 
bina kullanımına ve performansına 
ilişkin güvenlik, kendinden temiz-
leme, çevre dostu özellikler gibi 
hizmetlerde yüzde 42, alan kulla-
nımı verimliliğinde yüzde 40 artış 
sağlıyor” dedi.

Akıllı şehir modeli
Ender Yorgancılar, akıllı şehirleri 

oluşturan çevre dostu ve akıllı bina-
lar, biyokütle, rüzgar ve güneş enerji 
sistemleri, elektrikli araçlar, batarya 
depolama sistemi, gelecek nesil 
araç merkezi gibi yapıların bir araya 
geldiği sistemleri de paylaşırken, 
Singapur, Viyana ve Hong Kong 
gibi akıllı şehirlerde akıllı ve karbon 
salınımını azaltan ekolojik binaların 
yanı sıra hastaneye gitmeye gerek 
duyulmadan evde robotlar ve bilgi-
sayarlarla sunulan sağlık hizmetleri 
sunulduğunu, akıllı ulaşım hizmet-
leriyle yolcuların ve rotanın anlık 
olarak izlenerek risklerin önceden 
saptanıp olumsuz olayların engel-
lendiğini, elektrikli ve sürücüsüz 
araçların kullanıldığını, akıllı eği-
timle geleceğe yönelik mesleklere 
odaklanıldığını, eşya kütüphanesi 
hizmetleriyle paylaşımı artırıp tüke-
timin azaltılmasının amaçlandığını 
anlattı. Yorgancılar, “Çin’in hamlesi 
Xiongan ise, yüksek teknolojili 
sanayi kümelenmesi, pazarı teşvik 
eden, yapısal ve kurumsal reformla-
rı harekete geçiren yeni bir kentsel 
yönetim modeli, yabancı yatırımlar 
için yeni bir platform haline gelen 
yapı sunuyor” diye konuştu.

Ortadoğu atağı
Teknolojiye ilişkin gelişmeler 

batıdan beklenirken Ortadoğu’nun 

atağa kalktığını söyleyen Yorgan-
cılar, “Suudi Arabistan’daki Neom, 
500 milyar dolarlık yatırımla dün-
yanın ilk robot şehri oluyor. Tama-
men yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanılarak enerji ve su, mobilite, 
biyoteknoloji, üretim, medya, eğ-
lence, teknolojik ve dijital bilimler 
ile yaşam sektörlerine odaklanacak. 
Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın ilk 
yapay zeka bakanlığını kurdu. 2030 
yılında tüm emirlikteki ulaşım ağının 
yüzde 25’ini otonom olarak ger-
çekleştirmeyi, 2050 yılında üretilen 
enerjinin yüzde 75’ini temiz kay-
naklardan elde etmeyi ve tamamen 
dijitalleşmeyi hedefliyor” dedi.

Toplum 5.0
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, Sanayi 4.0’ten sonra, 
Toplum 5.0’ı da kent gündemine 
getirdi. Avcı toplumu ile başlayan 
insanlık çağının bugün bilgi toplu-
mundan süper akıllı topluma geçiş 
yapma süreci içinde olduğunu 
hatırlatan Yorgancılar, süper akıllı 
toplum anlamına gelen Toplum 5.0 
kavramını ilk kez Japonya’nın tar-
tışmaya başladığını belirtti. Ender 
Yorgancılar, Japonya’nın, Almanya 
ve diğer ülkelerden farklı bir akış 
açısıyla Sanayi 4.0’ün etkilerini 
toplumsal açıdan değerlendirerek 
halkın yaşamı üzerindeki etkilerine 
odaklandığını, yaşlanan bir nüfusun 
yanı sıra doğal afetler açısından 
çok riskli bir coğrafya, çevre kirliliği 
ve enerji maliyetlerinin getirdiği 
sorunlar karşısında ulusal bir strateji 
belirlenerek Toplum 5.0’ı ön plana 
çıkardıklarını kaydetti.

Ender Yorgancılar, Toplum 5.0’ın; 
dijitalleşmenin ve robotların etkisini 
demografik, ekonomik, etik ve 
sosyolojik yönden değerlendirerek, 
insanların makine ve robotlarla 
ilişkisinin en verimli biçimde 
sağlandığı süper akıllı toplum 
modelini önerdiğini, yol haritasında, 
bürokrasi, hukuk, teknoloji, insan 
kaynakları ve toplumsal kabulün 
temel alınan düzenin içinde 
olduğunu vurguladı.
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Sanayi üretimi, Kasım 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 7, Ekim 2017’ye göre ise yüzde 0.3 büyüyerek, 2017’nin son 
çeyreğinde ekonominin ivmesinin devam ettiğini gösterdi. Öne 

çıkan sektör otomotiv olurken, giyimdeki artış da dikkat çekti.
Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi güçlü duruşunu 

koruyor. Kasım ayında artış, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayide üretim artışı 
Kasım ayında yıllık bazda yüzde 7 oldu, bir önceki aya göre ise yüzde 0.3 
ile sınırlı bir artış yaşandı.

Öte yandan, ekonomik büyüme hesabında etkili olan arındırılmamış 
verilere göre sanayi üretiminde yıllık 6.9 artış kaydedildi. Sanayi üretimi 
Ekim döneminde de yıllık bazda yüzde 7.3 ve aylık bazda yüzde 0.7 artış 
göstermişti.

Yıllık artışta sermaye malı ve ara malı üretimindeki artış etkili oldu. 
Yeni yatırımların habercisi sermaye malı üretimi yüzde 10.9 artarken, ara 
malı üretimi yüzde 7.8, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 7.5 arttı. 

Sanayi üretimi 
Kasım’da beklentilere
paralel arttı

İMALAT SANAYİNDE
YILLIK DEĞİŞİM

(ARINDIRILMIŞ, %)
Gıda

İçecek
Tütün

Tekstil
Giyim

Deri
Kağıt

Medya

3.2
8.7

16.6

16.6
18.8

7.8
6.7

5.3
9.5

7.7
8.4

11.7

15.6
11.1

-3.2

1.9
16

-16.7

5.3

Kimya
Eczacılık

Plastik
Ana metal

Fabrikasyon metal

Elektrikli makine
Makine

Otomotiv
Diğer ulaşım

Mobilya

Bilgisayar

Rafine petrol-24.5
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Arındırılmış rakamlar 
artışı gösteriyor
Takvim etkisinden arındırılmış 

sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 
2017 yılı Kasım ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 5.9, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 7.1 ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 6.7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayinin alt sektörleri 
(2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 
2017 yılı Kasım ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 3.2 artarken, ara malı 
ve dayanıksız tüketim malı üretimi 
yüzde 1.2 yükseliş gösterdi. Elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksinde ise yüzde 
0.8 artış oldu. Buna karşılık dayanıklı 
tüketim malı üretimi yüzde 1.4, 
sermaye malı üretimi yüzde 1.1, enerji 
üretimi de yüzde 1 geriledi.

Aylık bazda imalat sanayi üretim 
endeksi ise değişmedi.

Otomotiv ve giyim
İmalat sanayinde öne çıkan 

sektörde sürpriz yok. Kasım 2016’ya 
göre üretimini yüzde 15.6 artıran 
otomotiv yine sanayiyi sırtladı. 
Giyimdeki yüzde 16.6’lık üretim artışı 
da etkili olurken, fabrikasyon metal 
ürünleri imalatında yüzde 11.6’lık üretim 
artışı dikkat çekti. Makine üretimindeki 
yüzde 16’lık artış da sanayi 
üretimindeki yüzde 7’lik büyümenin 
etkenlerinden biri oldu. Sanayinin 
hızını kesen sektörler yüzde 24.5’lik 
üretim kaybıyla rafineri petrol üretimi 
ile yüzde 16.7’lik üretim azalışına sahne 
olan bilgisayar sektörü oldu.

Başta mobilya olmak üzere vergi 
indirimlerinin bittiği sektörlerde ise 
üretim azaldı. 2016 Kasım’ına göre 
yüzde 3.2’lik üretim düşüşü yaşayan 
mobilya sektöründe Ekim 2017’ye göre 
kayıp ise yüzde 2.8 oldu. Bilgisayar 
sektöründe de tüketici elektroniği 
nedeniyle vergi indiriminin bitişiyle 
üretim düşüşü yaşandı ve Ekim ayına 
göre yüzde 15 kayıp meydana geldi.

Kapasite kullanımı geçen yılın Aralık ayından sonra 2018’e 
de azalan rakamlarla girdi. 2018 yılı Ocak ayında imalat sanayi 
genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.8 puan 
azalarak yüzde 78.2 seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanımı 
Aralık 2017’de 0.9 puan azalarak yüzde 79 olmuştu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, imalat 
sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite 
kullanım oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 78.7 
seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayında mal gruplarına 
göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal 
gruplarında azalış olduğu görüldü.

Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı yüzde 
75.0’ten, yüzde 69.7’ye; dayanıksız tüketim malları kapasite 
kullanım oranı yüzde 75.0’ten, yüzde 74.6’ya indi. Gıda ve içecek 
sektörü kapasite kullanım oranı yüzde 74.4’ten yüzde 74.3’e 
gerilerken; ara malları kapasite kullanım oranı yüzde 83.0’ten 
yüzde 79.8’e geldi.

Yatırım malları kapasite kullanım oranı yüzde 82.3 seviyesine 
düştü. Bir önceki ay oran yüzde 84.0 seviyesinde bulunuyordu. 
Ana metal sanayinde kapasite kullanımı yüzde 80.8’den yüzde 
80.5’e geriledi. Fabrikasyon metal ürünleri imalatı kapasite 
kullanım oranı da yüzde 72.9’dan yüzde 71.6 seviyesine indi.

2018 yılı Ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 
623 işyerine “İktisadi Yönelim Anketi” formu gönderildi, 2 bin 103 
katılımcıdan yanıt alındı. Kapasite Kullanım Oranı, imalat sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB ‘İktisadi Yönelim 
Anketi’ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanıyor.

Kapasite kullanımı düşüşte
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Sektör bazlı kümelenmenin başarılı örneği: 
Menemen Plastik İhtisas OSB

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Menemen Plastik İhtisas Organize’nin 

(MPİOSB) bugün geldiği noktadan gurur 
duyduğunu belirterek, “Savunduğumuz 
ve birçok avantajı barındıran sektör 
bazlı kümelenmenin hayata geçirildiği 
MPİOSB’de bir kaç yıla kadar tüm 
fabrikalar faaliyete geçmiş olacak. Bu 
eseri Menemen’e, İzmir’e kazandıran 
yönetim kurulu, müteşebbis heyet başkanı 
ve üyelerine sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ender 
Yorgancılar ile Türk Eximbank Genel 
Müdürü Adnan Yıldırım, Menemen Plastik 
İhtisas OSB’de düzenlenen ülkemiz 
ekonomi gündemi ve sanayicilerin 
konularının değerlendirildiği, Türk 
Eximbank faaliyetlerinin yanı sıra 

ihracatçıya verilen desteklerin aktarıldığı 
bilgilendirme toplantısına katıldı. 
Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (MPİOSB) düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan EBSO 
Meclis Başkanı ve MPİOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Esen ise, “Bölgemizin bugün 
geldiği nokta gurur veriyor” dedi. 

İhtisas OSB olmanın bazı zorluklarını 
yaşadıklarını ve bunları aşmak için 
çalışmaların devam ettiğini kaydeden 
Esen, “7-8 Şubat 2018 tarihlerinde 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu 
(OSBÜK), EBSO’nun misafiri olacak. 
Tüm Türkiye OSB’leri toplanacak ve 
sorunlarını görüşecek. Umuyorum 
o tarihlerde bölgemizin sorunlarının 
çözümü konusunda önemli adımlar atmış 
olacağız” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar da, ilk kez yıllar önce buraya 
geldiğinde kafasında ‘Burası nasıl OSB 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 
Menemen 

Plastik İhtisas 
Organize Sanayi 

Bölgesi’nin 
başarısından 

gurur 
duyduğunu 
belirterek, 
sektörel 

avantajlara 
dikkat çekti.
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olacak’ gibi bir sürü soru işareti 
olduğunu belirterek, “Ama şu an 
ortaya çıkan eseri gördüğümde 
gurur duydum. Bugüne kadar 
emeği geçen yönetim kurulu 
başkanı, müteşebbis heyet başkan 
ve üyelerine böyle bir eseri 
Menemen’e, İzmir’e kazandırdıkları 
için teşekkür ediyorum” dedi. 

43 parselin 23- 24’ ünde fabrika 
inşaatının devam ettiğini, bir iki yıl 
içinde tamamı faaliyete geçmiş bir 
OSB ortaya çıkacağını kaydeden 
Yorgancılar, “Menemen, bizim çok 
uzun zamandır savunduğumuz 
sektör bazlı kümelenme şeklinde 
kuruldu. Bunun ortak arıtma, ortak 
itfaiye, ortak idare gibi birçok 
avantajları var. Burada sadace 
plastik sektörüne eleman yetiştiren 
bir meslek lisesi olduğu takdirde 
burada çalışan tüm fabrikaların 
ara eleman ihtiyacını karşılama 
imkanımız olacak. Olması gereken 
de budur” ifadelerini kullandı.

Sorunların çözümü için 
devredeyiz
Ender Yorgancılar, bölgenin 

sıkıntılarının farkında olduklarını 
ifade ederken şöyle konuştu:

“Sıkıntılar var ama çözme 
imkanımız da var. Kalıp sektörü 
olmadan, plastik sektörünün olması 
mümkün değil. Buna izin verilecek 
bir yapıyı da kurmak gerekiyor. 
Bizim görevimiz sanayicinin 
sorunlarını doğru platformlarda 
doğru kişilere anlatıp çözüm 
üretmektir. Biz kanun çıkaramıyoruz 
ama çıkarttırıyoruz, yönetmelik 
yapamıyoruz ama yaptırıyoruz. 
Buradaki sorunlarınızı bize doğru 
bir şekilde aktarabilirseniz, Sanayi 
Bakanımıza bu konuyu anlatarak 
dile getirerek çözmeye çalışırız.”

Eximbank sizin yanınızda
Türk Eximbank Genel Müdürü 

Adnan Yıldırım, kredi büyüklüğünde 
Türkiye’nin 9’uncu bankası 
olduklarını, ihracat kredilerinin 
yüzde 46’sını Türk Eximbank’ın 
verdiğini belirterek, “Hedefimiz, 

süreçleri hızlandırmak. Kredi 
Garanti Fonu (KGF) ile yaptığımız 
protokoller ile KOBİ’ler için KGF 
kaynağı 3 milyon TL, Hazine 
kaynağı ise 12 milyon TL olarak 
belirlendi. KOBİ dışındaki ihracatçı 
ve döviz kazandırıcı hizmet ihracı 
yapan firmalarımız da 50 milyon 
TL’na kadar Hazine destekli kefalet 
sisteminden yararlanabilmektedir. 
Bu koşullar bankamızın uygun 
maliyetli finansal imkanlarıyla 
birleştiğinde ihracatçılarımız için 
bulunmaz bir fırsattır” dedi.

Bankanın geçirdiği yapısal 
değişiklikler arasında ihracatçının en 
çok işine yaracak olanın, “teminat 
mektupsuz kredi” uygulaması 
olduğunu kaydeden Yıldırım, şu 
bilgileri verdi:

“Türk Eximbank bir 

yandan organizasyon yapısını 
dönüştürürken bir yandan da 
bankayla belirli bir ilişki geçmişi 
olan, güvenilir, önceden tahsilat 
sorunu yaşanmayan firmaların 
derecelendirilmesinin önünü 
açacak altyapı çalışmalarını 
tamamladı. Haziran ayından bu 
yana firmaların teminat mektubu 
dışındaki teminatlarla da kredi 
kullanabilmesinin önünü açtık. 
Opsiyon işlemine kıyasla daha basit 
bir yapıya sahip olan ve bankacılık 
sektöründe daha yoğun bir şekilde 
kullanılan forward-vadeli kur alım/
satım işlemlerimiz başladı. Opsiyon 
işlemlerinde olduğu gibi forward 
işleminde de kar gözetmeksizin 
fiyatlama yapıldığından bankamız 
bunu bankacılık sektörüne kıyasla 
daha uygun maliyetle sunmaktadır.”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBS0), bilgi güvenliği ve 
hukuki boyutu hakkında 

bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu 
Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan’ın 
yönettiği seminerde bilgisayar 
yüksek mühendisi Çağrı Polat; bilgi 
güvenliği, kurumların uygulamaları, 
kişisel güvenlik zaafiyetleri, sosyal 
mühendislik tehditleri, kablosuz 
ağlarda güvenlik tehditleri, sosyal 
medya ve banka uygulamaları 
güvenlikleri konularında bilgi 
veririken, Avukat Sezin Küçükilhan 
da işçilerin siber gözetim kuralları, 
bilgi güvenliği ve elektronik izleme 
ile Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu uygulamalarını anlattı.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu 
Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, 
“Odamız, değişen mevzuat 
hakkında bilgilendirmede 
bulunmak, özellikle üyelerimizin 
dikkat etmesi gereken konularda 
farkındalıklarını artırmak amacıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu kapsamda, Endüstri İlişkileri 
Çalışma Grubumuz tarafından 
konunun uzmanlarının katılımları ile 
düzenlediğimiz etkinliklere özellikle 
önem vermekteyiz” dedi.

Yasal düzenleme yapıldı
6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun 
07.04.2016 günlü Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, 
yeni kavramlar ve yükümlülükler 
getirdiğini hatırlatan Demirkalkan, 
şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz 
dönemde gelişen teknoloji ile 
birlikte her saniye üretilen ve 
üreyen bilgi sayısı akıl almaz 
boyutlara ulaştı. Bununla birlikte 
bilginin yayılma hızı da son derece 
arttı. Bu yüzdendir ki, bireylerin 
kendilerine ait verilerin nasıl ve 
kimler tarafından, hangi amaçlarla 
kullanıldığını bilme, istemediği 
takdirde bunu engelleme haklarının 
hukuki olarak tanınması ve ayrıntılı 
şekilde düzenlenmesi ihtiyacı 
dünyada çok uzun zaman önce fark 
edildi. 6698 sayılı kanunla kişisel 
verilerin ne olduğu tanımlandı, 
buna göre kişisel verilerin kişinin 
rızası olmadan hiçbir işleme tabi 
tutulamayacağı belirlenmiş oldu. 
Elbette ki iş ilişkisi açısından da son 
derece önem taşıyan bu düzenleme 
ile ilgili halen bilgi eksikliklerinin 
olduğu ve konuya ilişkin 
farkındalığın artırılması gerektiği bir 
gerçektir.”

Siber saldırıya dikkat
Bilgisayar yüksek mühendisi 

Çağrı Polat, siber saldırılara karşı 
kurumlara mutlaka profesyoneller 
tarafından çok katmanlı güvenlik 
sistemleri kurulması gerektiğini 

söyledi.
Kişisel güvenliğin kurum 

güvenliğinden ayrı tutulmamasını 
isteyen Polat, “İş başvurusu için 
gelen biri bile cv’sini çıktı almak için 
yardım isteme bahanesiyle sisteme 
girebilir. 

Öte yandan, ömrünü doldurmuş 
cihazlar siber saldırılar için iyi 
hedeftir. Yeni ve güvenilir sürümler 
edinin. Hatta cep telefonunuza bile 
güncelleme yapın. Şifrelerinizde 
harf, rakam ve işaretlerden oluşan 
kolay tahmin edilemeyen değerler 
kullanın. Kredi kartlarınızı bile 6 
ayda bir yenileyin” önerilerinde 
bulundu.

Çağrı Polat, Sanayi 4.0’ın 
gündemde olmasına rağmen bilgi 
güvenliğinin konuşulmadığını ileri 
sürerken, “Hem nesnelerin interneti 
diyoruz hem de kalp piline bile 
uzaktan müdahale edildiği ortamda 
bilgi güvenliğini konuşmuyoruz. 
Ulusal güvenlik ve yazılımlara önem 
vermezsek Sanayi 4.0’da felaketi 
yaşarız” dedi.

Avukat Sezin Küçükilhan da, 
işverenlerin sözleşmelerde işin 
yapılması amacıyla kullanılan 
haberleşme cihazları ve 
bilgisayarların izlenebileceğine 
yönelik hükümlere yer vermesini, 
böylelikle özel hayatın gizliliği 
korunurken işle ilgili bilgilerin 
rakiplerin eline geçmesi veya kötü 
amaçlarla kullanılmasının önüne 
geçilebileceğini anlattı.

Sanayicilere siber güvenlik semineri



29OCAK 2018

ULUSLARARASI

Yiyecek & İçecek
Otomatları
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Türkiye 2017 yılında ihracat hedefine 
ulaştı. 157 milyar dolarlık ihracatla 
tarihinin en yüksek ikinci ihracatını 
gerçekleştirmiş oldu. İhracatta sevindirici 
gelişmeler yaşanırken Türk Eximbank 
da 2017 yılını rekorlarla kapattı. İhracata 
verdiğimiz 39,3 milyar dolarlık kredi ve 
sigorta desteğiyle, toplam destekte bir 
önceki yıla göre yüzde 19 artış sağladık. 
İhracat kredilerinin yüzde 46’sını tek 
başına veren Bankamız böylelikle 
ihracatın finansmanındaki liderliğini 
pekiştirmiş oldu.

İhracata desteğimiz artarak devam 
ederken, bankamızı 2018’de daha 
büyük başarılara imza atacak şekilde 
dönüştürmeyi ve geliştirmeyi ihmal 
etmedik. İhracata destek çalışmalarımız 
ile bankamızın dönüşüm ve gelişimini 

eş zamanlı gerçekleştirerek Bankamızı 
ihracatın dinamik yapısına uyumlu 
hale getirdik. Başarı bu dinamizm 
neticesinde geldi. İhracatla ve ihracatçıyla 
yakaladığımız bu uyum sayesinde Türkiye 
ihracatının yüzde 25’ine imza atar hale 
geldik.

