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Maalesef yapamıyoruz...
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BAŞKAN
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Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı SÖZ KONUSU VATANSA 

GERİSİ TEFERRUATTIR

HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE 
BİZ OLDUK, BİR OLDUK. 

TERÖR EYLEMLERİNDE DE 
BİR OLMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ. 
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Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, yeni 
teşvik sistemiyle 

ilgili yatırımcılarla tek tek 
görüşüleceğini, araziden 
vergiye, faizden enerji 
giderine kadar geniş bir 
destek yelpazesi üzerinde 
duracaklarını belirterek, 
bu yetmezse devlet olarak 
projelere yüzde 49 ortak 
olmayı da önerebilecekleri-
ni söyledi.

İzmir programı kapsa-
mında Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın (EBSO) özel 
meclis toplantısına katılan 
Bakan Zeybekci, burada 
yaptığı konuşmada, 15 
Temmuz’da Türk mille-
tinin bir “sivil demokrasi 
devrimi” örneği verdiğini, 
bu muhteşem destan içinde 

İzmir’in de kendisine ya-
kışan rolü oynadığını ifade 
etti.

HAINLERI KIMSE 
HATIRLAMAYACAK
İzmir Valisi Erol Ayyıl-

dız, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
İzmir Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, Ekonomi Bakan-
lığı Başdanışmanı Adnan 
Yıldırım, Serbest Bölge-
ler Genel Müdürü Uğur 
Öztürk ile AK Parti İzmir İl 
Başkanı Bülent Delican’ın 
da katıldığı toplantıda 15 
Temmuz gecesi yaşanan-
ları değerlendiren Nihat 
Zeybekci, darbe girişiminde 
bulunanlar için “Bu hain-
leri kimse hatırlamayacak. 

İsimlerini aileleri 
dahil olmak 
üzer unutmak 
isteyecekler. 
Kimse bun-
lara sahip 
çıkmaya-
cak. Kimse 
bunlara 
‘benim 
evladım’, 
‘benim karde-
şim’ demeyecek. 
Utanacaklar bunlardan ama 
bu millet 240 demokrasi şe-
hidini ve 2 bin 190 gazisini 
ilelebet minnet ve şükranla 
hatırlayacak. 1789 Fransız 
Devrimi, 1600’lerde İngiliz 
Demokrasi Ayaklanması 
veya Amerika’daki kuzeyin 
güneye karşı galibiyeti olan 
Kuzey-Güney Savaşları 

gibi insan hakları 
savaşıdır bu. 

Onlardan çok 
daha üst 
seviyede 
sivil Türk 
demokrasi 
devrimi 
olarak ha-

tırlayacak 
tüm dünya. 

Önümüzdeki 
10 yıllar ve 100 

yıllar boyunca tarihe bu 
şekilde yaşayacaktır. Elleri 
öpülesi insanlar böyle bir 
destan yazdı” dedi.

Darbe girişiminin 
Türkiye içinden gayrimeş-
ru oluşumlar yaratmayı 
hedefleyen bir çalışma 
olduğunu anlatan Zeybekci, 
“Türkiye’nin güneydoğu 

TEŞVİK RÜZGARI
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köşesinde, kuzeydoğu 
köşesinde gayrimeşru bazı 
plan ve projelerin hayata 
geçirilmesiyle ilgili, ikinci 
kurtuluş savaşından önceki 
işgal hareketiydi” diye 
konuştu.

Nihat Zeybekci, 15 
Temmuz sonrası dünyada 
bazı kesimlerin elleri-
ni ovuşturarak Türkiye 
ekonomisinin türbülansa 
girmesini beklediğini ama 
bu heveslerin de kursaklar-
da kaldığını dile getirerek 
bu kesimlerin şu anda da 
darbe girişimiyle başarama-
dığını algı operasyonlarıyla 
devam ettirmeye gayret 
ettiğini söyledi.

FED’IN FAIZ KARARI
Küresel ekonomiden 

örnekler verdiği konuş-
masında geniş bir ufuk 
turu çizen Zeybekci, ABD 
Merkez Bankası’nın (FED) 
faiz artırımı yönünde karar 
alıp almayacağı konusunun 
uzun süredir tartışıldığını 
hatırlattı. Kendisinin geç-
mişten bu yana 
bu banka-
nın 

faiz artıramayacağını, artır-
sa dahi Türkiye ekonomi-
sine etkisinin endişe verici 
boyutta olmayacağını ifade 
ettiğini vurgulayan Zeybek-
ci, ihracatın büyük bölü-
münü yaptıkları AB’deki 
Merkez Bankası’nın ise 
parasal genişleme politi-
kasını sürdürdüğünü, bu 
ortamda Türkiye’nin endişe 
etmesine gerek olmadığını 
kaydetti. Türkiye’nin dış 
ticaretinin yarısını Av-
rupa Birliği ile yaptığını 
söyleyen Zeybekci, Avrupa 
Merkez Bankası’nın (ECB) 
küresel krize karşı faiz indi-
rimleri ve varlık alımlarıyla 
ekonomiyi destekleyen 
kararlara da imza attığını 
dile getirdi.

GÜMRÜK BIRLIĞI 
KAZANIMLARI
Gümrük Birliği’nin 

güncellenmesiyle ilgili AB 
ile 2015 Mayıs’ta imzala-
dıkları deklarasyonun vize 
muafiyeti ve göçmen krizi 

konularının arasında 
kaynadı-

ğını, 

önemli bir kazanım olan 
bu sürecin devam ettiğine 
işaret eden Zeybekci, şöyle 
konuştu:

“Türkiye, AB’nin Güm-
rük Birliği anlaşmaların-
daki karar mekanizmasına 
dahil olacak. AB’nin üçün-
cü ülkelerle imzalayacağı 
serbest ticaret anlaşmaların-
da Türkiye otomatik olarak 
taraf olacak. Sadece sanayi 
ürünlerini kapsayan Güm-
rük Birliği kapsamı tarım 
ürünleri, gıda, hizmetler, 
kamu alımları ve yatırımları 

da kapsayarak ekonomik 
anlamda AB ile sanki 

tam üyeymiş gibi 
entegrasyonu sağ-
layacak. Türkiye 
bunu eğer deniz 
yanmazsa 2017 
ve 2018 içinde 
tamamlayacak 
inşallah. Önü-
müzde böyle 
bir gelecek ol-
duğunu bildiğim 

için Türkiye’nin 
ekonomik an-

lamdaki geleceği 
AB kapsamında son 

derece parlaktır. Onun 
için diyorum ki FED ne 

derse desin, en az yüz defa 

söyledim. Yapamazlar. Faiz 
artırımına gidemezler. Yap-
salar bile Türkiye’ye etkisi 
olmayacak. AB Merkez 
Bankası 2-3 yıllık parasal 
genişlemeyle ilgili bolluk 
ortamını koruyacak ve 
Avrupa’nın etrafında en he-
yecan yaratan ülke Türkiye 
olmaya devam edecek.”

TÜRKIYE VARLIK VE 
YATIRIM FONU
Türkiye’nin büyüyebil-

mek için dış finansa muhtaç 
olduğu görüşünün doğru 
olmadığını ifade eden 
Zeybekci, ihracata dayalı 
büyüme ve doğrudan ya-
bancı yatırımda sağlanacak 
artışla 2017 ve sonrasında 
yüzde 5.5 – 6.5’lik ortalama 
büyüme grafiğini tuttura-
caklarını söyledi.

Halen tüm verilerin 
yılın ikinci çeyreğinde de 
ilk çeyreğe uygun olarak bir 
büyümenin gerçekleşeceği-
ni gösterdiğini vurgulayan 
Zeybekci, ikinci çeyrekte 
ihracatın da artılara çık-
masıyla dış ticaret açığı-
nın yüzde 25 seviyesinde 
daralmasını beklediklerini 
kaydetti.

Zeybekci, yeni yatırım 
teşvik sisteminin ihracata 
dayalı büyüme ve doğrudan 
yatırımı çekme noktasında 
kurgulandığını, bu kapsam-
da oluşturulacak Türkiye 
Varlık ve Yatırım Fonu’nun 
ülkenin değerlendirile-
meyen tüm varlıklarını, 
projelerini değerlendirerek 
gayrimenkul değerlerini 
menkul kıymet haline 
getireceğini ve dünya finans 
piyasalarında satacağını 
dile getirdi.

Fonun işlevini 
İstanbul’da yapımı devam 
eden 3. havalimanı proje-
sini örnek vererek anlatan 
Zeybekci, şöyle konuştu:

“Bedava arazi, 
liman, demiryolu 
vs. Yatırım için 
ödemen gereken 
faizin belli bir 
kısmını da vereyim. 
20 yıl boyunca 
vergi muafiyetini, 
sigorta, stopaj 
desteği, enerji 
giderini sabitlemeyi 
gel konuşalım. 
Tek tek proje 
bazında bunları 
konuşacağız.”
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“İstanbul’daki 3. ha-
valimanı, işleticinin 26 yıl 
boyunca her yıl hazineye 1 
milyar euro bedel ödemek 
üzere satın aldığı bir proje. 
Bu fon maliyeye ‘bu geliri 
bana devret’ diyecek. Bu 
fon, yine Hazineye her yıl 
1 milyar ödemeye devam 
edecek. Bu fon 26 mi-
yar euroluk geliri Borsa 
İstanbul’da satabilecek 
veya blok olarak dünya 
finans piyasalarına ve diğer 
fonlara sunabilecek. ‘26 yıl 
boyunca 1 milyar euroluk 
sabit olan bir paket var, 
bunu satışa sunuyorum’ 
dediği anda dünyada insan-
ların paralarını eksi faize 
verdiği bir ortama sunmuş 
olacak. Türkiye 26 yıl 
boyunca elde edeceği geliri 
yine Hazineye ödeyecek 
ama bir anda nakde çevirip 
böyle bir imkan yaratacak. 
Enerji Bakanlığı’nın lisans-
ları, Turizm Bakanlığı’nın 
tahsisleri, bu ve buna 
benzer Türkiye’de yüzlerce 
var.”

ÖZEL DESTEK 
ALACAK SEKTÖRLER
Bugüne kadar yatırım 

teşvik sisteminin sektörel, 
stratejik, büyük ölçekli ve 
bölgesel teşvikler olmak 
üzere 4 ayak üzerine otur-
duğunu ancak bir çoğunun 
istenen sonuçları verme-
diğini bildiren Zeybekci, 
“Burada şöyle bir mantığı-
mız vardı, ‘saldım çayıra 
mevlam kayıra’. ‘Ben 6. 
bölgeye teşvik verdim, 
gidin oraya yatırım yapın’. 
Öyle olmuyor, 6 değil 
66’ıncı bölgeye versen de 
gitmiyor. Gitmez” dedi.

Türk mucizesini ger-
çekleştirmeyi hedefledikleri 
yeni teşvik sistemiyle me-
talurji, petrokimya, sağlık 
teknolojileri, ilaç sanayi, 

yenilebilir enerji, savunma, 
teknik tarım, hafif raylı 
sistemler, nanoteknoloji, 
bilişim ve haberleşme, uzay 
ve havacılık ve elektronik 
sektörüne yönelik özel des-
tekler sağlanacağını ifade 
eden Zeybekci, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin kendini 
garantiye alacak bir üretim 
modeline geçmesi şart. 
Örneğin demir çelik sektö-
ründe yaklaşık 6-7 milyon 
tonluk entegrasyon son 
derece optimum, marjinal 
bir kapasite. Bunu kurması 
için Türkiye, uluslararası ve 
yerli yatırımcıları çağırıp 
konuşacak. ‘Ben senin bu 
kapasiteyi kurmanı istiyo-
rum, ne gerekiyor senin 
için?’ Bedava arazi, liman, 
demiryolu vs. Bu yatırım 
için gereken parayı bulman 
için ödemen gereken faizin 
belli bir kısmını da vere-
yim. 20 yıl boyunca vergi 
muafiyetini, sigorta, stopaj 
desteği, enerji giderini 
sabitlemeyi gel konuşa-
lım. Tek tek proje bazın-
da konuşacağız. Rüzgar 
enerjisi teknolojilerini 
üreten firmalara diyeceğiz 

ki ‘yüzde 100 yerli üretmek 
kaydıyla önümüzdeki 20 yıl 
boyunca başka hiç kimseyi 
bu ülkeye sokmayacağım. 
2-3 firma kuracaksınız 
kendi aranızda rekabet 
edeceksiniz. Bu başka bir 
noktaya giderse tedbir 
almak zaten devlet olarak 
benim elimde’. Yetmedi mi 
yetmediyse eğer, ‘gel bu işi 
beraber yapalım’ diyece-
ğiz. Devlet olarak, hazine 
olarak yüzde 49’a kadar 
sana ortak olalım. Yönetim 
sende, biz karışmayacağız. 
Baştan planlayacağız. 5 
yıl sonra gel al bu hisse-
yi. Almadın mı, biz bunu 
Borsa İstanbul’da satacağız. 
Bunlar kapsamlı şekilde 
planlanacak. Yeni teşvik pa-
ketinde tarzımız bu olacak. 
Türkiye Varlık ve Yatırım 
Fonu da bunu destekleyici 
olacak.”

EXIMBANK DESTEKLERI
Eximbank’ın kredilerini 

yüzde 100 teminat mektu-
buyla alabildiğini, bunu de-
ğiştireceklerini, firmaların 
güvenirlik değerlendirme-
sine göre değişen oranlarda 
teminat isteyeceklerini, bazı 

firmalara teminatsız kredi 
verilebileceğini dile getiren 
Zeybekci, KOBİ düzeyin-
deki ihracatçının teminatına 
destek olmak için İhracat 
Kredi Garanti Fonu oluştu

“Yetmedi mi? 
Yetmediyse eğer, 
‘gel bu işi beraber 
yapalım’ diyeceğiz. 
Devlet olarak, 
hazine olarak 
yüzde 49’a kadar 
sana ortak olalım. 
Yönetim sende, biz 
karışmayacağız. 
Baştan 
planlayacağız.          
5 yıl sonra gel al 
bu hisseyi. Almadın 
mı biz bunu 
Borsa İstanbul’da 
satacağız. Türkiye 
Varlık ve Yatırım 
Fonu da bunu 
destekleyici olacak.”
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rulacağı-
nı aktardı.

Türkiye’den mal alacak 
yabancı firmalara da Exim-
bank desteği verilmesinin 
öngörüldüğünü anlatan 
Zeybekci, Türk müteahhit-
lerinin dünyada yürüttüğü 
projelerine de finansman 
sağlayacak modellerin ha-
yata geçirileceğini bildirdi.

Özellikle Afrika ülkele-
rindeki projelerde bunu 

de-
ğerlendi-

receklerini, 
finanse ettikleri 

projeleri de uluslararası 
piyasalarda satışa sunacak-
larını kaydeden Zeybekci, 
Kalkınma Bankası’nın da 
aynı mantıkla tekrar kurgu-
lanacağını dile getirdi.

Nihat Zeybekci, Rusya 
ile çok daha iyi anlaş-
malara imza atacaklarını 
belirtirken, Rus ekono-
mi bakanıyla 3 ayda bir 

yapacakları toplantılardan 
birinin de İzmir’de gerçek-
leştirileceğini haber verdi. 
İran’ın da hedef pazar 
olduğunu, tercihli ticaret 
anlaşması sonrası İran ile 
ticaretin artmaya başladığı-
nı anlatan Zeybekci, “Biz 

bunu üç sene önce söyledik. 
Dünyada AB’nin tüketim 
ve satın alma alışkanlıkları 
değişti. AB’nin ekonomik 
beklentileri düşük olduğu 
için stok yapmak istemiyor. 
Sipariş verdikten bir hafta 
sonra ürünü aldığı bir tek 
Türkiye var. AB’nin şu an 
Türkiye ile ticaret hacmi 
yüzde 50’ye ulaştı. AB’nin 
kendi içindeki ülkelerle ara-
sındaki ticaret oranı yüzde 
75. bizim hedefimiz buraya 
ulaşmaktır. Türkiye’de he-
defiz sadece ihracat yapmak 
olmayacak. Haksız reka-
betin de önüne geçeceğiz” 
açıklamasında bulundu.

Türkiye’den ihracat 
yapmaya çalışırken yerli 
üreticiyi haksız rekabete 
karşı koruma konusunda da 
kararlı olacaklarını vurgula-
yan Zeybekci, tarımda kul-
lanılan küçük el aletlerinin 
dahi Çin’den getirildiğini, 
yerli sanayiyi koruyucu 
tedbirler almaya devam 
edeceklerini kaydetti.

“Gümrük Birliği, 
tarım ürünleri, 
gıda, hizmetler, 
kamu alımları 
ve yatırımları 
da kapsayarak 
ekonomik anlamda 
AB ile sanki tam 
üyeymiş gibi 
entegrasyonu 
sağlayacak. Türkiye 
bunu eğer deniz 
yanmazsa 2017 
ve 2018 içinde 
tamamlayacak 
inşallah.”



11AĞUSTOS 2016

GÜNDEM



12 AĞUSTOS 2016

GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis 
Başkanı Salih 

Esen, 15 Temmuz sonrası 
oluşan milli birlik ve 
beraberlik ruhunun kalıcı 
çözüm politikaları üretme 
anlamında da bir milat 
olduğunu ifade etti. Esen, 
“Toplumumuzun milli 
bağımsızlığa düşkünlüğü, 
demokrasiye inancı 
ve vatan söz konusu 
olduğunda tüm farklılıkları 
bir kenara bırakması, 
daha güçlü bir Türkiye’ye 
giden yolun da kapısını 
açacaktır” dedi.

EBSO’nun Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
katılımıyla gerçekleştirdiği 
özel meclis toplantısının 
açılış konuşmasını yapan 
Esen, ülke olarak son 
yıllarda oldukça zorlu 
dönemlerden geçildiğini 
hatırlattı. Türkiye’nin; 
sınır coğrafyasındaki savaş 
ateşi, etkileri derinden 
yaşanan mülteci dalgası, 
bölücü terör eylemleri, 
vatandaşları hedef alan 
bombalı saldırılar ve 
uluslararası ilişkilerde 
yaşanan sıkıntılarla adeta 
dört bir yandan kuşatıldığı 
günlerden geçtiğini anlatan 
Esen, “Tüm bunların 
ötesinde 15 Temmuz gecesi 
alçakça bir darbe girişimine 
ve cumhuriyetimizin temeli 
olan demokrasimizin 
sınandığına tanık olduk. 
Milletimizin eşsiz biçimde 
ortaya koyduğu birlik ve 
beraberlik ruhuyla, bu çok 
tehlikeli girişimi atlatmayı 
başardık. Bağımsızlığımıza 
kast eden darbe girişimini 
bir kez daha lanetliyoruz” 
dedi.

KUVAY-I MILLIYE RUHU
Salih Esen, darbe 

girişiminin atlatılmasında 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım başta olmak 
üzere tüm siyasetçilerin 
kararlı bir duruş 
sergilediklerini, mitingler 
aracılığıyla milletin birlik 
ve beraberlik ruhunu 
canlandırdıklarını ifade 
etti. Vatanın bağımsızlığı 
söz konusu olduğunda 
iktidar ve muhalefetin ortak 
paydada buluşmasının yanı 
sıra ayrım gözetmeksizin 
tüm kurum ve kuruluşların 
darbeye karşı aldığı ortak 
tavrın gelecek için yeni 
umutların doğmasına da 

vesile olduğunu vurgulayan 
Esen, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bununla birlikte Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerimiz 
başta olmak üzere 
ülkemizi bölmeye çalışan 
güçlere karşı savaşta da 
şehitler vermeye devam 
ediyoruz. Anlıyoruz ki; 
ülkemizin bağımsızlığına 
ve bütünlüğüne dört bir 
taraftan göz dikmiş olanlar, 
ülkemizin güçlenmesine 
engel olmak ve toplumsal 
huzurumuzu bozmak 
için açıktan ve gizliden 
her türlü saldırıda 
bulunuyorlar. Tüm bu 
yaşadıklarımız, ülkemizin 
nasıl bir cendereye 
itilmek istendiğini açıkça 
ortaya koyuyor. Ancak, 
bu karanlık zihniyet 
bir taraftan da birlik ve 
beraberlik anlayışımızın, 
Kuvay-ı Milliye 
ruhumuzun canlanmasını 
da sağlıyor.”

ART NIYETLI 
GAYRETLERI 
BOŞA ÇIKARACAĞIZ
Kanlı darbe girişimine 

karşı Batı basınında 
ciddiyetsiz bir tavır 
izlenerek Türkiye’nin 
uluslararası arenada 
küçük düşürülmeye 
çalışılmasından, olumsuz 
imaj yaratılmasından 
büyük üzüntü duyduklarını 
dile getiren Esen, 
“Yatırımcıları tedirgin 
etme boyutuna oluşan bu 
art niyetli gayretleri boşa 
çıkarma konusunda da iş 
yine bize düşüyor. Kınama 
mesajlarımızın çok daha 
ötesinde muasır medeniyet 
idealini gerçekleştirmiş, 

Esen: Hedeflerimize ulaşacağız

EBSO Meclis Başkanı 
Esen, “Halkımız 
demokrasiye sahip 
çıkarak ilk cevabı 
verdi. Bundan 
sonraki süreçte de 
demokrasi kalitemizi 
artırarak güçlü 
bir ekonomi ve 
güçlü bir Türkiye 
yaratarak en güzel 
cevabı vermek 
hükümetimizin ve 
bizlerin gayreti ile 
olacaktır” dedi.
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güçlü bir Türkiye imajı 
oluşturma yönündü 
stratejik bir yaklaşım 
benimsememiz gerekiyor. 
Halkımız demokrasiye 
sahip çıkarak ilk cevabı 
verdi. Bundan sonraki 
süreçte de demokrasi 
kalitemizi artırarak güçlü 
bir ekonomi ve güçlü 
bir Türkiye yaratarak 
en güzel cevabı vermek 
hükümetimizin ve bizlerin 
gayreti ile olacaktır” diye 

konuştu.

REFORMIST 
YAKLAŞIMLAR
EBSO Meclis Başkanı 

Esen, Binali Yıldırım 
Başbakanlığındaki 
hükümetin müjdeler 
paketi ile başlayan ve 
devamında karşılıksız 
çekten iyi niyeti suiistimal 
eden iflas ertelemelere, 
Ar-Ge ve tasarım 
desteklerinden yatırım 

ortamının iyileştirilmesine 
dair atılan adımları örnek 
gösterdi. İzmirliler olarak 
açıklanacak yatırım 
teşvik paketini heyecanla 
beklediklerini belirten 
Salih Esen, “Teşviklerle 
ümit ediyoruz ki İzmir’in 
uğradığı haksızlık 
giderilecektir. Diğer 
yandan, Oda olarak da 
çok önemsediğimiz eğitim 
reformu, politikalarımızın 
odağında yerini almalıdır. 

Nitelikli yetişen gençler 
ekonomiden teknolojiye, 
bilimden kültür-sanata 
kadar uzanan çok geniş bir 
yelpazede atağa geçmemizi 
ve kalkınmamızı 
sağlayacaktır. 
Hükümetimizin de iş 
dünyası ile birlikte 
reformist yaklaşım 
doğrultusunda hareket 
etmesi, hedeflerimize 
ulaşmamızı 
hızlandıracaktır” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, Türkiye’nin 
enerjisini polemikler 
yerine ülke yararına somut 
eylemlere dönüştürme-
si gerektiğini savundu. 
Yorgancılar, “Türkiye çok 
güçlü bir devlet ve ekonomi 
yapısına sahiptir. Şimdi yeni 
hikayemizle yeniden ayağa 
kalkmanın tam zamanıdır” 
dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin katılımıy-
la gerçekleştirilen özel 
meclis toplantısında hem 15 
Temmuz darbe girişimin-
den bugüne kadar yaşanan 
gelişmeleri hem de ekono-
miye dair beklentileri ortaya 
koyan Ender Yorgancılar, 
şunları söyledi:

“Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak bizler de; 
ülkemizin geleceğine olan 
inancımızı hiç yitirmediği-
miz gibi son yaşananlarla 
birlikte daha da güçlendir-

dik. O nedenle, daha çok 
üretmeye, yatırım yapmaya, 
istihdam sağlamaya dünden 
daha çok zorunlu olduğu-
muzu görüyoruz. Devlet 
büyüklerimiz bu şekilde iş 
dünyasının yanında olmaya 
devam ettiği sürece, Türkiye 
önüne çıkan, önüne çıkar-
tılmak istenen tüm engelleri 
tek yürek olarak aşacaktır. 
Bu şekilde kenetlendiğimiz 
ve ortak değerlerimizde bir 
olduğumuz sürece, Türkiye 
için kötü günlerin artık geri-
de kaldığı inancındayım.”