2018 yılına büyük hedeflerle girdik. 
Toplam desteğimizi bu yıl 46 milyar 
dolara çıkaracağız. Bu hedefimize 
ihracatçılarımızın taleplerini dikkate 
alarak, yeni proje ve yeni uygulamalarla 
ulaşacağımızın farkındayız. Nitekim 
kullanıcı dostu olarak tasarlanan “yeni 
web sitemiz” ve ihracatçılarımızın bize 
daha kolay ve hızlı ulaşması için devreye 
aldığımız “Türk Eximbank İhracat Destek 
Hizmetleri Merkezimiz” bu yıl attığımız 
ilk adım oldu. Ege İhracatçı Birlikleri 

Türk Eximbank yeni yılda yeni 
uygulamalarını devreye aldı

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

EGE’DEN

Yeni
uygulama-

larımızı ihra-
catçılarımızın 
ihtiyaçlarına, 
taleplerine ve 
beklentilerine 
göre sürekli 

yenileyecek, en 
iyi hizmeti ver-
mesi yönünde 
geliştireceğiz.
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tarafından “İhracatın Yıldızları” 
ödüllerinin verildiği organizasyonda 
Ekonomi Bakanımız Sayın 
Nihat Zeybekci tarafından Türk 
Eximbank’ın “yeni web sitesi” ve 
“İhracat Destek Hizmetleri Merkezi” 
devreye alındı.

İhracatın finansmanı 
konusunda bilgi edinmede temel 
başvuru kaynaklarından biri 
haline gelen yeni web sitemizi 
ihracatçılarımızdan gelen öneri 
ve taleplere göre şekillendirerek 
hizmete açtık. Güncel teknolojilerle 
yenilenen, mobil uyumlu ve 
kullanıcı dostu olacak şekilde 
tasarlanan yeni web sitemiz ile 
ihracatçılarımız artık ihtiyacı olan 
ürünü rahatlıkla bulabilecek. 
Bankamızın verdiği destekleri 
daha kapsamlı ve anlaşılır şekilde 
gösteren yeni web sitemizde 
bankamız etkinlikleri ve faaliyetleri 
de yakından izlenebilecek. 

Bunun yanında 
ihracatçılarımızın Bankamıza 

ulaşmada sorun yaşamamaları 
için doğrudan hat kurduk. Bilişim 
teknolojileri destekli “İhracat 
Destek Hizmetleri Merkezimiz” ile 
ihracatçılarımızın taleplerine daha 
hızlı yanıt veriyoruz. Bankamızın 
ürün ve hizmetleri hakkında 
bilgi vermek; ihracatçılarımızın 
finansal sorunlarını, taleplerini 
dinlemek ve çözüm üretmekle 
görevli Merkezimiz, bu işlevi 
daha önce yerine getiren 
birimlerimizin sadece kendi 
işlerine odaklanmalarını sağlayarak 
süreçlerimizi hızlandıracak ve 
verimliliği artıracak. Yeni şube ve 
irtibat ofislerimizi ihracatçılarımıza 
yerinde ve doğrudan hizmet 
amacıyla kurmuştuk. İhracat Destek 
Hizmetleri Merkezimiz de bu amaca 
hizmet edecek. İhracatçılarımızın 
ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden 
dinleyerek hizmete dönüştürecek. 
Tüm bunların yanında pro-aktif 
bir anlayışla firmaları arayarak 
ihracatın finansmanında 

sağlayabileceğimiz destekleri 
anlatacak. İhracata verdiğimiz 
desteğin genişletilmesine yardımcı 
olacak. İhracatçı odaklı bir çalışma 
prensibiyle bankamızı sürekli 
geliştirme peşindeyiz. Yeter ki 
ihracatçılarımız finansal sorunlar 
yaşamasın, ihracatımız gelişsin. 
Tüm dünya ihracata odaklanmışken 
Türkiye ihracatı göz ardı edemez. 
Tüm dünya ihracatçısını korurken 
Türkiye ihracatçısını görmezden 
gelemez. İhracatın finansmanında 
lider kuruluş olan bankamızı bu 
görev ve sorumluluk bilinciyle daha 
etkin, daha verimli hale getirmek 
için çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni web sitemiz ve Türk 
Eximbank İhracat Destek Hizmetleri 
Merkezimizin tüm ihracatçılarımıza 
faydalı olmasını dilerim. Yeni 
uygulamalarımızı ihracatçılarımızın 
ihtiyaçlarına, taleplerine ve 
beklentilerine göre sürekli 
yenileyecek, en iyi hizmeti vermesi 
yönünde geliştireceğiz.
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KGF tarafından kefalet 
verilmiş kredilerin yeniden 
vadelendirilmesi veya 

yapılandırılması ve bu nedenle 
azami vade sürelerinin aşılması 
durumunda söz konusu sürelere en 
fazla 36 ay ilave yapılabilecek.

Kredi Garanti Kurumlarına 
Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin 
Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

Buna göre, KGF kefaletinden 
yararlanabilmek için KOBİ 
vasfına sahip işletmeler ve KOBİ 
kapsamında sayılan esnaf ve 
sanatkar, serbest meslek mensubu, 
tarımsal işletme ve çiftçiler ile 
KOBİ tanımı dışında kalan diğer 
işletmelerin kredilerinin, krediye 
başvuru sırasında donuk alacak 
olarak sınıflandırılmamış olması 
ve izlenen alacaklar niteliğinde 
bulunmaması gerekecek.

Vade süresi asgari 6 ay, azami 
5 yıl olan işletme kredilerinde 

anapara ödemesiz dönem en 
fazla 1 yıl olacak. Asgari vadesi 
6 ay, azami vadesi 10 yıl olan 
yatırım kredilerinde ise anapara 
ödemesiz dönem en fazla 3 yıl 
olarak uygulanacak. Ödemesiz 
döneme ilişkin faizler azami 1 yıllık 
dönemler sonunda tahakkuk ve 
tahsil edilecek, ihtiyaç duyulması 
halinde ödemesiz döneme 1 ay 
ilave yapılabilecek.

Kefalet verilmiş kredilerin 
yeniden vadelendirilmesi veya 
yapılandırılması ve bu nedenle 
belirtilen vade sürelerinin aşılması 
durumunda, azami sürelere en fazla 
36 ay eklenebilecek. Kredilerin 36 

ay şartına uyulmak suretiyle birden 
fazla kez yapılandırılması söz 
konusu olabilecek.

Hazine Müsteşarlığı, daha 
önce kefalet verilen tutarlar 
hariç olmak üzere, kefalet verilen 
azami kredi vadesini ve anapara 
ödemesiz dönemini, kefalet 
oranını, yararlanıcı türleri için 
kefalet limitleri ile komisyon tutar 
veya oranını belirleyebilecek ve 
değiştirebilecek.

Müsteşarlık, işletme hesabındaki 
tutarın 25 milyon liranın altına 
düşmesi durumunda işletme 
hesabına hesap bakiyesi 250 
milyon lirayı geçmeyecek şekilde 
destek hesabı aracılığıyla aktarım 
yapabilecek.

KGF, destek hesabına aktarılan 
tutarın tamamını en geç takip eden 
iş günü işletme hesabına aktaracak.

Müsteşarlık ve KGF arasında 
imzalanan protokoller kapsamında 
KGF tarafından verilmiş kefaletler 
aynı koşullarda devam edecek.

KGF kredilerine düzenleme

KGF kredilerinde dönüş oranı %98
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kredi 

Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin geri 
dönme oranının yüzde 98 ile bankacılık sistemi 
performansının üzerinde olduğunu belirterek, bu 
enstrümanı en küçük esnafın da kullanabileceği 
şekilde kalıcı hale getireceklerini ifade etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi 
Muhabirleri (EMD) İzmir Şubesi ile bir araya 
geldi. EMD üyesi gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan Zeybekci, “KGF teminatlı kredilerde 
yeni açılımlar yapılıp yapılmayacağı” konusunu 
değerlendirirken, bu kredilerin 2017’de Türkiye’nin 
büyümesini tetiklemesi anlamında etkili olduğuna 
işaret etti.

KGF teminatla kredilerle 210 milyar liralık 
bir büyüklüğün piyasaya sunulduğunu aktaran 

Nihat Zeybekci, “KGF teminatlı kredilerde geri 
ödemeler başladı. Son derece başarılı gidiyor. 
Kullandırılan kredilerin geri dönme oranları 
yüzde 98. Normal bankacılık sistemi içerisindeki 
performanstan daha yüksek. 2018 yılında da 
devam edecek. 

Bu enstrümanı kalıcı hale getiriyoruz. Geçici 
bir enstrüman değil kalıcı olacak. Bununla ilgili 
çalışmalarımız da bitti. Birkaç hafta içinde 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararı olarak bunu 
kamuoyuyla paylaşacağız. 

Yeni düzenlemeyle artık KOBİ’lerimizin 
bu kredileri kullanma mesafesini daha aşağı 
indiriyoruz. En küçük esnaf, usta seviyesindeki 
arkadaşlarımızın da kullanmasını daha uygun hale 
getiriyoruz” dedi.
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İşçi ve işveren arasındaki kıdem ve ihbar 
tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi 
anlaşmazlıkların çözümünde 1 Ocak 

2018’den itibaren yeni dönem başladı. 
Ekim ayında İş Mahkemeleri Kanunu’nda 
yapılan değişikliğin yeni yılda yürürlüğe 
girmesiyle birlikte işçi ve işveren ara-
bulucuya gitmeden dava açamayacak. 
Arabulucuda anlaşma sağlanamaması 
durumunda dava açılabilecek. Arabulu-
cu uygulaması yargının iş yükünün de 
azaltacak.

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren 
İş Mahkemeleri Kanunu’nda değişiklik 
öngören yasa yeni yılla birlikte yürürlüğe 
girdi. Bireysel veya toplu iş sözleşmesine 
dayanan ihbar ve kıdem tazminatı, fazla 
çalışma ücreti, ücretli izinde maaş, genel 
tatil ücretleri veya işveren alacağı ile işe 
iade talebiyle açılan davalarda, öncelikli 
olarak arabulucuya başvurulması gereken 
konular arasında yer alıyor. Kanunla iş 
kazası veya meslek hastalığından kay-
naklanan maddi ve manevi tazminat ile 
bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları 
kapsam dışı bırakıldı.

Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda 
anlaşmaya varılamaması durumunda son 
tutanağın aslını veya arabulucu tarafından 
onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine 
ekleyecek. Bu zorunluluğa uyulmaması 
halinde mahkeme davacıya, son tutanağın 
bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye 
sunulması gerektiği, aksi takdirde dava-
nın usulden reddedileceği ihtarını içeren 
davetiye gönderecek. Arabulucuya baş-
vurulmadan dava açıldığının anlaşılması 
hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın 
davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle 
usulden reddine karar verilecek.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile 
kayıtlı arabuluculardan bu kapsamda 
arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa 
uzmanlık alanlarını da belirterek, görev 
yapmak istedikleri adli yargı ilk derece 
mahkemesi adalet komisyonlarına göre 
listeleyerek ilgili komisyon başkanlıklarına 
bildirecek. Komisyon başkanlıkları, bu 
listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabu-
luculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu 
kurulmayan yerlerde ise görevlendire-
cekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri 

İşçi ve 
işveren 
anlaşmazlıklarında 
arabuluculuk 
dönemi

İş Mahkemeleri 
Kanununda 

yapılan 
İşçi işveren 

anlaşmazlıkla-
rına dair 

değişiklik 
1 Ocak’tan 

itibaren 
yürürlüğe girdi. 
Değişikliğe göre 

arabulucuya 
gidilmeden dava 

açılamayacak.
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müdürlüğüne gönderecek. 
Başvuru; karşı tarafın, karşı taraf 

birden fazla ise bunlardan birinin 
yerleşim yerindeki veya işin yapıldı-
ğı yerdeki arabuluculuk bürosuna, 
arabuluculuk bürosu kurulmayan 
yerlerde ise görevlendirilen yazı 
işleri müdürlüğüne yapılacak.

Bir ay içinde 
sonuçlandırılacak
Arabulucu, yapılan başvuruyu 

görevlendirildiği tarihten itibaren 
üç hafta içinde sonuçlandıracak. 
Bu süre zorunlu hallerde arabu-
lucu tarafından en fazla bir hafta 
uzatılabilecek. Arabulucu, taraflara 
ulaşılamaması, taraflar katılmadığı 
için görüşme yapılamaması yahut 
yapılan görüşmeler sonucunda an-
laşmaya varılması veya varılamama-
sı hallerinde arabuluculuk faaliyetini 
sona erdirecek ve son tutanağı 
düzenleyerek durumu arabuluculuk 
bürosuna bildirecek.

Arabuluculuk görüşmeleri so-
nunda tarafların anlaşmaya varma-
ları halinde ise üzerinde anlaşılmış 
olan hususların taraflar tarafından 
tekrar yargı konusu yapılması söz 
konusu olamayacak. Arabuluculukta 
çözümlenmiş bir konunun tekrar 
yargı konusu yapılabilmesi için teh-
dit, hile, cebir gibi taraf iradelerini 
sakatlayan bir durumun sonradan 
ortaya çıkması gerekir. 

Arabuluculuk görüşmelerine 
taraflar bizzat, kanuni temsilcileri 
veya avukatları aracılığıyla katıla-
bilecekler. İşverenin yazılı belgeyle 
yetkilendirdiği çalışanı, görüşme-
lerde işvereni temsil ederek son 
tutanağı imzalayabilecek.

Arabulucunun daveti üzerine 
taraflardan biri geçerli bir sebep 
belirtmeden ilk toplantıya katılmaz-
sa ve arabuluculuk faaliyeti sona 
ererse toplantıya katılmayan taraf, 
davada kısmen veya tamamen haklı 
çıksa bile yargılama giderinin tama-
mından sorumlu tutulacak.

İade başvurusu 1 ay içinde
İşten atılan işçiler işe iade için 

30 gün içinde arabulucuya başvur-
mak zorunda. Arabuluculuk faaliyeti 
sonunda anlaşmaya varılamaması 
halinde, son tutanağın düzenlendiği 
tarihten itibaren, iki hafta içinde iş 
mahkemesinde dava açılabilecek. 
Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı 
sürede iş mahkemesi yerine özel 
hakeme de götürülebilecek.

Maliyeti daha düşük
Arabulucu sistemi, mahkeme 

giderlerine göre daha ekonomik. 
Dava harcı, bilirkişi ücreti gibi gider-
ler ödenmiyor. Taraflar arabulucu 
görüşmelerine katılmışlarsa anlaş-
ma sağlamaları halinde arabulu-
culuk ücret tarifesi üzerinden eşit 
şekilde ödeme yapacaklar. Taraflar 
uzlaşamazsa iki saatten az görüş-
me süreleri kamu bütçesinden, iki 
saatten fazla süreli görüşmelerde 
ise iki saati aşan kısım taraflarca eşit 
şekilde karşılanacak.

Yargının gündeminde önemli bir yer tutan işçi ve işveren arasındaki 
uyuşmazlıkların çözümü için Mayıs 2017 itibarıyla 50’si sosyal güvenlik 
hukukunda uzman olmak üzere 320 iş mahkemesinde 376 hâkim 
görev yapıyor. 

İş mahkemesi kurulmayan yerlerde 514 asliye hukuk mahkemesi, iş 
mahkemesi sıfatıyla iş uyuşmazlıklarına ilişkin davalara bakıyor. Adli 
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verileri, iş davalarının yıllık ortalama 
görülme süresi 2010 yılında 466, 2011 yılında 488, 2012 yılında 483, 
2013 yılında 381, 2014 yılında 417, 2015 yılında 431, 2016 yılında 434 
güne ulaştığını gösteriyor.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2016 
yılı sonu itibarıyla ilk derece mahkemelerindeki 3 milyon 525 bin 
civarındaki hukuk uyuşmazlığının yaklaşık yüzde 15’i iş uyuşmazlıkları 
ile ilgili. 2016 yılında bakılan 780 bin civarındaki hukuk uyuşmazlığının 
yaklaşık yüzde 30’u iş hukukundan kaynaklanıyor.

Yargının yükü hafifleyecek

İşçi-işveren uyuşmazlığında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uy-
gulamasının ilk gününde 588 başvuru alındı. Başvurular, Türkiye gene-
linde 108 adliyede kurulan arabuluculuk büroları ile büroların olmadığı 
yerlerde Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlükleri tarafından 
alındı. Başvurularda, herhangi bir ücret talep edilmedi. 

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığından alınan bilgiye 
göre, iş uyuşmazlığındaki arabuluculuk uygulamasının ilk haftasındaki 
başvuru sayısı ise 3 bin 72 oldu. Müracaatların incelenmesinin ardın-
dan görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı. Uy-
gulamanın ilk haftasında arabulucuya giden 89 uyuşmazlık, tarafların 
uzlaşmasıyla çözüldü. İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan 
uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla 3 günde anlaştı. Uzun süren mahke-
me süreçlerinin yerine kısa sürede uyuşmazlığın çözüme kavuşturul-
masının amaçlandığı uygulama kapsamında bazı işçi ve işverenler, ilk 
3 saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı. Diğer başvurularla ilgili 
arabulucu görüşmeleri ve işlemler devam ediyor.

İlk gün 588 başvuru
ilk hafta 89 çözüm
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İşsizlik Ekim’de yüzde 10.3
Türkiye’de işsizlik oranı, Ekim 2017’de 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 
1.5 puan azalarak yüzde 10.3 oldu. 

İşsizlik oranı bir önceki ay Eylül’de yüzde 
10.6, geçen yılın aynı döneminde (Ekim 
2016) yüzde 11.8 düzeyinde yer almıştı. 
2017 yılı geneline bakıldığında; Ocak 
ayında yüzde 13 ile zirve yapan işsizlik 
rakamları, son 7 aydır yüzde 11 altında 
bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 
yılı Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ekim 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre 360 bin kişi azalarak     
3 milyon 287 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı 1.5 puanlık azalış ile yüzde 10.3 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; 
tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık azalış 
ile yüzde 12.3 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 
oranı 1.9 puanlık azalış ile yüzde 19.3 
olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 
1.5 puanlık azalış ile yüzde 10.5 olarak 
gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 47.6
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı 

Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi 
artarak 28 milyon 645 bin kişi, istihdam 
oranı ise 1.4 puanlık artış ile yüzde 47.6 
oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe 
çalışan sayısı 229 bin, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 148 
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 
19.3’ü tarım, yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 
7.6’sı inşaat, yüzde 54’ü ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı 
dönemi ile karşılaştırıldığında tarım 
sektörünün istihdam edilenler içindeki 
payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı   
0.3 puan azalırken, hizmet sektörünün 
payı 0.4 puan arttı, inşaat sektörünün 
payı ise değişim göstermedi. 

İşgücüne katılma oranı 
yüzde 53.1 oldu
İşgücü 2017 yılı Ekim döneminde bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 
18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin 
kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan 
artarak yüzde 53.1 olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara 
göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 
0.3 puanlık artışla yüzde 72.4, kadınlarda 
ise 1.1 puanlık artışla yüzde 34.2 olarak 
gerçekleşti.

Ekim 2017 döneminde herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre değişim göstermeyerek 
yüzde 33.9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı 
sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 
puan azalarak yüzde 21.8 oldu.

Türkiye 
genelinde 15 

ve daha yukarı 
yaştakilerde 
işsiz sayısı 

2017 yılı Ekim 
döneminde 
geçen yılın 

aynı dönemine 
göre 360 bin 
kişi azalarak             

3 milyon        
287 bin kişi 

oldu.
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Arındırılmış rakamlar
Mevsim etkilerinden 

arındırılmış istihdam bir önceki 
döneme göre 135 bin kişi artarak 
28 milyon 622 bin kişi olarak 
tahmin edildi. İstihdam oranı 0.2 
puanlık artış ile yüzde 47.6 oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsiz sayısı bir 
önceki döneme göre 111 bin kişi 
azalarak 3 milyon 274 bin kişi 
olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 
0.3 puanlık azalış ile yüzde 
10.3 oldu. Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücüne katılma 
oranı bir önceki döneme göre 0.1 
puanlık azalış ile yüzde 53 olarak 
gerçekleşti. Ekonomik faaliyete 
göre istihdam edilenlerin sayısı, 
tarım sektöründe 13 bin, inşaat 
sektöründe 8 bin kişi azalırken, 
sanayi sektöründe 49 bin, 
hizmet sektöründe 107 bin kişi 
arttı.

İşsizlik Fonu bir yılda
13.5 milyar TL büyüdü

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları 
dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri 
için Mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası 
Fonunun büyüklüğü geçen yıl yaklaşık 13.5 milyar 
lira artarak 2017 sonu itibarıyla 116 milyar 720 
milyon 522 bin lirayı buldu.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı 
üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 
sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle 
büyüyen fon, 2016 sonu itibarıyla 103 milyar 202 
milyon 412 bin liraya ulaşmıştı.

Fondan Mart 2002'den geçen yılın Aralık ayı 
sonuna kadar yaklaşık 6 milyon kişiye 18.5 milyar 
lira civarında ödeme yapıldı.

Kimler, nasıl yararlanıyor?
İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirini, sigortalının 

prime esas aylık brüt kazancı üzerinden 
hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı 
kesintileri ve yüzde 1 devlet payı, bu primlerin 

değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve 
iratlar ile işverenlerden alınan gecikme zammı ve 
faizler oluşturuyor.

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 
yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. 
Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında 
işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki 
son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli 
çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün 
süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, 
ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 
30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik 
ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 
600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi 
ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp 
işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 
80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi 
ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği 
veriliyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, 18-25 yaşlarındaki 
gençlerin 1 ve 3 işçi çalıştıran 

iş yerlerinde daha fazla yer alması 
gerektiğini vurgulayarak, "1 senden, 
1 benden diye yeni bir teşvik 
uygulamasına başlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sarıeroğlu, 2017 yılını yoğun çalışmalarla 
kapattıklarını, gençleri öne koyan bir 
istihdam paketi açıkladıklarını hatırlattı. 
Önümüzdeki dönemde de Türkiye’de 
yatırımların artması, büyümenin sürmesi, 
istikrarla ekonominin güçlenmesini 
sağlayacak adımlar atmaya devam 
edeceklerini söyleyen Sarıeroğlu, “Bizim 
en önemli, geleceğe dair ümidimiz 
ve fırsat penceremiz gençlerimiz… 
Gençlerimizin geleceğe güçlü adımlarla 
gitmesi çok önemli" diye konuştu.

Güçlü istihdam alanları 
oluşturulmalı
İşsizlik oranlarının daha da 

düşmesi için çok güçlü istihdam 
alanları oluşturmaları gerektiğini 
belirten Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı olarak 18-25 yaş 
arasındaki gençleri mercek altına 
aldıklarını bildirdi. Jülide Sarıeroğlu, 
masa başında hazırlanan projelerin 
başarıya ulaşamayacağından hareketle 
politika oluştururken genç sivil toplum 
örgütleriyle de toplantılar yaparak onların 
görüş ve önerilerinden yararlandıklarını 
ifade etti.

İlk defa başlattıkları “Kupon” 
projesinden gençlerin yararlanmasını 
isteyen Sarıeroğlu, “Artık İŞKUR olarak 
biz mesleki eğitim kurslarını düzenlemeyi 
düşünmüyoruz. İşverenlerimize kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verme 
imkanı sağlıyoruz. Gençlerimize de 
diyoruz ki, hangi alanda eğitim alıp 
kendini geliştirmek istiyorsan, bu konuyla 
ilgili biz sana güveniyoruz, gel bize 
başvur" ifadesini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, 18-25 yaşlarındaki 
gençlerin, 1 ve 3 işçi çalıştıran iş 
yerlerinde daha fazla yer almalarıyla 
ilgili projeye de değinerek, "1 senden, 1 
benden diye yeni bir teşvik uygulamasına 
başlıyoruz. Gençlerimizin daha güçlü 
şekilde buralarda yer alması için ilk defa 
bütün maaşını sigorta primleri ve vergileri 
dahil olmak üzere İŞKUR'dan karşılamaya 
başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Sarıeroğlu, bilişim ve dijitalleşme 
alanlarında işbaşı eğitimi alan 18-29 
yaşlarındaki gençlere verilen 54 liralık 
desteği 75 liraya çıkardıklarını bildirdi.

Gençlerin iş bulması için
"1 senden 1 benden"

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 

Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu 

Gençlerimizin 
daha güçlü 

şekilde 
buralarda yer 
alması için ilk 

defa bütün 
maaşını sigorta 

primleri ve 
vergileri dahil 
olmak üzere 
İŞKUR’dan 

karşılamaya 
başlayacağız” 

dedi. 
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2018’de 
yürürlüğe 

giren istihdam 
düzenlemeleri 

meyvelerini 
veriyor. Hedef 
genç işsizliği 
bitirmek. ilk 
kez maaş, 

sigorta primi 
ve vergileri 
İŞKUR’un 

karşılayacağı 
bu teşvik için 
100 bin firma 
başvuru yaptı.

İş dünyası, 2018'de yürürlüğe giren 
vergiden prime çok sayıda teşvikten 
yararlanmak için yeni eleman alımını 

hızlandırdı. "Bir senden bir benden" 
teşviki talep listesinin başında geldi. Buna 
göre 3 ve daha az çalışanı olan imalat 
sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin 
ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 
yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal 
güvenlik primleri ve vergileri bir ay 
işveren tarafından bir ay devlet tarafından 
ödeniyor. Asgari ücret üzerinden olacak 
bu destek kapsamında yılın başından 
itibaren istihdama katılan bir çalışanın 6 
aylık ücretini devlet ödeyecek. Çalışma 
Bakanlığı verilerine göre, ilk kez bütün 
maaş, sigorta primi ve vergileri İŞKUR'un 
karşılayacağı bu teşvik için 100 bin firma 
başvuru yaptı.

Günlük 75 lira harçlık
İşbaşı eğitim programlarına katılanlara 

bu yıl da günlük 
54 liraya kadar cep 
harçlığı verilecek. 
Siber güvenlik, 
yenilebilir enerji, bulut 
bilişim, kodlama gibi 
geleceğin mesleklerine 
ilişkin işbaşı eğitim 
programlarına katılan 
gençlerin günlük 75 
TL cep harçlığı alması 
sağlanacak. İmalat ve 

bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden 
sağlanan sigorta prim desteği ilk kez 
prime esas kazanç tavanı üzerinden 
verilecek. Bu yıl imalat ve bilişim 
sektöründe mevcut istihdama ek olarak 
alınacak her bir çalışanın tüm sigorta 
primleri ve vergileri karşılanacak. Her iki 
alanda asgari ücret üzerinden sağlanan 
sigorta prim desteği ilk kez prime esas 
kazanç tavanı üzerinden verilecek.

Tedbirlerin etkinliği artıyor
İşgücü piyasasını planlayabilmek, 

hangi mesleklerin hangi sektörlerde 
yoğunlaştığını görerek buna göre pro-
aktif istihdam politikalarını geliştirebilmek 
amacıyla, işverenlerin istihdam ettikleri 
kişileri meslek kodlarıyla bildirme 
zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme ile 
hem mesleki yeterlilik uygulamalarının 
hem de iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 
etkinliği artacak.

Süre 18 ay
Özel politika gerektiren gruplar 

işgücüne katılımlarını artırmak adına 
özel olarak desteklenmeye devam 
edilecek. Bu kapsamda 18-25 yaş arası 
gençler, kadınlar ve engellilere teşvikten 
18 ay yararlanabilme imkânı sunulacak. 
İstihdam teşviki 31 Aralık 2020'ye kadar 
uygulanacak. Böylece işverenlere önlerini 
görerek planlama yapabilme imkânı 
sunulacak.

Genç işsiz 
kalmayacak
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Yarım yüzyıla yakın köklü geçmişiyle, 
Türkiye ekonomisinin önemli yapı 
taşlarından biri olan Türkerler Hol-

ding, 2017 yılında en fazla yeni istihdam 
yaratan grup oldu. Geçtiğimiz yıl Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrı-
sıyla başlatılan istihdam seferberliğinde 
11 bin 241 yeni istihdam yaratan Türkerler 
Holding, Ankara Sanayi Odası 54. Yıl 
Ödül Töreni’nde “İstihdam Özel Ödülü” ile 
onurlandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende 
Özel İstihdam Ödülü’ne layık görülen Tür-
kerler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 
Kazım Türker, ödülünü Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan aldı. Türker, “Sayın Cumhur-
başkanımızın talimatıyla başlatılan istih-
dam seferberliğine, liderlik etmekten ve 
bu ödüle lâyık görülmekten büyük onur 
duyuyorum” dedi.

Türkiye’nin refahı ve kalkınması için 
50 yıldır çaba gösterdiklerini ve bugüne 
kadar üzerlerine düşen ne görev varsa 
büyük bir şevkle yaptıklarını vurgulayan 
Kazım Türker, “Cumhurbaşkanımızın 
çağrısı üzerine, tereddüt etmeden derhal 
harekete geçtik. O gün bu seferberliğe 
öncülük etmeye söz verdik. Ortaklarımı-
zın da sermeye payları oranında katkı-
sıyla sözümüzü harfiyen yerine getirdik. 
2017 yılında tam 11 bin 241 yeni istihdam 
yarattık. Bugün Türkiye’nin kalkınması, 
milletimizin refahı için katkı sağlamanın 
gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “işsizliğin 
ülke gündeminden tamamen çıkarta-
na kadar istihdam desteklerinin devam 

ettirileceği” mesajını aldıklarını kaydeden 
Türker şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl verdiğimiz sözü yerine 
getirdik. Şimdi bir söz daha vermek isti-
yorum. 2018 yılında da bayrağı en önde 
taşımaya devam edeceğiz. 11 bin 855 
yeni istihdam daha sağlayacağız. Türki-
ye’nin bugün her zamankinden daha hızlı 
koşmaya, daha fazla üretmeye ihtiyacı 
var. Son 14 yılda 3 kat büyüyen Türkiye 
ekonomisinin istikrarlı bir şekilde devamı 
için; Türkiye ekonomisinin, dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için; 
Türkerler Holding olarak üzerimize düşen 
sorumlulukları hiç tereddüt etmeden yük-
lenmeye devam edeceğimizi bir kez daha 
vurgulamak isterim.”

2018’de 11 bin 855 yeni istihdam
Türkerler Holding istihdam atağına 

2018’de de devam edecek. Grup yeni yılda 
11 bin 855 yeni istihdam sağlamayı hedef-
liyor. 2018’de ilk sırayı 7 bin 639 kişiyle 
yine sağlık yatırımları alacak. İkinci sırada 
1225 yeni personelle YEKA ihalesi kapsa-
mında başlayacak rüzgâr enerjisi projesi 
var. İnşaat projeleri için 775, diğer enerji 
projeleri için 550, VEDAŞ ve VEPSAŞ için 
toplam 50 kişi istihdam edilmesi planla-
nıyor.

2019 ve 2020 yıllarında hizmete 
girecek Ankara Etlik, İzmir ve Kocaeli 
şehir hastaneleriyle birlikte, ilave olarak 
yaklaşık 13 bin personel daha istihdam 
edilecek. Bunun yanında rüzgâr enerjisi 
YEKA ihalesi kapsamında 2018’de istih-
dam edilecek 1225 personele ek olarak 
ilerleyen yıllarda sayı 3 bin 500’e çıkacak. 

Türkerler 
Holding 
istihdam 
birincisi

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 
çağrısıyla 
başlatılan 
istihdam 

seferberliğinde, 
2017 yılında 

toplam 11 
bin 241 yeni 

istihdam 
yaratan 

Türkerler 
Holding 

İstihdam Özel 
Ödülü ile 

ödüllendirildi. 
Türkerler 
Holding 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım 

Türker, 2018 
yılında da 

yeni istihdam 
yaratmaya 

devam 
edeceklerini 

açıkladı.
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İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (İAOSB) yüksek 
teknolojili elektronik cihaz üreten 

Elektral, Ar-Ge Merkezi oldu. 
Belgeyi, Elektral A.Ş adına Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem 
Dinçsoy, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden 
aldı. 

Devlet Planlama Teşkilatının 
(DPT) teşviki ile 1978 yılında Yüksek 
Mühendis Sayıl Dinçsoy tarafından 
kurulan; yazılım, donanım, 
mekatronik, elektronik, savunma 
sanayi alanlarında 40 yıldır faaliyet 
gösteren Türkiye’nin öncü gücü 
Elektral A.Ş. İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 3 adet tesis ve 
toplam 20 bin metrekare kapalı 
alanda, yıllık 1 milyondan fazla 
yüksek teknolojili Elektronik Cihaz 
üretimi yapıyor.

Dinçsoy: Teknoloji 
yaratan şirketiz
Ankara’da gerçekleştirilen 6. 

Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri Zirvesi’nde Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü’nün elinden Ar-Ge Merkezi 
Belgesi alan Elektral A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. 
Erdem Dinçsoy, “Kuruluşumuzdan 
bugüne 40 yılı aşkın süredir yüksek 
teknolojili üretimler yapmaktayız. 
İşin önemli kısmı ‘teknoloji 
kullanan değil, teknoloji yaratan’ 
bir fabrikayız. Kilogramı 2-3 dolar 
olan malzemeleri, fabrikamızdan 
kilogramı 100 dolara yakın fiyatla 
dünyaya satıyoruz. A’dan Z’ye 
tüm üretim prosesine sahibiz. 
Yazılım, donanım, mekatronik tüm 
disiplinleri kullanan Elektral A.Ş., 
insanın dokunduğu, laf dinleyen 
robot makineler üretmektedir” 
dedi.

60 Ülkeye İhracat
Ürettikleri güvenlik sistemleri 

ile yaklaşık 60 ülkeye ihracat 
yaptıklarını vurgulayan Dr. Erdem 
Dinçsoy, “Ar-Ge harcamalarımız 
2012-2017 yılları arasında cironun 
ortalama yüzde 8.91’i düzeyinde 
gerçekleşti. Bünyemizde 24 Ar-
Ge personelimiz ile toplamda 
yaklaşık 70 proje tamamladık. 
Bu projelerin ortak özellikleri; 
müşteri memnuniyeti, uluslararası 
standartlara uygunluk, çevre dostu 
tasarımlar, teknolojik üstünlükler, 
müşteri ihtiyaçlarına uygun 
olmalarıdır” diye konuştu. 

Ar-Ge çalışmaları ile… 
Ar-Ge çalışmalarında 

hedeflenen stratejilere değinen Dr. 
Erdem Dinçsoy, en büyük hedefin 

ortaya çıkan ürünlerden elde edilen 
cironun, toplam ciroya oranını 
arttırmak olduğunu söyledi. Dr. 
Dinçsoy şöyle konuştu:

“Ar- Ge çalışmalarından 
kısa vadede yeni donanım kart 
tasarımları ve 2018 yılı içerisinde iki 
ulusal destekli projeyi bitirmektir. 
Orta Vadede ise, 1 adet uluslararası 
patent başvurusu yapmak, 
geliştirdiğimiz ürünlerle ihracatımızı 
yüzde 25 arttırmak ve yüksek 
teknolojili yeni üretimler yapmaktır. 
Uzun vadede amaçladıklarımız, 
Ar-Ge harcamasını toplam ciro 
içerindeki payını yüzde 25’e 
çıkartmak, dünya markası olmak 
ve patent ve buluş sayımızda artış 
sağlamaktır.”

Elektral, Ar-Ge Merkezi oldu
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Otomotiv Tedarik Sanayi’nin öncü 
kuruluşlarından Ege Fren, 30’uncu 
kuruluş yılını kutladığı bu günlerde 

yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 
Bayraktar Holding ve Meritor ortaklığı ile 
Türkiye’nin ilk ağır ticari araç fren üreticisi 
olma özelliğine sahip olan şirket, Ege 
Serbest Bölgesi’nde kurulu fabrikasında 
“Kataforez ve Toz Boya Hattı” yatırımı 
gerçekleştirdi.

Son teknolojik yenilikleri içinde 
barındıran ve hatasız ürün imalatına 
yönelik birçok otomasyona sahip bu 
üretim hattı, son yıllarda Ege Fren 
tarafından tek seferde yapılan en büyük 
yatırım olma özelliğini taşıyor. 1 milyon 
Euro’yu aşkın yatırım ile gerçekleştirilen 
tesis, yılda 250 bin metrekare kaplama ve 
boya kapasitesine sahip olacak.

2018 Şubat ayı içerisinde devreye 
girecek tesis ile müşterilerinin ihtiyaçlarına 
daha hızlı, kaliteli ve hatasız hizmet 
vermeyi hedefleyen Ege Fren, yatırımın 
rekabetçiliğine getireceği avantaj ile 
sağlıklı büyüme hedefinde ilerlemeye 
devam ediyor.

Ege Fren iki yıl önce de ülkemizin ilk 
ve tek “Ağır Ticari Araç Disk Fren Montaj 
Hattı” yatırımını gerçekleştirmişti. Bu 
yatırım sayesinde üç vardiyada yıllık 
225.000 adet fren üretme kapasitesine 
ulaşılmıştı.

Yeni Kataforez ve Toz Boya Hattı’nın 

açılış töreni, 18 Ocak 2018 tarihinde 
Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Onursal 
Başkanı Hüseyin Bayraktar, Bayraktar 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Bayraktar, Ege Fren Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Yöneticileri’nin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Ege Fren, Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 
açıkladığı “100 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
listesinde 74’üncü sırada yer alıyor. 
1987 yılında İzmir’de kurulan Ege Fren, 
Bayraktar Grubu ile dünyanın önde gelen 
otomotiv teknoloji şirketlerinden Meritor 
ortaklığıyla faaliyet gösteriyor. Otomotiv 
ana sanayi için fren, fren alt parçaları 
ve işlemeli otomotiv parçaları üreten 
Ege Fren, yurt içi ve yurt dışında global 
markaların tedarikçisi ve lisanslı üreticisi 
konumunda bulunuyor. 

Ege Fren yatırımda hız kesmiyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uzun 
bir değerlendirme sürecinin ardın-
dan düzenlediği “Ambalaj Atıkları-

nın Kontrolü Yönetmeliği”, 27 Aralık 2017 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 
2018 itibarıyla devreye giren yeni yönet-
melik, geri kazanım konusunun sürdürü-
lebilir çevre için önemine vurgu yaparak, 
ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı 
toplanmasının daha etkin uygulanabilmesi 
amacına yönelik değişiklikler içeriyor.  

Yeni yönetmeliğin getirdiği temel de-
ğişiklikler, ana hatları ile şöyle sıralanıyor:

Ülke genelinde plastik torba kullanımı-
nın azaltılmasına yönelik hedefler konuldu 
ve bu torbaların 1.1.2019’dan itibaren, in-
ternet üzerinden yapılan satışlar da dahil, 
tüketicilere ücretsiz temini yasaklandı. 
Başka bir deyişle, plastik poşetler ancak 

bedeli ödenerek temin edilebilecek.
Ambalaj atıklarının diğer atıklardan 

ayrı toplanması uygulamasından beledi-
yelerin sorumlu olduğu daha net olarak 
tanımlandı.

Ekonomik işletmelerin yapmaları gere-
ken bildirimler için son tarih Mart ayı sonu 
olarak belirlendi.

Piyasaya sürenlerin geri kazanım 
sorumluluğu için tanımlanan yıllık 3000 
kg.’lık eşik değer, 1000 kg olarak güncel-
lendi.

Yurtiçinde piyasaya sürülecek cam, 
metal, plastik, kağıt/karton ambalajların 
belirli oranlarda yurtiçinde toplanan atık-
lardan ve/veya bu atıklardan elde edilen 
hammaddelerden üretilmesi zorunlu oldu.

Yetkilendirilmiş kuruluş bütçesinin, 
genel giderler dışında kalan kısmının 

Ambalaj atıklarına
geri kazanım ayarı
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belirli bir oranının ekipman, araç, 
eğitim, bilgilendirme faaliyetleri ile 
belediyelere altyapı desteği olarak 
aktarılması zorunluluğu getirildi.

100 konut ve üzeri sitelerde, 
site yönetimleri ambalaj atıkları için 
belediye toplama sistemine uygun 
biriktirme ekipmanlarını yerleştir-
mekle yükümlü oldu.

Geri kazanım yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesindeki hesaplama 
yönteminde değişiklikler yapıldı.

Geri kazanım hedeflerinin en 
az yüzde 80’inin sanayi dışındaki 
kaynaklardan sağlanması zorunlulu-
ğu getirildi.

Piyasaya süren işletmelerin 
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 
için depozito uygulaması veya yet-
kilendirilmiş kuruluşlarla anlaşması 
seçenekleri belirlendi, belediyelerle 
anlaşma seçeneği kaldırıldı.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile 
anlaşma yapmayı tercih eden piya-
saya süren işletmeler için Haziran 
ayı sonu, son tarih olarak belirlendi. 
Örneğin, 2018 yılında yetkilendi-
rilmiş kuruluşlarla çalışma yönte-
mini tercih eden piyasaya sürenler 
30.6.2018’den sonra bu amaçla 
sözleşme yapamayacaklar.

Yetkilendirilmiş kuruluş olmak 
için gerekli temsiliyet payları değiş-
tirildi ve yetkisi iptal edilen kuruluş-

lara 2 yıl yeni başvuruda bulunma-
ma yasağı getirildi.

Toplama ekipmanlarının renk-
leri yeniden düzenlendi. (Karışık 
ambalaj atığı: mavi, cam: yeşil ve/
veya beyaz, kağıt: mavi, plastik: sarı, 
metal: gri)

Belediyeler, evsel atık toplamak 
için kullandığı araç kapasitesinin en 
az yüzde 20’si kadar ambalaj atığı 
toplama kapasitesine sahip araç 
bulunduracak.

Belediyeler tarafından hazır-
lanan ambalaj atıkları yönetim 
planlarında ne kadar toplama hacmi 
oluşturulacağına, ne kadar kon-
teyner konulacağına dair kriterler 

tanımlandı.
Ambalaj atığı toplama ayırma ve 

geri dönüşüm tesislerine ilişkin kri-
terler güncellendi, toplama ayırma 
tesisleri üç sınıfa ayrıldı.

Önceki yönetmeliklerde de yer 
alan, Ambalaj Komisyonu etkinleş-
tirilerek, yılda en az bir kez toplan-
ması hükme bağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
gerekli hallerde yönetmelikte tüm 
taraflara ait bilgi ve belgeleri yemin-
li mali müşavirlere inceletebilecek.

Mevcut lisanslı toplama ayırma 
ve geri dönüşüm firmaları, lisans 
süreleri bitene kadar faaliyetlerine 
devam edebilecekler.
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Sağlıklı beslenme çok önemli diyoruz, 
bu konuda kalem oynatıyoruz, bununla 
ilgili çeşitli konuları gündeme getiriyoruz 
da.. Ya sağlıklı gıda bulabilme konusunda, 
sürdürülebilir tarım konusunda halimiz 
nedir diye pek sormuyoruz, işimize 
gelmiyor.