TEK YÜREK OLDUK
15 Temmuz ve sonra-

sında ülke olarak birlik ve 
beraberlik içinde kenetlene-
rek dosta düşmana önemli 
mesajlar verildiğini kayde-
den Yorgancılar, “Türkiye’yi 
bölmek isteyen o karanlık 
güçlerin düşüncelerini 
sukut-u hayale uğrattık. Bu 
menfur olayda gördük ki bu 
ülkeyi bize emanet eden ulu 
önder Gazi Mustafa kemal 

Atatürk’ün 1923 yılında 
‘Türkiye Cumhuriyeti 
demokrasi esasına dayalı bir 
devlettir’ şeklinde ilan ettiği 
laik demokratik bir Türki-
ye Cumhuriyeti mirasına 
sonsuza kadar sahip çıkmak 
hepimizin ortan sorumlu-
luğudur. Hainlerin en kısa 
sürede hak ettiği cezaları 
almalarını diliyoruz. Bu 
hain kalkışmayı nasıl tek 
yürek olarak başardıysak, 40 
yılı aşkın bir zamandır barış 
adı altında gençlerimizi, 
bebeklerimizi öldüren terör 
belasından da kurtulmak 
zorundayız” dedi.

BIZIMLE BAŞ 
EDEMEYECEKLER
Ender Yorgancılar, darbe 

girişiminin ardından ulus-
lararası arenada Türkiye’ye 
ilişkin algının negatif 
düzeyde yükseldiğine işaret 
ederken, “Algı operasyonla-
rını üzülerek takip ediyoruz. 
Öyle gazete manşetleri var 
ki Türk ekonomisinin de 

darbeye uğrayacağına dair 
taraflı yayıncılık adına ne 
varsa bu yayınları yaptılar. 
En son bir Alman firması 
İstanbul’da düzenlenecek 
CeBIT bilişim fuarını iptal 
etmiştir. Yalan haberlerin 
hepsini takip ediyoruz. 
Yapsınlar, uğraşsınlar ama 
bizimle baş edemeyecek-
ler. Dünyanın gözü kulağı 
ülkemizde iken Cumhurbaş-
kanımız, Başbakanımızın, 
ekonomi yönetimimizin 
süreci başarılı yönettiğini 
gördük. İş dünyası olarak 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

KARŞILIĞI GÖRÜLECEK
Hükümetin ekonomi 

alanında peş peşe açıkladığı 
konuların, sanayicinin ve 
yatırımcının önünü açacak 
adımların dünden çok daha 
fazla önem taşıdığını vur-
gulayan Yorgancılar, Varlık 
Fonu’ndan bireysel emekli-
lik sisteminin zorunluluğuna 
kadar yapılan hamlelerin 

Yorgancılar: Yeni hikayemizle
yeniden ayağa kalkalım
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orta ve uzun vadede mutlaka 
karşılığının görüleceğini 
söyledi.

EBSO’nun 16 
Haziran’da Ekonomi Bakan-
lığı ziyaretinde gündeme 
getirdiği sanayicinin önünü 
açacak teşvikler, zayıflayan 
iç talep ve yatırımlar, komşu 
ülkelere ihracatın artırılma-
sı, Sanayi 4.0, serbest böl-
geler ve karşılıksız çek gibi 
konuların hepsinin ekonomi 
gündeminde yer aldığını 
hatırlatan Yorgancılar, katkı-
ları dolayısıyla Zeybekci’ye 
teşekkür etti.

Yabancı yatırımcıların 
Türk ekonomisine ilişkin 
endişeleri had safhaya ulaş-
mışken ekonomi yönetimi-
nin proaktif davranarak bu 
süreci başarıyla yönettiğini 
dile getiren Yorgancılar, iş 
dünyası olarak güvenin ye-
niden tesis edilmesi yönün-
deki gayretleri iş şükranla 
karşıladıklarını söyledi.

Yorgancılar, ihracatçılara 
verilecek yeşil pasaportla 
Türk ekonomisinin kazana-
cağını bildirdi.

Karşılıksız çekte yeni 
düzenleme ile hapis ve para 
cezası getirildiğini hatırlatan 
Yorgancılar, alacaklının 
mağduriyetinin önlenmesi 
için alacağı kadar tutarın 
devlete ödeyeceği vergi, 
SGK primi gibi yükümlü-
lüklerinden düşülmesi veya 
vergi iadesi gibi ödenebil-
mesi önerisini gündeme 
getirdi.

Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi ile vergi ve 
borçların yapılandırılmasına 
imkan sağlayan düzenle-
melerin KOBİ’lerin hareket 
alanını genişleterek piyasayı 
rahatlatacağını, devletin de 
alacak tahsilini hızlandıra-
cağını anlatan Yorgancılar, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen 

Rusya seyahatini önemse-
diklerini, benzer ekonomik 
değere sahip diğer ülkelerle 
ilişkilerin de eski düzeyleri-
ne gelmesini ümit ettiklerini 
söyledi.

ELIMIZDEN TUTUN
EBSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Yorgancılar, 
teşvik sisteminde yapılacak 
revizyonun hem İzmir’in 
mağduriyetinin giderileceği-
ni, hem Türkiye’nin önünü 
açıp yatırım hamlelerini 
hızlandıracak etki yapacağı-
nı vurgularken, “Açıkçası, 
başka çaremiz de yoktur” 
dedi.

OCED’nin 2016 Türkiye 
raporuna giren İzmir’deki 
yüzde 15’lik işsizlik oranı 
ile ülkemizin aynı statüde 
olduğu catch-up ekonomi-
ler içinde imalat sanayinde 
yüksek teknolojili ihracatın 
payının düşüklüğünü gös-
teren grafikleri de paylaşan 
Ender Yorgancılar, şöyle 
konuştu:

“Kuşkusuz en ileri tek-
nolojilerle üretim yapmayı 
biz de istiyoruz. Ancak, 
yüksek katma değerli üretim 
ve yüksek katma değerli 
ürün ihracatına odaklanmak 
firmalarımızın tek başına 

başarabileceği bir durum 
değildir. Güney Kore ile 
Çin’de olduğu gibi eği-
tim, teşvikler ve teknoloji 
transferi bir arada olursa 
başarılı oluruz. Yeni hika-
yemizi bu 3 temel etrafında 
kendi yapımıza uygun 
kurgulayabilir ve orta gelir 
tuzağından uzaklaşabiliriz. 
Yeter ki elimizden tutun. 
Ayrıca Kalkınma Bankası 
etkinleştirilerek Sanayi 4.0’a 
geçmek isteyen sanayi-
cilerimiz için bir kaynak 
yaratılmalı. Dünyada her 
eve bir Türk Malı girmesi 
için yurt dışı fuar destekleri 
büyük önem taşıyor. Uzak 
ve yeni pazarlara ulaşmak, 
yeni pazarların keşfi için 
sektörel desteklerin yanında 
genel destekler de verilmeli. 
E-ticaretin gelişip büyümesi 
özellikle de KOBİ’lerimizin 
geleceği açısından çok haya-
tidir. Çin’in geldiği noktayı 
referans almalıyız.”

IHRACAT DESTEKLERI
Küresel ekonomi açısın-

dan ihracata yönelik adım-
ları önemsediklerini belirten 
Yorgancılar, Eximbank’ın 
Ekonomi Bakanlığı’na bağ-
lanmasından, sermayesinin 
de 15 milyar dolardan 100 

milyar dolara çıkarılması 
hedefinden memnunluk 
duyduklarını söyledi. Yor-
gancılar, ihracat artışı için 
navlun desteği beklentilerini 
tekrarlarken, ihracat des-
teklerinin geri ödemelerinin 
kısaltılması, hızlandırılmış 
KDV iade sisteminin yay-
gınlaştırılması, yurt dışında 
bazı ülkeler için sağlanan 
özel finansman ve barter 
gibi desteklerin Türkiye’de 
de uygulanmasının müm-
kün hale getirilmesi, ticaret 
müşavirlerinin daha etkin 
olması ve boş kadrolara 
atamaların yapılması öneri-
lerini aktardı.

Ender Yorgancılar, “İlk 
olarak Meclis’te verilen fo-
toğraf, son olarak Yenikapı 
Mitingi fotoğrafı sürdü-
rüldüğü takdirde, Türkiye 
bu zor süreci de atlatacak 
güçtedir. Bu birliktelik 
ruhu içerisinde; hukukun 
üstünlüğünü temel alarak, 
demokrasimizi güçlendire-
rek, ülkemizin ve kurumla-
rımızın zarar gören itibarını 
onararak, kurumlarımızda 
liyakatı esas alarak, eğitim 
başta olmak üzere reform 
harekatını başlatarak hedef-
lerimize doğru yol almak 
zorundayız” diye konuştu.
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
daveti üzerine, 

Türkiye genelindeki Oda 
ve Borsa başkanları ile bir 
araya gelen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakan Binali Yıldırım, 
işadamlarına yeni ekono-
mik tedbirler hakkında 
bilgi verdi. Buna göre iş 
dünyasının beklediği vergi 
ve varlık barışı için düzen-
lemeler hayata geçirildi. 
Şirket kuruluşları ve kapa-
nışları kolaylaşıyor. Çek ile 
ilgili yapılan değişiklikle 
istismarın önüne geçiliyor. 
Önümüzdeki süreçte teşvik 
sisteminde önemli değişik-
likler yapılacak. Konfek-
siyon işi değil, terzi usulü 
destekler geliyor. Katma 
değeri yüksek, özellik arz 
eden bölgesel kalkınma öne 
çıkacak.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
bünyesindeki Oda ve Borsa 
başkanları Ankara’da bir 
araya geldi. Burada ilk ola-

rak TOBB’a giden Oda ve 
Borsa başkanları, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin de katıldı-
ğı İstişare Toplantısı’nın 
ardından Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’ne geçti. 
Külliye’de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
gerçekleştirilen görüşme 
sonrasında başkanlar Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın 
ev sahipliğinde Çankaya 
Köşkü’nde düzenlenen İsti-
şare Toplantısı’na katıldı. 

HISARCIKLIOĞLU: 
TOBB CAMIASI 
DEVLETIN YANINDA
Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde düzenlenen 
Oda ve Borsa Başkanları 
ile İstişare Toplantısı’nda 
konuşan TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, “TOBB 
camiası olarak, dün olduğu 
gibi yarın da, demokrasi-
den, milletimizden, devleti-
mizden yana olmaya devam 
edeceğiz” dedi.  

“Bizler, ülkemizin tüc-

car ve sanayicileri olarak, 
daha güçlü bir ekonomi 
için, hiçbir kesintiye uğra-
madan yola devam etmek 
azmindeyiz. Bu çerçevede 
üzerimize düşeni yapı-
yoruz, yapacağız” diyen 
Hisarcıklıoğlu, ülke ve 
millet olarak büyük bir ba-
dire atlatıldığını ifade etti. 
Oda-Borsa camiası olarak, 
kamu düzeninin korunması 

ve hizmetlerin etkin şekilde 
devam etmesi adına alınan 
OHAL kararını destekledik-
lerini de vurgulayan Hisar-
cıklıoğlu, bu zor dönemde 
herkesin devlete yardım 
etmesinin millet olmanın 
gereği olduğunu anlattı. 
TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, devletin başlattığı 
şehit ve gazilere yönelik 
dayanışma kampanyasına 

Devletin zirvesinden başkanlara
birlik ve güven mesajı
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da, TOBB camiası olarak 
önemli bir katkı sağlaya-
caklarını bildirdi.

Karşılaşılan tehlikenin 
sıradan bir darbe girişimi 
olmadığını anlatan Hisar-
cıklıoğlu, “Bu aynı zaman-
da yeniden yükselişe geçen 
Türkiye’nin önünü kesme 
ve emin adımlarla ilerledi-
ğimiz Büyük Türkiye ha-
yalimizi sonsuza kadar yok 
etme planıydı. Allah’ıma 
hamd ediyorum. O gece bu 
milletin yardımına yetişti. 
15 Temmuz gecesi FETÖ 
terör örgütünün gerçekleş-
tirdiği hain saldırı, Cumhur-
başkanımızın liderliğinde 
başlatılan milli direnişle ve 
milletimizin ferasetiyle aka-
mete uğradı. Bizleri böyle 
bir milletin ferdi yaptığı 
için Allah’a şükürler olsun” 
diye konuştu.

FETÖ kaynaklı bu 
darbe girişiminin ortaya 
çıkmasıyla birlikte, ilk tep-
kiyi gösteren meslek örgütü 
olduklarının altını çizen 
TOBB Başkanı Hisarcıklı-
oğlu şöyle konuştu:

‘Demokrasi Vazge-
çilmezimiz, Milli İrade 
Gücümüz, Kardeşliğimiz 
Geleceğimizdir’ dedik. 20 
Temmuz’da da 538 STK 
temsilcisi ile TBMM’yi 
bir kez daha ziyaret ettik. 
‘Demokrasiye Bağlılık’ 
bildirimizi deklare ettik. 
Yurt dışındaki tüm muha-
taplarımızla temasa geçtik. 
Demokrasimizin ve ekono-
mimizin sapasağlam ayakta 
olduğunu, Türkiye’ye 
yönelik hiçbir endişe 
duymamaları gerektiğini 
bildirdik. Türkiye’deki en 
büyük uluslararası yatı-
rımcılarla bir araya geldik. 
Hem yaşadığımız süreci, 
hem Türkiye ekonomisinin 
temellerinin nasıl güçlü 
olduğunu anlattık. Yine tüm 

bu süreçte, Oda ve Borsa-
larımız, il ve ilçelerinde, 
ilk andan itibaren cunta 
karşıtı bu mücadelenin 
şerefli birer neferi oldular. 
Her bir şehirde halkımızın 
demokrasi nöbetlerine 
katıldılar, lojistik ve gıda 
gibi destekler verdiler. 
Demokrasiye ve sandığa 
sahip çıkan Oda ve Borsa 
camiamla, buradaki tüm 
arkadaşlarımla gurur duyu-
yorum. Bu mücadelede ağır 
bedeller de ödedik. Şehit 
düşen kardeşlerimize bir 
kez daha Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Şehitlerimizin 
kanının yerde kalmaması 
için devletimiz terör örgütü 
ile en etkin şekilde mücade-
le ediyor, suçluların ceza-
landırılması için çalışıyor. 
Bizlerin yapması gereken 
de şehitlerimizin verdiği 
mücadeleye yakışır şekilde, 
her zamankinden daha fazla 
çalışmak ve üretmektir. 
Artık kaybedecek vaktimiz 
yok. Türkiye’yi ekonomik 
olarak çok daha güçlü hale 
getirmek zorundayız.”

OHAL’A DESTEK
Öte yandan Oda-Bor-

sa camiası olarak, kamu 
düzeninin korunması ve 
hizmetlerin etkin bir şekilde 
işlemesi için alınan OHAL 
kararını desteklediklerini de 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
bu zor dönemde herkesin 
devlete yardım etmesi-
nin millet olmanın gereği 
olduğunu anlattı. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
devletin başlattığı şehit ve 
gazilere yönelik dayanışma 
kampanyasına da, TOBB-
Oda-Borsa camiası olarak 
önemli bir katkı sağlaya-
caklarını bildirdi.

“Özetle bu camia, de-
mokrasiye ve sandığa sahip 
çıkmıştır. Bundan sonra da, 
Devletimizin yanında, mil-
letimizin emrinde olacağız” 
diyen TOBB Başkanı şöyle 
konuştu: 

“Bu ülkeyi, bu milleti 
daha zengin yapmak için 
çalışacağız. Şimdi eski-
sinden daha büyük işler 
yapmak zorundayız. Daha 
fazla yatırım, istihdam, ih-
racat sağlamak zorundayız. 
İnşallah, tüm bu tuzakları 
aşacağız, ülkemizi dünya-
nın en büyük 10 ekonomisi 
arasına sokacağız. TOBB 
ve Oda-Borsa camiası ola-
rak, dün olduğu gibi yarın 
da, demokrasiden, milleti-
mizden, devletimizden yana 
olmaya devam edeceğiz.”

ERDOĞAN: SIZLERE 
GÜVENIYORUM
Toplantıda Oda ve 

Borsa başkanlarına seslenen 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, esnaf, 
sanatkar ve işadamlarının, 
15 Temmuz’da gösterdikle-
ri güçlü duruşu ve verdik-
leri mücadeleyi yakından 

Cumhurbaşkanı Er-
doğan ile Başbakan 
Yıldırım, Türkiye’nin 
dört bir yanından 
Ankara’ya gelen 
Oda ve Borsa baş-
kanlarına ülkenin 
geleceğine güvenle 
yatırıma, üretime, 
istihdam ve ihraca-
ta  devam etmeleri 
mesajını verdi.
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bildiğini ifade ederek, 
darbe girişiminin gerisin-
deki amaçlardan birinin de, 
Türkiye’nin tüm birikim-
lerini yok etmek, birilerine 
peşkeş çekmek olduğunun 
farkında olduklarını dile 
getirdi. 

Artık daha çok çalış-
ma, daha çok üretme, daha 
çok ihraç etme, daha çok 
istihdam etme, daha çok 
dünyayı dolaşma zamanı 
olduğunu söyleyen Erdo-
ğan, “Gördüğünüz gibi, 
yaşanan darbe girişimine 
rağmen ekonomimiz çok 
sınırlı ve kısa sürede telafi 
edilen bir dalgalanma dışın-
da yolunda ilerlemeye ham-
dolsun devam ediyor. Batı 
başka şeyler bekliyordu, zil 
takıp oynayacaklardı; ama 
Rabbim onlara bu fırsatı 
vermedi” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, millete duyulan 
minnetin ve teşekkürün, 
ekonomiyi sürekli ileriye 
taşıyarak, refahı sürekli ar-
tırarak ifade edilebileceğine 
dikkat çekerek, iş dünyası-
na güvendiğini vurguladı.

BU DEFA DA 
BAŞARAMADILAR
Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, ahinin sadece işini 
yapan, üreten, sanatını icra 
eden kişi olmadığını, aynı 
zamanda yeri geldiğinde ül-
kesi ve milleti için malıyla, 
canıyla, yüreğiyle mücadele 
eden, geleceği de inşa eden 
kişi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, esnafın, 
sanatkarın, iş adamlarının 
15 Temmuz’da gösterdiği 
güçlü duruşu, verdikleri 
mücadeleyi yakından bildi-
ğini aktardı. Darbe girişimi-
nin gerisindeki amaçlardan 
birinin de Türkiye’nin tüm 
birikimlerini yok etmek, 
birilerine peşkeş çekmek 

olduğunun farkında olduk-
larını dile getiren Erdoğan, 
şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Çünkü bu oyun defa-
larca oynandı. Biz bunun 
bedelini defalarca ödedik. 
Bu defa da başaramadılar. 
Şimdi artık kazanımlarımızı 
koruma değil, daha çok 
çalışma, üretme, ihraç etme, 
istihdam etme, dünyayı 
dolaşma zamanıdır. Daha 
çok koşacağız. Yaşanan 
darbe girişimine rağmen 
ekonomimiz çok sınırlı ve 
kısa sürede telafi edilen bir 
dalgalanma dışında yolunda 
ilerlemeye hamdolsun 
devam ediyor. Batı baş-
ka şeyler bekliyordu, zil 
takıp oynayacaklardı. Ama 
Rabbim onlara bu fırsatı 
vermedi. Zilleri de ellerin-
de kaldı oturdukları yerde 
kaldılar.”

Erdoğan, millete şükra-
nı, teşekkürü, minneti eko-
nomiyi sürekli ileriye taşı-
yarak, refahı artırarak ifade 
edilebileceğini dile getirdi. 
Oda ve borsa başkanlarına 
çok önemli görevler düştü-
ğünün altını çizen Erdoğan, 
oda ve borsa başkanlarının, 
iş adamlarının en çok bir 
araya geldikleri, istişare 
ettikleri kesim olduğunu 
anımsattı.

Uluslararası camianın 
Türkiye’deki en üst düzey 
yöneticileri ile “Ulus-
lararası Yatırımcılarla 
Yüksek Düzeyli Ekonomi 
Toplantısı”nda bir araya 
geldiklerini hatırlatan 
Erdoğan, iş adamlarına 
yatırımlarını daha da artır-
ma, hızlandırma çağrısında 
bulunduklarını belirtti.

EKONOMIK 
GÖSTERGELERIMIZDE 
HIÇBIR SORUN YOK
Erdoğan, devam eden 

yatırımların olduğunu, 
bunlarla beraber yeni yatı-
rımlarla ilgili de müjdeler 
beklediklerini söyledi.

Oda ve borsa başkan-
larına, “Küresel krizin 
derinlemesine yaşandığı 
2007 yılından bu yana 7.3 
milyon yeni istihdam üreten 
ekonomik başarının sahip-
leri olarak sizlere güveni-
yorum” diye seslenen Erdo-
ğan, Türkiye’nin ekonomik 
göstergelerinde hiçbir sorun 
ve sıkıntının bulunmadığını 
vurguladı.

Kamu borçlanmalarının 
vadesinin 2002’den bugüne 
9.5 aydan 71 aya çıktığına 
işaret eden Erdoğan, borç-
lanma faizinin yüzde 63’ten 
Haziran ayı itibarıyla yüzde 
9.3’e gerilediğini ifade etti.

Erdoğan, “Darbe giri-
şimine rağmen uluslararası 
finansman konusunda hiçbir 
sıkıntımız yok. Tam tersine 
15 Temmuz’dan sonraki 
borçlanma ihalelerine dahi 
beklenenin çok üzerinde 
talep geliyor. Merkez Ban-
kasındaki döviz rezervimiz 
azalmak şöyle dursun 
artarak 125 milyar doların 
üzerine çıktı. Bizim süratle 
ilk hedefimiz 165 milyar 
dolara Merkez Bankamızın 
döviz rezervine ulaşması.” 
şeklinde konuştu.

BAŞBAKN YILDIRIM: 
TÜRKIYE’NIN BÜTÜN 
KAZANIMLARINDA 
SIZIN EMEĞINIZ VAR
Başbakan Binali 

Yıldırım, Çankaya Köş-
kü’ndeki toplantıda, Oda ve 
Borsa başkanlarının üreten, 
ürettiğini satan, istihdam 
oluşturan, reel ekonominin 
temsilcileri olduğunu söy-
ledi. Yıldırım, “Türkiye’nin 
bütün kazanımlarında sizin 
ve temsil ettiğiniz kesimle-
rin çok büyük emeği, çok 

büyük gayreti var, açılan 
köprülerde, yollarda, inşa 
edilen hastanelerde, okul-
larda, yapılan hızlı trenlerde 
hisseniz var, alın teriniz var. 
Bu emek ve fedakarlığınız 
için sizlere şahsım adına 
milletim adına teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

TERZI IŞI 
TEŞVIKLER GELIYOR
Ekonomik ve sosyal 

hayatın aynen sürdüğünü 
ve eskisinden daha fazla 
canlanarak devam edeceği-
ni belirten Yıldırım, bayram 
öncesi verdikleri müjdeleri 
hatırlattı. Bu kapsamda, 
damga vergisinde ciddi 
düzenlemeler yaptıkları-
nı, indirimlere gittiklerini 
vurgulayan Yıldırım, 
şirketlerin kuruluşları ile 
gerekiyorsa tasfiyelerini 
kolaylaştırdıklarını, çek 
konusunda yeni düzenleme 
yaparak, istismarın önüne 
geçtiklerini kaydetti. 

Yurt dışına hizmet veren 
şirketlere vergi istisnası 
getirdiklerini, muhtasar 
ile sigorta beyannamele-
rinin birlikte verileceğini, 
yatırımların üzerindeki her 
türlü vergiyi kaldırdıklarını 
sıralayan Yıldırım, şöyle 
devam etti:

“Yepyeni bir yatırım 
teşvik sistemini hayata 
geçiriyoruz. Ürün bazında 
bir projeniz var, bu pro-
jeyi getireceksiniz ilgili 
bakanlıklarla doğrudan 
pazarlık edeceksiniz, sizin 
ihtiyacınız olan her türlü 
teşviği sağlayacağız. Götü-
rü usulde teşvik yok. Katma 
değeri yüksek özellik arz 
eden, bölgesel kalkınmaya, 
istihdama katkı sağlayan 
yatırımlara sınırsız özel 
destek var. Yani konfek-
siyon işi değil, terzi işi 
destekler geliyor. İhtiyacı 
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olana göre, yapacağınız işe 
göre destek geliyor. Biz 
karar vermeyeceğiz, siz ka-
rar vereceksiniz. Hangi işi 
yapacağınızı, o iş için hangi 
desteğe ihtiyacınız olacağı-
nı konuşacağız, o destek-
leri sağlayacağız. Çünkü 
üretmeye ihtiyacımız var. 
Üretemezsek, istihdam 
oluşturamazsak, ürettik-
lerimizi satıp, refahımızı 
artıramazsak maalesef bu 
sorunları yaşamaya devam 
ederiz. Onun için mutlaka 
sizin ihtiyacınız olan bu 
teşvikleri getireceğiz.”

Vergi prim borçlarını da 
36 aya kadar taksitlendire-
ceklerini açıklayan Baş-
bakan Yıldırım, burada da 
bir uzlaşmaya gittiklerini, 
ayrıca vergiyle ilgili davala-
rın ortadan kaldırılacağını, 
bütün dosyalarda mahke-
meye değil, uzlaşma yoluna 
gidileceğini ifade etti. 
Artık büyük ve güçlü bir 
Türkiye’nin olduğunu dile 
getiren Yıldırım, ülkedeki 
çalışan sayısının 21 Avrupa 
ülkesinin nüfusundan daha 
fazla olduğunu belirtti. 

Başbakan Yıldırım, 
Türkiye’nin 350 milyar 
doları aşan dış ticaret 
hacminin yaklaşık 160 
ülkenin milli gelirini geride 
bıraktığını belirterek, 2016 
bütçesinin ise 130 ülkenin 
milli gelirinden daha yük-
sek olduğuna dikkat çekti. 
Daha geniş imkanları olan 
ve bunları etkin kullanan 
güçlü bir Türkiye’nin oldu-
ğunu vurgulayan Yıldırım, 
“Türkiye hem ekonomik 
hem de siyasi olarak bölge 
ve dünya için vazgeçilmez 
bir ülkedir. Biz bu merkezi 
konumumuzu ve nüfusu-
muzu bölgesel ve küresel 
barışı gerçekleştirmek için 
kullanıyoruz, kullanmaya 
da devam edeceğiz” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Beştepe Külliyesi’nde, ardından  
Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile 
Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen Oda ve 
Borsa Başkanları İstişare Toplantısı’nın 
çok verimli geçtiğini belirterek, “Ülkemizi 
iyi günler bekliyor” dedi. 

Ender Yorgancılar, 
değerlendirmesinde Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği üyesi işadamlarının 
iç piyasada önemli bir hacme sahip 
olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla 
önce Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın iş 
dünyasını temsilcilerine hitap ederek en 
üst kademede piyasalara güven vermesi 

çok olumlu oldu” diye konuştu. 
Alınan kararlarla güçlü ekonomiye 

sahip Türkiye’nin 15 Temmuz darbe 
girişiminin etkilerini en kısa sürede 
atlatacağını kaydeden Yorgancılar, “Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun teklifinin de yasalaşması da 
iş dünyası temsilcileri olarak bizleri çok 
memnun etti. 

Başbakanımızın da belirttiği gibi 
vergi konusunda, borçların yeniden 
yapılandırılması konusunda iş dünyasının 
önünde yeni beyaz bir sayfa açıldı. Bu 
düzenlemeler iş dünyası temsilcileri 
olarak bizleri fazlasıyla memnun etti. 
İş dünyası temsilcileri bu yaklaşımı 
karşılıksız bırakmayacak ve yatırımlarına 
devam edecek. Ülkemizi iyi günler 
bekliyor” dedi.

Yorgancılar: Ülkemizi 
iyi günler bekliyor



20 AĞUSTOS 2016

GÜNDEM

EBSO, İzmir’in demokrasi nöbetinde
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası, 15 Tem-
muz’daki darbe giri-

şiminin ardından İzmir’deki 
demokrasi nöbetine destek 
verdi. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri, 25 Temmuz akşa-
mı, demokrasi nöbetinin 
11’nci gününde bekleyişini 
sürdüren İzmirlilerin coşku-
suna ortak oldu.

EBSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yorgancılar, 

Temmuz ayı olağan meclis 
toplantısının ardından bütün 
yönetim kurulu üyele-
riyle birlikte demokrasi 
nöbetinin adresi Konak 
Meydanı’na gitti. EBSO 
yönetimi platforma elle-
rinde Türk Bayraklarıyla 
çıkarken, İzmirlilere hitap 
eden EBSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yorgancılar, 
“Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bize emanet etmiş olduğu 
Cumhuriyet’i yıkmak iste-
yenler karşısında demokrasi 

mitingimize hoş geldiniz” 
diye seslendi.

Ender Yorgancılar, Ko-
nak Meydanı’nın İzmir için 
önemine de değinirken, “Bu 
meydan öyle şeylere şahit 
oldu ki… Bu meydan ilk 
defa düşmana kurşun sıkan 
Gazeteci Hasan Tahsin’in 
meydanı. Bu meydan, 
bu akşam Cumhuriyet’i 
koruyan kollayan bizlere 
emanet edilen en güzel eser. 
Bu meydan bizden sonraki 
gelecek nesillere bıraka-

cağımız bu güzel eseri 
korumak için toplandığımız 
önemli bir meydan. Ben 
öncelikle tüm ulusumuza 
geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. 

Böyle bir olayda şehit 
olanlara Allah’tan rah-
met, yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Allah bir daha 
bizlere bu günleri yaşatma-
sın” dedi. EBSO Yönetimi, 
alanda toplanan kalabalığı 
selamlarken 10. Yıl Marşı 
hep bir ağızdan söylendi.

5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

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

CREATIVE

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

Rupert Murdoch

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

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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15 Temmuz’daki darbe 
girişimini sokakta püs-
kürten, ekonomideki 

olası etkilerini de el birli-
ğiyle bertaraf eden Türkiye, 
2023 hedeflerine ulaşmak 
için tam yol ilerliyor. 
Piyasalar 15 Temmuz’un 
izini sıfırlama noktası-
na gelirken, hükümet de 
büyümenin yanı sıra ülkeyi 
darbe girişimine karşı canı 
pahasına savunan vatandaşı 
rahatlamak için harekete 
geçiyor. Ekonomi yöneti-
mi, ilk etapta finansmanın 
önündeki engelleri kaldır-
mak için düğmeye bastı. 
KOBİ’lerin finansmana 
erişimi kolaylaştırılırken, 
bankalara sağlanacak 
likidite desteğiyle kaynağın 
önü açılacak. Türkiye Var-
lık Fonu ile mega projeler 
hızlanacak. Yatırım orta-
mını iyileştirmeye yönelik 
kanunla vergi ve borçların 
yapılandırılmasına ilişkin 
kanunlar da yürürlüğe 
girdi.

TAKSIT 48 AYA 
ÇIKABILIR
Kritik düzenlemeye 

ilişkin ilk mesajı partisinin 
grup toplantısında veren 
Başbakan Binali Yıldırım, 
konut kredilerinde faizi 
düşürmek için çalışmalara 
başladıklarını, tüketici kre-
dilerinde de taksit sayısını 
artırarak vatandaşı rahat-
latacaklarını söyledi. Daha 
önce bu konu Bankalar 
Birliği’nin toplantısında 

gündeme geldi. TBB Baş-
kanı Hüseyin Aydın, tüketi-
ci kredilerinde maksimum 
36 ay olan vadenin 48 aya 
hatta daha da fazlasına uza-
tılabileceğini söylemişti. 
Aydın, bankaların likidite 
sıkıntısının olmadığının 
mesajını vermişti. Edini-
len bilgilere göre, Merkez 
Bankası’na da sorulan 
yeni çalışmanın önümüz-
deki günlerde toplanacak 
Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu gündemine gelmesi 
bekleniyor.

KOBI’YE TAŞINIR 
MÜJDESI
Hükümet, KOBİ’ler 

başta olmak üzere işletme-
lerin finansmana erişimini 
kolaylaştıran yasa tasa-
rısını Meclis’e sevk etti. 
Avrupa’da sıkça kullanılan 
ancak Türkiye’de olmayan 
düzenleme, taşınır malların 
da krediler için teminat 
olarak gösterilmesinin 
önünü açarak özellikle 
küçük ve orta ölçekli 
işletmeleri rahatlatacak. 
Tasarı ile üzerinde rehin 
kurulan bir varlığın, ikinci 
bir rehne konu edilebilme-
sinin yolu açılıyor. İşletme 
sermayesi, kıymetli evrak, 
fon, alacaklar, çok yıllık 
ürün veren ağaçlar, fikri 
ve sınai mülkiyete konu 
haklar, hammadde, hayvan, 
kira gelirleri, makine ve 
teçhizat, araç, ekipman, 
alet, iş makineleri, her 
türlü elektronik cihaz gibi 

menkul işletme tesisatı, sarf 
malzemesi, stoklar, tarım-
sal ürün teminat olarak gös-
terilebilecek. Düzenleme 
1 Ocak 2017’de yürürlüğe 
girecek.

TICARI ARAÇLARA
ÖTV MUAFIYETI
Ticari yolcu ve yük 

taşımacılığı yapan kişilere 
sahip oldukları araçla aynı 
cinsten olmak üzere, 30 
Haziran 2017’ye kadar 
yeni araç almaları halinde 
ÖTV muafiyeti sağlandı. 
Bu kapsamda taksi, dolmuş 
otobüs yanı sıra kamyon, 
kamyonet ve TIR’lar bulu-
nuyor. 43’üncü madde ile 
ise şehit eş ve çocuklarının, 
eş ve çocuğu bulunmaması 
halinde anne ve babası-
nın bir defaya mahsus 
olmak üzere ÖTV’siz araç 
almasına imkan sağlandı. 
Cep telefonlarından alınan 
asgari maktu vergi tutarı 40 
liradan 160 liraya çıkarıldı.

MB’DEN BANKALARA 
LIKIDITE DESTEĞI
Hükümet ve BDDK’nın 

kredi imkânlarını artırma 
seferberliğine Merkez Ban-
kası da yaptığı bir düzenle-
me ile destek oldu. Merkez 
Bankası Türk Lirası zorun-
lu karşılık oranlarını tüm 
vade dilimlerinde 50 baz 
puan indirdi. Rezerv Op-
siyonu Mekanizması kapsa-
mında katsayıları da bazı 
dilimlerde artırdı. Yapılan 
bu düzenleme ile finansal 

sisteme yaklaşık 1.1 milyar 
TL ve 600 milyon dolar 
ilave likidite sağlanmış 
oldu. Merkez Bankası’nın 
attığı bu adımın, bankacılık 
sektörünün kredi verme 
iştahını artıracağını belirten 
analistler, bu durumun bü-
yümeye de destek olacağı 
görüşünde. Bu karar, ban-
kaların fonlama maliyetle-
rini düşürüp kredi faizlerini 
de aşağıya çekecek.

515 BIN 
KARTLIYA MÜJDE
Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) Başkanı Mehmet 
Ali Akben ise, “Gecikme-
ye düşen alacaklarla ilgili 
yapılandırmaya yönelik bir 
çalışma içerisindeyiz” dedi. 

Hem tüketici kredileri 
hem de kredi kartlarında 
çalışma yaptıklarını belir-
ten Akben, konunun Finan-
sal İstikrar Komitesi’nde 
de tartışıldığını ve çalışma 
yapılması kararı alındığını 
anlattı. 

Akben süreci bir hafta, 
10 günde tamamlamayı 
hedeflediklerini bildirdi. 
Haziran sonu itibarıyla 515 
bin kişinin kredi kartı ge-
cikmeye girmiş bulunuyor. 
Yapılacak düzenlemeyle 
bu gecikmiş borçların bir 
bölümünün silinmesi, bir 
kısmının da düşük faizle 
yeniden yapılandırılması 
planlanıyor. Daha önce de 
bankalar benzer uygulama-
larda bulunmuştu.

Ekonomiye 
finansman 
dopingi
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Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı 

Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı, TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilerek 
yasalaştı.

Kanunun getirdiği yeni-
likler özetle şöyle: 

Mahkeme, gerektiğin-
de kayyımın görevine son 
verebilecek, görevine son 
verilen ya da istifa eden 
kayyımın yerine yenisini 
seçebilecek. Bir kişi aynı 
anda en fazla 3 dosyada 
kayyım olarak atanabilecek.

İflasın erteleme kararı 
üzerine borçlu aleyhine hiç-
bir takip yapılamayacak ve 
daha önce başlayan takipler 
duracak, ihtiyati tedbir 
ile ihtiyati haciz kararları 
uygulanmayacak.

Erteleme süresi azami 
bir yıl olacak. Bu süre mah-
kemece uygun görülmesi 
halinde bir yıl daha uzatı-
labilecek. Başvuru, şirketin 
en az son bir yıldır faali-
yette bulunduğu yerleşim 
merkezindeki mahkemelere 
yapılabilecek.

İflasın ertelenmesine ka-
rar veren mahkeme, atanan 
kayyımın görevine devam 
etmesine karar verebileceği 
gibi aynı niteliklere sahip 
yeni kayyım da atayabile-
cek. Kayyım, takvim yılının 
her 3 aylık dönem sonu 
itibarıyla şirketin projeye 
uygun olarak iyileşme 
gösterip göstermediğini 
mahkemeye rapor edecek.

Kayyım ayrıca şirket-
teki olağanüstü gelişmeleri 
mahkemeye rapor edecek. 
Mahkeme, kayyımın verdi-
ği raporlardan veya bilirkişi 
raporundan, borca batık-

lığın sürdüğünü belirlerse 
şirketin veya kooperatifin 
iflasına karar verecek.

2 YILLIK 
YEŞIL PASAPORT
Yıllık ortalama ihracat 

değerlerine göre yapılan 
sınıflandırmada, son 3 yıl-
da yıllık ortalama ihracat 
tutarı Bakanlar Kurulu’nun 
belirleyeceği değerin üze-
rinde olan firma yetkilile-
rine, Bakanlar Kurulu’nca 
belirlenen esaslara göre      
2 yıl süreyle hususi damgalı 
pasaport verilebilecek.

HAYAT SIGORTASINDA 
DÜZENLEME
Hayat sigortasından 10 

yıl prim ödeyerek ayrılanlar 
ve emeklilik hakkı kazanan-
lar, toplu para almak yerine 
tasarruflarını 10 yıl ve üzeri 
tek primli gelir sigortalarına 
yatırırsa, yatırılan kısma ait 
ödemeler vergiden muaf 
tutulacak.

Bu istisnadan yararla-
nanların vefat, maluliyet 
veya tasfiye gibi zorunlu 
nedenler hariç olmak üzere, 
10 yıl tamamlanmadan bu 
gelir sigortalarından ayrıl-
maları halinde, ayrılma ta-
rihinde yapılan ödemelerin 
içerdiği irat tutarı üzerinden 
kesinti yapılacak.

VERGI ISTISNALARI 
GELIYOR
İş merkezi Türkiye’de 

bulunmayan dar mükelle-
fiyete tabi işverenlerin, o 
ülkedeki bölgesel yönetim 
merkezlerinde istihdam 
ettiği kişilere döviz olarak 
ödediği ücretler, vergi istis-
nası kapsamına alınacak.

Yurt dışında hizmet 
veren işletmelerde, yüksek 

katma değerli hizmet veren 
işverenlerin istihdam ettiği 
hizmet erbabının ücretleri 
üzerinden hesaplanan vergi-
ye kısmi indirim uygulama-
sı getirilecek.

Yurt içi tasarrufların 
artırılması kapsamında 
sermaye piyasası araçları-
nın vergilendirilmesinde, 
stopaj oranının elde tutma 
süresine göre farklılaştırıla-
bilmesine yönelik Bakanlar 
Kurulu yetkilendirilecek.

ULUSLARARASI 
IHALE KAVRAMI 
TANIMLANIYOR 
Kanunla, döviz kazandı-

rıcı faaliyetlere ilişkin dam-
ga vergisi istisnası uygula-
masında “uluslararası ihale” 
kavramı, “Kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yerli 
ve yabancı firmaların ayrı 
ayrı veya birlikte iştiraki-
ne açık olarak çıkılan ve 
yabancı firmalarca da teklif 
verilen ihale” şeklinde 
belirleniyor.

Anonim, limited ve 
eshamlı komandit şirket-
lerin pay devirleri damga 
vergisinden istisna olacak.

TICARET SICILI 
HARÇLARI PEŞIN 
TAHSIL EDILECEK
Ticaret sicili harçları, 

ticaret ve sanayi odaları 
veya ticaret odalarınca ya 
da ilgili odalar tarafından 
makbuz karşılığı peşin 
olarak tahsil edilecek.

Kanunda, ihracat ve 
ihracata ilişkin olduğunun 
belgelenmesi kaydıyla, 
harçlardan müstesna olan 
işlemler şöyle sıralanıyor:

“İhracat karşılığı yapı-
lacak ödemeler, ihracattan 
doğan alacağın ihracatçı 

tarafından temliki, ihracat 
bağlantıları için düzenle-
necek anlaşmalar, transit 
ticarete konu malın satın 
alınması ve satılması, te-
darik edildikleri şekliyle 
ihraç edilmek üzere mal 
alımı, ithalat vergilerinden 
tam muafiyet suretiyle 
geçici ithalat rejimine tabi 
ambalaj malzemesi ithali 
ile kati ihraç edilen mallara 
ait ambalaj malzemesinin 
geçici ihracı ve ithali, dahil-
de işleme izni kapsamında 
iznin geçerli olduğu süre 
içerisinde yapılan ithalat, 
gerçekleştirilen mamul ürün 
ihracatı karşılığı olarak 
bu ürünlerin üretiminde 
kullanılan girdilerin Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nden veya 
Şeker Kurumu’nca tespit 
edilen şeker fabrikalarından 
alımı.”

EMLAK VERGISI’NDEN 
MUAFIYET
Kanunla, tahkim mües-

sesesinin etkinleştirilmesi 
ve mahkemelerin yükünün 
azaltılması amacıyla, tah-
kim davalarında nispi karar 
ve ilam harcının alınmama-
sı sağlanıyor.

Tacirler arasında tesis 
edilen ipotek işlemlerinde, 
hesaplanan tapu harcının 
yüzde 50’si alınmayacak.

Yatırım teşvik belgesi 
kapsamında inşa edilen 
binalar, inşalarının sona er-
diği tarihi takip eden bütçe 
yılından itibaren 5 yıl süre 
ile emlak vergisinden muaf 
tutulacak.

Doğal afet ve sabotaj 
gibi nedenlerle ekonomik 
kayba uğrayan işverenlerle 
sigortalıların süresi dolmuş 
borçları bir yıla kadar erte-
lenebilecek.

Yatırım ortamına nefes
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Bazı 
Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanunu onayladı. Vergi 
ve vergi cezaları, gecikme 
faizleri ve zamlarını, 
gümrük vergileri, trafik, 
askerlik, nüfus, seçim, 
karayolu geçiş ücreti RTÜK 
idari para cezalarını, YURT-
KUR öğrenim ve katkı 
kredisi alacaklarını, SGK 
ve belediyelerin alacaklarını 
yeniden yapılandırılan ve 
varlık barışını kapsayan 
“Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun” Resmi Gazete’nin 
18 Ağustos 2016 tarihli 
sayısında yayımlanarak 
resmen yürürlüğe girdi.

30 Haziran 2016 
itibarıyla ödenmemiş olan 
vergi, prim borçlarına, 

gümrük vergi borçlarına 
18 aya kadar yeniden 
yapılandırma getiren yasa 
kapsamında 90 milyar 
TL’lik vergi alacağının 
yeniden yapılandırılmasını 

öngören düzenlemeden 5 
milyona yakın mükellefin 
yararlanması bekleniyor. 
Sosyal güvenlik primlerinde 
ise yaklaşık 72 milyar liralık 
tutarın yapılandırılması 
öngörülürken, vergi ve prim 
olarak toplamda yaklaşık 
162 milyar TL’lik tutar 
yeniden yapılandırılacak. 

Kesinleşmiş 
kamu alacakların asıl 
tutarlarının tahsilinden 
vazgeçilmeyecek. Bu 
asıllara uygulanan gecikme 
faizi, gecikme zammı ve 
gecikme cezası yerine Yurt 
İçi Üretici Fiyat Endeksi 
(Yİ-ÜFE) esas alınarak 
belirlenecek tutar ödenecek.

Bazı varlıkların 
milli ekonomiye 
kazandırılmasına ilişkin 
hükümler ile İş Kanunu ile 
Bazı Kanun ve KHK’larda 
Değişiklik Yapılması ile 
Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair 
Kanun hükümlerine göre 
yapılandırılan alacaklara 
ilişkin hükümler de kapsama 
alınacak. Bu yıla ilişkin 
tahakkuk eden motorlu 

taşıtlar vergisinin ikinci 
taksidi kapsam dışı kalacak.

Maliye Bakanlığı, il özel 
idareleri ve belediyelere 
bağlı tahsil dairelerince 
takip edilen alacaklardan, 
vergilerin ödenmemiş kısmı 
ile bunların gecikme faizi 
ve gecikme zammı yerine, 
Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranı esas alınacak. Sadece 
gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i alacağın 
ödenmemesi halinde Yİ-
ÜFE oranında hesaplanan 
tutarın belirtilen süre ve 
şekilde tamamen ödenmesi 
şartıyla, vergilere bağlı 
gecikme faizi ve gecikme 
zammı gibi alacaklar, 
ödenmiş olanlar dahil olmak 
üzere asla bağlı kesilen 
vergi cezaları ve bunların 
gecikme zamlarından 
vazgeçilecek.

Bir vergi aslına bağlı 
olmaksızın kesilmiş vergi 
cezaları ile iştirak nedeniyle 
kesilen vergi cezalarının 
yüzde 50’si ve bu tutara 
gecikme zammı yerine, 
Yİ-ÜFE esas alınarak 
hesaplanacak tutarın; 

Vergi ve borçlar yapılandırılıyor

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 
2016’ya kadar Türkiye’ye getirenler, bu varlıkları 
serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye’ye 
getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek 
veya işletmelerinden çekebilecek. Bu varlıklar, diğer 
kişilerin nam veya hesabına getirebilecek.

Mükellefler, Türkiye’de bulunan, ancak kanuni 
defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 
ile taşınmazlarını da 31 Aralık 2016’ya kadar kanuni 
defterlere kaydedebilecek. Bu takdirde söz konusu 
varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için 
dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın 
işletmeden çekilebilecek.

Yurt dışından Türkiye’ye varlık getirenlerle, adına 
varlık getirilenler hakkında, başkaca bir neden 
ile gerekli olması hali saklı kalmak üzere hiçbir 
şekilde vergi incelemesi, tarhiyatı, herhangi bir 
araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma 
yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları 
kesilemeyecek.