Tek bir cümle ile hali-pür melalimizi 
ifade etmek istersek: 30 yıl kadar sonra 
açız, susuzuz.. Böyle gidersek diyeyim de 
biraz ümitlenin.

Tabi bize iklim değişikliğinin etkisi 
olmaz, biz Türk’üz, bize bir şey olmaz, 
radyoaktiviteli çayı bile içeriz, yine de 
bir şey olmaz anlayışındaysanız diyecek 
bir şeyim yoktur. Ama “ya olursa” 
düşüncesindeyseniz sözüm sizleredir.

Evet böyle gidersek; iklim 
değişikliğinin yanında verimli arazilerimizi 
betonla doldurur, bilinçsiz sulama yapar, 
her yerde maden aramaya kalkar, enerji 
uğruna doğayı yok edersek tabii ki aç ve 
susuz kalırız.

Uzmanlar, “2050 yılına kalmaz bu 
yıkıcı sonuçla baş başa kalırız” diyorlar. 

“Bu ölümüne olumsuz durumdan 
kurtulabilir miyiz?” diyorsanız, “Evet” 
derim. Nasıl mı? Hemen yetkililere baskı 
yapıp, Paris Antlaşması’nda alınan 
kararların gereğini acilen yapmalarını 
isteyerek.. Ama bu da yetmez. 
Aynen Hollanda’nın tarım konusunda 
yaptıklarının aynını yaparsak, belki 
tünelin ucunda ışığı görebiliriz. Tabii bu 
da yetmez. Gıda israfını da önleyecek 
tedbirler almalı, gıda ürünlerinin içindeki 
besleyici bileşenlerinin de kalitesini 
arttırıcı önlemler almalıyız. Zira, bu gün 
bir çok ürün daha önceki yıllarda ihtiva 
ettiği mikro besinlere sahip değil. Yani 
görüntü var, ses yok.

Hollanda’nın yaptıklarına gelirsek; 
Aslında bizim Konya kadar bir ülke 
ama 2016’da 94 milyar euro değerinde 
tarım ve gıda ürünü ihracatı var. Bizim 
aynı dönemde 20 milyar dolar olan 
ihracatımızın neredeyse 5 katı. Ama 
ülkede yerleşim yerleri hariç, ekilmemiş 
bir karış toprak yok. Bizde ise küçük çiftçi 
yanlış politikalar yüzünden tarıma küstü 

Tarım Bayramı mı dediniz?

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi
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ve terk etti, verimli araziler boş 
duruyor.

Sürücüsüz traktörler, dronlar, 
iklim kontrollü seralar, yenilikçi 
tarım teknolojileri. Tabii tüm 
bunları bilimsel verilerle planlayan 
bir üniversite. İşte Hollanda’nın 
başarısının ardındaki gerçekler. 
Dünyanın bir numaralı tarım 
araştırma merkezi olarak kabul 
edilen Wageningen üniversitesi bu 
başarının beyni konumunda.

Hollanda bu günkü tarım 
başarısını bilimsel planlamaya 
borçlu. Ülke domates, patates, 
soğan üretiminde dünya 
birincisi. Tarım ürünü ihracatında 
ABD’nin ardından dünya ikincisi 
konumunda. Dünya tohum 
ticaretinin de üçte biri bu ülkeden 
yapılıyor. Ayrıca topraksız tarım da 
ülkede çok yaygın. Led ışıklandırma 
sistemi ile iklim kontrollü seralarda 
mahsul verimi olağanüstü 
artırıyorlar. Hatta çiftçiler 
enerjilerini, gübrelerini, ambalaj 
materyallerini çiftliklerde kendileri 
üretiyorlar.

GDO’lu tohumun hiç 
kullanılmadığı Hollanda’da 
tohumlar “kontrollü seçim” yöntemi 
uygulayarak elde ediliyor. 1.8 milyar 
dolar tohum ihracatı ver ülkenin.

Biliyorsunuz bizde ise 
geleneksel tohumlarımızın satışı 
yasak. Zavallı çiftçimiz küçük 
miktarda “takas” yöntemi ile 
yerel tohuma ancak ulaşabiliyor. 
Şimdi uzmanlarımız diyecek 
ki biz modern, verimi yüksek, 

hastalıklara dayanıklı tohumların 
satışına, ithalatına izin veriyoruz. 
Halbuki elin Hollanda’sı kendi 
tohumlarını günümüzden 10 bin yıl 
önce Mezopotamya’da nasıl elde 
ediliyorsa, o yöntemle elde ediyor 
ve başarıları da ortada.

Sürdürülebilir, modern, bilimsel 
tarım için Hollanda örneği izlemek 
en akıllıcısı kanımca. Ayrıca gıda 
israfından söz etmek te gerek. 
Ülkemizde 2016 verilerine göre 
taze sebze meyvenin yüzde 20’si 
israf ediliyor. Yine aynı verilere göre 
yüzde 15 insanımız da yoksulluk 
sınırı altında. Yani israf edilen 
gıda, sıkıntıdaki vatandaşımızı 
rahatlatmaya yeter de artar 
bile. Mevcut gıda korunabilse, 
kaynaklarımız doğru kullanılsa ve 
üretim fazlaları ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılabilse açlığın önüne 
geçilebilir. Ülkemizde 1 senede 5 
milyon adet ekmek israfı olduğunu 
da TÜİK verileri söylüyor.

DSİ’nin raporuna göre 2023 
yılında tüm su kaynağımız 
tükenecek. Şurada 5 yıldan 
sonrasını konuşuyoruz. Asıl bomba 
haber, bu rapor. Düşünüldüğü gibi 
suyumuz bol değil, aksine su fakiri 
ülkemiz.

Gelişmiş ülkeler, bu konuda 
tedbirlerini alırken, örneğin tekstil 
sektörünü desteklemezken, bizim 
lokomotif sektörlerimizden biri hala 
tekstil. Bol su gereken bu sektör, 
çok yakında büyük sıkıntılara 
gebe. Tabii tüm ülke vatandaşı 
su sıkıntısı çekerken, hala bol 

su kullanan böylesi sektörleri 
destekleme aymazlığına düşer 
miyiz? Bence bu kafayla düşeriz. 
Tabii “açık yöntemle” tarım 
sulaması yapılması yanlışından söz 
bile etmek istemiyorum. DSİ’nin 
şu anda bağlı olduğu Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı arasında bir 
yetki tartışmasıdır sürüp gidiyor. 
Hatta bir kanun teklifi hazırlanmıştı, 
Kurum Gıda ve Tarım’a bağlanmak 
istenmişti, iki bakanlığın arası 
açılmıştı. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı DSI’yi vermek istememiş 
ve daha verimli sulama savıyla 
kurumu isteyen Gıda Tarım’a rest 
çekerek, kendi Bakanlığında sulama 
işlerinin sorunsuzca sürdüğünü 
beyan etmişlerdi. Sorunsuz sulama 
bu ise daha çoook derdimiz olacak 
gibi görünüyor.

Son olarak ülkemizin küresel 
gıda güvenliği endeksindeki 
durumundan da söz etmek 
gerekirse 2017 verilerine göre 135 
ülke arasında 49. sıradayız.

Bir şehir efsanesi dillerde sakız 
olmuştu; “tarımda, gıdada kendi 
kendine yeter ülke Türkiye”.. Böyle 
bir şey yok. Ne suyu yetiyor, ne 
tarımı, ne gıdası.. Yoksa nohutu 
Hindistan’dan, mercimeği Güney 
Amerika’dan ithal eder miydik? 
Ülke saman ithal ediyor saman. 
Kısacası biz bu kafa ile gidersek 
açlıktan, susuzluktan kırılmamız 
kaçınılmaz.

10 Ocak Tarım Bayramınız kutlu 
olsun mu?

SAĞLIK
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, 
2018’e Yönetim Kurulu’nun çok 

güzel bir organizasyonu ile birlikte girme 
fırsatı bulduklarını belirterek, bu anlamda 
Yönetim Kurulu’na ve emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

Zorlu ve belirsizliklerle boğuşulan bir 
yılı daha geride bırakıldığını, 2017’nin 
de önceki yıllar gibi gerek uluslararası, 
gerek ulusal arenada değişimin derinden 
hissedildiği bir yıl olduğunu söyledi. 
Attaroğlu, 2017 yılında hafızımızda 
kalan önemli başlıkların; ABD’de 
Trump’ın Başkanlık görevini devralması, 
Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin referandumla kabul edilmesi, 
Irak Kürt Bölgesi Yönetimi tarafından 
düzenlenen referandum ve devamında 
yaşananlar, Türkiye’nin S-400 füzeleri 
alma kararı, İspanya’da Katalonya 
Parlamentosu’nun bağımsızlık ilanı ve 
Avrupa Birliği ülkelerinin verdiği tepki, 
İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlarının görevlerinden ayrılmaları, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye 
arasında vizelerin askıya alınması, yerli 
otomobil üretimi için start verilmesi, 

Kuzey Kore’nin füze denemeleri, Reza 
Zarrab’ın Amerika’da tutuklandıktan 
sonra tanık olarak mahkemeye 
çıkarılması, Kudüs’ün Amerika tarafından 
başkent olarak tanınması, Ortadoğu’da 
değişen dengeler olduğunu söyledi. 

Yıl boyunca dünyanın farklı yerlerinde 
yaşanan terör saldırılarının, güvenlik 
tehdidinin en önemli küresel sorun 
olmaya devam ettiğini gösterdiğini, 
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa 
Birliği, Rusya ve Çin gibi küresel güçler 
arasında dengelerin keskin bir biçimde 
değişmesinin, uluslararası ilişkilerdeki yön 
arayışlarını yeniden gündeme getirdiğini 
hatırlatan Attaroğlu, bu karmaşık sürecin 
sadece Ortadoğu ve küresel güçlerle 
sınırlı olmamasının geleceğe ilişkin 
endişelerimizi artırdığını ifade etti. 
Attaroğlu, bu yön arayışları içerisinde 
ülkemizin de geleceğini şekillendirmeye 
çalıştığını, Asya ve Avrupa arasındaki 
geçiş güzergâhı niteliğindeki coğrafi 
konumumuzun, olayların merkezinde yer 
almamıza sebep olduğunu belirtti. 

2018 de mücadeleyle geçecek
Hakkı Attaroğlu, 2017’ye girerken 

MECLİS

Attaroğlu’ndan 
meclis

temennileri

EBSO 
Meclis Başkan 

Vekili Hakkı 
Attaroğlu

2018 yılında 
öncelikli 

hedefimizin 
teknolojik 

ve ekonomik 
kalkınma olması 

gerektiğini 
söyledi.
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yılbaşı akşamı yaşanan kanlı 
terör saldırısının zorlu bir 
yıl geçireceğimize işaret 
ettiğini, büyük şehirlerde 
sivil vatandaşlarımıza yönelik 
saldırılar her ne kadar geçen 
yıla kıyasla azalmış olsa da, sınır 
coğrafyamızdaki çatışmalarda 
acı bir biçimde şehit vermeye 
devam ettiğimizi belirtti. İçinde 
bulunduğumuz bu güvenlik 
tehdidi altındaki ortama bir de 
ülkeler arası krizlerin eklenmesinin, 
diplomatik olarak da sıkıntılar 
yaşamamıza sebep olduğunu, 
Almanya, Hollanda, Fransa gibi 
Avrupa Birliği’nin lokomotifi 
ülkelerle yaşadığımız politik 
gerginliklerin, AB üyelik sürecimizin 
sonlandırılmasını dahi gündeme 
getirdiğini söyledi. Amerika 
Birleşik Devletleri’yle karşılıklı 
vizelerin askıya alınmasının ise 
uzun yıllardır müttefik konumunda 
olan iki ülkenin ilişkilerine ciddi 
bir ket vurduğunu, tüm bu 
yaşanan olayların politik eksenden 
ekonomik eksene taşınıp ticari 
ilişkilerimizi zedelediğini dile 
getirdi. Zorlukların ve belirsizliklerin 
henüz çözülememesinin, 2018’in 

de mücadeleyle geçeceğine işaret 
ettiğini, nitekim Kudüs’ün başkent 
olması meselesinin maalesef 
Ortadoğu’da yeni bir krizin 
habercisi niteliğinde olduğunu, 
böyle bir atmosfer altında öncelikli 
temenninin her zamanki gibi 
2018’de barış ve huzurun tesis 
edilmesi olduğunu vurguladı.

Önceliğimiz teknolojik ve 
ekonomik kalkınma
Dünyadaki değişim ve 

dönüşümün, teknolojinin gerisinde 
kalma lüksümüz olmadığını 
2017 yılında bir kez daha ortaya 
koyduğunu, teknolojiye yön veren 
ülkelerin dünyaya da yön verdiğini, 
bu nedenle 2018’de öncelikli 
hedefimizin teknolojik ve ekonomik 
kalkınma olması gerektiğini söyledi. 
Her ne kadar böyle bir dünyada 
ekonomik büyümeyi ve istihdamı 
artırmak giderek zorlaşsa da, 
artık sadece öğretmek ve ihracat 
yapmak değil, yüksek katma 
değerli üretim gerçekleştirmek ve 
bunları ihraç edebilmek gerektiğini, 
hükümetimizin bu anlamdaki 
çalışmalarını ve kararlılığını 
desteklediklerini dile getirdi.

Üçüncü çeyrekte yüzde 11 
oranında büyüme yüzümüzü 
güldürse de 2017 yıllık büyüme 
beklentisinin olumlu olmasının 
rehaveti getirmemesi gerektiğini, 
zira enflasyon oranındaki yükselişin 
endişe verici olduğunu, kredi 
faiz oranlarının geldiği seviyenin 
sanayiciyi yatırım yapamaz duruma 
getirdiğini ifade etti.

İzmir’e şans getirsin
EBSO Meclis Başkan Vekili 

Attaroğlu, yerli otomobil üretimiyle 
ilgili başlatılan hamlenin moral 
verici olduğunu ancak kentimiz 
açısından özellikle uluslararası 
yatırımların ve turizmin duraksadığı 
bir yıl yaşandığını, bu her ne kadar 
küresel ve ulusal politik olayların 
doğal bir neticesi olsa da, güzel 
İzmir’imizin hak ettiği bir tablo 
olmadığını, 2018 yılının bu açıdan 
İzmir’e bol şans getirmesini ümit 
ettiğini söyledi. Meclis Üyesi 
Nedim Uysal’ın anjiyo olduğunu 
söyleyen Attaroğlu, sağlık durumu 
iyi olan Uysal’a geçmiş olsun 
dileklerini ileterek, Meclis Üyelerine, 
sevdikleriyle birlikte mutlu, sağlıklı, 
barış dolu bir yıl diledi.

MECLİS
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
2018’e girerken hep birlikte çok 

keyifli zaman geçirdiklerini dile getirerek, 
başta Genel Sekreter olmak üzere 
organizasyonda emeği geçen tüm 
personele teşekkür etti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde, 
beraber çalıştığı ama genç yaşta 
aralarından ayrılan İbrahim Çağlar’ı 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını 
söyleyen Yorgancılar, merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine ve TOBB camiasına 
başsağlığı diledi.

Bilindiği üzere 696 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin yayınlandığını, 
detaylı olarak incelendiğinde ileride 
herkesi üzecek birtakım olaylarla karşı 
karşıya kalınabilecek ucu açık konular 
bulunduğunun görüleceğini, farklı 
anlayışa neden olabilecek bu ucu açık 
konuların en kısa sürede düzeltilmesi 

gerektiğini söyledi. 

ABD ile görüş ayrılıkları 
giderilmeli
Yorgancılar, Kasım ayı Meclis 

Toplantısı’na TOBB görevi dolayısıyla 
Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmesi 
dolayısıyla katılamadığını, bilindiği 
üzere ABD ile siyasi, askeri ve ekonomik 
olmak üzere üç önemli diyaloğumuz 
bulunduğunu fakat son süreçte 
yaşananlar dolayısıyla askeri ve siyasi 
diyaloğun istenen düzeyde olmadığını, 
bu nedenle TOBB olarak ekonomik boyut 
canlanırsa askeri ve siyasi boyut daha 
iyi olabilir düşüncesiyle bu ziyaretin 
yapıldığını belirtti. Seyahat kapsamında 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odası, 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, 
Temsilciler Meclisi üyeleriyle birebir 
karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdiklerini, 

Yorgancılar’dan ekonomi
ve dijitalleşme uyarıları

MECLİS

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 
“dünyada her 
evde bir Türk 
malı olmalı”  

ifadesini ger-
çekleştirebilmek 

için dünyaya 
entegre olma-
mız gerektiğini 

vurguladı.
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amaçlarının; görüş ayrılıklarının 
giderilmesi ve bu diyaloğun 
yeni baştan yaratılmasıyla ilgili 
olduğunu, bu konuda büyük bir 
memnuniyetle aynı düşüncede 
olunduğunu görüşmelerde tespit 
ettiklerini söyledi. 

ABD Ticaret Odası ile başta 
serbest ticaret anlaşması olmak 
üzere ikili ticaret ve yatırım 
önündeki sorunların işbirliği 
imkânlarının ele alınacağı 
toplantıların tekrardan başlayıp 
sürdürülmesinin iki taraf için 
de yararlı olduğu konusunda 
hemfikir olunduğunu dile getiren 
Yorgancılar, Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Elisabeth 
Millard, ABD Ticaret Departmanı 
Başkanı ve Uluslararası Ticaret 
Başmüzakereci Büyükelçi Robert 
Lighthizer ve Türkiye Washington 
Büyükelçimiz Serdar Kılıç’la 
kahvaltında bir araya geldiklerini, 
ayrıca ABD Kongre Temsilciler 
Meclisi’nde de Teksas Üyesi Pete 
Session, North Carolina Üyesi 
Ted Budd ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin önde gelen think-tank 
kuruluşlarından CSIS Başkanı Dr. 
Hamre’yle de bir araya geldiklerini, 
Dr. Hamre’nin hem Suudi Arabistan, 
hem de Türkiye’den sorumlu 
araştırmaları yapıp Parlamentoya, 
Senatoya çalışmaları hazırlayan bir 
grubun başkanı olduğunu ifade etti. 

İstihdama teşvik sürecek
Ender Yorgancılar, Aralık ayı 

içerisinde Cumhurbaşkanımızın 
katılımlarıyla Külliyede İstihdam 
Şûrası ve Milli İstihdam Seferberliği 
Ödül Töreni’ne katıldıklarını, 
seferberlik kapsamında 2017 yılında 
1.5 milyon kişiye ilave istihdam 
sağlanmasının, Türk özel sektör 
birlikteliğinin ortak bir başarısı 
olduğunu, burada Hükümetimizin 
yapmış olduğu önemli destekler de 
bulunduğunu söyledi. Hatırlanacağı 
üzere Aralık ayındaki geçmiş olan 
sigorta primlerinin bu yılın son üç 
ayına ertelenmesi, ilave alınacak 

personelle ilgili verilen teşviklerin 
istihdam sağlamada önemli bir 
katkı olduğunu, ödül töreninde 
Cumhurbaşkanımızın mevcut 11 
istihdam teşvikinin 2018 yılında da 
devam edeceği müjdesini verdiğini 
belirtti. 

Törende istihdama en fazla 
katkı koyan illerin içinde İzmir’in 
100 binin üzerinde istihdam 
gerçekleştirdiğini, ilk sırada 
İstanbul’un, ikinci sırada Ankara’nın 
yer aldığını, İzmirli sanayiciler 
olarak üçüncü sırada yer almaktan 
büyük bir gurur duyduklarını 
ifadeyle, emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

Büyümenin anahtarı üretim
2017 yılının üçüncü 

çeyreğinde yüzde 11’lik büyüme 
gerçekleştirildiğini ve dünyada 
Türkiye’nin ilk defa bir çeyrekte 
en üst sırada yer alarak, Avrupa 
Birliği’ndeki tüm ülkeleri geride 
bıraktığını söyledi. Yorgancılar, 
en fazla büyüyen sektörün yüzde 
18.7 ile inşaat sektörü olduğunu, 
yüzde 14.8 ile sanayinin ikinci 
büyüyen sektör olduğunu ancak 
bu iki oranın büyümeye etkisini 
incelendiğinde, imalat sanayinin 
büyümeye etkisinin daha yüksek 
olduğunu, dolayısıyla sürekli dile 
getirdikleri “Türkiye üretim yaptığı 
müddetçe büyüyecek, istihdama 
çözüm bulacak” ifadelerinin 
doğru olduğunu belirtti. 2017 
yılında özel tüketim ve ihracat 
kaynaklı büyümenin arkasında 
genişlemeci yapıdaki maliye 
politikaları bulunduğunu, piyasayı 
canlandırmak adına uygulanan 
üretim reform paketi başta olmak 
üzere, KGF kredileri, Eximbank 
kredileri, beyaz eşyada Eylül ayı 
sonuna kadar uygulanan ÖTV 
ve KDV’siz satışlar, Rusya’yla ile 
normalleşme süreci, kur artışları 
ve ihracat satış gelirleri, vergi 
indirimleri, istihdam teşvikleriyle 
ilgili hükümetin yapmış olduğu 
proaktif yaklaşımların sonuçlarının 
da büyümeye önemli katkılar 

sağladığını ifade etti. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 2017 yılı genelinde 
gerginleşen dış politikamız, 
Avrupa Birliği’yle ilgili yaşamış 
olduğumuz sıkıntılar, bitmeyen 
Ortadoğu sorunları, Türkiye 
algısının olumsuzlaşması, doğrudan 
yabancı yatırımcının ilgisinin 
azalması, devam eden güvenlik 
sorunlarımız, olası küresel risklerle 
birlikte içerideki kur ve enflasyon 
baskısına rağmen Türkiye’nin yüzde 
11’lik büyümeyi gerçekleştirmesinin 
son derece başarılı olduğunu ama 
asıl önemli konunun bu rakamın 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
olduğunu belirterek, 2018 yılında 
da bu rakamlarda büyüyebilecek 
üretim, yatırım, istihdam ortamının 
devam ettirmesini diledi. 