VARLIK BARIŞI
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ödenmeyen alacağın sadece 
gecikme zammından ibaret 
olması halinde gecikme 
zammı yerine Yİ-ÜFE 
esas alınarak hesaplama 
yapılacak. Bu tutarın 
belirtilen şekilde tamamen 
ödenmesi şartıyla cezaların 
kalan yüzde 50’si ve bu 
cezalara bağlı gecikme 
zamlarının tamamı tahsil 
edilmeyecek.

GÜMRÜK VERGILERI
Gümrük vergileri 

asıllarına bağlı olmaksızın 
kesilen idari para cezaları 
ile Kabahatler Kanunu’nun 
iştirak hükümleri nedeniyle 
kesilen idari para cezalarının 
yüzde 50’sinin, belirtilen 
süre ve şekilde tamamen 
ödenmesi şartıyla cezaların 
kalan yüzde 50’si tahsil 
edilmeyecek.

İdari para cezalarının 
tamamı ile bunların 
dışında kalan asli amme 
alacaklarının ödenmemiş 
kısmının tamamı, Belediye 
Gelirleri Kanunu’na göre 
tahsili gereken ücretler 
ile su, atık su ve katı atık 
ücreti alacaklarından 
vadesi 30 Haziran’dan 
önce ödenmemiş olanlar, 
ilgili kanun kapsamında 
büyükşehir belediyeleri su 
ve kanalizasyon idarelerinin 
su ve atık su bedeli alacak 
asılları, bunlara bağlı faiz, 
gecikme faizi, gecikme 
zammı yerine Yİ-ÜFE 
hesaplanacak. 

Bu tutarın belirtilen 
şartlarda ve sürede 
ödenmesi şartıyla faiz, 
cezai faiz, gecikme faizi 
ve gecikme zammı gibi 
fer’ilerden vazgeçilecek.

Öte yandan 
mükelleflerin, gelir 
veya kurumlar vergisini 
artırmaları halinde, 
artırıma konu ödemeler 
nedeniyle gelir veya 
kurumlar vergisi incelemesi 
ve tarhiyatı olmayacak. 
KDV mükellefleri, vergi 
artırımında bulundukları 
dönemler için haklarında 
KDV yönünden vergi 
incelemesi ve tarhiyatına 
tutulmayacak.

Eczaneler, stoklarında 
kayıtlı olan ancak fiilen 
bulunmayan ilaçları, maliyet 
bedeli üzerinde fatura 

düzenleyerek kayıtlarından 
çıkarabilecek.

2016 yılı ve önceki 
vergilendirme dönemlerine 
ilişkin emlak vergisi 
bildiriminde bulunmayan 
veya bildirimde bulunduğu 
halde vergisi eksik tahakkuk 
eden mükelleflerce 
bildirimde bulunulması 
ve tahakkuk eden vergi ve 

taşınmaz kültür varlıklarının 
korunmasına katkı payının 
tamamı ile bunlara bağlı 
gecikme faizi ve gecikme 
zammı yerine hesaplanan 
Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi 
şartıyla bu alacaklara bağlı 
gecikme faizi, gecikme 
zammı ve vergi cezalarının 
tamamının tahsili 
yapılmayacak.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, ‘Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun’un, gerek iç 
gerekse dış etkenlerden 
dolayı piyasada yaşanan 
sıkışıklığın zorladığı 
KOBİ’ler başta olmak 
üzere ekonomiyi olumlu 
etkileyeceğini söyledi. 
Yorgancılar, “Borçların yapılandırılması; hem iş 
dünyamıza, hem piyasalara hem de devlete olumlu 
yansıyacaktır. 3 taraflı bir kazan-kazan ilkesi söz 
konusudur. Ekonomi yönetiminde böylesi proaktif 
yaklaşımlar, önce iç piyasalara, ardından da küresel 
piyasalara verilmiş güçlü bir mesajdır” dedi. 

Yorgancılar, ülke ve toplum olarak, olağanüstü 
bir dönemden geçerken ve dünyanın gözü kulağı 
ülkemizde iken atılan adımlar, yapılan hamlelerin 
takdire şayan olduğunu belirtti. Yorgancılar, “Türkiye, 
tek yürek olarak birlik ve beraberlik içerisinde çok 
önemli mesajları kenetlenerek dosta düşmana 
vermiştir. Bunun ötesinde bu süreçte yabancı 
yatırımcıların Türk ekonomisine ilişkin endişeleri 
had safhaya ulaşmışken, Başbakan Yardımcımız 
Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Başbakanımız ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız bu süreci de çok başarıyla 
yönetmişlerdir. Piyasalar için güven birinci derece 
önemlidir. Bu güven de, en üst makamlarca kısa 
bir süre içerisinde tesis edilmiştir. İş dünyası olarak 
şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünkü, doların ve 
Borsa’nın değerleri de, tarihinin en olağanüstü 
dönemini yaşayan ülke için bir başarı göstergesidir” 
diye konuştu. 

Proaktif yaklaşımlarla 
güçlü mesajlar

6.3 milyon kişinin
90 milyar TL

vergi borcu

4.2 milyon kişinin
6.5 milyar TL

trafik cezası

158 bin kişinin
1.1 milyar TL

ecrimisil borcu

8.9 milyon kişinin
67.7 milyar TL

SGK borcu

3 milyon kişinin
57.4 milyar TL

prim borcu

5.9 milyon kişinin
10.3 milyar TL

GSS borcu

580 bin öğrencinin
1.4 milyar TL

öğrenim kredisi

KIMIN
NE KADAR

BORCU VAR?
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MATRAH ARTIRIMI
Mükellefler, belirlenen 

şartlar dahilinde gelir 
ve kurumlar vergisi 
matrahlarını artırdıkları 
takdirde, kendileri hakkında 
artırımda bulunulan yıllar 
için yıllık gelir ve kurumlar 
vergisi incelemesi ve bu 
yıllara ilişkin olarak bu 
vergi türleri için daha 
sonra başka bir tarhiyat 
yapılmayacak.

Mükelleflerin, 
düzenlemede belirtilen 
şartlar dahilinde gelir 

(stopaj) veya kurumlar 
(stopaj) vergisini artırmaları 
halinde, vergiyi ödemeyi 
kabul ettikleri yıllara ait 
vergilendirme dönemleri 
ile ilgili olarak artırıma 
konu ödemeler nedeniyle 
gelir (stopaj) veya kurumlar 
(stopaj) vergisi incelemesi 
ve tarhiyatı da olmayacak.

KDV mükelleflerinin 
vergi artırımında 
bulunmaları halinde 
artırımda bulundukları 
dönemler için haklarında 
KDV yönünden vergi 
incelemesi ve tarhiyatı 

yapılmayacak.

DEMIRBAŞLAR 
KAYITLARA GIRECEK 
Kanunla, işletmelerde 

mevcut olmasına rağmen 
kayıtlara yansıtılmamış 
emtia, makine, teçhizat 
ve demirbaşlar da 
kayda alınıyor. Gelir 
ile Kurumlar Vergisi 
mükellefleri (adi, kollektif 
ve adi komandit şirketler 
dahil) işletmelerinde 
mevcut olduğu halde 
kayıtlarında yer almayan 
emtia, makine, teçhizat ve 
demirbaşların kendilerince 
veya bağlı oldukları 
meslek kuruluşlarınca 
tespit edilecek rayiç 
bedeliyle, öngörülen 
sürede vergi dairelerine 
bir envanter listesiyle 
bildirerek defterlerine 
kaydedebilecekler. 
Gelir veya Kurumlar 
Vergisi mükelleflerinin 
kayıtlarında yer aldığı 
halde gerçekte mevcut 
olmayan mallarını fatura 
düzenlemek ve her türlü 
vergisel yükümlülüklerini 
yerine getirmek suretiyle 
kayıt ve beyanname intikal 
ettirebilmelerine imkan 
sağlanacak.

2016 HAZIRAN ÖNCESI 
BORÇLARIN CEZALARI
Tahakkuk eden, ancak 

ödenmemiş olan, 2016 yılı 
Haziran ayı ve önceki aylara 
ilişkin borçlara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme 
zammının tahsilinden 
vazgeçilecek.

Sigorta primi, emeklilik 
keseneği, işsizlik sigortası 
primi, sosyal güvenlik 
destek primi, ödenmesi 
imkanı ortadan kalkmamış 
isteğe bağlı sigorta primi 
ve topluluk sigortası primi, 
SGK tarafından takip 
edilen damga vergisi, özel 

işlem vergisi ve eğitime 
katkı payı, genel sağlık 
sigortası priminin asılları 
ile bu alacaklara Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak 
tutarın belirtilen sürede 
ödenmesi halinde, bu 
alacaklara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme 
zammının tahsilinden 
vazgeçilecek. Ayrıca Maliye 
ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlıklarına ve SGK’ya 
bağlı tahsil dairelerince 
takip edilen ve vadesi 31 
Aralık 2011 tarihinden 
önce olan düşük tutarlı 
alacakların tahsilinden 
vazgeçilecek.

Bu düzenlemeden 
yararlanmak isteyen 
borçlular, Maliye 
Bakanlığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı ile il 
özel idarelerine bağlı 
tahsil dairelerine ödenecek 
tutarların ilk taksidini, 
kanunun yayımlandığı 
tarihi izleyen üçüncü 
aydan; SGK’ya bağlı 
tahsil dairelerine ödenecek 
tutarların ilk taksidini ise 
dördüncü aydan başlamak 
üzere 2’şer aylık dönemler 
halinde 18 taksitte 
ödeyebilecek. Tutarın, ilk 
taksit ödeme süresi içinde 
tamamen ödenmesi halinde, 
bu tutara herhangi bir faiz 
uygulanmayacak.

İlk taksidin ödeme 
süresi içinde tamamen 
ödenmesi halinde, feri 
alacaklar yerine Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutar 
üzerinden ayrıca yüzde 50 
indirim yapılacak.

Taksitle ödenmek 
istenmesi halinde, 
borçluların başvuru 
sırasında 6, 9, 12 veya 
18 taksitte ödeme 
seçeneklerinden birini tercih 
etmeleri gerekecek.

Karşılıksız çeke yeniden hapis cezası geldi. 
Karşılıksız çıka n her çek yaprağı için 1500 güne 
kadar adli para cezası uygulanacak. Bunun parasal 
karşılığı 150 bin liraya kadar çıkabilecek. Karşılıksız 
çek verenler ya para cezasını ödeyecek ya da hapis 
cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin Kanuna 
göre, karşılıksız çek keşide etme, adli para cezasını 
gerektiren suç olarak tanımlandığı için çek hesabı 
açtırmak isteyenler bankaya adli sicil kaydı da 
verecek. Bankalar, çek hesabı sahibi gerçek veya 
tüzel kişinin ya da şirket yetkililerinin çek hesabı açma 
yasağının bulunup bulunmadığını kontrol etmekle 
yükümlü olacak. Ticaret siciline tescil edilen şirket 
yetkilileri hakkında verilmiş bir çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağı kararı varsa bunların yetkilisi 
olduğu tüzel kişilere çek defteri verilmeyecek. 

Üzerinde tarih bulunan ve kanuni süresinde 
ibraz edilen çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına 
sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti 
üzerine, her bir çekle ilgili olarak, 1500 güne kadar 
adli para cezasına hükmolunacak. Hükmedilecek adli 
para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, 
çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine 
göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek.

Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’a göre ticari 
işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak 
faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az 
olamayacak. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağının devamına hükmedecek. 
Hakkında yasaklama verilenler, yasaklılıkları süresince 
sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev 
alamayacak. Ancak hakkında yasaklama kararı 
verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin 
sonuna kadar devam edecek.

Karşılıksız çeke ceza 
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Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, vergisini 
süresinde ödeyen, 

denetimlerinde sorun çık-
mayan mükelleflere dönük 
düzenleme yapacaklarını, 
bir ödüllendirme olacağını 
bildirdi. Ağbal, mükellefin 
haklarının korunacağını, 
yükümlülüklerinin azaltı-
lacağını ve belirsizliklerin 
ortadan kaldırılacağını 
kaydetti.

Mükellefin dostu 
olduklarını her zaman 
söylediklerini hatırlatan 
Ağbal, “İyi gününde vergi 
borcunu ödemiş, vergisini 
vadesinde getirmiş vatan-
daşımızın ödeyemediği 
bir kötü gününde de bizim 
onun elinden tutmamız 
lazım” dedi.

IYI NIYET VAR
Ağbal, mevcut tecil 

müessesesinde düzenleme 
yapmak istediklerini de dile 
getirerek, “Geçmişte vergi 
borçlarını düzenli ödeyen 
mükellefimiz, objektif tab-
lolara göre zor bir duruma 
düşmüşse, ona çok daha 
rahat şekilde borçlarını 
taksitlendirme imkanı geti-
relim, teminat aramayalım, 
faizlerini düşürelim. Hatta 
gerekiyorsa faiz almaya-
lım. Geçmişinde karnesi 
tertemiz, borçlarını ödemiş, 
demek ki iyi niyet var. 
Bugün zor günü, elinden 
tutmamız lazım. Devlet 
kötü gün dostu olacak” 
ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Naci Ağ-
bal, eski vergi denetim an-
layışını ortadan kaldıracak-
larını belirterek, “Mükellef 
haklarını güçlendiriyoruz. 
Her mükellefe potansiyel 
suçlu gibi bakan anlayışı 

tümüyle reddediyorum. Her 
mükellef masumdur. Geriye 
dönük yoruma dayalı vergi 
raporu yazma meselesi 
ortadan kalkacak” dedi. 

Ağbal, geriye dönük 
yoruma dayalı vergi raporu 
yazma meselesinin ortadan 
kalkacağını, incelemenin, 
başladığı andan itibaren 
hangi aşamada olduğunu 
mükellefle paylaşacaklarını 
kaydetti.

ÖNCELIK KOBI’YE
Mükelleflere yapılacak 

vergi indiriminin bütçe-
ye bir maliyeti olacağına 
dikkat çeken Ağbal, ilk ça-
lışmada Gelir ile Kurumlar 
Vergisini düzenli ödeyen-
lerin elektronik ortamda 
çıkarıldığını, buna ilave 
olarak KDV’sini ödeyenle-
rin de çıkarılacağını anlattı. 
Maliyeti yönetecek bir ra-
kama ulaşmaları gerektiğini 
kaydeden Ağbal, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“İki uygulama yap-
tık. Bir işveren primleri 
süresinde ödediğinde 5 
puan indirim alıyor ama 
diğeri alamıyor. Gelir ve 
Kurumlar Vergisinde de 
imkanlarımızı zorlayarak 
gerçekten yükümlülüklerini 
yerine getiren mükelleflerle 
ilgili bir düzenleme yapma 
taahhüdüne giriştim. Bütün 
mükelleflerin kayıtlarına 
baktırıyorum. Örneğin 
‘bankalara bu ölçüyü uygu-
layım desem’ hakkaniyetli 
olmaz çünkü bankalar zaten 
kurumsal. Bonus uygula-
masını getireceksek daha 
çok küçük ve orta ölçekli 
işletmelere getirmemiz la-
zım. Büyük işletmeler zaten 
kurumsal. Küçük işletme-
lere uygularsak vergiye gö-

nüllü uyumu da artırabiliriz. 
Yoksa sadece ‘sen vergini 
ödedin indirim uygulaya-
lım’ düşüncesinde değiliz. 
Vazgeçilen vergiden daha 
fazla vergi toplamalıyız. Şu 
anda senaryo çalışmaları 
yapılıyor.”

MUTLAKA ÖDEYIN
“Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun”a da değinen 
Ağbal, “Kanunla özellikle 
vergi ve sosyal güvenlik 

borçlarının çok uzun va-
dede taksitle ödenmesinin 
önünü açtık. Bu son derece 
önemli bir düzenleme. 
Özellikle söylüyorum, 
hangi taksit seçeneğini 
seçerseniz seçin, ilk iki 
taksiti mutlaka ödeyin. Bu 
konuda yasada bir düzenle-
me yaptık. Önceki yeniden 
yapılandırmalardan farklı 
olarak peşin ödemeyi cazip 
kılacak şekilde düzenleme-
mizi yaptık. Ayrıca matrah 
artımı imkanı getirdik” diye 
konuştu.

Bakan, yurt dışındaki 
varlıkların Türkiye’ye 
getirilmesi konusundaki 
düzenlemeye ilişkin ise, bu 
kapsamda getirilen varlık-
lardan vergi alınmayacağını 
söyledi. Ağbal, “Parama 
güvenli liman arıyorum, 
istikrarlı, demokrasisi 
güçlenen bir ülke arıyorum 
diyenleri Türkiye’ye davet 
edin. Çünkü bu yasa sadece 
vatandaşlarımızla sınırlı 
değil. Diğer ülke vatandaş-
ları da paralarını getirebilir” 
ifadelerini kullandı.

Vergisini düzenli ödeyenlere ödül

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, vergisini 
düzenli ödeyenlerle 
ilgili olarak ödül gibi 
bir düzenleme yapa-
caklarını belirterek, 
“İyi günde vergisini 
ödemiş vatandaşı-
mızın kötü gününde 
elinden tutmamız 
lazım” dedi.
Uygulamada öncelik 
KOBİ’lerde olacak.
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Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı 

Başkanı Arda Ermut, 15 
Temmuz darbe girişimi 
sonrasında yatırımlarını 
sıcak takibe aldıkları 
firmaları aradıklarını 
belirterek, “Yatırımcıların 
kararlarını sorduk. Şu 
anda toplam sayısı 158, 
büyüklüğü ise 24 milyar 
dolar civarında yabancı 
yatırımı takip ediyoruz. 
Bunların içerisinde 
gerçekleşme ihtimalleri 
değişiklik gösteren 
projeler var, fakat özellikle 
aktif olarak devam eden 
projelerin hepsinde 
‘yatırıma devam’ kararı 
verdiklerini gördük” dedi.

Türkiye’nin son 
dönemde hareketlenen 
yabancı yatırımcı trafiğini 
ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Rusya 
ziyareti sırasında verilen 
mesajları değerlendiren 
Ermut, FETÖ’nün 15 
Temmuz’daki kanlı darbe 
girişimi sonrasında yabancı 
yatırımcılarla görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini ve 
yatırıma devam edip 
etmeyecekleri yönündeki 
kararlarını sorduklarını 

aktardı.
Hiçbir yatırımcının 

vazgeçme kararı 
almadığının altını çizen 
Ermut, şunları söyledi:

“Hali hazırda projelerini 
sıcak tutup takip ettiğimiz 
firmaları aradık, kararlarını 
sorduk. Şu anda toplam 
sayısı 158, büyüklüğü ise 
24 milyar dolar civarında 
yabancı yatırımı takip 
ediyoruz. Bunların 
içerisinde gerçekleşme 
ihtimalleri değişiklik 
gösteren projeler var, 
fakat özellikle aktif olarak 
takip ettiğimiz projelerin 
hepsinde ‘yatırıma devam’ 
kararı verdiklerini gördük. 
Hatta, 15 Temmuz sonrası 
Körfezli bir yatırımcımız 

Türkiye’deki genel 
müdüründen bilgi aldıktan 
sonra ülkemize daha fazla 
yatırım yapılması yönünde 
talimat verdi. Araştırmaları 
süren yatırımcılar vardı, 
onlar da aynı şekilde 
devam edeceklerini 
belirttiler. Örneğin, Abraaj 
Group darbe girişimi 
sonrasında Türkiye için 
526 milyon dolarlık yatırım 
fonu açıkladı. Bizim 
gördüğümüz kadarıyla 
yatırımları durdurmak bir 
yana şu anda Türkiye’ye 
yatırım yapan yatırımcıları 
daha da istekli gördük.”

BIRKAÇ YATIRIM 
BIRDEN AÇIKLANACAK
Arda Ermut, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yabancı yatırımcılarla 
yaptığı toplantıyı 
anımsatarak, yatırımcıların 
burada Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a yeni projelerle 
ilgili bazı paylaşımlarda 
bulunduğunu belirtti. 

Söz konusu projelerin 
büyük kapsamlı olduğunu 
ve yakın zamanda 
paylaşılacağını vurgulayan 
Ermut, 15 Temmuz 
sonrasında yatırımcılardan 
umduklarından daha pozitif 
mesajlar aldıklarını ve 
Türkiye’nin hem siyasi 
anlamda hem de halk 
nezdinde bu girişime 
gösterdiği demokratik 
tavrın çok etkili olduğunu 
vurguladı.

Yabancı yatırımda 
24 milyar dolarlık 

sıcak takip
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50’den az çalışanı olan 
az tehlikeli iş yerleri 
ile kamu kurulularında 

işyeri hekimi ve iş güven-
liği uzmanı görevlendirme 
zorunluluğu asgari ücretteki 
artışın işletmelere getirdiği 
yük dikkate alınarak bir 
yıl daha ertelendi. Torba 
kanunla yapılan ertelemeye 
ilişkin bilgi veren İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdür-
lüğü Daire Başkanı İsmail 
Gültekin, düzenlemenin 4 
milyon 200 bin kişinin çalış-
tığı 1 milyon 20 bin işyerini 
ilgilendirdiğini belirterek, 
“Esnaf asgari ücretteki artış 
nedeniyle işçilik maliyet-
lerinin arttığını söylüyor, 
bize sahadan gelen bu talep 
ötelemeyi biraz daha tetik-
ledi. Bakanlık olarak küçük 
esnafa ‘hayır’ diyebilecek 
durumda değiliz” açıklama-
sını yaptı.

AZ TEHLIKELI 
IŞYERLERINDE 
UYGULANMASIN
Komisyonda söz alan 

TESK ve TİSK temsilcileri 
az tehlikeli iş yerler i için iş 
güvenliği uzmanı ve işyeri 
hekimi uygulamasının ta-
mamen kaldırılmasını istedi. 
TİSK Danışmanı Cengiz 
Delibaş, “Az tehlikeli iş yer-
lerinde iş güvenliği uzmanı 
ve iş yeri hekimi uygulama-
sının olmayacağı görünüyor. 
Önümüzdeki yıl bunu tekrar 
uzatacağız. Zaten iş güven-
liği uzmanı ve iş yeri hekimi 
sayısı yetersiz. Bu kapsam-
da olan iş yerleri öncelikle 
kamu. Bürolar, bankalar 
gibi iş yerleri ve bunlarda 
zaten risk değerlendirmesi 
yapılıyor, yani olası riskler 

zaten biliniyor. Bunun yanı 
sıra bunlara bir de her ay iş 
güvenliği uzmanı ve iş yeri 
hekimi çalıştırma zorunlu-
luğu getiriyoruz. Bunlara 
apartman kapıcılıkları dâhil 
olduğunu düşünürsek çok 
ciddi bir yük geliyor. Bakan-
lık, bu mevcut uzman ve iş 
yeri hekiminin yetersizliğini 
gördüğü için bunu erteleti-
yor. Bizim önerimiz, az teh-
likeli olan yani sadece risk 
değerlendirilmesi yapmakla 
sorunun çözümleneceği bu 
tür iş yerlerinde uzman ve 
iş yeri hekimi çalıştırılma 
yükümlülüğünün tamamen 
kaldırılması yoksa önümüz-
deki yıl tekrar bu, Meclisin 
önüne gelecek” dedi.