Doğru yönetilen kriz 
fırsata dönüşüyor
Yaşanan son Kudüs olayına, 

Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı’nın yapmış olduğu en 
büyük hatası olarak baksa da bu 
hatada doğru yönetilen krizlerin 
fırsata dönüştüğü sonucunu 
gördüklerini söyledi. Yorgancılar, bu 
krizi Türkiye’nin çok güzel ve doğru 
yönettiğini, her ne kadar yapılan 
bir açıklama dünya huzurunu 
kaçırabilse de ekonominin olduğu 
ortamda bu tür olayların ikinci 
planda kaldığını belirterek, 
Türkiye’nin kalkınması, büyümesi, 
kişi başı milli gelirimizin 20-25 
bin dolarlara çıkabilmesinin tek 
yolunun üretmek ve yenilenmekten 
geçtiğini bir kez daha vurguladı. 

Dijital dönüşüm
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, dijitalleşmeyle ilgili 
olarak Avrupa ülkesi olmayan Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Katar’a bakıldığında; Suudi 
Arabistan’ın bir robota vatandaşlık 
vermesi ile ilgili haberlerin basına 
yansıdığını, artık yer altından 
petrolü çıkarıp satmanın yanı 
sıra teknolojiye ağırlık verip 
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bununla ilgili çalışma yapılması 
gerektiğinin de farkına vardıklarını 
belirtti. Suudi Arabistan’da da 
Çin örneğinde olduğu gibi NEOM 
adı verdikleri bir şehir için 500 
milyar dolar civarında harcama 
yapılarak tamamen yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılarak dev 
bir teknoloji şehrinin yapılmasının 
planlandığını, bu kapsamda enerji, 
su, mobilite, biyoteknoloji, üretim, 
medya, eğlence, teknolojik, dijital 
bilimler ve yaşam gibi sektörlerin 
ön plana çıktığını belirtti. 

Yorgancılar, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin 21 Ekim’de kamuoyu 
ile 27 yaşındaki Omar Bin Sultan 
Al Olama’nın Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin ilk Yapay Zekâ 
Bakanı olduğu bilgisini paylaştığını 

söyledi. 2031 yılını hedefleyen 
bir yapay zekânın yol haritasına 
sahip ülkenin odak noktasında 
dijital fabrikalar bulunduğunu, 
2021’de ülkede tüm kâğıtla yapılan 
işlemlerin dijitalle geçmesinin 
kararlaştırıldığını, 2030’da tüm 
Emirlikteki ulaşım ağının yüzde 
25’inin otonom yapılması, 2050’de 
üretilen enerjinin yüzde 75’inin 
temiz enerji kaynaklarından 
karşılanmasının planladığını, 2117 
yılında ise her ne kadar hayal gibi 
görünse de Mars’ta kolonileşmenin 
hedeflendiği bir çalışma yapıldığını 
vurguladı. Yine 2030 yılına kadar 
turistik bölgelerindeki alışveriş 
merkezlerinde polislerin dörtte 
birini robotların oluşturması, bu 
robotların yüz tanıma sistemleriyle 

6 lisanı konuşabilir şekilde 
çalışmaların yapıldığını haber verdi.

Katar’ın, 2020 stratejisi ile 
siber güvenlik girişimlerine özel 
önem vererek dijital hükümet 
dönüşümüne başladığını, Katar 
Bilim ve Teknoloji Parkı’nın 
inovasyonun yaygınlaştırılması, 
araştırılması ve ticarileşmesinin 
bu projedeki en önemli amaç 
olduğunu dile getirdi. Yorgancılar, 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 
Küresel Bilgi Teknoloji Raporu’na 
göre; bilgi iletişim teknolojilerinin 
hükümet uygulamalarındaki 
etkinliği sıralamasında Arap 
ülkelerinin ön plana çıktığını, 
Katar’ın 3. sırada, Türkiye’nin 43. 
sırada yer aldığını söyledi. 

Estonya’nın, Avrupa Birliği’nin 
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dijitalleşmedeki üssü sayılabilecek 
konumda olduğunu, 2005 yılında 
dijitalleşme sürecine başlayan 
Estonya’nın, artık dünyada 
e-stonya şekliyle tanındığını, 
kişi başı bilgisayar kullanımında 
Avrupa’da ve dünyada ilk 
sıralarda yer alan ülkenin e-devlet 
sisteminde de en öncü ülke 
olduğunu söyledi. Dünyada 
bir ilk olarak ülkede yatırım 
yapmak isteyen girişimcilerin, 
e-vatandaşlık, e-ikamet 
uygulamasını kullanarak 4 adımda, 
1 ay içinde, 100 dolar karşılığında 
e-vatandaşlık alabildiğini, 130 
ülkeden binlerce kişinin bundan 
faydalandığını ve vatandaşlık 
aldığını vurgulayan Yorgancılar, 
yatırımları ve girişimciliği geliştiren 
politikaların Estonya’yı iş yapma 
kolaylığı endeksinde 190 ülke 
arasında 12. sıraya yükselttiğini, 
kamu hizmetlerinin yüzde 
99’unun internet ortamında 
gerçekleştirildiğini ifade etti. 

Türkiye’nin son sırada olduğu 
OECD’nin geleceğin bilim adamları 
nereden listesinde, Almanya’dan 
sonra Estonya ikinci sırada yer 
aldığını, dijital ortamda olası 
tehdit ve saldırılara karşı ilk 
dijital büyükelçiliğini 1 Ocak’ta 
Lüksemburg’da açacağını, son 
hamle olarak Estcoin adıyla 
bir sanal dijital para sisteminin 
uygulanacağıyla ilgili çalışmaların 
devam ettiğini belirtti. 

Ender Yorgancılar, insanların çok 
daha geniş kitlelere hitap etmek, 
bütün dünyaya açılmak, dünyadaki 
vatandaşları kendi ülkeleriyle 
entegre edebilmek için dijitalleşme 
çalışmaları gerçekleştirdiklerini,  
sürekli dile getirdiği; “dünyada her 
evde bir Türk malı olmalı”  ifadesini 
gerçekleştirebilmek için dünyaya 
entegre olmamız gerektiğini 
vurguladı. 

Yapay zeka etkisi
Birleşmiş Milletler’in, robotların 

insanların geleceğine etkisi, olumlu 
yönleri ve olumsuz yönlerinin 

değerlendirildiği bir yapay 
zekâ merkezi kurduğunu, Price 
Waterhouse Coopers’ın yapmış 
olduğu yapay zekânın milli gelire 
etkisi başlıklı çalışmaya göre; 2030 
yılıyla ilgili öngörülen rakamların, 
Kuzey Amerika’da yüzde 14.5, 
Latin Amerika’da yüzde 5.4, Kuzey 
Avrupa’da yüzde 9.9, Güney 
Avrupa’da yüzde 11.5, Çin’de yüzde 
26’lık bir beklenti öngörüldüğünü, 
dünya bunlarla uğraşırken 
bizim halen “cihat bilmeyen 
çocuğa matematik öğretmenin 
faydası yok” ifadelerini kullanan 
vekillerimiz olduğunu, dolayısıyla 
en kısa sürede mutlak ve mutlak 
eğitim sistemimizin yeni baştan 
düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Telefon, Whatsapp, 
e-posta, faks yoluyla boşanma 
gerçekleştirilebilir” şeklinde Diyanet 
İşleri’nin fetvasını konuşurken, 
“piyango almak haramdır”, “müzik 
dinlemek yasak değil, ahlaksızlık 
da değil ancak harama sevk 
eden müzik dinlemek günahtır” 
açıklamalarının yapıldığını söyleyen 
Yorgancılar, bunlarla ilgili bir 
yorumda bulunmayacağını ifadeyle, 
sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yılı diledi.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

gündeme getirdiği konuları 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Yograncılar, kendisine 
ulaşan talepleri elinden geldiğince 
yerine getirmeye çalıştığını 
söyledi. Ender Yorgancılar, yapay 
zekâ konusunun gerçekten farklı 
bir iş olduğunu, Arap ülkelerini 
örneklemesindeki amacın, 
dijitalleşmeye verdikleri önemi 
belirtmek olduğunu, bu bağlamda 
ülkemizin de her ne kadar gerekli 
sistemi üretecek durumda olmasa 
da üreten ülkelerden alarak en 
azından uygulamaya geçmesi 
olduğunu vurguladı. 

Mehmet Karahaliloğlu’nun 
dile getirdiği hoşgörü ve sevginin 
gerçekten çok önemli olduğunu, 

herkesin farklı yaşantısı olduğu 
için beğenilerin de farklı olduğunu, 
kimsenin bir birini sevmek 
durumunda olmadığını ama 
mutlaka saygı duyması, hoşgörülü 
davranması gerektiğini dile getiren 
Yorgancılar, 2018 yılında insanların 
birbirlerine daha çok kenetlendiği, 
birbirlerine daha çok saygı duyarak, 
sabır gösterdiği bir yapının içinde 
olmayı diledi.

Odamız Vakfı ve Sanayiciler 
Kulübü ile ilgili olarak ortada 
bir başarı varsa bunun Cengiz 
Kocagil’in sayesinde olduğunu, 
Yönetim Kurulu olarak ellerinden 
gelen desteği verdiklerini dile 
getirerek, elde edilen başarı için 
Kocagil’e teşekkür etti. 

Yorgancılar, hayatının hiçbir 
döneminde kendisini bir başkasıyla 
mukayese etmediğini, bir başkası 
ile yarış içerisine girmediğini, zaten 
yarış içinde olanların ilerleyen 
süreçlerde olumsuz durumlarla 
karşı karşıya kaldıklarını belirterek, 
İzmir Ticaret Odası yeni bir bina 
yaptı diye Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın da yeni bir bina yapmak 
durumunda olmadığını, kendilerinin 
doğru davranış peşinde olduklarını 
vurguladı. Ticaret Odası’nın günün 
koşullarına uygun iyi bir bina 
yaptığını söyleyen Yorgancılar 
güzel günlerde oturmalarını diledi.

İAOSB’de Odamız’a tahsis edilen 
arsa ve üzerine yapılacak hizmet 
binası ile ilgili gerekli kararın Meclis 
tarafından alındığını, çalışmaları 
yapmak üzere yetkilendirme de 
yapıldığını hatırlatan Yorgancılar, 
sonuçlanmasının akabinde meclise 
gerekli bilgi aktarımın yapılacağını 
belirtti. Ender Yorgancılar, Oda 
bütçesinin tüm meclis üyelerince 
görüldüğünü, görevi devralırken 
Odanın 3 milyon 800 bin lira parası 
varken şimdi 20 milyon liraya yakın 
parası olduğunu, parayı toplamanın 
ayrı iş, kullanmanın ayrı iş olduğunu 
EBSO’da ya da TOBB’da imza 
attığı her ödemenin üyenin parası 
olduğunu düşünerek iş yaptığını 
belirtti.
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Hayrullah Sorkun
Nükleer santrale 
tedarikçi aranıyor
EBSO Meclis Üyesi Hayrullah Sorkun, 

sabah yine maalesef şehit haberiyle güne 
başladıklarını söyleyerek, şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve ülkemize 
başsağlığı diledi. Sorkun, şehit haberinin 
akabinde öldürülen teröristlere ilişkin 
yapılan haberlerin, sanki bir ölçü gibi 
sunulmasını da kınadığını belirtti. 

Ankara Sanayi Odası 

koordinasyonunda kurulan Nükleer 
Sanayi Kümelenmesi’nin (NÜKSAK) 
Odamız’da gerçekleştirdiği tanıtım 
toplantısında; Sinop ve Akkuyu’da 
yapılması planlanan nükleer enerji 
santralinin ihalesinin gerçekleştirildiği, 
yüzde 51’i Rusların, yüzde 49’u 
Türk firması Cengiz ve Kolin İnşaat 
Konsorsiyumu’na ait yatırıma malzeme 
satacak, hizmet verecek tedarikçi 
arandığı bilgisinin paylaşıldığını söyledi.

Tedarikçilerden talep edilecek 

Sanayicinin gündemi
sektörler ve ekonomi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, 
Türkiye gündeminin iç politik gelişmeler ve yakın 
coğrafyamızda yaşanan olaylara endekslendiği 
ortamda sektörler, bilim ve teknolojideki gelişmeler 
üzerinden ekonomiye dikkat çekti. 2017’nin son meclis 
toplantısında, Sinop ve Akkuyu’da inşa edilmesi 
planlanan nükleer santraller için İzmirli sanayicilerin de 
tedarikçiler arasında yer alma imkanı bulunduğu haber 
verilirken, Türkiye’nin her alanda üretim değerlerini 
koruyup artırması amacıyla uluslararası sektörel 

birliklerde söz sahibi olması savunuldu. Dijital dönüşüm 
için teknoloji ve yapay zekada öne çıkan ülkelerin 
başarıya ulaşacağı gündeme getirildi. Türkiye’nin 
büyümesi için iş dünyasının gayret gösterdiğini belirten 
sanayiciler, seçimde ülkenin geleceğinin emanet 
edildiği siyasilerin de omuzlarındaki yükün ağırlığını 
unutmamaları gerektiğini ifade etti.

EBSO Meclis Üyesi sanayiciler, 2018 yılının herkese 
barış, başarı, huzur, sağlık, mutluluk ve bol kazanç 
getirmesini diledi.
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malzemeler için nükleer 
sızıntıyla ilgili bir standart 
istendiğini ve bu belgenin 
bir Rus firması tarafından 
verileceğini, taşeronluk 
yapmak isteyenlerin Cengiz 
ve Kolin ortaklığına müracaat 
edebileceklerini ifade eden 
Sorkun, sızıntı belgesi 
veremeyen TSE, TÜBİTAK ve 
Atom Enerjisi Kurumu’nun 
sınıfta kaldığını söyledi. 

Sezai Aslanlı
EBSO’ya yeni bina 
ne zaman
EBSO Meclis Katip Üyesi Sezai 

Aslanlı, İzmir Ticaret Odası’nın 
Birinci Kordon’da yapmış olduğu 
yeni merkez binasının hayırlı 
olmasını dileyerek, İZTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Demirtaş’ı kutladı. 

Bilindiği gibi Oda binamızın 
eski olduğunu ve yenilenmesi 
gerektiğini, İAOSB’deki EBSO’ya 
tahsisli parselin AVM yapılmak 
üzere İzmirli bir firmaya satılması 
sonucunda EBSO’ya İAOSB’de 
enerji santrali yanında yeni bir 
bina yapılma sözünün verildiğini, 
inşaat ve projeyle ilgili çalışma ve 
denetimleri yapmak üzere de bir 
komisyon kurulduğunu dile getiren 
Aslanlı, komisyon çalışmalarının 
hangi boyutta olduğu konusunda 
bilgi aktarımı talep etti. 

Mehmet Karahaliloğlu
Yapay zekada teknolojiyi 
üretenler başaracak
EBSO Meclis Üyesi Mehmet 

Karahaliloğlu, Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın dile 
getirdiği Arap ülkelerindeki yatırım 
konusunun aslında hiçbir önemi 
olmadığını, çünkü yapay zekânın 
oluşabilmesi için seyyar enerji 
sistemi, işletim sistemi, sensörler 
gerektiğini ve bunların hiç birinin 
Arapların yapmadığını belirtti. 
Yapay zeka konusunda Çinlilerin, 
Hintlilerin ya da Amerikalıların 
başarılı olabileceğini nitekim 

gerekli teknolojiyi 
ürettiklerini ama gereken 
teknolojiyi üretemeyip başka 
ülkelerden alanların, yarın üretici 
ülkelerin işletim sisteminde 
yapacağı bir değişiklik ile sıkıntı 
yaşayabileceklerini vurguladı. 

Bornova Anadolu Lisesi’nde 
beraber okuduğu bir arkadaşının 
aralarından ayrıldığını, bu acı 
kaybı karşısında her ne kadar 
maddi, materyalist şeylerle 
uğraşsalar da belli bir yaşa gelince 
insana sadece insan, nefes, sevgi 
gerektiğinin farkına vardığını 
söyleyen Karahaliloğlu, herkesin 
bir birine sevgiyle, saygıyla, dostça 
davranması gerektiğini, hayata 
bu şekilde bakarak yaşamak 
gerektiğini söyledi. Yönetim 
Kurulu’nun gerçekleştirdiği 
güzel organizasyon için Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’a ve 
Yönetim Kurulu’na teşekkür eden 
Karahaliloğlu, ayrıca Sanayiciler 
Kulübü’nün 2017 yılını 100 bin 
lira gibi bir kârla kapattığını 
öğrendiğini, bu anlamda Cengiz 
Kocagil’e teşekkürlerini iletti.  

Barış Erel
Siyasiler sorumluluklarını 
unutmasın
EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, 

savaş alanlarında her türlü zorluğa 
ve yokluğa rağmen gösterdiği 
başarıyı aynı zamanda Türkiye’nin 
çok partili siyaset hayatına 
geçmesinde ve ondan öncesinde 

Lozan’da ittifak güçlerine karşı 
Türkiye’nin tam bağımsızlığıyla 
ayağa kalkmasında emek veren 
2. Cumhurbaşkanımız İsmet 
İnönü’nün 44. ölüm yıldönümü 
olduğunu belirterek, İnönü’yü 
şükranla ve minnetle andı. 

2017 yılının terör olayları ile 
başladığını hatırlatan Erel, o 
nedenle öncelikle vatanı uğruna 
hayatını kaybedenlere, terör 
saldırılarında hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet diledi. Erel, 
2017’nin türlü acılarla, sıkıntılarla 
ama önemli gelişmelerle, iyi 
şeylerle de geçtiğini, bundan 
sonrasında umutla, azimle, 
çalışarak, kararlılıkla yol 
almaları karamsarlığa kesinlikle 
düşmemeleri gerektiğini, çünkü 
cehaletin, diktatör rejimlerin 
karamsarlıktan, korkudan 
beslendiğini belirtti. Her ne kadar 
zor zamanlar yaşansa da hızla 
parlamenter rejime ve onun 
gereklerine geri dönmemizin önem 
arz ettiğini, yargının, yürütmenin 
ve yasamanın birbirinden bağımsız 
olduğu ve her erkin özgürce, kendi 
kulvarında, kendi doğrularıyla, 
kendi iradesiyle hareket etmesi 
gerektiğini dile getirdi. 

Çocukluğunda anlayamasa 
da Türkiye demokrasisi için 
‘emekleyen demokrasi’ denildiğini, 
maalesef halen emekleyen bir 
demokrasiye sahip olduğumuzu, 
muhtemelen bu demokrasinin 
yürümesi, koşması için önümüzde 
uzun yıllar olduğunu söyledi. 

Hayrullah
Sorkun

MECLİS

Sezai
Aslanlı

Mehmet
Karahaliloğlu



56 OCAK 2018

Erel, Türkiye’nin büyümesi 
için sanayicinin, işadamının, 
esnafın elinden gelen 
gayreti gösterdiğini, bu 
nedenle oylarımızla ülkemizi 
emanet ettiğimiz siyasilerin 
omuzlarında ağır yükler 
bulunduğunu unutmamaları, 
bu doğrultuda hareket etmeleri 
gerektiğini belirtti. 

Okumuyoruz
Kendilerinin de içinde 

bulunduğu basın yayın 
dünyasının bir ayna niteliği 
bulunması dolayısıyla önemli bir 
kuvvet olduğunu, dolayısıyla her 
zaman objektif davranılmasının 
beklendiğini, sürekli yeren ya da 
sürekli öven medya istenmediğini, 
olayları olduğu gibi aktaran 
medyaya ihtiyaç bulunduğunu 
söyledi. Bu anlamda sektörün ciddi 
sıkıntılar çektiğini, Türkiye’deki 
okuma oranı çok düşük olduğu için 
yazılı basının tirajlarda ciddi sıkıntı 
yaşadığını, zaman zaman bunun 
dijitalleşme nedeniyle olduğu dile 
getirilse de okumayan toplumların 
dijital ortamda da okumadığını 
söyledi. Büyüyen ülkelere 
bakıldığında gazete tirajlarındaki 
artışın göze çarptığını, sanayileşme 
ve ekonominin arttığı yerde okuma 
oranı ve gelir düzeyinin de artış 
gösterdiğini dile getirdi. 

Nedim Anbar
Uluslararası birliklerde 
söz sahibi olalım
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, bilindiği üzere orkinos 
yetiştiriciliği ile iştigal ettiğini, 
bu işin ülkeler arası, uluslararası 
bir kurum olan Uluslararası Ton 
Balıkları Koruma Komisyonu’nun 
kararlarıyla ülkelere tanınan 
kotalar kapsamında yapıldığını 
söyledi. Türkiye’nin her uluslararası 
organizasyona endişeyle baktığı 
gibi bu kuruma da endişeyle 
yaklaşıp girmediğini, uzun yıllar 
sonra parlamento kararıyla üye 
olunduğunu ama geç kaldığımız 

için paylaşılmış pastadan ülkemize 
küçük bir kenar kaldığını söyledi. 

Anbar, Uluslararası Ton Balıkları 
Koruma Komisyonu’na Türkiye’nin 
2003 yılında üye olduğunu, 
2006 yılında başlayan ciddi bir 
diplomatik savaş sonucunda 
Türkiye’ye tahsis edilmiş kotanın 
iki katından fazlaya çıkartıldığını 
söyledi. Uygulanan politikalar, 
sektör mensuplarının fikirlerinin 
alınması, uygulanması, devletle 
sektörün birlikte çalışmasının arzu 
edilen düzeylerde gerçekleştiğini 
belirterek, bu anlamda Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
tüm bürokratlarına ve sektör 
mensuplarına teşekkür etti. 

Mert Aydoğdu
Türkiye de kripto
paraya geçmeli
EBSO Meclis Üyesi Mert 

Aydoğdu, güzel bir organizasyon 
ile meclis üyelerini bir araya getiren 
Yönetim Kurulu’na ve emeği 
geçenlere teşekkür etti. 

Aydoğdu, bilindiği üzere kanun 
hükmünde kararnameyle Tütün 
ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun kapatıldığını, 
kapatılacağı konusunda bilgi 
verilmediği gibi kapatıldıktan sonra 
işlemlerin nasıl ve kime yapılacağı 
konusunda da bilgi bulunmadığını, 
yeni yıl ile nasıl bir uygulama 
yapılacağı ve nasıl bir kanun 
çıkarılacağını bekleyeceklerini 
söyledi. 

Estonya e-vatandaşlığının 
pasaport fotokopisi ve 100 euro 
karşılığında alındığını, aslında 
bunun bir vatandaşlıktan ziyade 
e-imza olduğunu, geçici bir 
kimlik numarası ile şirket açılışı 
yapılabildiğini, bankada hesap 
açılabildiğini ama bunun sadece 
Estonya’da geçerli olduğunu, 
Avrupa’yı kapsamadığını söyledi. 

Dijitalleşmede Türkiye’nin 
kripto paralar konusunda eksiği 
olduğunu, bitcoin ülkemizde 
yasaklandığında yurt dışında 
alıcı bulduğunu ve şu anda 
aldıkları bitcoini milyon 
dolarlara sattıklarını, hem para 
kazandıklarını, hem de milli 
servetlerini artırdıklarını dile 
getirdi. Estonya’nın yakın zamanda 
Estcoint, Rusya’nın da Ruscoin adı 
altında kripto paraya geçeceğini 
belirten Aydoğdu, bizim de devlet 
olarak bir kripto para çıkarıp, 
ihracat yaparken en azından para 
transferlerini coinler üzerinden 
sağlayabileceğimizi, devletin bu 
uygulamanın arkasında olursa 
volatilitesinin daha düzgün 
olduğunu söyledi.

EBSO Meclis Üyesi Süleyman 
Hançerli, Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurulu’nun çıkarılan 
Kanun Hükmünde Kararnameyle 
kapatıldığını, 4733 ve 4207 sayılı 
Kanunlarda değişikliğe gidildiğini, 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurulu’na ilişkin süreçlerin 
genelgeyle düzenlenmesinin 
planlandığını dile getirdi. 

MECLİS

Barış
Erel

Nedim
Anbar

Mert
Aydoğdu
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Yanık’tan belge teşekkürü
EBSO Meclis Üyesi Davut Yanık, 

dünyadaki dijitalleşmeden sürekli 
bahsettiklerini ancak halen her işçi 
giriş ve çıkışında karakoldan yazılı 
beyan istendiğini, mail ya da faks 

kabul edilmediğini dile getirdi. 
Yanık, firmalarında acil bir 

makine ihtiyacı doğması üzerine 
yatırım teşvik belgesi işlemleri 
için EBSO’ya müracaat ettiklerini, 
ancak belgenin Ankara’da 
takıldığını, makinanın kısa bir 

sürede bittiğini ve ödemesinin de 
yapılması gerektiği için Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’dan 
sürecin hızlandırılması konusunda 
ricacı olduğunu ve belge 
işleminin hızlandığını belirterek, 
Yorgancılar’a teşekkür etti.

EBSO’nun 2018 bütçesi
16 milyon 50 bin TL

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 2018 yılı bütçesi, 
Oda’nın mali yapısı ve önceki yıllar uygulama 
sonuçları da analiz edilerek 16 milyon 50 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, bütçenin onaylanması 
nedeniyle Yönetim Kurulu’na gösterilen güvene, 
Hesapları İnceleme Komisyonu’na ve Mali İşler 
Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Yorgancılar, geçmiş 
yıllardan bu yana aldığı görevlerin sorumluğunu 
bilerek, bütçe sözkonusu olduğunda çok titiz 
davrandığını vurguladı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı ile 
Meclis Üyeleri, Dayanışma Gecesi’n-

de bir araya geldi. 
Çeşme Radisson Blu Otel’de gerçekle-

şen gecede konuşan Meclis Başkanı Salih 
Esen, zorlu bir yılı geride bıraktıklarını 
söyledi. 2017 boyunca ekonominin yanı 
sıra barıştan, dünya meselelerini yete-
rince konuştuklarını, Dayanışma Gecesi 
vasıtasıyla kısa bir mola ile moral depola-
ma fırsatı yakaladıklarını kaydeden Esen, 
“2018’e hazırız. 2018 yılı öncelikle böl-
gemize barışı, bizlere sağlığı, huzuru ve 
ardından da güzellikleri getirsin” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar da, yoğun bir dönemi geride 
bıraktıklarını kaydetti. Görev süreleri 
boyunca geçmiş dönem Başkanlarından 
aldıkları bayrağı daha yukarı taşımaya 

gayret ettiklerini belirten Yorgancılar, “Bu 
sürede EBSO’yu en üst seviyeye getirmek 
için çaba sarf ettik” dedi. 

Nisan ayında gerçekleşecek seçim-
lerin ardından göreve gelecek isimlerin 
bu bayrağı daha ileri götüreceğinden 
şüphesi bulunmadığını ifade eden Yor-
gancılar, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. 
Bu süreçte sizlerden tek ricam, Cumhu-
riyetimize, Atatürk İlkelerine, vatanımıza 
sahip çıkalım. Dik duralım. Bu güzel birlik 
ve beraberliğimiz devam etsin” diye 
konuştu.

Tarık Sezer orkestrasının müzikleriyle 
sanayicilere keyifli anlar yaşattığı Da-
yanışma Gecesi’nde yeni yıl pastası da 
EBSO Marşı eşliğinde Yönetim Kurulu, 
Meclis Başkanlık divanı üyeleri, Eximbank 
Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve konukla-
rın katılımı ile kesildi.

Egeli 
sanayicilerden
birlik ve 
beraberlik 
mesajı

Salih Esen Ender Yorgancılar
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Vazgeçmeyin, yaparsınız...
Hürriyet Gazetesi yazarı ve aktivist 

Yonca Tokbaş, kadınlara “Kendinize 
inanın. Vazgeçmeyin, yaparsınız. 

İstediğiniz şey için ihtiyacınız olan sadece 
denemek” tavsiyesinde bulundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı 
Kadınlar Birliği, öğrenci burslarına katkıda 
bulunmak amacıyla Hürriyet Gazetesi 
yazarı Yonca Tokbaş’ın katılımıyla 
bir söyleşi etkinliği gerçekleştirdi. 

Profesyonel iş hayatından 
vazgeçerek kendine 
yeni bir yön çizen ve 
“yazar-koşar-zeytin ve 
arısever” olarak tanınan 
Tokbaş, maraton koşarken 
yaşadıklarından örnekler 
vererek, “Hayattaki en 
büyük engel önyargıdır. 
Biz ne zaman arzulu ve 
kararlı olmayı, nereye 
gideceğimizin kararını 
vermeyi unuttuk? Bir şey 
yapmaya kaktığınızda “Aa, 
olmaz” diyenler kendileri 
de denememişler. Biri size 

“olmaz” diyorsa vazgeçmeyin, kesinlikle 
yaparsınız. Yeter ki çıkın yola” dedi. 

Laboratuvara 193 başvurunun 
ardından kabul edilen Kök hücre 
araştırmacısı İnci Kadribegiç, İstanbul 
Maratonu’nda ilk birinci Türk kadını 
Bakiye Duran, protezsiz yarışan 
paratriatlet Abdulkadir Özoğul, tekerlekli 
sandalye ile maratona katılan Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı 
Ramazan Baş ve dünyanın en iyi 50 
öğretmeninden biri seçilen Samsun’un 
Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu 
öğretmeni Dilek Livaneli’nin öykülerini 
de EBSO Vakfı Kadınlar Birliği üyeleriyle 
paylaşan Yonca Tokbaş, şu görüşleri ifade 
etti:

“Büyük hedefler belirlemek yerine 
eldekilerle ne yapılabileceğine odaklanın. 
Yardım istemeyi de unuttuk ama 
gönülden yola çıkarsak destek artıyor. 
Sadece 6 liralık bir fidan bağışıyla 3 
orman kurdum, dördüncüsü yolda. Bir 
adım sonrasını hedefleyerek 2016’da 
Likya Ultra Maratonu’nun 256 km’lik en 
zor parkurunu bitirmeyi başaran ilk 3 

l Ne istiyorsun, ne seviyorsun, 
neyi yapmak seni daha çok mutlu 
ediyor?
l İstediğin şey için neye ihtiyacın 
var?
l Sorun ne, engel ne?
l Çözüm önerin ne?
l İlk adımı nasıl, nerede, kimlerle 
atabilirsin?
l Yol arkadaşların kimler?
l Çözüm yolda bulunur, oturduğun 
yerde asla…

Hele bir oraya gelelim, 
orası kolay
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Türk kadınından biri oldum. Yaşlılık 
bize öğretilmiş bir çaresizliktir. 
Paris Maratonu’nun 3 bin gönüllü 
katılımcısının yaş ortalaması 65, 
Mont Blanc dağını tek hamlede 
kateden 170 kilometrelik yarış 
organizasyonunda gönüllülerin 
yaş ortalaması 70. ‘İşe yaramak, 
insanlara bir şeyler yaptığını 
göstermek bizi hayata bağlıyor’ 
diyorlar. İstediğimiz şey için 
ihtiyacımız olan sadece denemek. 
Kendinize inanın. Bir çocuğun 
yürüme azmiyle hedefe odaklanın.”

Kadınların çabası
EBSO Vakfı Kadınlar Birliği 

Başkanı İhsan Özduran, çocuk 
istismarları, çocuk gelinler ve kadın 
cinayetlerinin eksik olmadığına 
dikkat çekerken, “Bunları kötü bir 
miras olarak gelecek kuşaklara 
aktarmamak ancak ana kucağından 
itibaren eğitimle ve mutlu annelerin 
yetiştirdiği aydınlık zihinlere sahip 
çocukların geleceği inşa etmesiyle 
mümkün olacaktır” diye konuştu. 

Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Ulu Önder Atatürk’ün, “Dünya 
üzerindeki her şey kadınların 
eseridir” sözlerine atıfta bulunan 
Özduran, “Ata’mızın Türk 
kadınına verdiği önemin bilinciyle 
yaşamayı ilke edinmek her alanda 
biz kadınların en büyük hedefi 

olmalıdır” dedi.
EBSO Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Cengiz Kocagil 
de, kadınların eğitiminin önemine 
değindi ve “Kadınların aktivitesi 
evde ve çalışma hayatında fark 
ediliyor. Türkiye kadınlarımızla var 
olacak. Bunun için kadınlarımız 
özgür ve eğitimli olmalı” ifadelerini 
kullandı. Etkinliğin sponsoru 
Gülser Tabağ ise, “Burslara 
yaptığımız katkıların yanısıra 
Gardrop Projemizle kıyafet 
bağışlarımız geleceğin doktorlarına, 
hukukçularına, mühendislerine 
gidiyor. Bunu göz önüne 
alarak yardımlarımızı daha çok 
artırmalıyız” diye konuştu.
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Ekonomik Yapı
Orta gelir düzeyli ülkeler 

arasında sınıflandırılan ve Dünya 
Bankası verilerine göre 58. büyük 
ekonomi konumunda yer alan Fas; 
tarım, hayvancılık, imalat ve turizm 
sektörleriyle ön plana çıkmaktadır. 
Tarım ve imalat sektörleri GSYİH 
içinde yaklaşık eşit paylara sahip-
ken, hizmetler sektörü üçte ikilik 
payla birinci sırada yer almaktadır. 
Ayrıca, Fas’ın dünyanın en büyük 
fosfat yataklarına sahip olması 
madenciliğin de önem kazanmasını 
sağlamıştır.   

Geçmişte, içe kapanık ve düşük 
gelirli bir ülke görünümünde olan 
Fas’ta, 1980’li yıllardan itibaren 
ekonomik liberalleşme, dışa açılma 
ve reform uygulamaları başlatıl-
mıştır. Dünya Bankası ve IMF ile 
işbirliği içinde hayata geçirilen söz 
konusu uygulamalar kapsamında, 
yoksulluğun azaltılması, dış ticaret 
rejiminin serbestleştirilmesi, yatırım 
ve özelleştirme kanununun yenilen-
mesi ve finans sisteminin yaygın-
laştırılması öncelikli hedefler olarak 
ele alınmıştır. Başarıyla uygulanan 

reformlar sonucunda Fas’ın dün-
yadaki tanınırlığı artarken, tarıma 
bağlı ekonomik yapı; imalat, turizm 
ve hizmetler sektöründe temellen-
meye başlamıştır. 

Tarım sektöründe baklagiller, 
tahıl, zeytin ve narenciye üretimi 
başı çekmektedir. Kurutulmuş gıda 
ürünleri, şarap ve zeytin, ihracata 
önemli ölçüde katkı sunan tarım 
ürünlerindendir. Bununla birlikte, 
hayvancılık açısından balıkçılık 
önemli bir gelir kaynağıdır.

Sanayi sektöründe ise gıda ve 
tekstil sektörleri başı çekmektedir. 
Çoğunlukla fosfatın işlenmesine 

dayanan kimya sektörü ve iç tale-
bin yüzde 80’ini karşılayabilecek 
nitelikteki ilaç sektörü de imalat 
desenindeki önemli kalemlerdendir. 
Ayrıca; madencilik, inşaat ve elekt-
ronik sanayi, ekonomiye önemli 
katkılar sunmaktadırlar.

Diğer taraftan, ekonomik atılım 
süreciyle birlikte ekonomik faali-
yetler başkent Rabat ve en büyük 
şehir olan Kazablanka etrafında 
yoğunlaşmıştır. Yeni iş imkanlarının 
oluşması, kırsal bölgelerden kente 
göç oranını büyük ölçüde artırmış-
tır. Hükümet, son yıllarda, nüfus da-
ğılım dengesini koruyabilmek için, 

ÜLKE

Kuzey Afrika’daki 
ekonomi üssü FAS
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kırsal bölgelerdeki iş imkanlarını 
geliştirmek amacıyla yatırım teşvik 
uygulamalarına ağırlık vermiştir. 
Ancak, kentsel bölgelere göç iste-
nildiği ölçüde azaltılamamıştır. 

Turizmden elde edilen gelirler, 
ülkeye yabancı para girişini büyük 
ölçüde artırmıştır ve günümüzde 
hala en önemli döviz girdi kaynağı 
konumundadır. Yurt dışında çalışan 
Faslı işçiler ve fosfat ihracatından 
elde edilen gelirler de diğer dikkat 
çeken döviz girdi kaynaklarıdır. 

Ülkenin geçmişten taşıdığı 
ekonomik ve demografik yapısı, 
durgunluk dönemlerinde gelir da-
ğılımı adaletsizliğinin, işsizliğin ve 
yoksulluğun hızla artmasına sebep 
olmaktadır. Bu açıdan, günümüzde 
Hükümetin sürdürülebilir büyüme 
ve kalkınma sağlamak amacıyla 
uyguladığı ekonomi politikalarında, 
söz konusu sorunlarla mücadeleye 
öncelik tanınmaktadır. İstikrarla 
uygulanan politikalarla, global kri-
zin etkilerinin derinden hissedildiği 
2011-2015 yılları arasında GSYİH 
yıllık ortalama yüzde 5’e yakın bir 
büyüme sergilemiştir. 

Yatırım teşviklerinin birçok farklı 
sektörü kapsadığı Fas’ta serbest 
bölgeler teşvik edilen öncelikli 
yerlerdir. Arsa edinmeden altyapı 
geliştirmeye, istihdam sağlama-
dan makine ve ekipman edinmeye 
kadar pek çok farklı alanda vergi 
muafiyeti ve indirimleri uygulana-
bilmektedir. Yatırım ve bu alanda 
sağlanan desteklerden Fas Yatı-
rım Geliştirme Ajansı sorumludur. 
(http://www.invest.gov.ma)

     
Türkiye – Fas İlişkileri
Fas’ın 1956 yılında bağımsızlı-

ğını kazanmasıyla birlikte, iki ülke 
arasında ortaklık tesisine dayanan 
diplomatik ilişkiler başlamıştır. Or-
tak tarih ve kültürel öğeler referans 
gösterilerek, iki ülke arasındaki 
ilişkilerde her alanda geliştirici bir 
politika izlenmiştir.  

Türkiye ve Fas arasında ekono-
mik ilişkileri güçlendirmek amacıyla 
çalışmaları 2004 yılında tamamla-

nan serbest ticaret anlaşması, 2006 
yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
Karşılıklı ticarette pek çok engelin 
kaldırıldığı ve muafiyetin sağlan-
dığı söz konusu anlaşma hakkında 
ayrıntılı bilgilere T.C. Ekonomi Ba-
kanlığı internet sitesinden ulaşıla-
bilmektedir. Güncel veriler itibariyle 
Türkiye, Fas karşısında net ihracatçı 
konumundadır. 

İki ülke arasındaki temel ihracat 
ürünleri 
“demir-çelik, 
tekstil elyafı 
ve mamulleri, 
kara ulaşım 
araçları”, 
temel ithalat 
ürünleri ise 
“kara ulaşım 
araçları, altın, 
altın kaplama, 
gümüş ve 

adi metal, altın kaplama dökün-
tü, organik olmayan kimyasallar” 
şeklindedir. 

İş yapma kolaylığı endeksinde 
190 ülke arasında 69’ncu sırada yer 
alan Fas’ta sanayi, yenilebilir enerji, 
turizm, tarım, lojistik, perakende, 
balıkçılık, gıda sanayi, tekstil sanayi, 
otomotiv yan sanayi, turizm ve 
inşaat sektörleri yatırım açısından 
pek çok avantaj barındırmaktadır.

ÜLKE
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Uluslararası Para Fonu (IMF), 
2018 ve 2019 yılları için küresel 
büyüme tahminlerini yukarı yönlü 

revize etmiş ve her iki yıl da yüzde 3.9 
büyüme gerçekleşeceği öngörüsünde 
bulunmuştur. Söz konusu öngörü, küresel 
ölçekte 2011 yılından bu yana en hızlı 
büyümeyi işaret etmektedir. IMF, ABD 
vergi indirimlerinin işletmeleri yatırım 
yapmaya teşvik etmesinin söz konusu 
yükselişte özellikle etkili olacağını 
belirtmiştir.

Küresel ekonomiye dair bir diğer 
olumlu gösterge olarak, uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch Rating’s, 
küresel kredi görünümünün finansal 
krizden bu yana en olumlu halinde 
olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, küresel 
ölçekte kredi değerlendirme ve notlarına 
ilişkin olumlu öngörülerde, ekonomik 
büyüme, destekleyici para politikaları ve 
istikrarlı emtia fiyatlarının etkili olduğu 
vurgulanmıştır.

Diğer taraftan, son yıllarda dünya 
ekonomisindeki pek çok makro 
ekonomik veriyi etkileyen düşük petrol 
fiyatlarının 2018’de toparlanma eğiliminin 
güçleneceği beklenmektedir.  Uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşu 
Moody’s, 2018 küresel petrol endüstrisi 
görünümüne dair yayımladığı raporunda, 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 
(OPEC) ham petrol üretim kesintisi 

anlaşmasının 2018’in sonuna kadar 
uzatılmasına rağmen, bu sene petrol 
fiyatlarının varil başına 40 ile 60 dolar 
arasında seyretmesinin tahmin edildiğini 
belirtmiştir.

Global imalat PMI değeri Aralık ayında 
bir miktar yükselerek 54.5 değerini 
almış ve yaklaşık son 7 yılın en yüksek 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

ABD
IMF, ABD ekonomisinin 2018’de ve 

2019’da sırasıyla yüzde 2.7 büyüyeceği 
tahmininde bulundu. Ancak, bununla 
birlikte, bazı vergi indirimlerinin süresinin 
dolacak olması sebebiyle ABD’deki vergi 
planının büyümeyi 2022 yılından sonra 
azaltacağını ve yönetimin bütçe açıklarını 
durdurmak için harekete geçeceğini de 
belirtmiştir.

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) 
faiz artırım politikaları, 2018’de de 
önemini korumaya devam edecektir. 
ABD’li yatırım bankası Goldman 
Sachs, ABD’de faiz sıkılaştırma hızına 
ilişkin beklentilerde gerçekleşecek 
bir değişikliğin, küresel hisse senedi 
piyasalarında bir düşüşe sebep 
olabileceğini ifade etmiştir. Bu açıdan, 
FED politikalarına karşı finansal 
kırılganlığın güçlendiği anlaşılmaktadır.

ABD imalat PMI değeri Aralık ayında 
bir miktar yükselerek 55.1 değerini almış 
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ve Mart 2015’den beri en yüksek 
düzeyi görmüştür.