CIDDI BIR ELEMAN 
EKSIKLIĞI VAR
TÜRK-İŞ Temsilcisi 

Enis Bağdadioğlu da, asgari 
ücret artışının getirdiği 
yük nedeniyle bir yıl daha 
ertelemeye sıcak baktıkları-
nı belirterek, şunları söyledi: 
“İş kazalarına baktığımız 
zaman, ağırlıklı olarak as-
lında iş kazaları KOBİ’lerde 
yaşanıyor. Maalesef burada 
ölüm olmadığı takdirde 
bunların resmî kayıtlara inti-
kali de söz konusu olmuyor. 
Aslında iş sağlığı güvenliği 
açısından en fazla sıkıntı çe-
kilen hedef kitlemiz burada 
çalışanlar. Bu yıla ait olmak 
üzere asgari ücretteki nispi 
artıştan dolayı, çok büyük 
bir artış değil ama, öncesi-
ne göre yüksek oranlı bir 
artıştan dolayı bir maliyet 
söz konusu oldu. Bu konuda 
ciddi bir eleman eksikliği de 
var. Bir yıl daha ertelenmesi 
bugünkü şartlarda makul bir 

düzenleme gibi gözüküyor 
ama bunun daha da uzatıl-
ması aslında en mağdur olan 
kesimin iş sağlığı güvenliği 
önlemleri dışında tutulması-
na yol açıyor.” 

TESK Genel Sekreteri 
Naci Sulkalar ise, kon-
federasyon çatısı altında 
1 milyon 740 bin küçük 
işletmenin bulunduğunu ve 
büyük bir bölümünün az 
tehlikeli sınıfta yer aldığını 

belirterek, “Biz esnaf ve 
sanatkârlar olarak İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’nun 
getirdiği gerekleri yerine 
getirmekte küçük işletmeler 
yönünden çok büyük sıkıntı 
çekiyoruz. Az tehlikeli iş 
yerlerinin iş sağlığı ve gü-
venliği tedbirleri kapsamın-
dan çıkarılması en uygun 
çözüm olacaktır. Aksi hâlde 
gelecek sene yine aynı konu 
karşımıza gelecektir” dedi.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma
zorunluluğunu asgari ücretteki artış erteletti

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şu anda Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir çalışma başlattığını 
belirterek, “Özellikle iş saatleri itibarıyla, sağlık 
personelinin, doktorun çalışma saati itibarıyla batıdaki 
uygulamaları nelerdir, bizdeki uygulama nedir? 
Bunların hepsi gözden geçiriliyor, gerçekten sistemin 
çalışabileceği, İş sağlığı ve güvenliğini de ortadan 
kaldırmayan bir mekanizma üzerinde bakanlığımız 
çalışıyor” dedi.

Elvan, bundan sonraki süreçte tekrar uzatmanın 
söz konusu olmayacağını belirterek, “Ama özellikle 
hekim, sağlık personeli açısından belki bir anlamda 
sürelerin bir miktar daha aşağı doğru çekilmesi söz 
konusu olabilecek. Bununla ilgili çalışmayı tamamlar 
tamamlamaz Meclis’e getireceğiz” diye konuştu. 

Elvan: Batıdaki 
örnekler inceleniyor
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Uzun mesafelerin koordinasyonunu 
kolaylaştıran, böylece insanların ve 
malların sınır ötesi hareketini teşvik 

eden teknolojik gelişmeler ile mal/hizmet 
ticareti ve yatırım politikalarındaki liberal 
düzenlemeler sayesinde ülkeler arasındaki 
ticari duvarlar ortadan kalkmış, dünyada 
üretim ve ticaret yapısı hızla değişmiştir. 
Göreli maliyetler ve faktör yoğunluklarına 
göre, farklı firmalar ile farklı lokasyonlar 
arasında etkili bir değer zinciri kurma imkânı 
doğmuş, küreselleşme hız kazanmıştır. 
Bir başka deyişle, üretim sürecinin her bir 
aşaması, gerekli olan işgücü ve girdinin en 
uygun rekabetçi maliyet ve kalitede olduğu 
yerlere taşınmaya başlamıştır. Böylece hem 
dünya ticaretinde büyük bir rekabet ortamı 
yaratılmış hem de ülkelerin birbirlerine olan bağımlılığı 
giderek artmıştır. Bu kapsamda fuarlar, serbest ticaretin 
dünyamıza kazandırdığı en önemli pazarlama ve tanıtım 
faaliyetlerinden biri haline gelmiştir.

Fuarların, XX. yüzyılın son çeyreğinde yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmış olmasına karşın, kökleri çok 
daha eskilere dayanır. Tüccarların bölge bölge dolaşıp, 
pazarlarda yerel üreticilerle bir 
araya gelmeleri ve ürün satın 
almaları eski Mısır ve Roma 
İmparatorluğu dönemlerinde 
gözlenmeye başlayan bir durumdur. 
XVIII. ve XIX. yüzyıllarda ise, 
sanayi devrimi ile birlikte fuarlar 
malların satıldığı pazarlardan daha 
çok, malların sergilendiği yapıya 
kavuşmuştur. Artık amaç, aynı 
ürünlerden bol miktarda getirip, 
onları fuar süresince satmak değil, 
çok çeşitli ürünlerden yalnızca birer 
numune sergileyerek, ilk adımı 
atılan alışverişin sürekliliğinin 
sağlanması olmuştur.

Günümüzde de, iletişim 
teknolojilerindeki ve e-ticaretteki 
hızlı ilerlemelere rağmen, fuarcılık 

sektörü pazara giriş için en önemli ve en 
etkin araçlardan biri olarak gelişmeye 
devam etmektedir. Bugün artık sadece 
kaliteli mal üretip pazara sürmek 
başarı elde etmek ve satış yapabilmek 
için yeterli görülmemektedir. Çünkü 
günümüz koşullarında tüketiciler aynı 
malın değişik fiyat kalite ve biçimleri ile 
karşılaşabilmekte ve ihtiyacı olan mal ya 
da hizmetin değişik alternatifler arasından 
seçme şansına sahip olmaktadır. Bu 
sebeple, yüz yüze etkileşim imkânının en 
iyi şekilde değerlendirildiği fuarlar; son 
derece çağdaş, yurt dışı ve yurt içi tanıtım 
ve pazarlamanın yoğun yaşandığı, ürün ve 
hizmetlerin sergilendiği, binlerce katılımcı 
firma ve ziyaretçi ile düzenlendiği 

ülke, bölge, şehirde yarattığı ticari turistik hareketliliği 
sağlayan, iş bağlantılarının kurulduğu iş geliştirme 
merkezleri hâlini almıştır. Dünyada her yıl ortalama 
10.000’den fazla fuar düzenlenmektedir. Düsseldorf, 
Hannover, Paris, New York, Londra, Milano, Şanghay ve 
Dubai gibi birçok kent “fuar kenti” olarak anılmaktadır. 
Premiere Vision, Hannover Messe, Automechanika, 

Heimtextile gibi fuarlar da en 
bilinen fuarlar arasında yer 
almaktadır.

Türkiye’de ise, 1923 yılında 
düzenlenen 1. Türkiye İktisat 
Kongresi ile eş zamanlı kurulan 
ve bugünkü “İzmir Enternasyonal 
Fuarı”nın temeli olan sergi ile 
fuarcılık sektörüne adım atılmıştır. 
İzmir Enternasyonal Fuarı, 1936 
yılında uluslararası kimliğe 
kavuşturulmuş, 10 yıl aradan sonra 
da 1946 yılında UFI’ye (Fuar 
Endüstrisi Küresel Birliği) üye 
olmuştur. İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nın UFI’ye üye olmasıyla 
birlikte fuarcılık alanındaki 
çalışmalar mesleki bir temele 
oturmuş, bir uzmanlık alanı haline 

Günümüzde fuarcılık ve 
İzmir Enternasyonal Fuarı
“Gelecek İzmir’de” sloganıyla yola çıkan 85. İzmir Enternasyonal Fuarı; değişimin ve 

yeniliğin çizgisinde ilerleyecek; geleceği İzmir’e taşıyarak inovasyon temasını
bundan sonraki yıllarda da sürdürecek. 

Adnan Yıldırım
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Bakan Başdanışmanı

(2014-15) Bakan Yardımcısı
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gelmiştir. UFI’ye yapılan üyelikten sonra her yıl bir ay 
süre ile açık kalan İzmir Enternasyonal Fuarı’na yabancı 
ülkelerden de firmalar katılmaya başlamıştır. Fuar, kısa 
süre sonra milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen 
dev bir organizasyon haline dönüşmüş, ülkeler arası ticari 
ilişkilerin gelişmesine ve ülkemizin ihracat imkânlarının 
değerlendirilmesine katkıda bulunmuştur. Buradan yola 
çıkarak, Türkiye’de fuarcılığın İzmir’den doğduğunu 
söylemek kaçınılmazdır. İzmir’de başlayan ve ülkenin 
dört bir yanına yayılan Türkiye fuarcılığı, günümüzde 
önemli bir gelişmişlik seviyesine ulaşmıştır. Hali hazırda, 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016 yılında 2 bin 
790 adet sektörel nitelikli uluslararası fuarlar bireysel 
katılım kapsamında desteklenmektedir. Bunun yanında, 
sanayicilerimizin, firmalarımızın talepleri üzerine söz 
konusu liste gün geçtikçe güncellenmekte ve desteklenen 
fuar sayısı artmaktadır. Söz konusu yılda ayrıca, 
254 uluslararası fuar ise milli katılım organizasyonu 
kapsamındadır. Ayrıca, 2016 yılında bugüne kadar 
ülkemizde 258 adet fuar düzenlenmiştir. Bahse konu 
fuarlarda milyarlarca liralık iş bağlantıları yapılmakta, 
fuar için yurt dışından gelen işadamları, bıraktıkları 
dövizlerle ülke ekonomimize önemli katkı sağlamaktadır. 

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ticaret fuarı olan ve 

2015 yılı itibariyle Ekonomi Bakanlığı organizasyonunda 
düzenlenmeye başlayan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu 
sene 25 Ağustos 2016’da Ekonomi Bakanlığı bünyesinde 
ikinci kez, tarihinde ise 85. kez kapılarını geleceğe 
açacak.  84 yıl önce savaşlara, kıtlıklara, krizlere 
rağmen düzenlenmeye başlayan fuar vesilesiyle geçen 
tüm süre boyunca, Anadolu’nun bereketi, insanları, 
kültürü; yabancı dostlarımız, konuklarımız ile İzmir’de 
buluşmuştur. Her yıl başka bir temayla düzenlenen 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki ana teması 
“İnovasyon” ve “partner ülke” ise Malezya. Tasarım 
ve inovasyon kenti olma hedefiyle büyük adımlar 
atılan İzmir’de dünyanın ve Türkiye’nin en önemli 
markaları Kültürpark’ta buluşacak. İzmir Enternasyonal 
Fuarı; inovatörlerin, akademisyenlerin ve özel sektör 
temsilcilerinin inovasyonu halkla buluşturabileceği 
yeni bir platform olacak. “Gelecek İzmir’de” sloganıyla 
yola çıkan 85. İzmir Enternasyonal Fuarı; değişimin 
ve yeniliğin çizgisinde ilerleyecek; geleceği İzmir’e 
taşıyarak inovasyon temasını bundan sonraki yıllarda da 
sürdürecek. Ülke ihracatına ve tanıtımına büyük katkılar 
sağlayan İzmir Enternasyonal Fuarı, Ekonomi Bakanlığı 
himayesinde ülkemizde fuarcılık sektörünün gelişiminin 
lokomotifi olmaya devam edecek.

Ülke ihracatına ve tanıtımına 
büyük katkılar sağlayan 
İzmir Enternasyonal 
Fuarı, Ekonomi Bakanlığı 
himayesinde ülkemizde 
fuarcılık sektörünün 
gelişiminin lokomotifi 
olmaya devam edecek.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 

TOBB Başkan Yardım-
cısı Ender Yorgancılar, 
TOBB’daki koordinasyon 
görevi çerçevesinde İzmir 
ilçe Oda ve Borsalarının da 
konularının paylaşılması 
ve çözümü için çalışmalar-
da bulunuyor. İki günlük 
program kapsamında sıra-
sıyla Torbalı Ticaret Odası, 
Bayındır Ticaret Odası, 
Ödemiş Ticaret Odası, 
Ödemiş Ticaret Borsası, 
Tire Ticaret Odası, Selçuk 
Ticaret Odası, Menemen 
Ticaret Odası, Aliağa 
Ticaret Odası ve Bergama 
Ticaret Odası’nı ziyaret 
etti. Ender Yorgancılar, 
“İzmir’in ilçelerindeki Oda 
ve Borsalarımızla TOBB 
arasındaki koordinasyo-
nun sağlanması, Oda ve 
Borsalarımızın konularını 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne götürmek, birlik-
te çözüm oluşturmak, Oda 
ve Borsalarımız arasındaki 
iletişim ve işbirliğinin 
artırılması için buradayım. 
Sizlere hem ülke genelini 
ilgilendiren hem de yerel 
konularınız için Ege Bölge-
si Sanayi Odası ve TOBB 
olarak her türlü desteği 
vermeye hazırız” dedi.

KONULAR AKTARILDI
Ziyaretlerde; Torbalı 

TO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Abdulvahap Olgun, 
Bayındır TO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Adnan İnanır, 
Meclis Başkan Yardımcısı 
Mustafa Albaşoğlu, Öde-

Yorgancılar’dan İzmir ilçe 
Oda ve Borsalarına ziyaret

Torbalı Ticaret Odası

Bayındır Ticaret Odası

Ödemiş Ticaret Odası
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miş TO Yönetim Kurulu 
Başkanı Kasım Sevin, 
Ödemiş TB Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili Hüseyin 
Gülcü, Meclis Başkanı Tur-
gut Akın, Tire TO Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüse-
yin Çapkınoğlu, Meclis 
Başkanı İbrahim Şentürk, 
Selçuk TO Yönetim Kurulu 
Başkanı Koray Yolcu, Mec-
lis Başkanı Yusuf Dereli, 
Menemen TO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yılmaz Güral, 
Meclis Başkanı Ali Azgın, 
Aliağa TO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Saka, Ber-
gama TO Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret Ürper, Mec-
lis Başkanı Erol Işıldak ve 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle 
biraraya gelen Yorgancılar, 
kendisine iletilen konular-
la ilgili değerlendirme ve 
yönlendirmelerde bulu-
narak, takipçisi olacağını 
ifade etti.

DEĞERLERINIZI 
ÖNE ÇIKARIN 
Yorgancılar, 

Bergama’da dünyanın 
en büyük rüzgar türbin 
kanadı üreticisi LM Wind 
Power’in yatırıma başla-
masını örnek göstererek 
İzmir’in ilçelerindeki Oda 
ve Borsa başkanlarına böl-
gelerini ve ürünlerini gerek 
Türkiye gerekse uluslarara-
sı alanda tanıtacak projeler 
üretip öncü olmalarını 
vurguladı. 

MEYBEM’DE 
IŞBIRLIĞI
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı ve TOBB Başkan 
Yardımcısı Yorgancılar’ın 
ziyaretlerinde gündeme 
gelen ağırlıklı konulardan 
birini, işgücü piyasasının 
ihtiyaçları doğrultusunda, 
çalışanların veya çalışmak 
isteyenlerin bilgi, beceri 

Ödemiş Ticaret Borsası

Tire Ticaret Odası

Selçuk Ticaret Odası
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ve yetkinliklerinin Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tara-
fından yayımlanan ulusal 
yeterliliklere uygunluğunu 
tespit etmek üzere kuru-
lan Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkez-
leri A.Ş.’nin (MEYBEM) 
çalışmaları oluşturdu. Aynı 
zamanda MEYBEM Yöne-
tim Kurulu Başkanı da olan 
Yorgancılar, “TOBB’un 
projesi olan MEYBEM, 
tüm Odalarımızın işbirli-
ğini istiyor ve kapılarını 
tüm Odalarımıza açıyor. 
Türkiye genelinde 35 Oda-
mızla aktif işbirliği içinde 
sınav gerçekleştiriyor ve 
her geçen gün işbirliği 
içinde olduğu Oda sayısını 
artırıyor. Bütün Odalara 
tekrar yazı gönderilerek ve 
eğitimler yapılarak konu-
nun önemi vurgulanıyor. 
İzmir özelinde EBSO dı-
şında Aliağa Ticaret Odası 
da MEYBEM işbirliğiyle 
mesleki yeterlilik belge-
lendirme sınavları yapıyor, 
Odalarımızla işbirliğimizi 
arttırmayı arzu ediyoruz” 
diye konuştu.

MORAL BULDULAR
Ender Yorgancılar’ın 

TOBB Yönetim 
Kurulu’nda bulunması-
nın İzmir için önemli bir 
avantaj olarak gördüklerini 
dile getiren Oda ve Borsa 
başkanları, kendisinin 
çözüm odaklı ve birleştirici 
yapısı, hem İzmir hem de 
Ankara’da üst düzey diya-
logları nedeniyle konularını 
yetkili mercilere taşıdığı-
nı ve çözüm noktasında 
önemli rol üstlendiğini 
ifade ettiler. Ziyaretlerde 
biraraya gelinen Başkanlar, 
Yorgancılar’ın yaklaşımı ve 
ilgisinden son derece mut-
luluk duyduklarını, moral 
bulduklarını belirttiler.

Menemen Ticaret Odası

Aliağa Ticaret Odası

Bergama Ticaret Odası
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, (EBSO) 
Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği tarafından 
tehlikeli ve çok tehlikeli 
işlerde çalışanlara Mesleki 
Yeterlilik Belgesi zorunlu-
luğu kapsamında ilçelerdeki 
oda ve borsaları bilgilen-
dirdi.

İzmir’de belgelendirme 
hizmeti veren ilk kurum ve 
Ankara dışındaki ilk sınav-
ları gerçekleştiren EBSO, 
Mesleki Yeterlilik ve Belge-
lendirme Merkezi (MEY-
BEM) hakkında İzmir’in 
ilçelerindeki Ticaret Odaları 
ile Ticaret Borsalarının ge-
nel sekreterlerine süreci 
A’dan Z’ye anlattı.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir’in ilçelerinde yaptığı 
Oda ve Borsa ziyaretinde 
MEYBEM ile ilgili açıklığa 
kavuşturulması gereken 
konular olduğu gerekçe-
siyle Oda ve Borsaların 
üst düzey yöneticilerinin 
katılımıyla gerçekleştirdiği 
toplantı için MEYBEM 
A.Ş Genel Müdürü Ahmet 
Saygın Baban’ı da İzmir’e 
davet etti. Baban, toplan-
tıda MEYBEM’e dair tüm 
soruları yanıtladı.

PARA KAYNAĞI 
OLMAYACAK
EBSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Yorgancılar, 
Baban’ın sunumu öncesi 
genel sekterlere hitaben 
yaptığı konuşmada, işin 
ciddiyeti üzerinde dururken 
ticari kar amacıyla şirketle-
rin açılmaması gerektiğini 

söyledi.
Ender Yorgancılar, 

“MEYBEM, TÜRKAK 
tarafından akredite edilen 
bir şirkettir. Bazı şirketler 
para kaygısıyla eğitim 
verdiklerin iddia ediyor. Bir 
iş ve can kaybı yaşamak 
istemiyorsak bunların doğru 
yapılması lazım... ‘Sınava 
girdim, geçtim, belgeyi 
aldım’ sistemi yanlış bir 
sistem. O kişinin gerçekten 
yeterli olması lazım. Biz 
MEYBEM’in para kaynağı 
olarak kullanılmasına izin 
vermeyeceğiz. Biz bu işi 
dört dörtlük yapma mecbu-
riyetindeyiz” dedi.

YINE YANLIŞ 
DEĞERLENDIRDI
Selçuk’ta gerçekleşen 

oda ve borsaların ortak 
toplantısında İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, 
oda olarak şirket kurma ka-
rarı aldıklarını açıklayarak 
EBSO’yu hedef almıştı.

Demirtaş’ın “Bu eğitim-
leri sadece sanayi odaları 
verebilir diye bir şey yok. 
EBSO’nun ‘İzmir’de bu işi 
sadece biz yaparız’ demesi 
doğru değil” ifadelerine, 
Yorgancılar’dan yanıt geldi.

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun 2015 
yılı Aralık ayında Türki-
ye’deki 365 oda için davet 
yazısı gönderildiğini bil-
diren Yorgancılar, “TOBB 
tarafından MEYBEM ile 
ilgili 2015 Aralık ayında 
Türkiye’de 365 odaya davet 
yazısı gönderildi. Odaların 
126 tanesi eğitime katıldı. 

Türkiye’de 126 il olma-
dığına göre, Rifat başkan 
‘her ilden bir odaya yetki 
verdim deseydi’ bu yakla-
şım doğru olabilirdi. Davet 
herkese gönderildi. Kim 
ilgilendiyse onlara gitti. 

Ben aynı zamanda 
MEYBEM’in Yönetim Ku-
rulu Başkanıyım. Her ilde 
bir tek sanayi odası verecek 
gibi bir amacımız olmadı. 
Böyle bir şey söz konusu 
değil. Kendisi herhalde 
yanlış okudu, yanlış anladı, 
daha önce olduğu gibi yine 
yanlış değerlendirdi” diye 
konuştu.

İzmir’deki Oda ve Borsalara
MEYBEM bilgilendirmesi
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası Yönetim 
Kurulu Sayman 

Üyesi, Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu 
Başkanı Hüseyin Vatan-
sever, enerjinin verimli 
ve tasarruflu kullanılması 
gerektiğini vurguladı. Cari 
açığın yüzde 86’sının enerji 
giderlerinden oluştuğuna 
dikkat çeken Vatansever, 
yenilenebilir enerji üretim 
ekipmanlarının Türkiye’de 
üretilmesine verilecek des-
teklerin önemini gündeme 
getirirken, İzmir’de Berga-
ma OSB’nin bu yatırımlar 
için üs olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, Avrupa 
Birliği ve Dünya Bankası 
işbirliği ile; Türkiye’de 
enerji verimliliği konu-
sunda bilinç arttırılması ve 
teknik çalışmaların geliş-
tirilmesi amacıyla yürü-
tülen “Enerji Verimliliği 
Danışmanlık Hizmetleri 
Projesi”nin İzmir toplan-
tısı, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 

KOBİ’lere yönelik ener-
ji verimliliği bilgilendirme 
faaliyetlerinin artırılma-
sı, teşvik programlarını 
artıracak yasal düzenle-
melerin gerçekleştirilmesi, 
enerji verimliliği finansman 
mekanizmalarının iyileş-
tirilmesi ve bu alandaki 
tüm paydaşların kurumsal 
kapasitelerinin artırılmasını 
amaçlayan toplantının açı-
lışında konuşan Vatansever, 
enerjinin hava, su ve toprak 
gibi temel madde olduğunu 
ifade etti.

SANAYIMIZ VE 
SANAYICIMIZ 
KAZANSIN
Hüseyin Vatansever, 

Türkiye’nin petrol ve 
doğalgaz gibi birincil enerji 
kaynakları açısından zengin 
bir ülke olmadığını hatır-
latırken, “Cari açığımızın 
yüzde 86’sının enerji gider-
leri oluşturuyor. Enerjiyi 
sadece ekonomik nedenler 
için değil çevre duyarlılığı 
açısından da verimli ve 
tasarruflu kullanmamız 
gerekiyor. Enerji verimliliği 
sadece bir ekipman değişi-
mi değil. Fabrikalarımızda-
ki elektrik motorlarını düz 
motordan inverter motora 
çevirdiğimiz zaman enerji 
verimliliği olmuyor. İş 
yapma şeklimizi de değiş-
tirmemiz, fabrika dizaynı 
ve üretim akışını da ona 

göre yapmamız gerekiyor. 
Yatırım maliyetlerimizde 
önemli bir kalem teşkil 
eden enerjiyi bu şekilde 
korumuş oluruz” dedi.

EBSO’nun enerji ve-
rimliliğine verdiği önemle 
Türkiye’deki diğer sanayi 
odalarından ayrıştığını, 
Enerji ve Enerji Verimlili-

Vatansever: Enerjiyi verimli ve 
tasarruflu kullanalım

n Talep eden firmalarda ücretsiz enerji etütleri 
gerçekleştirilmesi.
n Enerji verimliliği etütleri gerçekleştirilen firmaların 
Dünya Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraatbank, 
vb. bankalar aracılığı ile uygun koşullara sahip kredi 
imkânları marifetiyle yatırım finansmanına kolay 
erişimlerinin sağlanması.
n Sanayide ve ticari binalarda enerji verimliliği 
uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlanması
n Örnek teknolojik gelişmeler ışığında enerji 
verimliliğine yönelik ekipman ve uygulamaların 
tanıtılması.
n Tesislerinde gerçekleştirecekleri enerji etütleri 
sonucunda tespit edilen enerji verimliliği sağlayacak 
projelerin nasıl başarılı yatırımlara dönüştürülebileceği 
hakkında bilgi sahibi olunması.

Firmaların kazanımları
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ği Çalışma Grubu’nda 24 
kurumun temsilcileriyle 
sanayicilere yönelik bilgi-
lendirme, eğitim ve projeler 
yürüttüklerini vurgulayan 
Vatansever, “Yasal mevzuat 
açısından önerilerimizi ilgi-
li yerlere sunuyoruz. Ortaya 
koyduğumuz öneriler Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı nezdinde de hayat bulu-
yor. Türk sanayinin üretim 
maliyetlerini düşürerek 
kazanç sağlaması, ihracata 
yönelik destek bulması 
en büyük amacımız” diye 
konuştu.

YENI YOL HARITASI
EBSO’daki çalışma 

grubunun yanısıra Enerji 
Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği’ni kurduklarını 
da haber veren Vatansever, 
burada da üniversitelerle 
enerji özelinde daha yakın 
işbirliği hedeflediklerini 
anlattı.

Hüseyin Vatansever, 
rüzgar, güneş, jeotermal 
kaynaklar ve biyogaz gibi 
yenilenebilir enerjinin 
Türkiye için önemini ortaya 
koyarken, bu kaynaklardan 
enerji üretiminde kullanılan 
cihazların yaklaşık yüzde 
75’inin ithal edildiğine 
dikkat çekti. Yenilenebilir 
enerji yatırımlarında teş-
viklerin bu yolla yurt dışına 
gitmemesi gerektiğini sa-
vunan Vatansever, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Enerji cihazlarının 
Türkiye’de üretimi bu 
noktada büyük önem 
taşıyor. EBSO’daki çalışma 
grubumuzun yanısıra İzmir 
Kalkınma Ajansı ile Enerji 
Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği’mizin temel-
lendirdiği yeni bir enerji 
kümelenmesi yol haritasına 
başlıyoruz. Bunu, üniversi-
teler ve enerjiyle ilgili diğer 

kurumlarımızın işbirliği ile 
yapacağız.”

BERGAMA OSB FARKI
Yenilenebilir enerji 

üretiminde kullanılan cihaz 
ve ekipmanların üretimi 
için Bergama OSB’de bir 
vizyon ortaya koyduklarını, 
hükümetin bu konudaki ya-
tırımları 5. Bölge teşvikleri 
kapsamına almasının da 
itici güç olduğunu hatırla-
tan Vatansever, şu bilgileri 
verdi:

“Bergama OSB’mizin 
kümelenmesini yapaca-
ğımız yenilenebilir enerji 
cihazlarının üretim merkezi 
olması hayallerimiz gerçeğe 
dönüşmeye başladı. Dünya-
nın en büyük rüzgar enerjisi 
kanat üreticisi firması LM 
Wind Power, Bergama 
OSB’den 170 bin metrekare 
yer aldı. 40 milyon euroluk 
yatırımla kuracakları fabri-
ka önümüzdeki yıl Temmuz 
ayında üretime başlayacak. 
450 kişi çalışacak, gurur 
veren tarafı 300’ü kadın 
olacak. 14 Temmuz’da 
temel atma törenini ger-
çekleştirdik, ertesi gün 
ülkemizde hiç istemedi-
ğimiz bir şey oldu. Buna 
rağmen Danimarkalı firma 
bir telefon bile açmadı, 
ödemeyle ilgili taahhütleri-

ni yerine getirmeye başladı. 
Bergama Belediyesi ve 
üniversitemizle işbirliği ya-
pıyorlar. Çünkü Türkiye’nin 
enerjisine, büyüklüğüne ve 
geleceğine inanıyorlar.”

Hüseyin Vatansever, 
LM Wind Power yatırımını 
haber alan diğer firmala-
rın da Bergama OSB ile 
temas kurmaya başladığını, 
büyük firmaların yanısıra 
yan sanayinin de geleceğini 
anlatırken, “Hayaller böyle 
gerçekleşiyor. Akışı devam 
ettirdiğimizde sonuç alıyo-
ruz. Bergama OSB’yi de 
bu firmalara göre yeniden 
dizayn ediyoruz. Orada 
ayrıca bir enerji akademisi 
ve Ar-Ge merkezi kuraca-

ğız. Türk sanayicilerinin 
yabancılarla mühendislik 
katkısı ve getirisi yüksek 
bir işbirliği içinde olmaları-
nı arzu ediyoruz” dedi.

ULUSLARARASI 
DESTEK
Eylül 2016-Mart 2017 

tarihleri arasından yürütüle-
cek 18 aylık Enerji Ve-
rimliliği İçin Danışmanlık 
Hizmetleri Projesi, MWH 
Türkiye (lider), EXERGIA, 
Expertise Frane ve ESCON 
ortak teşebbüsü tarafından 
gerçekleştiriliyor. Projenin 
yürütücülerinden Hatice 
Çavdar ile Onur Ünlü, 
maliyet düşürücü nitelik 
taşıyan enerji yatırımlarının 
önemine işaret ederken, 
firmaların enerji etüdü 
çalışmalarını bankacılarla 
paylaşıp yatırım imkanla-
rının ortaya konulduğunu 
anlattı. 

Enerji performansı, mü-
teahhitlik mevzuatı, pazarda 
karşılaşılan engeller ile dev-
let destekleri hakkında ka-
tılımcıları bilgilendiren ko-
nuşmacılar, hem kamu hem 
de özel sektörde yapılacak 
yatırımlar için uluslararası 
finans kuruluşları üzerinden 
sağlanacak destekleri de 
gündeme getirdi.

Hatice
Çavdar

Onur
Ünlü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Avrupa 
Birliği ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa olarak 
yürütülen “Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri 
Projesi” kapsamında; enerji verimliliği stratejisinin etkili 
bir şekilde uygulanabilmesi için mevzuat desteği sağ-
lanacak. Enerji verimliliği ile ilgili bir pazar araştırması 
yapılarak Türkiye’deki enerji verimliliği pazarının mev-
cut durumunu değerlendiren bir rapor hazırlanacak. 
Çeşitli ESCO model sözleşmeleri geliştirilecek ve ilgili 
raporlar hazırlanacak. Proje kapsamında farkındalık 
artırmak amacıyla KOBİ’lerde enerji etütleri yapılacak. 
Enerji etütlerine referans olması amacıyla bir enerji 
verimliliği ekipman ve malzeme listesi oluşturulacak. 

İcra edilecek faaliyetler
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Türkiye’nin rüzgar 
enerjisinde kurulu 
gücü bu yılın ilk 

6 ayında 428 megavatlık 
(MW) santralin işletmeye 
alınmasıyla toplamda 5 bin 
146 megavata yükseldi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi 
Birliği’nin (TÜREB) altı 
ayda bir açıkladığı Rüzgar 
Enerjisi İstatistikleri Rapo-
ru yayımlandı. 

Rapora göre, işletmede-
ki rüzgar enerjisi santral-
lerinin (RES) kurulu güç 
bakımından yüzde 75’i Ege 
ve Marmara bölgelerinde 
bulunuyor. 

Yılın ilk yarısında il ba-
zındaki sıralama değişmedi, 
Balıkesir’in 970 megavatla 
birinci olduğu rüzgar enerji-
sinde, 936 megavatla İzmir 
ikinci, 575 megavatla Ma-
nisa üçüncü sırada yer aldı. 
İlk altı ayda 428 megavatlık 
santralin işletmeye alınma-
sıyla, toplam kurulu güç 5 
bin 146 megavata ulaştı.

6 MILYON HANEYE 
ELEKTRIK
İnşaatı başlamamış 86 

adet lisanslı RES’in toplam 
kurulu gücü 3 bin 244 
megavatı buldu. Bölgelere 
göre dağılımında bin 672 
megavatla Marmara ilk 
sırada, 683 megavatla Ege 
ikinci, 352 megavatla da İç 
Anadolu Bölgesi üçüncü 
sırada yer aldı. İnşaatı 
başlamamış RES’lerin illere 
göre dağılımında ise 456 
megavatla Çanakkale ilk 
sırada yer aldı, bunu 236 
megavat ile Konya ve 219 
megavat ile Balıkesir izledi. 
Geçen yılın sonunda 5.5 
milyon hanenin elektriği 
rüzgardan karşılandı. Bu 
yılın ilk yarısında ise buna 
500 bin hane daha eklendi 
ve bu sayı 6 milyona ulaştı. 
Raporda, “Geçen yılın 
sonunda İstanbul ve Ankara 
büyüklüğündeki bir şehrin 
elektriği rüzgardan karşıla-
nırken, 2016 yılı ortalarında 

bunlara bir de Mersin şehri 
eklendi” ifadesi kullanıldı.

YAPIMI SÜREN 
54 SANTRAL VAR
İşletmede olan sant-

rallerin yatırımcılara göre 
dağılımında 558 megavat 
ile Polat enerji ilk sırada 
yer alıyor, 385 megavat ile 
Demirer Enerji onu izliyor. 
Üçüncü sırada 341 megavat 
ile Bilgin Enerji ve dördün-

cü sırada 318 megavat ile 
Borusan EnBW yer alıyor. 
Türkiye’nin rüzgar enerji-
sinde kurulu gücü 2015’te 
956 megavatlık santralin 
işletmeye alınmasıyla top-
lamda 4 bin 718 megavata 
ulaşmıştı. 

Halen inşaası devam 
eden 54 rüzgar enerji 
santralinin toplam kurulu 
gücü ise bin 485 megavat 
civarında bulunuyor.

‘Rüzgarda’ 
hız kesmedik

Türkiye’de bu yılın ilk 6 ayında YEKDEM 
kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üreten enerji santrallerine 6 milyar 477 milyon 
lira ödendi. Bu ödemenin 250 milyon 871 bin liralık 
bölümü ise, lisanssız elektrik üretimi santrallerine 
yapıldı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) 
verilerinden yapılan derlemeye göre, bu yılın ilk 6 
ayında YEKDEM kapsamındaki santraller, 26 milyar 
229 milyon 882 bin kilovatsaat elektrik üretti.

Enerji portföyünde yerli ve yenilenebilir 
kaynaklarının payını en üst seviyeye çıkarmak isteyen 
Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, rüzgar, 
hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi 
kaynaklarından elektrik üretimine kilovatsaat başına 
alım garantisi veriyor. Bu alım garantisi rüzgar ve 
hidroelektrik için 7.3 dolar cent, jeotermal için 10.5 
dolar cent, biyokütle ve güneş için de 13.3 dolar 
cent olarak uygulanıyor. Bu teşvikler yerli ekipman 
kullanımına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

Yenilenebilir enerjiye 
6.4 milyar lira ödendi
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Dünya Enerji 
Konseyi Genel 
Sekreteri Christoph 

Frei, Türkiye’nin doğalgaz 
üreticisi ülkelerle ilişkilerde 
kilit rol oynayacağını 
belirterek, “Türkiye enerji 
alanındaki konumunu güçlü 
hale getirdi” dedi.

Türkiye’nin doğu ile 
batı arasında bir köprü 
olduğunu hatırlatan Frei, 
sahip olduğu boğazlar 
sayesinde ülkenin doğalgaz 
ve petrol geçişi açısından 
çok önemli bir konumda 
bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin bölgesinde 
enerji alanındaki konumunu 
daha da güçlendirdiğini 
ifade eden Frei, “Türkiye, 
altyapı oluşturulması 
açısından önemli 
bir gelişim gösterdi. 
Türkiye’nin hem mevcut 
hem de piyasaya yeni giren 
gaz ülkeleriyle ilişkide 
kilit rol oynayacağını 
düşünüyorum. Bunlardan 
biri İran. Bir diğer önemli 
gaz ülkesi Rusya. En 
önemli tüketici Avrupa. 
Bu, önümüzdeki süreçte 
oluşturulacak kurumsal 
strateji bakımından bu 
ülkelerle olan ilişkinin 
ne kadar öncelikli 
olduğunu gösteriyor” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

ENERJI VERIMLIĞI 
ÇALIŞMALARI 
HIZLANMALI
Türkiye’nin enerji 

verimliliği alanında 
çalışmalarına hız vermesi 
gerektiğini dile getiren Frei, 

“Birleşmiş Milletler’in 
(BM) enerji verimliliğinde 
yıllık yüzde 2,6 oranında 
gelişme hedefi var. Bu 
oran ortalama 1,6 ya da 
1,7 oranında kalıyor. 
Dolayısıyla tüm ülkeler 
enerji verimliliğinde çok 
daha fazla şey yapabilirler” 
dedi.

Enerji verimliliği ile 
birlikte bir diğer önemli 
konunun kaynak çeşitliliği 
olduğunu anlatan Frei, 
şöyle konuştu:

“Yeni tür enerji 
kaynaklarının kullanımı 
konusundaki imkanlar 
ve ülkelerin yeni enerji 
kaynaklarının kullanımına 
ilişkin bakış açıları ciddi 
şekilde değişti. 10 yıl önce 
yenilenebilir kaynakların 
kullanımının pahalı 
olduğunu söylemek kabul 
edilebilir görülmekteydi. 
Şu anda ise özellikle güneş 
enerjisi maliyet açısından 
ciddi şekilde düştü. Güneş 
enerjisindeki maliyetlerde 
yüzde 80 oranında bir 
düşüş gördük. Türkiye 
de dahil olmak üzere 
pek çok ülkenin yerli 
üretim imkanlarını 
kullanabilmesi 
için önünün 
açılmaya 

başladığını inanıyorum.”

KONGRE ZAMANI
23. Dünya Enerji 

Kongre’sinde ele 
alınacak konulara ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulunan Frei, temanın ‘Yeni 
Ufukları Kucaklamak’ 
olarak belirlendiğini ve bu 
temanın enerjideki ciddi 
değişim ve dönüşümlere 
işaret ettiğini vurguladı.

Kongrenin yapılacağı 
dönemi, “kritik bir zaman” 
olarak nitelendiren 
Frei, 

“Dünyada piyasanın, 
politikaların, teknolojinin, 
risklerin, enerji arz ve 
talep merkezleri anlamında 
jeopolitik gelişmelerin, 
küresel olarak değişmekte 
olduğu bir dönemdeyiz” 
diye konuştu. Tüm 
bu alanların enerjide 
‘yeni ufuklar’ olarak 
tanımlanabileceğini 
anlatan Frei, “Bu kongre 
tüm bu değişimlere 
şahit olduğumuz bir 
zamanda gerçekleşiyor. 

Sürdürülebilir enerjinin 
geleceği için bu 
değişimler arasındaki 
belirli noktaları 
birleştirmemiz 
gerekecek. Bu 
yüzden bu kongrenin 
gerçekleştirilmesi için 
çok kritik bir zaman 
olduğuna inanıyoruz” 

dedi.

Türkiye ‘enerjide’ 
konumunu güçlendirdi
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Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ile 
Kocaeli Sanayi 

Odası’nın boya ve kimya 
alanında faaliyet gösteren 
sanayicileri, ortak konular 
için güçbirliği yaparak 
sektör için çözümleri 
kolaylaştırıyor.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın Kimyasal 
Ürünler Sanayi Meslek 
Komitesi, Boya, Vernik 
ve Kaplayıcı Maddeler 
Sanayi Meslek Komitesi ile 
Kocaeli Sanayi Odası’nın 
Boya ve Sanayi Gazları 
Sanayi Grubu, Temel 
Kimyasal Ürünler 
Sanayi 
Grubu 

ortaklaşa gerçekleştirdiği 
toplantıda; ÖTV ve teminat 
mektubu çözümlerinde 
yaşanan sorunlar, akredite 
laboratuvar ihtiyacı, kimya 
sektöründe proses güvenliği 
ve proses iyileştirmesi 
başta olmak üzere, Yerli 
Malı Tebliği, mevzuatlar 
ve meslek standartları 
konularını mercek altına 
aldı.

BAKANLIKLARLA 
TOPLANTILAR
Vergi 

müfettişlerinin 

solvent ithalatına yönelik 
olarak 2014 yılından bu 
yana yaptıkları denetimler 
sonucunda envanter 
oluşturulduğu bilgisini 
paylaşan sanayiciler, bu 
envanterin kullanılarak 
ÖTV ve teminat mektubu 
konusunda pozitif 
ayrımcılık yapılması 
gerektiğini savundu. 
Sanayiciler, bu konunun 
çözümü doğrultusunda 
EBSO, KSO ve İSO 
üyelerinin Maliye 

Bakanlığı ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 

Boya ve kimya sektöründe
ortak konular için ortak hareket

    EBSO
l İhsan Bilgiç
l Zafer Ergen
l Ahmet Tarık Pekel
l Muzaffer Gezer
l Ahmet Semiz
l İsmail Hakkı Metecan 
l Egemen Uçar

    KSO
l Melih Karakaş
l Mustafa Kenan Selçuk
l Hasan Şerefhan
l Selçuk Denizligil

Kimler katıldı?
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yetkilileriyle biraraya 
geleceği üst düzey 
katılımlı bir toplantı 
yapılması kararını 
aldı. Gümrüklerdeki 
muayene süreçlerinde, 
teminat uygulamalarında, 
bürokrasiden kaynaklanan 
mevzuat değişimlerinde ve 
tanktan çıkış sürelerinde 
yaşanan sorunlar da 
Bakanlıklarla yapılacak 
toplantıda gündeme 
getirilecek.

Kimya ve boya 
sanayicileri, SEVESO 
II (Avrupa Konseyi 
Tehlikeli Maddelerle İlgili 
Büyük Kaza Risklerinin 
Kontrolüne İlişkin Direktifi) 
kapsamında TÜBİTAK’tan 
“Kimya Sektöründe 
Proses Güvenliği ve 
Proses İyileştirmesi” adı 
altında hazırlanacak bir 
destek veya teşvik paketi 
oluşturmasını istedi. 
Kocaeli’nde SEVESO 
kapsamında kullanılacak 
ekipmanların yerli 
üretimlerini yapabilecek 
firmalar konusunda 

hazırlanan envanter 
çalışması toplantıda 
paylaşılırken, TSE’nin de 
bunları akredite edecek 
laboratuvar yatırımları için 
yol haritası çizebileceği 
görüşüldü.

MEVZUAT SAHA 
ANALIZI ILE 
HAZIRLANMALI
Mevzuat 

düzenlemelerinin kimya 
ve boya sektörü üzerindeki 
etkilerini de tartışan 
sanayiciler, “Mevzuatlar 
hazırlanırken saha etki 
analizi yapılmadığından 
sanayicilerin bunlara 
uyumu aşamasında maddi 
ve manevi sıkıntılar ortaya 
çıkıyor. Bu sıkıntıların 
giderilebilmesi için hangi 
düzeyde olursa olsun 
ilgili mevzuat çıkmadan 
önce saha etki analizi 
yapılmasında fayda 
var. Üniversite veya 
danışmanlık yardımı 
alınarak bu uygulamaların 
sahada sosyal olarak yol 
açabileceği sorunlar, hangi 

yatırımları yapılması 
gerektiği, kimlerin 
etkileneceği, ihracat ve 
ithalatı nasıl etkileyeceğinin 

analizi yapılmalı” 
görüşlerini ifade etti. 

EBSO ve KSO Meslek 
Komiteleri üyesi sanayiciler 
ayrıca, mevzuat taslakları 
oluşturulduktan sonra 
görüşe açılmasının son 
dakikalara kalmasının 
da süreç açısından sorun 
yarattığını dile getirirken, 
değişiklik önerilerinin 
etkili ve verimli olması 
için zamanlamaya dikkat 
edilmesini istedi.

Sanayiciler, ihalelerde 
yerli malına avantaj tanıyan 
yasal düzenlemelerle ilgili 
olarak Odaların birbirini 
desteklemesi kararını da 
aldı.

Kimya konusundaki 
meslek standartları 
konusunda görüşüldüğü 
ortak toplantıda ayrıca, 
EBSO raportörü tarafından 
TOBB’un kurduğu Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme 
Merkezleri A.Ş. 
(MEYBEM) ile mesleki 
yeterlilik belgelendirme ve 
sınav hizmetleri konusunda 
katılımcılar bilgilendirildi.

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ile 
Kocaeli Sanayi 
Odası’nın boya ve 
kimya sektöründe 
faaliyet gösteren 
sanayicileri, ortak 
toplantıda ÖTV ve 
teminat mektubu 
çözümleri için 
ilgili bakanlıklarla 
üst  düzey katılımlı 
toplantılar 
yapılması kararı 
alırken, mevzuatlar 
hazırlanmadan 
önce saha etki 
analizi yapılmasının 
uygulamada 
yaşanan sorunları en 
aza indirilebileceği 
konusunda da fikir 
birliğine vardı.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başka-
nı Salih Esen, açılış 

ve başkanlık sunuşlarında, 
olağandışı sayılacak bir 
ayı geride bıraktıklarını, 
mevcut durumda yaşanan 
sıkıntılar yetmiyormuş gibi, 
Temmuz ayı içerisinde 
Cumhuriyet tarihimizin 
en karanlık olaylarından 
birinin yaşandığını ve akıl 
almaz bir darbe girişimine 
tanık olduklarını söyledi. 
Ülkemizin, en uzun ve en 
ateşten gecelerinden birini 
yaşadığını, 15 Temmuz 
2016 Cuma akşamı, medya-
ya yansımaya başlayan ilk 
görüntüler neticesinde he-
nüz tam olarak ne olduğunu 
kavrayamamışken, sokak-
larda kaos yaratıldığını, 
birkaç saatlik süre zarfında, 
masum halkın üzerine ateş 
açılması, savaş uçakla-
rıyla TBMM’nin, kurum 

binalarının bombalanması 
gibi aklımızın ve mantığı-
mızın dahi algılayamadığı 
olayların başgösterdiğini, 
sonuçta, 200’ü aşkın vatan-
daşımızın şehit olduğunu, 
1000’i aşkın vatandaşımızın 
yaralandığını belirtti.

Yaşadığımız bu vahim 
olaylar karşısında, her 
şeyden önce demokrasimizi 
ortadan kaldırmaya çalışan 
çağdışı darbe girişimini 
lanetlediklerini, şehitle-
rimize Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar 
dilediğini belirten Esen, 
halkın iradesinin her şeyden 
önde olduğunu bir kez 
daha gördüklerini, Yüce 
Türk Milletinin sergilemiş 
olduğu kararlı tutumun, 
partilerimizin ortak bildiri-
sinin, Türkiye’nin yekvücut 
olmasının hainlere verilen 
en güzel cevap olduğunu, 
bu saldırıyı en kısa süre-

de savuşturan güvenlik 
güçlerimize de şükranlarını 
ilettiklerini söyledi. 

DERS ÇIKARILMALI
Salih Esen, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin, geçmi-
şinde yaşadığı ihtilallerle, 
darbenin ne demek olduğu-
nu derinlemesine tecrübe 
ederek, sonuçlarını her 
kesimce ağır bedellerle 
ödeyen bir ülke olduğunu, 
yaşanan bu vahim olaylar-
dan herkesin ders çıkarması 
gerektiğini belirtti. 