EURO BÖLGESİ – AB
Moody’s, Euro Bölgesi’nde 

ekonomik büyümenin bu yıl 
ortalama yüzde 2 düzeyinde 
gerçekleşeceği, 2019’da ise yüzde 
1.7’ye gerileyeceği öngörüsünde 
bulunmuştur. Kurum, bölgedeki 
ekonomik toparlanmanın, düzensiz 
yapısal reform programına karşın 
2018 büyümesini desteklediğini 
belirtmiştir. Değerlendirmede 
ayrıca, Euro Bölgesi ülkelerindeki 
büyümenin kriz öncesi döneme 
kıyasla daha hafif kalmakla 
birlikte, yükselen istihdam, güçlü 
hanehalkı harcamaları ve artan 
yatırımların, ekonomiye giderek 
daha çok dinamiklik kazandırdığı 
belirtilmiştir.

Bir diğer olumlu gelişme 
olarak Euro Bölgesi’nde ekonomik 
güven 2017 yılının sonunda da 
yükselişini sürdürmüştür. Avrupa 
Komisyonu’nun ekonomik güven 
göstergesi, beklentilerin üzerinde 
gerçekleşerek 2010 yılından 
beri en güçlü ekonomik faaliyet 
performansına işaret etmiştir.

Euro Bölgesi imalat PMI 
değeri Aralık ayında 60.6 değerini 
alarak, tarihinin en yüksek düzeyi 
görmüştür.

ALMANYA
Almanya’da, yatırımcı güven 

endeksi, beklentilerin üzerinde 
gerçekleşmiş ve Aralık’taki 17.4 
değerinden Ocak ayında 20,4 
düzeyine yükselmiştir. Bu açıdan, 
son dönemlerdeki olumlu ekonomik 
atmosferin tüketiciler kadar 
yatırımcıların öngörülerinde ve 
ekonomik faaliyetlerinde de etkili 
olduğu anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte olumsuz bir 
gösterge olarak, Almanya’da geçen 
yılın Ekim ayında iflas eden şirket 
sayısı, 2016’nın aynı dönemine 
göre yüzde 1 artmıştır. Söz konusu 
dönemde iflaslardan en çok 
sanayi ticaret sektörü etkilenirken, 

bunu inşaat sektörü ve mesleki, 
bilimsel ve teknik hizmetler 
sektörü izlemiştir. Şirketlerin 
iflas talepleriyle ilgili alacaklılara 
ödenmesi öngörülen borç ise 1.7 
milyar Euro olarak kaydedilmiştir.

Almanya imalat PMI değeri 
Aralık ayında 63.3 değerini alarak, 
2011’den beri en yüksek düzeyi 
görmüştür.

JAPONYA
Japonya Merkez Bankası (BOJ) 

büyük çaplı teşvik programını 
sürdürürken, yüzde 2’lik enflasyon 
hedefini yakalamak için faiz 
oranlarının ve varlık alımlarının 
mevcut seviyelerinde korunacağını 
belirtmiştir. Bununla birlikte, 
fiyatlara ilişkin risklerin aşağı yönlü 
risk taşıdığına da dikkat çekilmiştir.

BOJ, ayrıca Japonya 
ekonomisinin Nisan’da başlayan 
mali yılda yüzde 1.4 büyüme ve 
aynı dönemde enflasyonun da 
yüzde 1.4 olacağını öngörmüştür.

Japonya imalat PMI değeri 
Aralık ayında 54.0 değerini almıştır.

ÇİN
JP Morgan, Çin’in 2018’e ait 

büyüme tahminini yüzde 6,5’ten 
yüzde 6,7’ye yükseltmiştir. Söz 
konusu yukarı yönlü revizyona 
ilişkin, iç politikaya ilişkin 
görünümün 2018’e girilirken 
beklentilerle büyük ölçüde paralel 
olmasına karşın küresel büyüme 

görünümünün son dönemde daha 
güçlü hale geldiği ve bunun da 
ülke ekonomisini olumlu etkilediği 
belirtilmiştir. Çin ihracatına yönelik 
küresel talebin yükselmesi de bir 
diğer olumlu gelişme olarak dikkat 
çekmiştir.

Çin’de sanayi üretimi, Aralık 
ayında beklentilerin üzerinde 
gerçekleşerek yüzde 6,2 artmıştır. 
Ayrıca, aynı dönemde sabit 
sermaye yatırımları da yüzde 
7.2’lik artışla beklentilerden daha 
iyi bir performans sergilemiştir. 
Çin ekonomisinin, 2017 yılının 
dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 
6.8 ile beklenenden yukarıda bir 
oranda büyümesi de, ekonomideki 
olumsuzlukların geride bırakıldığına 
işaret etmektedir.

Çin imalat PMI değeri Aralık 
ayında bir miktar yükselişle 51.5 
değerini almıştır.

HİNDİSTAN
IMF, Hindistan’ın gelecek mali 

yıl da yüzde 7.4 büyüyeceğini 
belirtmiştir. Ayrıca, ülkenin devam 
eden dört yıl boyunca yıllık 
ortalama yüzde 8’lik bir büyüme 
sergileyeceğini ve işlerin olumlu 
gitmeye devam etmesi halinde 
2022’de Hindistan’ın Almanya’yı 
geçerek, dünyanın 4. büyük 
ekonomisi olabileceğini açıklamıştır. 
Hindistan böylece, en hızlı büyüyen 
gelişmekte olan ülkeler sınıfında da 
liderliği üstlenmiş olacaktır. 

GÖSTERGE
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Uzmanlar, Hindistan’ın 
2008’den beri, global kriz 
yüzünden daralan dünyaya 
karşı, başarılı bir büyüme 
performansı sergilediğini ifade 
etmektedir. Ekonomideki 
olumlu gidişatta, katma 
değerli üretime ve ileri 
teknoloji ihracatına verilen 
önemin giderek arttığına 
dikkat çekilmiştir.

Hindistan imalat PMI 
değeri Aralık ayında 54.7 
değerini alarak, son 5 
yılın en yüksek düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

GÜNEY KORE
Standard & Poor’s, Güney Kore 

büyüme tahminini 2018 için yüzde 
2.5’den yüzde 2.8’e revize etmiştir. 
Diğer taraftan, Kore Merkez 
Bankası ise 2018 büyümesinin 
yüzde 3 olmasının öngörüldüğünü 
açıklamıştır. Söz konusu olumlu 
öngörülerde, küresel ekonomideki 
olumlu atmosferden Güney Kore 
gibi ihracatçı ülkelerin daha fazla 
yararlanabildiği vurgulanmıştır.

Güney Kore Merkez Bankası, 
son gerçekleştirilen para politikası 
kurulu toplantısında, piyasa 
beklentileri doğrultusunda, zayıf 
enflasyonist baskıları gerekçe 
göstererek faiz oranlarını yüzde 
1.5’da sabit tutmuştur. 

Güney Kore imalat PMI değeri 
Aralık ayında gerileyerek eşik 
düzeyin altına inmiş ve 49.9 
değerini almıştır. 

BREZİLYA
Brezilya’da, ekonominin durumu 

hakkında önemli göstergelerden 
biri olarak kabul edilen ekonomik 
aktivite endeksi, yıllık bazda yüzde 
2.8 artmıştır. Söz konusu artışta, 
iç ve dış talepteki büyüme ile 
ihracattaki artış etkili olmuştur.

Standard & Poor’s, Brezilya’nın 
kredi notunu aşağı yönlü revize 
ederek,  BB’den, (BB-)’ye indirmiş, 
not görünümünü ise negatiften 
durağana çekmiştir. Notların 

düşürülmesinde Ekim ayında 
gerçekleştirilecek seçimlerin 
yarattığı endişeler ve ülkenin 
büyük bütçe açığına yönelik 
henüz somut bir adım atılmamış 
olması gerekçe gösterilmiştir. 
Açıklamada ayrıca, olumlu 
bir vurgu olarak, Brezilya’nın 
istikrarlı dış pozisyonunun ve para 
politikasındaki güçlü duruşunun 
mali zayıflıkları dengelemeye 
yardımcı olduğu dikkat çekilmiştir.

Brezilya imalat PMI değeri Aralık 
ayında bir miktar azalarak 52.4 
değerini almıştır.

RUSYA
Rusya’da yıllık enflasyon 

2016’daki yüzde 5.4’lük değerinin 
ardından 2017’de yüzde 2.5’e 
gerilemiştir. Petrol fiyatlarındaki 
düşüş ve ekonomik yaptırımların 
etkisiyle 2015’te yüzde 12,9 olarak 
gerçekleşen enflasyonun, 2 yıl 
içinde yüzde 2.5’e kadar gerilemesi, 
ekonomideki göstergelerin 
tekrar olumlu yöne döndüğünü 
göstermektedir.

Bir diğer olumlu gelişme olarak, 
doğrudan yabancı yatırımlar 
2017’de yıllık bazda yüzde 25 
artmıştır. Düşük enflasyon, düşük 
borçlanma ve güçlü makro 
ekonomik yapı, yabancı yatırımlara 
da tekrar ivme kazandırmaktadır. 
Söz konusu veri, ayrıca yabancı 
yatırımcıların nezdinde Rusya’nın 

itibarını ve güvenini tekrar 
kazandığını göstermektedir.

Rusya imalat PMI değeri Aralık 
ayında bir miktar yükselerek 52.0 
değerini almıştır.

TÜRKİYE
Dünya Bankası, Türkiye’nin 2017 

yılına ilişkin büyüme tahminini 
yüzde 6.7’ye yükseltmiş, 2018 
beklentisini ise yüzde 3.5’te sabit 
tutmuştur. Söz konusu yukarı yönlü 
revizyonda küresel ekonomideki 
toparlanma eğiliminin Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde özellikle 
etkili olduğuna dikkat çekilmiştir. 
Bununla birlikte, Türkiye’nin 
kırılgan ülkeler sınıfında yer 
almaya devam etmesi, büyümeye 
rağmen ekonomideki risklerin etkili 
olduğunu göstermektedir.

Goldman Sachs’ın Türkiye’de 
açıklanan son enflasyon 
rakamlarının ardından 
yayınladığı araştırma raporunda, 
enflasyonunun 2018’de iki 
haneli oranda kalmaya devam 
edeceğini ve oldukça kademeli 
olarak yavaşlamasının beklendiği 
belirtilmiştir. Özellikle, gıda ve 
enerji fiyatlarındaki belirsizlikler ve 
dalgalanmalar enflasyonist baskıyı 
güçlendirmektedir.

Türkiye imalat PMI değeri 
Aralık ayında 54.9 değerini alarak, 
son 4 aydaki en güçlü yükselişi 
kaydetmiştir.
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Avrupa Birliği ülkeleri üretim 
çeşitliliği bakımından 
karşılaştırıldığında, Almanya 

ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 
Fransa ve İtalya izledi. Türkiye, 
sanayide üretilen ürün çeşitliliği 
bakımından Avrupa Birliği’nde (AB) 
7. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun 
internet sitesinde yer alan duyura 
göre, “AB Sanayi Ürün Listesi”nde 
toplam 3 bin 836 ürün çeşidi 
bulunuyor.

AB ülkeleri üretim çeşitliliği 
bakımından karşılaştırıldığında, 
Almanya sanayi ürünü listesinden 
3 bin 559 çeşidinin üretimiyle 
liderliği yerleşirken, bu ülkeyi 3 bin 
444 ürünle Fransa ve 3 bin 389 
ürünle İtalya izledi. Türkiye, listedeki 
ürünlerin 2 bin 982’sini üretiyor.

İmalat sanayisinde 2016 
yılında üretilen ürünler teknoloji 

düzeylerine göre sınıflandırıldığında, 
yüksek teknoloji sınıfındaki 
ürünlerin toplam satış değerinin 
yüzde 3.3’ünü oluşturduğu görüldü. 
Orta-yüksek teknoloji grubunun 
payı ise yüzde 25.2’de kaldı.

Yüksek teknoloji sınıfındaki 
ürünlerin yüzde 42.5’ini eczacılığa 
ilişkin ilaçların, yüzde 18.7’sini 
de tüketici elektroniği ürünleri 
imalatının oluşturduğu kayıtlara 
geçti.

Türkiye sanayi ürünü 
çeşitliliğinde AB yedincisi

Özel sektörün kredi borcu büyüdü

Özel sektörün 2017 Kasım ayında yurt 
dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 
2016 sonuna kıyasla 14.8 milyar dolar 

büyüdü ve 217.7 milyar dolara çıktı.
Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün 2017 

Kasım ayı dış borç gerçekleşmelerini yayımladı. 
Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı 
uzun vadeli kredi borcu 2016 sonuna göre 14.8 
milyar dolar artarak 217.7 milyar dolara yükseldi; 
ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 4.5 
milyar dolar artarak 18.8 milyar dolar oldu.

Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 746 
milyon dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki 
borçlanmaları ise 5.5 milyar dolar artışla 29.9 
milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, bankacılık 
dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki 

borçlanmaları 1 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 
ise 209 milyon dolar azalışla 4.4 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde finansal olmayan 
kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 
7.7 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1.2 
milyar dolar artışla 6.9 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleştiği gözlendi. Sektör dağılımı 
incelendiğinde; Kasım sonu itibarıyla, 217.7 
milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi 
borcunun yüzde 50.8'inin finansal kuruluşların, 
yüzde 49.2'sinin ise finansal olmayan kuruluşların 
borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18.8 milyar dolar 
tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun 
yüzde 78'ini finansal kuruluşların, yüzde 22'sini ise 
finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. 
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Enflasyon, otomotive yapılan zamların 
döviz kurlarının etkisiyle yükselmesi 
ve ÖTV indiriminin ardından beyaz 

eşya fiyatlarının artmasıyla 14 yılın zirvesi 
olan yüzde 11.9’a çıktı. Enflasyon, son 
olarak 2003 yılında yüzde 18.4 olmuştu. 
O yıldan sonra en yüksek fiyat artışları 
yüzde 10.1 ile 2008 krizinde ve yüzde 10.4 
ile 2011 yılında görülmüştü.

Baz etkisiyle düşeceği beklenen 
TÜFE, otomotiv ve beyaz eşya fiyatlarına 
yapılan zamlarla sebze, meyve, balık, 
süt ve peynir fiyatlarındaki artışla Aralık 
ayında yüzde 0.69 arttı ve yıllık enflasyon 

yüzde 11.92 olarak gerçekleşti.
Çekirdek enflasyon, Aralık ayında 

yüzde 12.3 artış gösterdi. Tüketici 
fiyatlarının Aralık ayında yüzde 0.5 
gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11.70 
civarında tamamlaması bekleniyordu. 
Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 
TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı 
öngörülüyordu. Bir önceki OVP’de 
yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 6.5 
seviyesindeydi, TCMB’nin enflasyon 
hedefi ise yüzde 5 düzeyinde. Enflasyon 
böylece 7’nci kez hedefin üzerinde 
kapandı.

Tüketici Fiyatları 
Endeksi Aralık 
ayında yüzde 
0.69 artarken, 
yıllık enflasyon 

yüzde 11.92 
olarak kayıtlara 

geçti.

2017 enflasyonu

yüzde 11.92
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En yüksek artış 
ulaştırma ve gıdada
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) açıkladığı verilere göre; 
TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı 
Aralık ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0.69, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 11.92 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 11.14 artış 
gerçekleşti.

Aralık’ta endekste kapsanan 414 
maddeden 48 maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim görülmezken, 
242 maddenin ortalama fiyatların-
da artış, 124 maddenin ortalama 
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 
2017 yılı Aralık ayında endekste yer 
alan gruplardan, gıda ve alkolsüz 
içeceklerde yüzde 1.52, ev eşya-
sında yüzde 1.18, konutta yüzde 
0.77 ve lokanta ve otellerde yüzde 
0.47 artış gerçekleşti. Haberleşme-
de yüzde 0.17 ve alkollü içecekler 
ve tütünde ise yüzde 0.01 düşüş 
yaşandı.

Yıllık değişimler
TÜFE'de 2017 yılında en yüksek 

artış, yüzde 18.24 ile ulaştırma gru-
bunda görüldü. TÜFE’de, bir önceki 
yılın aynı ayına göre gıda ve alkol-
süz içecekler yüzde 13.79, çeşitli 
mal ve hizmetler yüzde 12.77, ev 
eşyası yüzde 12.74 ve sağlık yüzde 
11.90 ile artışın yüksek olduğu diğer 
ana harcama grupları oldu.

Üretici fiyatları 2017'de 
yüzde 15.82 arttı
Yurt içi üretici fiyat endeksi 

(Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında 
bir önceki aya göre yüzde 1.37, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 15.47 bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 15.47 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 15.82 artış 
gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün 
bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı sek-
töründe yüzde 1.91, imalat sanayi 
sektöründe yüzde 1.34, elektrik ve 
gaz sektöründe yüzde 1.67 ve su 

sektöründe yüzde 0.27 artış olarak 
gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla 
artış; yüzde 15.32 ile ham petrol ve 
doğalgaz ürünleri, yüzde 3.29 ile 
ana metaller, yüzde 2.72 ile motorlu 
kara taşıtları, treyler (römork) ve 
yarı treylerde (yarı römork) gerçek-
leşti. Buna karşılık metal cevherleri 
yüzde 1.58, giyim eşyası yüzde 0.33 
ve kömür ve linyit yüzde 0.07 ile 
bir ay önceye göre endekslerin en 
fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflaması-
na göre 2017 yılı Aralık ayında aylık 

en fazla artış enerjide ve yıllık en 
fazla artış ara mallarında gerçek-
leşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergele-
ri ise yıllık bazda “B” Kasım ayında 
yüzde 12.17’den Aralık’ta yüzde 
12.28’e yükselirken, “C” endeksi 
yüzde 12.08’den yüzde 12.30’a 
fırladı. Çekirdek enflasyon son 6 
aydır aralıksız yükseliyor. Çekirdek 
enflasyondaki bozulmada TL’de-
ki değer kaybının etkisiyle temel 
mal grubu enflasyonunun (hizmet 
grubu hariç) yüzde 15.5’e ulaşması 
büyük rol oynadı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki aya 
göre yüzde 1.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.30 ve 12 aylık 
ortalamalara göre ise yüzde 13.07 artış kaydetti.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.17 
ve balıkçılıkta yüzde 21.60 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 8.62 
azalış gerçekleşti.

En yüksek artış tek yıllık bitkisel ürünlerde 
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel 

ürünlerde yüzde 1.96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 
0.98 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0.32 azalış olarak 
gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından; tropikal ve sub-tropikal meyveler yüzde 3.24, 
çeltik yüzde 2.69, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2.25 
ve yağlı meyveler yüzde 1.10 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 1.60 
azalış kaydetti.

Tarım ÜFE yüzde 1.35 arttı
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Cari işlemler açığı, Kasım’da bir 
önceki yılın aynı ayına kıyasla          
1 milyar 947 milyon dolar artarak 

4 milyar 200 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık 
cari işlemler açığı da son 3 yılın zirvesine 
çıkarak 43 milyar 752 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2017 
dönemine ilişkin ödemeler dengesi 
verileri açıklandı. Cari açıktaki yükselişte, 
petrol fiyatlarındaki artış ve zayıf da 
olsa genişlemeye devam eden net altın 
ithalatı nedeniyle ödemeler dengesi 
tablosundaki dış ticaret açığının bir 
önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 824 

milyon dolar artarak 4 milyar 674 milyon 
dolara ve birincil gelir dengesi açığının 
555 milyon dolar artarak 1 milyar 44 
milyon dolara çıkması etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında turizmden 
kaynaklanan net gelirler, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 322 milyon dolar 
yükselerek 1 milyar 200 milyon dolara 
çıktı.

2017 yılı Kasım ayında portföy 
yatırımlarından 1.3 milyar dolar sermaye 
çıkışı yaşandı. Doğrudan yatırımlar, 2017 
yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına 
göre, yüzde 51 oranında azalarak 306 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz 
konusu değerin yüzde 78’i gayrimenkul 
yatırımlarından oluştu. Diğer yatırımlarda 
ise 501 milyon dolarlık sermaye girişi 
kaydedildi.

Rezerv varlıklar 3.9 milyar dolar 
azalış gösterdi. Aynı dönemde net hata 
ve noksan 813 milyon dolar oldu, Ocak-
Kasım döneminde ise 2.28 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti.

Küresel ölçekte ekonomik 
dalgalanmaların süregelmesi, petrol 
fiyatlarının yukarı yönlü seyri ve ithalatın 
artış eğiliminde olması dış ticaret açığı 
üzerindeki baskının devam edeceğini 
gösteriyor. Dolayısıyla, dış ticaret açığının 
cari açığın genişlemesinde önemli rol 
oynayacağı öngörülüyor. Bu durum, 
cari açıktaki yukarı yönlü seyrin devam 
edeceğinin sinyalini veriyor.

Cari açık Kasım’da 4.2 milyar dolar

Cari işlemler açığı, Kasım’da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 947 milyon dolar 

artarak 4 milyar 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari 

işlemler açığı da son 3 yılın zirvesine çıkarak 43 milyar 752 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2017 dönemine ilişkin 

ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari açıktaki yükselişte, petrol fiyatlarındaki artış ve 

zayıf da olsa genişlemeye devam eden net altın ithalatı nedeniyle ödemeler dengesi 

tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 824 milyon dolar 

artarak 4 milyar 674 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 555 milyon dolar artarak 

1 milyar 44 milyon dolara çıkması etkili oldu.

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

322 milyon dolar yükselerek 1 milyar 200 milyon dolara çıktı.

2017 yılı Kasım ayında portföy yatırımlarından 1.3 milyar dolar sermaye çıkışı yaşandı. 

Doğrudan yatırımlar, 2017 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 51 oranında 

azalarak 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu değerin yüzde 78’i gayrimenkul 

yatırımlarından oluştu. Diğer yatırımlarda ise 501 milyon dolarlık sermaye girişi kaydedildi.