Ülkemizde yaşanan 
sıkıntıları her fırsatta dile 
getirerek, beklentilerini 
ilgili mercilere ilettiklerini, 
bunu yapmaya devam ede-
ceklerini ancak, artık her 
kesimin şapkasını önüne 
koyarak; herkesin kendi 
ideolojisine uygun bir 
gençlik ve kesim yarat-
mak istemesinin bu ülkeye 

yapılacak en büyük kötülük 
olduğunu ve sonucunun 
vatan hainliğine kadar uza-
nabildiğini görmesi gerek-
tiğini, bu nedenle, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yarınlara ışık 
tutan, laik, müreffeh ve 
modern bir ülke yaratma 
arzusunu benimsemiş, 
ilkelerini rehber edinmiş bir 
gençlik ve kesim etrafında 
buluşulmasının önem arz 
ettiğini, farklı ideolojilerin 
peşinden gitmenin, ülkemi-
zin enerjisini ve kaynakla-
rını heba etmek olduğunu, 
bu noktada, özellikle 
terörden toplumsal güven-
liğe, ekonomiden siyasete, 
kültür-sanattan bilime kadar 
hemen her alanda sıkıntılar 
yaşadığımızı, ülkemizin 
arzu ettiğimiz noktanın 
gerisinde olduğunu ifade 
etmek istediğini söyledi. 

Esen’den 
meclis 

temennileri
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DEMOKRASIDEN 
VAZGEÇEMEYIZ
Esen, her ne sıkıntı 

yaşarsak yaşayalım bunları 
demokrasiden vazgeçme-
den dile getirmemiz, 
demokrasinin öngördüğü 
şekilde eleştirilerin kabul 
görmesi, hak ve özgürlükle-
rin kısıtlanmaması gerekti-
ğini vurguladı.

Demokrasinin önemini 
çok daha iyi kavramamı-
zı sağlayan bu acı darbe 
girişimine kalkışanları 
bir kez daha lanetleyerek, 
hukuk çerçevesinde en ağır 
cezalara mahkûm edilme-
lerini temenni eden Esen, 
demokrasi düşmanı insanlar 
kadar, yaşanan karışıklığı 
fırsat bilip masumlar üze-
rinde linç girişimlerini ya-
panların ve şeriat provaları 
sergileyenlerin de cezasız 
kalmaması gerektiğini 
ifadeyle, bu anlamda olağa-
nüstü halin uygulanmasının 
böyle bir zamanda anlaşılır 
görülmekle birlikte, hukuk 
çerçevesi içerisinde, yaşam 
tarzının kısıtlanmadan 
yürütülmesi, gerek içerde 
gerekse dışarda ekonomik 
dinamiklerin bozulmama-
sının çok önemli olduğunu 
belirtti.

Esen, diğer taraftan 
terör belasının ülkemizi ve 
dünyayı kasıp kavurmaya 
devam ettiğini, en güvenli 
sandığımız alanlara bile, te-
röristlerin rahatlıkla sızabil-
diğini görmenin endişeleri 
arttırdığını ki en yakın ör-
neğini, dünyanın en güvenli 
ilk 5 havaalanı arasında 
sayılan İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleş-
tirilen saldırıda gözlemle-
diklerini ifadeyle, İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda ve 
Fransa’nın Nice kentinde 
gerçekleştirilen saldırılarda 
hayatını kaybeden masum 

sivillere ve güvenlik güç-
lerine başsağlığı, yaralılara 
acil şifalar diledi.

ULUSLARARASI 
SORUNLAR
EBSO Meclis Başkanı 

Esen, ülke gündemimizde 
mültecilere vatandaşlık 
verilmesi gibi çok önemli 
bir konu daha olduğunu, en 
başından beri hem insani, 
hem de mantık çerçevesin-
de konuyu ele aldıklarını, 
mültecilerin sokaklarda 
yatıp kalktığı ve zorlukla 
yaşam mücadelesi verdikle-
ri bir manzaranın her zaman 
karşısında olduklarını, özel-
likle hem onların hem de 
bizlerin ortak geleceğimizin 
güvenle tesis edilebilmesi 
açısından; sağlık, eğitim, 
hukuk gibi alanları kapsa-
yan geniş yelpazeli bir mül-
teci stratejisi benimsenmesi 
gerektiğini belirttiklerini, 
vatandaşlık verilmesi ko-
nusuna da yine aynı şekilde 
baktıklarını söyledi. Yapılan 
araştırmaların, ülkemizde 
bulunan mültecilerin üçte 
ikisinin çocuk yaşta oldu-
ğunu ve eğitimden yoksun 
olduklarını ortaya koydu-
ğunu, savaş yüzünden zaten 
ağır travma yaşamış ve 
eğitim almayan bir kitle-
nin gelecekte ne olacağını 
tahmin etmek çok da zor 
olmadığını, bugün yaşadık-
larımızın, gelecekte neler 
olabileceğini açıkça ortaya 
koyduğunu bu bağlamda, 
mutlak biçimde kapsamlı 
bir mülteci stratejisi oluş-
turulması gereğini bir kez 
daha vurgulamak istediğini 
söyledi.

Yaşadığımız tüm bu 
olayların hem ulusal hem 
de uluslararası yönden dört 
bir tarafımızda sorunlarla 
kuşatılmış durumda olduğu-
muzu gösterdiğini, Rusya 

ve İsrail ile gerçekleştirilen 
anlaşmalar başta olmak 
üzere, uluslararası ilişki-
lerde izlenmeye başlanan 
yeni ve yapıcı politikaların 
olumlu sonuçlarını göz-
lemlemeyi beklerken, son 
olaylardan sonra maalesef 
ülkemize yönelik algının, 
yine olumsuz hale gelme-
sine neden olduğunu, uzla-
şının yaygınlaştırılması, bir-
lik ve beraberliğin yeniden 
sağlanması için kendilerine 
büyük görevler düştüğünü, 
her ne yaşanırsa yaşansın, 
uzlaşmadan vazgeçmeme-
leri gerektiğini, zira modern 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
büyük bedeller ödenerek 
kurulduğunu, hiç kimsenin 
bu ülkeyi Ortaçağ karanlı-
ğına geri götürmeye hakkı 
olmadığını söyledi.

UZLAŞMA SÜRSÜN
Salih Esen, TBMM 

ortak bildirisi ile başla-
yan, tüm STK’larımızın 
ortak bildirileri ile de-
vam eden ve son olarak 
da her kesimden görüşü 
benimseyenlerin katıldığı 
demokrasi yürüyüşünün 

şerrin içinden çıkan hayrı 
görmemiz açısından çok 
ama çok önemli olduğunu, 
bu birlikteliğin, uzlaşmanın 
bugünde kalmaması sürek-
liliğini koruması gerektiğini 
ki Cumhurbaşkanı’nın parti 
liderleri ile görüşmesinin 
bu sürekliliğe katkı koyma-
sının en büyük temennileri 
olduğunu dile getirdi. Birlik 
ve beraberliği yeniden tesis 
etmeye çabaladığımız bu 
günlerin, ülkemizin işgal-
den kesin olarak kurtuluşu-
nu ve modern Cumhuriyeti-
mizin kuruluşunu sağlayan 
Lozan Barış Antlaşması’nın 
93. yıldönümüne denk 
gelmesini oldukça anlamlı 
bulduğunu, 15 Temmuz 
gecesi yaşanan tehlikede, 
çok önemli bir sınavdan 
geçen ve özgür basının gü-
cünü gösteren medyamızın, 
basın bayramını gönülden 
kutladığını ifade etti.

EBSO AILESI
1972-1982 yılla-

rı arasında Odamızda 
Meclis Üyeliği yapan Sefa 
Selgeçen’in vefat ettiğini 
dile getiren Esen, Merhuma 
Allah’tan rahmet ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı 
dileyerek, Meclisi saygı 
duruşuna davet etti.

Esen, Meclis Üyesi 
Osman Öz’ün babasının 
vefat ettiğini, Merhuma 
Allah’tan rahmet ailelerine 
ve yakınlarına başsağlığı 
dilediğini söyledi.

Dünyanın en büyük 
rüzgâr tribünü kanat fabri-
kasının Bergama Organize 
Sanayi Bölgesi’nde de 
yatırım yapmasında büyük 
emekleri geçen Bergama 
Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever’i tebrik 
ederek, ülkemize ve bölge-
mize hayırlı olmasını diledi.

EBSO Meclis 
Başkanı Salih 
Esen, Türkiye’de 
demokrasiyi 
ortadan kaldırmaya 
yönelik çağdışı 
darbe girişimini 
lanetlerken, 
geçmişte darbelerin 
sonuçlarını ağır 
bedellerle ödeyen 
bir ülke olarak 
yaşanan vahim 
olaylardan herkesin 
ders çıkarması 
gerektiğini belirtti.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 15 
Temmuz gecesi Ulu Önder 
Atatürk’ün emanet ettiği 
bağımsız, demokrat, cum-
huriyet rejimini yıkmak 
için kanlı bir oyunla karşı 
karşıya kaldığımız kötü bir 
gece yaşadığımızı, ülkemi-
zin göz bebeği Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin içindeki 
bazı hainler tarafından 
yapılan bu ihanet girişimini 
şiddetle, lanetle kınadığını, 
hukuk çerçevesinde en ağır 
şekilde cezalandırılma-
larını beklediğini söyle-
di. Yorgancılar, alçakça 
yapılan darbe girişimiyle, 
parlamenter sistem ve 

milletin iradesinin hedef 
alındığını, sonsuza kadar 
“darbeye hayır, parlamenter 
demokratik sisteme evet” 
demeye devam edeceklerini 
söyledi.

Yaşanan olayda başta 
Cumhurbaşkanımızın, 
Başbakanımızın, Bakan-
larımızın, muhalefet parti 
liderlerimizin, medyamızın, 
sivil toplum örgütü lider-
lerimizin ve en büyük güç 
halkımızın, tankların ve si-
lahların karşısında durarak 
darbe girişimini engelle-
diğini belirterek, hayatını 
kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil 
şifalar diledi. TBMM’ye 
yapılan saldırıya en güzel 
cevabın Meclis’te grubu 

bulunan dört siyasi partinin 
yayınladığı ortak bildiri ile 
verildiğini, ilk defa dört 
partinin siyasi görüşleri ne 
olursa olsun bir araya gele-
rek aynı deklarasyona imza 
attıklarını, aynı duyarlılığı 
sivil toplum kuruluşlarının 
da sergilediğini, böylesi 
günlerde birlik ve beraber-
lik mesajlarının zor günleri 
atlatma ve motivasyon 
açısından toplum üzerinde 
son derece önemli etki 
yarattığını belirtti.

Ender Yorgancılar, 
TOBB olarak 81 il’de aynı 
saatte ortak bildirinin Oda 
ve Borsa Yönetim Kurul-
larınca basın ile paylaşıldı-
ğını, “Demokrasi vazge-
çilmezimiz, milli irade 

Yorgancılar: Olağanüstü Hal 
ekonomiyi etkilemez

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar: 
“Biz olduk, bir 
olduk ve artık 
böyle olacağız. 
Normalleşme 
sürecine katkı
koyup ülkemizi 
hedeflerine 
ulaştıracağız. 
Güçlü demokrasi, 
hukukun üstünlüğü 
ve güçlü Türkiye 
için el ele vermeye 
mecburuz.”
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gücümüz, kardeşliğimiz 
geleceğimiz”  teması ile 
demokrasiye olan inancın 
tekrar dile getirildiğini 
söyledi. İlk günden bu yana 
halkımızın demokrasi nö-
betini ayakta alkışladıkları-
nı, ana muhalefet partisinin 
yapmış olduğu demokrasi 
yürüyüşüne İktidar Partisi 
olarak destek vererek tem-
silcilerinin, Meclis Başkan 
Vekilinin ve her görüşteki 
sendika ve halkın katılma-
sının ülkemizin geleceği 
adına bizleri umutlandıran 
önemli gelişmeler olduğu-
nu söyledi.

DEMOKRASI SINAVI
“Biz olduk. Bir olduk 

ve dik durduk artık böyle 
olacağız. Normalleşme 
sürecine katkı koyup, ülke-
mizi hedeflerine ulaştırmak 
için hep birlikte çalışaca-
ğız” ifadelerini kullanan 
Yorgancılar, Cumhurbaş-
kanımızın parti liderleri ile 
görüşmesinin bu anlamda 
son derece önemli olduğu-
nu, söz konusu ülke olunca, 
siyaseti bir kenara bırakıp 
ülke meselelerinin ön plana 
çıktığını ki Ulu Önder 
Atatürk’ün “Söz konusu 
vatansa, gerisi teferruattır” 
sözünün doğruluğuna bir 
kez daha şahit olduklarını 
belirtti. Yorgancılar, de-
mokrasinin, partiler üstü bir 
kavram, ülkemizin bekası 
ve milli iradenin temeli 
olduğunun unutulmaması 
gerektiğini, ortak değeri-
miz olan Türk Bayrağının 
gücü etrafında birleşmenin, 
yaralarımızı saracağını ve 
bizleri daha da güçlendi-
receğini, güçlü demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, milli 
irade ve güçlü bir Türkiye 
için el ele vermek zorunda 
olduğumuzu, halk tara-
fından karşılık görmeyen 

hiçbir girişimin başarılı 
olmayacağını, bu demok-
rasi sınavını da başarıyla 
atlattığımız için çok mutlu 
olmakla birlikte, bu nokta-
ya gelinmiş olmasından da 
ayrıca üzüntü duyduklarını 
vurguladı.

Dünyanın en güçlü 
ordularından biri olan TSK 
içindeki bu çeşit bir yapı-
lanmayı şiddetle kınadıkla-
rını vurgulayan Yorgancı-
lar, yapılanmanın dışındaki 
vatansever TSK mensupla-
rını ve polislerimizi verdik-
leri mücadeleden dolayı da 
ayrıca gönül dolusu tebrik 
ettiklerini belirtti. Yorgan-
cılar, tarihin bu ihaneti ve 
hainleri unutmayacağı gibi 
vatansever askerlerimizi 
ve polislerimizi de asla 
unutmayacağını, sağduyulu 
davranarak, TSK’nın yıpra-
tılmasına müsaade edilme-
mesi gerektiğini, bundan 
sonraki sürecin daha fazla 
önem taşıdığını, demokrasi 
sınavının ilk ayağını bir 
olarak, millet olarak başa-
rıyla verdiklerini ama sına-
vın ikinci ayağında bundan 
sonra atacağımız adımların 
çok daha önemli olduğu-
nu belirtti. Bu birliktelik 
ruhu içerisinde; hukukun 
üstünlüğünü temel alarak, 
demokrasimizi güçlendire-
rek, ülkemizin ve kurumla-
rımızın zarar gören itibarını 
onararak, kurumlarımızda 
liyakat esası alarak hedefle-
rimize doğru yol almamız 
gerektiğini dile getirdi.

AVRUPA’DA DA 
OHAL VAR
Ender Yorgancılar, 

son derece olağanüstü bir 
süreçten geçtiğimizi, böyle 
bir durumda olağanüstü hal 
ilan edilmesinin yargıla-
mamak gerektiğini zira 
ülke güvenliğinin sağlan-

ması adına böyle bir karar 
alındığının farkına varıl-
ması gerektiğini söyledi. 
OHAL kararının kişilerin 
yaşamını, ekonomiyi, ban-
kacılık sistemini, ihracat 
ve ithalatı yani günlük 
yaşantımızı etkileyen bir 
karar olmadığını, nitekim 
Fransa Nice’deki olaydan 
sonra alınan 3 aylık ola-
ğanüstü hal kararının 6 ay 
daha uzatıldığını, Almanya 
Münih’te meydana gelen 
olaydan sonra bölgede 
olağanüstü hal kararı alın-
dığını, Avrupa’da ülkeleri 
kendilerini tehdit eden 
teröre karşı olağanüstü hal 
kararı alıyorsa, ülkemizin 
geleceğini tehdit eden bir 
olaya karşı olağanüstü hal 
kararı alınmasını yargıla-
mamak gerektiğini söyledi.

“Yeni bir hikâye yaz-
mamız gerekiyor” ifadesini 
sürekli dile getirdiklerini, 
hükümet kanadının da 
“Türkiye özel sektörün 
yatırımları ile büyüyecek” 
açıklamasının yapıldığı göz 
önüne alındığında, bu ifa-
deleri gerçekleştirebilmek 
için eğitim reformu başta 
olmak üzere büyüme için 
gerekli reformların biran 
önce gerçekleştirilmesi, 
ülkemiz algısının yeni baş-
tan oluşturularak dünyaya 
duyurulması gerektiğini, 
bunun her Türk vatandaşı-
nın sorumluluğu olduğunu, 
demokrasinin olmadığı yer-
de huzurun, güvenin, eko-
nominin, millet bilincinin 
olmayacağının unutulma-
ması gerektiğini belirterek, 
“Bu ülke hepimizin, başka 
Türkiye yok” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, darbe 
meraklısı hainlerin he-
veslerini nasıl kursağında 
bıraktıysak, terör, şiddet 
sevdalısı canilerin de so-

nunun gelmesi gerektiğini, 
İslam alemi için kutsal olan 
günlerde dahi terör ey-
lemlerinin devam ettiğini, 
İstanbul Atatürk Havalima-
nı, Fransa Nice, Bangladeş 
Dakka, Irak Bağdat ve 
Almanya’nın Münih ken-
tinde masum vatandaşlara 
hain pusular kurulduğunu, 
ilk kez, ülkemizde yaşa-
nan bir terör saldırısının 
ardından ülkelerin acımızı 
paylaştığını, çünkü birebir 
yaşadıkları acıda empati 
yapar hale geldiklerini, 
Amsterdam’dan Kuveyt’e, 
Berlin’den Melbourne’a, 
Meksika’dan Gürcistan’a, 
kadar birçok ülkenin Türk 
Bayraklarını kendi sembol 
binalarında göstererek 
acımıza ortak olduklarını 
söyledi. Yorgancılar, daha 
öncede ifade ettiği üzere 
uluslararası bir güce ulaşan 
terör belasının yine ulusla-
rarası bir konsensüsle, bilgi 
paylaşımıyla, ortak akılla 
çözüleceğini dile getirmek 
istediğini, çünkü terörün 
ülkeleri değil tüm dünya-
yı ilgilendiren bir konu 
olduğunu söyledi. Başta 
demokrasi şehitlerimiz 
olmak üzere, hangi ülkede 
olursa olsun, dini, dili, ırkı 
ne olursa olsun, hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rah-
met, yaralılara acil şifalar 
diledi. 

ÜRETIME DEVAM
Yaşanan olaylardan 

sonra Merkez Bankası, 
Bankalar Birliği ve Baş-
bakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek’in toplantılar 
yaparak ekonominin önün-
deki dalgalanmanın en az 
seviyede gerçekleşmesiyle 
ilgili proaktif yaklaşımlarda 
bulunma kararları aldık-
larını, bu karar arasında; 
Merkez Bankası tarafından 



46

MECLİS

AĞUSTOS 2016

bankalara gerekli likidite-
nin limitsiz olarak sağlan-
ması, bankalar arası alınan 
gün içi likidite oranlarının 
sıfıra çekilmesi, Türk Lirası 
likidite sağlamak amacıyla 
ihtiyaç duyulması halinde 
bankalar tarafından limitsiz 
tutarda teminat, döviz 
deposu getirilmesine imkan 
sağlanması gibi konula-
rın yer aldığını belirtti. 
Yorgancılar, bu kararların 
alınması ve Başbakan Yar-
dımcısı Mehmet Şimşek’e 
dünyadaki büyük yatırımcı-
ların CEO’larıyla yaklaşık 
2.5 saat kadar görüşerek, 
Türkiye ekonomisindeki 
son durumu anlatıp eko-
nomimizde herhangi bir 
değişim olmayacağını dile 
getirerek, ikna edici konuş-
malar yapması dolayısıyla 
teşekkür etti.

Yorgancılar, yurt dışın-
da iş yaptığı bütün müşte-
rilerine mektup yazarak, 
OHAL kararının tamamen 
Türkiye Cumhuriyet’in-
de yaşayan vatandaşların 
güvenliği ile ilgili alındı-
ğını, ekonomiyi, üretimi, 
ihracatı ve ithalatı hiçbir 
şekilde etkilemeyeceğini 
yazıya döktüğünü belirtti. 
Yaşanan olayın karşısında 
nasıl birlikte dik durduy-
sak, bundan sonraki süreçte 
de dik durarak, üretmeye 
devam edeceklerini anlatan 
Yorgancılar, konuyla ilgili 
görüş ve önerilere hem 
odalar hem de TOBB 
olarak açık olduklarını 
söyledi.

Olaylardan sonra hızlı 
bir şekilde ilçe odalarını 
ziyaret ettiğini, burada yap-
tığı konuşmaları aynı şekil-
de oralarda da paylaştığını 
haber veren Yorgancılar, 
çünkü bir olmak, birlikte 
çözüm bulmak durumunda 
olduklarını söyledi.

Yorgancılar, Kızılay 
Ege Bölge Kan Merkezi 
Müdürü Gökay Gök’e 
de kan vermenin önemi, 
ihtiyacı konusunda yapmış 
olduğu açıklamaları için 
teşekkür etti.

YORGANCILAR 
KONULARI 
DEĞERLENDIRDI
EBSO Meclis Üyesi sa-

nayicilerin gündeme getir-
diği konuları değerlendiren 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Nedim Anbar 
ile aynı görüşleri dile 
getirdiklerini, yaşananları 
basından takip ettiklerinde 
tepkiyi üniformaya değil, 
bu davranışı sergileyenlere 
gösterdiklerini söyledi.

Mehmet 
Karahaliloğlu’nun ifade-
lerinin doğru olduğunu, 
darbe girişimi sonrasında 
halkın önce bakkallara, 
sonra akaryakıt istasyonla-
rına sonra da bankamatik-
lere akın ettiğini hatırlatan 
Yorgancılar, oysa alınabile-

cek benzinin kapasitesinin, 
çekilebilecek paranın sınırı-
nın belli olduğunu söyledi.

Yorgancılar, bir banka-
nın günlük operasyonla-
rına bakıldığında en fazla 
kaynak toplayabileceği 5 
enstrümanın bulunduğuna 

dikkat çekerken, sermayesi, 
yurtdışı sendikasyonları, 
elindeki mevduat oranları, 
bankalararası borçlanma ve 
Merkez Bankası fonunun 
bu 5 enstrüman olduğunu, 
yaşananların akabinde 
hükümetin bankalarla ilgili 
almış olduğu kararlar çok 
doğru olsa da asıl bundan 
sonra atılacak adımların 
önem teşkil ettiğini, nite-
kim Karahaliloğlu’nun dile 
getirdiği “piyasayla bilek 
güreşi yapılmaz” ifadesi-
nin çok doğru olduğunu 
söyledi. 

Ender Yorgancılar, 15 
Temmuz sonrasında yazılı 
ve görsel basında çıkan 
haberleri okuyup, dinle-
dikçe nasıl bir uçumumdan 
döndüğümüzü anladık-
larını, Anbar’ın bu olayı 
durdurabilecek tek kişinin 
T.C. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan olacağını 
hususunda haklı olduğunu 
belirterek, Türk Halkına 
geçmiş olsun dileklerini 
iletti.