Rezerv varlıklar 3.9 milyar dolar azalış gösterdi. Aynı dönemde net hata ve noksan 813 

milyon dolar oldu, Ocak-Kasım döneminde ise 2.28 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Küresel ölçekte ekonomik dalgalanmaların süregelmesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyri 

ve ithalatın artış eğiliminde olması dış ticaret açığı üzerindeki baskının devam edeceğini 

gösteriyor. Dolayısıyla, dış ticaret açığının cari açığın genişlemesinde önemli rol oynayacağı 

öngörülüyor. Bu durum, cari açıktaki yukarı yönlü seyrin devam edeceğinin sinyalini veriyor.

(Milyon Dolar)
Kasım 12 Aylık Kümülatif

20172016 2017

CARİ İŞLEMLER HESABI -2.253 -4.200 -43.752

7 0 -1 16

FİNANS HESABI 933 -3.388 -38.999

       Doğrudan Yatırımlar (net) -635 -306 -9.033

       Portföy Yatırımlar (net) 2.666 1.333 -21.955

       Diğer Yatırımlar (net) -310 -501 -1.645

       Rezerv Varlıklar (net) -788 -3.914 -6.366

Net Hata ve Noksan 3.186 813 4.737

Cari açık Kasım’da 4.2 milyar dolar

Cari işlemler açığı, Kasım’da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 947 milyon dolar 

artarak 4 milyar 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari 

işlemler açığı da son 3 yılın zirvesine çıkarak 43 milyar 752 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2017 dönemine ilişkin 

ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari açıktaki yükselişte, petrol fiyatlarındaki artış ve 

zayıf da olsa genişlemeye devam eden net altın ithalatı nedeniyle ödemeler dengesi 

tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 824 milyon dolar 

artarak 4 milyar 674 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 555 milyon dolar artarak 

1 milyar 44 milyon dolara çıkması etkili oldu.

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

322 milyon dolar yükselerek 1 milyar 200 milyon dolara çıktı.

2017 yılı Kasım ayında portföy yatırımlarından 1.3 milyar dolar sermaye çıkışı yaşandı. 

Doğrudan yatırımlar, 2017 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 51 oranında 

azalarak 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu değerin yüzde 78’i gayrimenkul 

yatırımlarından oluştu. Diğer yatırımlarda ise 501 milyon dolarlık sermaye girişi kaydedildi.

Rezerv varlıklar 3.9 milyar dolar azalış gösterdi. Aynı dönemde net hata ve noksan 813 

milyon dolar oldu, Ocak-Kasım döneminde ise 2.28 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Küresel ölçekte ekonomik dalgalanmaların süregelmesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyri 

ve ithalatın artış eğiliminde olması dış ticaret açığı üzerindeki baskının devam edeceğini 

gösteriyor. Dolayısıyla, dış ticaret açığının cari açığın genişlemesinde önemli rol oynayacağı 

öngörülüyor. Bu durum, cari açıktaki yukarı yönlü seyrin devam edeceğinin sinyalini veriyor.

(Milyon Dolar)
Kasım 12 Aylık Kümülatif

20172016 2017

CARİ İŞLEMLER HESABI -2.253 -4.200 -43.752

7 0 -1 16

FİNANS HESABI 933 -3.388 -38.999

       Doğrudan Yatırımlar (net) -635 -306 -9.033

       Portföy Yatırımlar (net) 2.666 1.333 -21.955

       Diğer Yatırımlar (net) -310 -501 -1.645

       Rezerv Varlıklar (net) -788 -3.914 -6.366

Net Hata ve Noksan 3.186 813 4.737

Cari açık Kasım’da
4.2 milyar dolar
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Merkezi yönetim bütçe açığı 2017 
Aralık ayında 20.9 milyar TL olarak 
kayıtlara geçerken, 2017 genelinde 

rakam 47.4 milyar lira oldu.
2017 Aralık ayında giderler 76.6 milyar 

lira, gelirler 55.8 milyar lira, vergi gelirleri 
46.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Aralık 
ayında harcamalardaki artış yüzde 4.5, 
gelirlerdeki artış yüzde 22.4 oldu.

Aralık ayı bütçe gerçekleşmeleriyle 
2017 yılı bütçe sonuçları da kesinleşti. 
Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 13.8 artarak 630.3 
milyar liraya, vergi gelirleri de 2016’ya 
göre yüzde 16.8 artışla 536 milyar liraya 
ulaştı. 2016’da 20.3 milyar TL faiz dışı fazla 
verilmişken, 2017’de 9.3 milyar TL faiz dışı 
fazla verildi. 

Bütçe giderleri ise yüzde 16 büyüme 
ile 677.7 milyar TL olarak kaydedildi. Faiz 
hariç bütçe giderleri ise yüzde 16.3 artarak 
621 milyar TL’ye çıktı. Faiz giderleri ise 
56.7 milyar lira oldu. Böylelikle her 100 
TL’den sadece 10.6 lirası faize gitti.

Ağbal: Gelişmeler olumlu
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017’deki 

merkezi yönetim bütçe açığını 
değerlendirirken, “Bu, OVP’de revize 
edilen rakamdan 14.3 milyar lira daha 
olumlu” yorumunda bulundu. Açık, 
2016’da 29.9 milyar TL olmuştu.

Ağbal, 2017 yılında genel devlet 
bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 

2’nin altına düşmüş olacağını, merkezi 
yönetim bütçe açığının ise GSYH 
oranının yüzde 1.5 seviyesinde kalacağını 
söyledi. “Bütçe açığı gerçekleşmesi ile 
Hazine’nin nakit gerçekleşmesi birbirini 
teyit eden gerçekleşmeler” diyen Ağbal, 
“Bütçe açığının aşağı gelmesi Hazine’nin 
borçlanma programı üzerinde de olumlu 
etki meydana getirmiştir” diye konuştu.

Vatandaş ekonomiyi canlandırdı
Naci Ağbal, konuşmasının devamında 

şunları kaydetti:
“Ülkemizin ihtiyacı olan, özellikle alt 

yapı yatırımlarına bütçeden ilave gelirimiz 
olduğu sürece her zaman daha fazla 
kaynak ayıracağız. Ekonomik istikrarı 
ve mali disiplini elden bırakmayacağız. 
2016’da tahakkuk ettirilen verginin yüzde 
87’si mükellefler tarafından doğrudan 
ödenmişti. 2017’de bu oran yüzde 94’e 
çıktı. Vatandaş ekonomideki canlanmaya 
paralel olarak vergisini zamanında ve tam 
ödedi.”

2017'de bütçe açığı 47.4 milyar TL

2017'de bütçe açığı 47.4 milyar TL

Merkezi yönetim bütçe açığı 2017 Aralık ayında 20.9 milyar TL olarak kayıtlara geçerken, 
2017 genelinde rakam 47.4 milyar lira oldu.
2017 Aralık ayında giderler 76.6 milyar lira, gelirler 55.8 milyar lira, vergi gelirleri 46.8 
milyar lira olarak gerçekleşti. Aralık ayında harcamalardaki artış yüzde 4.5, gelirlerdeki artış 
yüzde 22.4 oldu.
Aralık ayı bütçe gerçekleşmeleriyle 2017 yılı bütçe sonuçları da kesinleşti. Bütçe gelirleri bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.8 artarak 630.3 milyar liraya, vergi gelirleri de 
2016’ya göre yüzde 16.8 artışla 536 milyar liraya ulaştı. 2016'da 20.3 milyar TL faiz dışı fazla
verilmişken, 2017'de 9.3 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 
Bütçe giderleri ise yüzde 16 büyüme ile 677.7 milyar TL olarak kaydedildi. Faiz hariç bütçe 
giderleri ise yüzde 16.3 artarak 621 milyar TL'ye çıktı. Faiz giderleri ise 56.7 milyar lira oldu.
Böylelikle her 100 TL’den sadece 10.6 lirası faize gitti.

Ağbal: Gelişmeler olumlu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017’deki merkezi yönetim bütçe açığını değerlendirirken, “Bu, 
OVP'de revize edilen rakamdan 14.3 milyar lira daha olumlu" yorumunda bulundu. Açık, 
2016'da 29.9 milyar TL olmuştu.
Ağbal, 2017 yılında genel devlet bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2'nin altına düşmüş 
olacağını, merkezi yönetim bütçe açığının ise GSYH oranının yüzde 1.5 seviyesinde 
kalacağını söyledi. "Bütçe açığı gerçekleşmesi ile Hazine'nin nakit gerçekleşmesi birbirini 
teyit eden gerçekleşmeler" diyen Ağbal, "Bütçe açığının aşağı gelmesi Hazine'nin borçlanma 
programı üzerinde de olumlu etki meydana getirmiştir" diye konuştu.

Vatandaş ekonomiyi canlandırdı

Naci Ağbal, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
"Ülkemizin ihtiyacı olan, özellikle alt yapı yatırımlarına bütçeden ilave gelirimiz olduğu 
sürece her zaman daha fazla kaynak ayıracağız. Ekonomik istikrarı ve mali disiplini elden 
bırakmayacağız. 2016'da tahakkuk ettirilen verginin yüzde 87'si mükellefler tarafından 
doğrudan ödenmişti. 2017'de bu oran yüzde 94'e çıktı. Vatandaş ekonomideki canlanmaya 
paralel olarak vergisini zamanında ve tam ödedi."

                        Bütçe gerçekleşmeleri

Milyon TL
OCAK-ARALIK

Değişim Oranı (%)
2016 2017

Bütçe Giderleri 584.071 677.722 16,0

 Faiz Hariç Giderler 533.825 621.011 16,3

  Faiz Giderleri 50.247 56.712 12,9

Bütçe Gelirleri 554.140 630.349 13,8

  Vergi Gelirleri 459.002 536.048 16,8

Bütçe Dengesi -29.932 -47.373 -58,3

Faiz Dışı Denge 20.315 9.339 -54,0
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Ege İhracatçı 
Birlikleri (EİB), 
Aralık ayında,          

1 milyar 
80 milyon 

dolar ihracat 
gerçekleştirdi. 

2017 yılında 
yüzde 9’luk 

artışla toplam 
11 milyar 

838 milyon 
dolarlık dövizi 

Türkiye’ye 
kazandırdı. 

GÖSTERGE

Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında 10 
milyar 900 milyon dolarlık ihracata 
imza atarken, 2017 yılında yüzde 

9’luk artışla 11 milyar 838 milyon dolarlık 
dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin 2017 yılında yaptığı ihracatta 

sanayi ürünleri 6 milyar 448 milyon 
dolarlık ihracatla büyük dilimi alırken, 
EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatı 
yüzde 12 arttı. Ege Bölgesi’nden yapılan 
tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 3’lük 
yükselişle 4 milyar 520 milyon dolara 

Ege ihracatı 2017’de
hedefi 12’den vurdu
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çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı 
ise yüzde 14’gelişimle 869 milyon 
695 bin dolara yükseldi.

2017 yılında Ege İhracatçı 
Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı 
birliğinden 8 tanesi 2016 yılına göre 
ihracatlarını arttırırken, 4 tanesi 
2016 yılı performansının gerisinde 
kaldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 
Aralık ayında, 1 milyar 80 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB 
ihracatı 2016 yılı Aralık ayında ise 
922 milyon 460 bin dolar olmuştu. 
EİB’nin ihracatı 2016 yılı Aralık 
ayına göre yüzde 17 artış gösterdi.

Hazırgiyim ihracatı zirvede
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği, 2017 yılında 
1 milyar 265 milyon dolarlık 
ihracat rakamıyla 2016 yılında 
olduğu gibi, 2017 yılında da EİB 
bünyesinde en fazla ihracat yapan 
birlik olarak kayıtlara geçti. EHKİB, 
2016 yılındaki 1 milyar 225 milyon 
dolarlık ihracatını 2016 yılında 
yüzde 3 arttırdı.

Zeytin ve zeytinyağı 
ihracat artış rekortmeni
Ege Zeytin ve Zeytinyağı 

İhracatçıları Birliği ise; 2017 yılında 
ihracat artış rekortmeni oldu. 2016 
yılına göre ihracatını yüzde 103 
arttıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği ihracatını 124 
milyon dolardan 251 milyon dolara 
yükselterek ihracat artış rekortmeni 
oldu.

Demir ve demirdışı 
metaller zirvenin 
ortağı oldu
2016 yılında üçüncü sırada 

yer alan Ege Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları Birliği bu 
yıl ihracatını yüzde 8’lik artışla 1 
milyar 28 milyon dolara çıkardı ve 
ikinci sıraya yükseldi. Ege Demir 
ve Demirdışı Metaller İhracatçıları 
Birliği 2017 yılında 1 milyar dolar 
barajını geçen iki birlikten biri 
olmayı başardı.

Su ürünleri ve hayvansal 
mamuller bir basamak 
yükseldi
2016 yılında iki basamak 

yükselerek dördüncü sıraya çıkan 
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamuller İhracatçıları Birliği, 2017 
yılında da bir basamak tırmandı 
ve 935 milyon dolarlık ihracatla 
zirvenin üçüncü basamağının sahibi 
oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği, 2017 

2017’de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artarak 142 milyar 
532 milyon dolardan 157 milyar 94 milyon dolara çıktı ve Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek ikinci ihracat seviyesine ulaşıldı. Bu dönemde ithalat 
da yüzde 17.92 artışla 198 milyar 576 milyon dolardan 234 milyar 156 
milyon dolara yükseldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Aralık ayı dış ticaret, şirket ve esnaf 
geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı. Resmi olmayan geçici 
dış ticaret verilerine göre, geçen yılın Aralık ayında ihracat, 2016 yılının 
aynı ayına göre yüzde 8.59, ithalat da yüzde 27.68 arttı. Söz konusu 
dönemde ihracat 12 milyar 783 milyon dolardan 13 milyar 881 milyon 
dolara, ithalat da 18 milyar 368 milyon dolardan 23 milyar 452 milyon 
dolara çıktı.

Aralık’ta dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 
19.85 yükselerek, 31 milyar 151 milyon dolardan 37 milyar 334 milyon 
dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 71.36 artışla 9 milyar 571 
milyon dolar olarak hesaplandı. Aralık 2016’da dış ticaret açığı 5 milyar 
585 milyon dolar seviyesindeydi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Aralık 2016’da yüzde 69.6 iken 
geçen yılın aynı ayında yüzde 59.2 oldu.

2017 yılı verileri
Dış ticaret verileri geçen yılın tamamı açısından değerlendirildiğinde, 

2017’de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10.22 artarak 142 milyar 532 
milyon dolardan 157 milyar 94 milyon dolara çıktı. Böylece, Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek 2. ihracat seviyesine ulaşıldı. Cumhuriyet tarihinin 
ihracat rekoru ise 157.6 milyar dolarla 2014 yılında kırılmıştı. İhracat, 
miktar olarak yüzde 9, birim değer olarak yüzde 1.5 artış gösterdi. Birim 
değerinde de 2013’ten bu yana ilk kez artış kaydedilmiş oldu.

Geçen yıl ithalat da yüzde 17.92 artışla 198 milyar 576 milyon 
dolardan 234 milyar 156 milyon dolara yükseldi. Bu artışta hammadde-
ara malı ithalatındaki yüzde 27.9’luk artış etkili oldu.

Dış ticaret hacmi geçen yılın Ocak-Aralık döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 14.70 artarak, 341 milyar 108 milyon 
dolardan 391 milyar 250 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise söz 
konusu dönemde yüzde 37.50 artışla 77 milyar 62 milyon dolar olarak 
hesaplandı.

2016 yılında dış ticaret açığı 56 milyar 44 milyon dolar 
seviyesindeydi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2016’da yüzde 71.8 
iken geçen yıl yüzde 67.1’e indi.

2017 ihracatı
157.1 milyar dolar
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yılında ihracatını yüzde 16 geliştirdi.
2017 yılında ihracatı yüzde 6 

düşen Ege Tütün İhracatçıları Birliği 
ise 928 milyon 556 bin dolarlık 
ihracatla dördüncü sırada kendine 
yer buldu.

Madende Çin ve 
Hindistan atağı
Çin ve Hindistan pazarlarında 

ihracatta başarılar yakalayan Ege 
Maden İhracatçıları Birliği, 2017 
yılında ihracatını yüzde 14 arttırdı 
ve 869 milyon dolarlık ihracat 
rakamıyla listenin beşinci sırasında 
yer aldı.

Türkiye’nin geleneksel ihraç 
ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, 
kuru incir ve kuru kayısı ana ihraç 
ürünleri olan Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2017 
yılında Türkiye’ye 784 milyon 194 
bin dolar döviz kazandırdı.

Yaş meyve sebze ve 
mamulleri 740 milyon 
dolara dayandı
Başarılı bir yıl geçiren Ege Yaş 

Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
2017 yılında ihracatını yüzde 7 
geliştirerek 691 milyon dolardan 
739 milyon 527 bin dolara yükseltti. 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği’nin 2017 yılındaki ihracatının 
567 milyon dolarlık dilimi meyve 
sebze mamulleri olurken, meyve 
sebze ihracatı ise 172 milyon dolara 
çıktı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin, 
2017 yılında ihracatı yüzde 3 
gerilerken, Türkiye’ye kazandırdığı 
döviz 556 milyon dolarda kaldı. Ege 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 
22’lik ihracat düşüşü ile 2017 yılında 
ihracatı en fazla gerileyen birlik 
oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği’nin ihracatı 292 milyon dolar 
olarak kayıtlara geçti.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği yüzde 18’lik 
ihracat artışıyla 250 milyon dolar 
ihracat rakamına ulaşırken, Ege 

Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği 138 milyon dolar ihracata 
imza attı. Deri sektörü 2016 yılına 
göre ihracatını yüzde 15 arttırma 
başarısı gösterdi.

Ünlütürk: 
Hedefimizi tutturduk
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 

yılı için ortaya koyduğu 11.5 milyar 
dolar ihracat hedefini aşmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını belirten 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılı 
için ise; yüzde 8’lik ihracat artış 
hedefleri olduğunu kaydetti.

Ekonomistlerin 2017 yılının 

başında 2017 yılını “Talebin 
nazlı olacağı bir yıl olarak” 
tanımladıklarını hatırlatan Ünlütürk, 
“Bu olumsuz öngörülere karşın 
Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 
7500 ihracatçı firma, 200’den 
fazla ülkeye ihracat yaparak 
2017 yılı başında belirlediğimiz 
11.5 milyar dolar ihracat hedefini 
geçtik. 2018 yılında da benzer 
bir başarıyı tekrarlamak için 
katma değerli ürün ihracatı için 
tasarım, inovasyon ve Ar-Ge 
ağırlıklı çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Fuar, sektörel ticaret 
heyeti, alım heyeti organizasyonları 
gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) 2023 vizyonu 
heyecan uyandırıyor. 2002’de 3 bin civarında seyreden ihracatçı KOBİ 
sayısı 50 bini aştı. İhracatın yüzde 90’ından fazlasını sanayi ürünleri 
oluşturuyor.

1980’li yıllarla birlikte hızlı bir değişim sürecine giren ekonomi, 
günümüze kadar çok büyük deneyimler yaşadı. 1996 yılında AB 
ile başlayan Gümrük Birliği uygulamaları ve yeni ithalat dalgası, 
Anadolu’da faaliyet gösteren şirketleri derinden sarstı. Ama yıkılmayıp 
ayakta kalanlar ihracatı öğrendi. Yine bu ihracat, 2001 yılındaki şiddetli 
kriz sırasında dışa açılmış olan KOBİ’lerin can simidi oldu. İlerleyen 
yıllarda AB sürecinin de etkisiyle Türk KOBİ’leri şirket evliliklerini, 
kurumsal ve finansal yönetim sistemlerini öğrenerek gelenekselliğin 
getirdiği yüklerden kurtuldular. Sayısız kriz ve birçok badire atlatan 
KOBİ’ler 2000’lerden sonra ise adeta altın çağını yaşamaya başladı. 
Özellikle katlanarak artan teşvikler ve uzun soluklu istikrar süreci 
Türkiye’nin uyuyan devlerini uyandırdı.  Bu gelişmeler istatistiklere de 
yansıdı ve son 10 yılda rekor büyümeler geldi. 

2002 yılında 3 bin civarında seyreden ihracatçı KOBİ sayısı 50 bini 
aştı. KOBİ’lerin istihdamdaki gücü de yüzde 85’lere ulaştı. Aradan geçen 
30 yılın sonunda KOBİ’ler sadece Türkiye’nin değil, küresel ekonominin 
de yeni oyuncusu olmayı başardı.

Türkiye’de ekonominin dinamiğini oluşturan KOBİ’ler şimdi yeni 
hedeflere odaklanmış durumda. Bunlardan ilki 2023’ü işaret ediyor. 
Son yıllarda KOBİ’ler hızlı ve çevik yapıları sayesinde tıkanan klasik 
pazarların yerine alternatiflerini açmayı başardılar. Bu gelişmeler 
KOBİ’lerin ihracattan aldığı payı da artırdı. 1985’te ihracat kervanına 
dahil olan şirket sayısı bir elin parmaklarını geçmezken 2017 yılında 
küresel pazarlara açılmış KOBİ sayısı 60 bin sınırına dayandı. Toplam 
ihracatın içindeki payı da yüzde 60’a yükseldi.

Halihazırda Türk dış ticaretinde büyük önem taşıyan KOBİ’lerin 
hedefinde ihracatın kaptan köşküne çıkmak var. Bu hedef için 120 bin 
ihracatçı KOBİ ve toplam ihracattan yüzde 80 pay almak var.

Hedef: 120 bin ihracatçı KOBİ
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Maalesef yapamıyoruz...

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

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.
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