“Türkiye çok güçlü 
bir devlet ve 
ekonomi yapısına 
sahiptir. O nedenle 
şimdi yeni bir 
hikaye yazmanın 
ve yeniden 
ayağa kalkmanın 
tam zamanıdır. 
Demokrasinin 
olmadığı yerde 
huzurun, güvenin, 
ekonominin, millet 
olma bilincinin 
olmayacağı 
unutulmamalıdır.”
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Nedim Anbar
TSK demokrasinin 
yanında
EBSO Meclis Üyesi Ne-

dim Anbar, 15 Temmuz’daki 
vahim ihanet olayı ile ilgili 
olarak Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yorgancılar’ın konuş-
masında Türk Silahlı Kuv-
vetleri içerisindeki tasvip 
etmedikleri yapıyı şiddetle 
kınadığını dile getirdiğini, 
ancak bu ifadenin sadece 
TSK içerisinde değil de 
devletin içerisindeki ihanet 
şebekesi olarak nitelendiril-
mesini daha doğru bulduğu-
nu, zira tutuklanan, gözaltına 
alınan, hakkında soruşturma 
yapılan ve de görevden el 
çektirilen kişilerin sayısı-
nın 50 bine yaklaştığını, 
bu rakamın içerisinde TSK 
mensuplarının sayısının 6 
bin civarında olduğunu, bu 
rakamın her gün değiştiğini, 

hepsinin suçlu olup olmadı-
ğının da net olarak bilinme-
diğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvet-
leri’ndeki subay sayısının 
40 bin civarında olduğunu, 
general- amiral sayısı yıllara 
göre değişiklik gösterse de 
310-360 arasında olduğunu, 
astsubay sayısının 100 bin 
civarında olduğunu, 250 
bine yakın uzman erbaş 
olduğunu, toplamda 650-700 
bin kişilik Türk Silahlı Kuv-
vetleri içerisinde yaklaşık 
yüzde 1’inin belki bu ihanet 
içerisinde yer aldığını dü-
şündüğünü söyledi. Anbar, 
2011 yılındaki Temmuz 
ya da Ağustos ayı Meclis 
toplantısında yaptığı konuş-
mada; Balyoz ve Ergenekon 
davalarında gözaltına alınan-
lara kumpas kurulduğunu 
dile getirdiğini, bunu yapan 
güçler olduğunu söylediğini 
ki bugün Ergenekon ve Bal-

yoz davaları ile mevkilerin-
den edilen askerlerin yerine 
gelenlerin tamamının 15 
Temmuz ihanetinin içinde 
yer aldığının ortaya çıktığını 
vurguladı.

Aynı şekilde askeri okul-
lara giriş sınav sorularının 
çalındığının iddia edildiği 
yıllarda askeri okullara 
girenlerin neredeyse tama-
mının da bu ihanette yer 
aldığını dile getiren Anbar, 
yaşananlar için “TSK içinde-
ki Atatürkçü komutanlar 
nasıl göremedi, engel olma-
dı?” denilebileceğini, ancak 
o komutanların her sene 
Yüksek Askeri Şura Toplan-
tılarından uzak tutulduğunu 
bu toplantılara girmelerinin 
engellendiğini ifade etti.

Nedim Anbar, donanma-
da çok üst düzey bir komuta-
nın devre arkadaşı olduğunu, 
yaşananların akabinde 
geçmiş olsun ziyaretine 

gittiğinde, tutuklanmış ami-
rallerden birinin eşi olduğu-
nu sonradan öğrendiği bir 
kadının 12-13 yaşlarında bir 
kız çocuğuyla hüngür hün-
gür ağlayarak içeri girdiğini, 
15 yıllık kocasının kendisine 
bile içinde bulunduğu du-
rumu yansıtmadığını, idam 
edilse dahi üzülmeyeceğini 
çünkü kendisini de kandır-
dığını söylediğini belirtti. 
Hain olarak nitelendirdik-
leri kişinin eşinin bile nasıl 
bir organizasyonun içinde 
olduğunu bilmezken komu-
tanların “nasıl bilmez?” diye 
suçlanmaması gerektiğini 
söyledi.

Bilindiği üzere iktida-
rı pek tasvip etmediğini, 
bununla ilgili görüşlerini de 
zaten meclis üyeleri ile pay-
laştığını ama bu darbe giri-
şimini T.C. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
haricinde kimsenin durdu-

Sanayicinin gündemi de 
darbe teşebbüsü
Türkiye’nin 15 Temmuz’da yaşadığı darbe 

teşebbüsü, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi’nin 
de ağırlıklı gündem maddesini oluşturdu. EBSO 

Meclis Salonu, günün anlamına uygun olarak Türk 
Bayrağı ve flamalarla süslenirken, toplantının açılında 
şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. EBSO Meclis 

Üyesi sanayiciler, darbe teşebbüsü ve sonrasında 
yaşananların Türk Milletinin birlik ve beraberliğini 
pekiştirdiğini vurgularken, ekonomi alanında da Merkez 
Bankası’nın olağanüstü hallerde olağanüstü kararlar 
almasını, bankaların da kredilerin mevduata oranında 
dikkatli davranması gerektiğini dile getirdi.  
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ramayacağını da net olarak 
dile getirmek istediğini, 
bundan sonraki temizlikte 
de çok büyük rol alacağına 
inandığını, belki ilerleyen 
süreçte kurunun yanında 
yaşın da yanabileceğini, zira 
bu sinsi yapının temizlenme-
sinin kolay olmadığını dile 
getiren Anbar, eski bir silahlı 
kuvvetler mensubu olarak 
TSK’nın her şeye rağmen 
daima demokrasinin yanında 
olduğunu bildiği için gönül-
lerin bu yönde rahat olun-
ması gerektiğini söyleyerek, 
Türk Milletine geçmiş olsun 
dileklerini iletti. 

Mustafa Sivridağ
Birlik olmalıyız
EBSO Meclis Üyesi 

Mustafa Sivridağ, yaklaşık 
iki ay önce Meclis kürsü-
sünden yaptığı talihsiz bir 
konuşma neticesinde çok 
eleştiri aldığını ama 15 
Temmuz olayı sonrasında 
yaptığı konuşmanın ne kadar 
doğru olduğunu bir kez daha 
anladığını söyledi.

Tüm milletçe seçilmiş 
bir hükümet yönetiminin al-
tında toplanılmasının kendisi 
için bir gurur kaynağı oldu-
ğunu, Rus uçağı düşürüldü-
ğünde “Başka Türkiye yok, 
hükümetimizin arkasında 
duralım. Çünkü dışarıda çok 
düşmanımız var” ifadelerini 
kullandığını ama ne yazık ki 
içerideki düşmanlarımızın 
daha fazla olduğunu dile 
getirdi. 15 Temmuz akşamı 
hayatını kaybedenleri, yara-
lananları, yıllarca verdikleri 
mücadeleyi anlatacaklarını 
söyleyen Sivridağ, Türk 
Ordusunun bu duruma 
düşmesinin kendisini çok 
üzdüğünü, ırkı, dini, dili ne 
olursa olsun tüm vatandaşla-
rın Türk Bayrağının altında 
toplanması, birlik olması 
gerektiğine inandığını, bu 

düşüncelerini işyerinde 
çalışanlara da aktardığını ve 
EBSO kürsüsünden de tüm 
gençlere, bayrak için, vatan 
için yaşamalarını önererek, 
Türk Halkına geçmiş olsun 
dileklerini iletti. 

Mehmet 
Karahaliloğlu
Piyasayla bilek 
güreşi olmaz
EBSO Meclis Üyesi 

Mehmet Karahaliloğlu, 
yaşadığımız olağanüstü 
günlerde başta Bakanımız 
Mehmet Şimşek olmak 
üzere birçok ekonomi kur-
maylarının olayın ekonomik 
boyutunu başarılı bir şekilde 
yönlendirdiklerini, başarısız 
gördüğü tek kurumun ise 
Merkez Bankası olduğu-
nu söyledi. Ülke geleceği 
adına ciddi sıkıntı yaşarken 
Merkez Bankası’nın yüzde 
25.05 puan faiz indirimi 
yaptığını, çünkü bu kararı 
daha önceden aldığını, oysa 
olağanüstü hallerde olağa-
nüstü durumlar uygulan-
ması gerektiğini ki doların 
yükselmesinin sebebinin de 
bir noktada bu faiz indirimi 
olduğunu, zira dış piyasa-
ların Merkez Bankası’nın 
yaşanan durumun farkında 
olmadığı yönünde endişeye 

düştüğünü ifade etti. 
Tüm dünyada bazı ban-

kalar hariç tüm bankaların 
kâr etmek için kurulduğunu, 
en büyük kârlarını kredi 
vererek sağladıklarını, kredi 
verebildikleri iki kaynakları 
olduğunu, birinin halktan 
mevduat toplamak, diğerinin 
dışarıdan aldıkları kredileri, 
kredi talep edenlere satmak 
olduğunu belirtti. Karahali-
loğlu, Türkiye’de kredilerin 
mevduata oranı yüzde 121’i 
aşmış bir durumdayken ya 
mevduatın özendirilmesi ya 
da mevduattan kredi veril-
mesi gerektiğini ama faizleri 
düşürmek uğruna halkın 
mevduata olan talebini kısıp 
harcama yapmaya özendiril-
mesinin çok yanlış olduğunu 
vurguladı.

Karahaliloğlu, yaşa-
nan olaylardan sonra dolar 
ve euroda artış yaşanın-
ca, Türkiye’de yerleşik 
Türk bankaları ve yabancı 
sermayeli olup da isimleri 
Türk olan bankaların yüzde 
100’ünün yurt dışından 
sağladıkları kredileri talep 
edenlere dağıttığı için, ya-
bancıların kredilerin ödenip 
ödenemeyeceği konusunda 
endişe yaşadıklarını, zira 
Türkiye’nin bu yıl sonuna 
kadar ödemesi gereken 
170 milyar dolar borcu 

olduğunu, buna yıl sonunda 
verilmesi gereken 30 milyar 
dolarlık ticari açığı da eklen-
diğinde 200 milyar dolarlık 
borcun ortaya çıktığını 
söyledi. İlerleyen süreçte 
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 
bankaların yurt dışından 
daha pahalıya borçlanmak 
zorunda kalacağını, çünkü 
risk primlerinin arttığını 
ifade etti.

Yaşanan zorlu süreçte 
Merkez Bankası’nın alması 
gereken çok derin önlemler 
varken maalesef gereğini 
yapamadığını, sadece “dış 
faiz indirimi yapıyorum” 
diyerek, süreci başarıyla yö-
netemediğini, risklerin halen 
devam ettiğini ki bir ülkenin 
yatırım yapılabilir seviyesine 
not veren Moody’s ile Fitch 
notumuzu düşürürse yatırım 
yapılabilir ülke seviyesinden 
çıkacağımızı, ülke Hazine 
kâğıtlarının yüzde 24’ünün 
yabancıların elinde oldu-
ğu göz önüne alındığında, 
kendi yasaları gereği bunları 
satıp yatırım yapılabilen 
ülke olmadığı için buradan 
çıkmak zorunda kalabilecek-
lerini, bunun da çok büyük 
bir baskı yaratabileceğini bu 
nedenle temkinli olmamız 
gerektiğini ifadeyle, “piya-
sayla bilek güreşi yapılmaz” 
dedi.

Nedim
Anbar

Mustafa
Sivridağ

Mehmet
Karahaliloğlu
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Türkiye Kızılayı 
Ege Bölge Kan 
Merkezi Müdürü 

Gökay Gök, 2005 yılında 
güvenli kan temini 
programının ülkemizde 
de başlatıldığını, çünkü 
gelişmiş dünya ülkelerinde 
hasta yakınlarının kan 
aramadığını, taşımadığını, 
para ile uğraşmadığını 
daha da önemlisi her türlü 
olağanüstü acil durumda 
hastanelerin ve bölge kan 
merkezi stoklarının dolu 
olduğunu söyledi. 2005 yılı 
öncesi ülkemizin bu konuda 
oldukça geride yer aldığını, 
kan ihtiyacı olduğunda 
çevremizdeki yakınlarımızı 
hastaneye götürdüğümüzü, 
bulunan kişinin her şeyi 
elverişli ise kan bağışının 
gerçekleştiğini, bağış 
gerçekleştikten sonra kanın 
ürünlerine ayrıldığını, 
gerekli testlerin yapıldığını, 
ancak bu testlerin 8 saat gibi 
bir süre aldığını ve geçen 
sürede hastanın kurtulma 
şansının kalmadığını 
belirtti. Modern ülkelerde 
her türlü olağanüstü 
durumda, stratejik sıvı 
olan kanı tedarik etmek 
ve hazırda bulundurmak 
gerektiğini, nitekim 
ülkemizdeki 15 Temmuz 
olaylarında 1-2 saat içinde 
hazırda kan bulunmasaydı 
şu an yaralanan sivil halk 
ve yaralanan güvenlik 
güçlerinin hayatta 
olamayacaklarını söyledi.

2005 yılında güvenli 
kan temini programının 
başlatılmasındaki amacın 
81 ile kan merkezi kurmak 
ve büyük illerde bölge kan 
merkezi açarak, illerde 
toplanan kanların özel 
kutularda, özel araçlar 

ile bölge kan merkezine 
getirilerek, burada gerekli 
testlerin yapılması 
olduğunu, şu anda Ege 
Bölgesi’nde 6 ildeki 134 
hastanenin kan tedarik 
sisteminin yönetildiğini, hiç 
kimsenin kan aramadığını 
söyledi. İzmir’de halen 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
ile Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanelerinin kan 
tedarikinin Türk Kızılayı 
Ege Bölge Müdürlüğü’ne 
devredilmediğini, bu 
hastanede yatan bir hastanın 
kan ihtiyacı olduğunda eski 
usul bir yakının bulunarak 
hastaneye götürülmesi 
gerektiğini belirtti. 
Manisa, Uşak, Denizli, 
Aydın, Muğla illerinin 
kan ihtiyacının tamamını 
gönüllü kan bağışçıları 
ile karşılayabilirken 
İzmir, İstanbul Ankara 
gibi büyük şehirlerin 
kan bağışçılarının kan 

ihtiyacını karşılayamadığını 
hatırlatan Gök, büyükşehir 
insanının zaman konusunun 
öncelikli bahanesi olduğunu 
ancak tüm gelişen dünya 
ülkelerinde aynı sıkıntının 
yaşandığını bu durumun 
sosyolojik bir konu 
olduğunu söyledi.

İlk kan merkezinin 
1957’de Ankara 
kurulduğunu hatırlatan 
Gök, 2005 yılına kadar 
Kızılay’ın doğru ve etkin 
yönetilmediği için kan 
bankacılığı konusunda 
geri kaldığını, hastanelerin 
de artan ihtiyacı 
karşılayabilmek adına 
kendi kan merkezlerini 
kurduklarını ama bir 
konuyu atladıklarını ki onun 
da hasta yakınlarından kan 
istemek olduğunu, dünyanın 
hiçbir ülkesinde bu şekilde 
bir uygulama yapılmadığını, 
kan bağışının, toplumsal 
dayanışma ile gerçekleşmesi 

Kızılay’dan kan bağışı çağrısı

Kan bağışının 
öneminin son 
olarak 15 Temmuz 
akşamı bir kez 
daha görüldüğünü 
belirten Kızılay Ege 
Bölge Kan Merkezi 
Müdürü Dr. Gökay 
Gök, “Eğer o gün
2 saat içinde 
binlerce ünite kan 
hazır olmasaydı 
binlerce insan şehit 
olacaktı. Her ilden 
kan temin ettiğimiz 
için can kaybı 
yaşanmadı” dedi.
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gerektiğini söyledi. Gök, 
Ege Bölge Kan Merkezi 
olarak, İzmir’deki iki 
üniversite hastanesi de dahil 
olmak üzere yüzde 100 
kan tedarikini karşılayan 
bölge kan merkezi olmak 
istediklerini, bunu da sadece 
İzmir halkının destekleri 
gerçekleştirebileceklerini 
söyledi.

SON TEKNOLOJI
Gökay Gök, 2005 

yılından sonra Kızılay’ın 
teknoloji, bina, donanım 
gibi enstrümanları 
değiştirmesi ile bilgi olarak 
da ileriye gidildiğini, 
şu anda Türkiye’de 17 
tane kan merkezi bölgesi 
olduğunu ancak Ege Bölge 
Kan Merkezi İzmir’in 
şu anda dünyada 7’nci 
sırada yer alan bir sağlık 
merkezi olduğunu, her 
şeyi ne kadar iyi seviye 
de yapmaya gayret etseler 
de kaynaklarının insan 
olduğunu, dolayısıyla 
ne kadar çok kan bağışı 
yapılırsa modern kan 
bankacılığı sistemini o 
denli iyi işletebileceklerini 
vurguladı. İzmir 
Bayraklı’daki kan 
merkezinin Avrupa’nın en 
modern 5’nci kan merkezi 
olduğunu, 2008 yılında 5 
milyon TL’ye yapıldığını, 
kullanılan teknolojinin 
şu anda dünya kan 
bankacılığında kullanılan 
son sistem olduğunu belirtti.

2005 yılında 60 bin 
ünite kan toplarken geçen 
yıl Ege Bölgesi’nde 
340 bin ünite kan bağışı 
topladıklarını bildiren 
Gök, illere göre kıyaslama 
yapıldığında en üst 
seviyelerde yer alınması 
Ege Bölgesi insanlarının 
aydın olmasına bağlansa 
da mutlak doğruluk payı 

olduğunu ama Kızılay 
olarak dağ köylerine 
bile giderek kendilerini 
tanıtmalarıyla da büyük 
ilgisi olduğunu söyledi. 
Gök, 10 yılda 1 milyon 
kişiye “Kan nedir, kanın 
görevi nedir, kan ile 
bulaşan hastalıklar nedir, 
korunma yolları nedir, 
Hepatit B-C, AIDS, Frengi 
nedir, sağlıklı toplum 
nasıl olmalıdır, neden kan 
vermelisiniz?” konularında 
bilgi aktardıklarını, Kızılay 
hakkında “Kızılay kanı para 
ile satıyor, kan verirken 
hastalık bulaşır, doğru 
yere gidiyor mu çöpe 
mi atılıyor” gibi yanlış 
bilgileri düzelttiklerini, 
üniversitelere, liselere, 
askeri birliklere tüm kamu 
kurum ve kuruluşlara 
giderek, doğru bilgileri 
aktararak bilinçli toplum 
yaratmaya çalıştıklarını 
vurguladı.

15 TEMMUZ’DA 
KANLAR IZMIR’DEN
Gökay Gök, Ege 

Bölgesi’nin yıllık kan 
ihtiyacının 400 bin ünite 
olduğunu ama 340 bin ünite 
kan toplayabildiklerini, 
60 bin ünite açıklarının 
bulunduğunu, bu farkı 
kan bağışçıları sayesinde 
tamamlayarak halkımızın 
kan arama sıkıntısını 
ortadan kaldırmak 
istediklerini dile getirdi. 
Kanın para ile güç ile 
bulamayacak stratejik 
sıvı olduğunu,  bugüne 
kadar ülkemizde yaşanan 
afetlerde, terör olaylarında 
ülke genelinde toplanan 
5 kanın 1 tanesinin Ege 
Bölgesi’nde toplandığını, 
kriz sırasında Başbakan’ın, 
Sağlık Bakanı’nın 
kendisini arayarak acil 
kan istediklerini, resmi 

sponsorları olan THY ile 
2 saat içerisinde kanın 
ihtiyaç duyulan bölgeye 
ulaştırıldığını, kendisinin 
aranmasının sebebinin 
ise Ege Bölgesi’nin 
stoklarının bulunması 
olduğunu, 15 Temmuz 
olaylarında yaralananlara 
Ege Bölgesi’nin kanlarının 
ulaştırıldığını belirtti. 
İstanbul ve Ankara’ya 
gönderdikleri kanlar 
nedeniyle şu an stoklarının 
boş olduğunu, bu stokları 
doldurmaya çalıştıklarını, 
herkesin yazlıkta olduğu 
temmuz ve ağustos 
aylarında kan bulmakta çok 
zorlandıklarını ifade etti.

İzmir’de 10 bin 
doktorun görev yaptığını, 
kanın önemini en çok bilen 
kişiler olmalarına rağmen 
sadece 219 tanesinin 
2015 yılında kan bağışı 
yaptığını, 19 doktorun 
zaten Kızılay’ın doktorları 
olduğunu ki 22 Kızılay 
doktorunun da çeşitli 
hastalıkları nedeniyle kan 
bağışlayamadığını ifade 
eden Gök, eczacıların, 
diş hekimlerinin, 
veterinerlerin, hâkimlerin, 
savcıların, öğretmenlerin 
kan bağışlayan kişiler 
arasında neredeyse yer 
almadığını, dolayısıyla kan 

vermenin eğitimle ilgili 
değil sosyolojik bir konu 
olduğunu söyledi.

Gök, kan bağışını 18 
yaşından gün almış 65 
yaşına kadar olan herkesin 
tok karnına, resimli TC 
Kimlik Belgesi ile müracaat 
ederek bağışlayabileceğini, 
erkeklerin yılda 4 kez, 
kadınların 3 kez kan 
bağışlayabileceğini ama 
aferiztrombositin haftada 2, 
yılda 24 kez verebildiğini 
zira lösemili çocuklara 
giden en zor bulunan kan 
örneği aferiztrombositin 
raf ömrünün 5 gün ile 
sınırlı olduğunu, kanın raf 
ömrünün 42 gün, plazmanın 
3 yıl olduğunu belirtti.

KÖK HÜCRE DE 
BAĞIŞLAYIN
Kök hücre ile ilgili 

bir proje oluşturduklarını 
bildiren Gök, Bakanlığın 
bu projeyi sahiplendiğini 
ki çok da iyi olduğunu, 
proje kapsamında kan 
verirken, 18-50 yaşları 
arasındaki herkesin “kök 
hücre bağışçısı olmak 
istiyorum” diyerek 
bir tüp kan verdiğini, 
bu tüpün Ankara’daki 
laboratuvarda incelemeye 
alındığını, lösemili bir 
çocuk ile genetik olarak 
bütün bilgiler tutarsa 
bağışçıdan 4 tüp daha kan 
istendiğini, bir daha test 
yapıldığını, eğer bütün 
genetik şifreler tutarsa 2 ay 
sonra aferiz kan bağışının 
gerçekleştirildiğini 
söyledi. Bir saat makinaya 
bağlanan bağışçının 
kanındaki trombosit yani 
kök hücrenin toplanarak 
lösemili çocuğun kemik 
iliğine enjekte edildiğini ve 
lösemili çocuğun yüzde 80 
hastalığından kurtulduğunu, 
eğer yüzde 20’lik kısımda 

“İzmir’e 190 bin 
ünite kan gerekiyor. 
Geçen yıl 125 bin 
ünite toplayabildik. 
Yaklaşık 15 bin ünite 
de çevre illerden 
geldi. Demek ki 
2015’te İzmir’de 50 
bin kişi sokaklarda 
kan aradı. Düzenli 
ve bilinçli bir şekilde 
kan vermek önemli.”
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kalınırsa o zaman ikinci 
aşamaya geçildiğini, 
iğne ucu ile biyopsi gibi 
çok küçük bir parçanın 
bağışçıdan alınarak lösemili 
çocuğa verilerek hastalıktan 
kurtulmasının sağlandığını 
vurgulayan Gök, insanların 
bilmediklerinden 
korktuklarını, aslında 
işlemlerin çok basit 
olduğunu belirtti. Kök 
hücre uygulamasında 
Türkiye genelinde 156 bin 
kişinin numune verdiğini, 
Ege Bölgesi’nin 21 bin 
numune ile rekor kırdığını, 
ülke genelinde 92 kişiye 
uygulama yapıldığı ve 
hastalıktan kurtulduklarını, 
Ege Bölgesi’nde 20 kişinin 
hayatının kurtulduğunu 
söyledi.

KANDAN ERKEN TEŞHIS
Gök, başkasının tıraş 

bıçağı, manikür pedikür 
veya diş hekimi aletlerinin 
kullanımı ve cinsel ilişki 
sonrasında kişilere bulaşan 
Hepatit B-C, AIDS, Frengi 
gibi hastalıkların ancak bir 
yıllık süre sonrasında test 
sonuçları elde edilirken artık 
nano teknoloji sayesinde 
20 günde hastalığın 
bulaşıp bulaşmadığının 
belirlenebildiğini, 180 
milyon TL ihale bedeli 
ile NAT teknolojisini 
kullanmaya başladıklarını, 
kan bağışı ile sadece 35 
dakika ayrılarak 3 kişinin 
hayatının kurtarılmasının 
mümkün olduğunu, 
herkesten desteklerini 
beklediklerini söyledi.

Yöneltilen sorulara 
yanıt veren Gök, Hepatit 
A geçirenlerin kan 
vermesinde herhangi bir 
sakınca bulunmadığını, 
Hepatit B ve C geçirmiş 
kişilerin ise hayatının hiçbir 
döneminde kan bağışında 

bulunamayacaklarını, 
şeker hastalarının da 
yaptıkları diyet ile şekerini 
düzenleyebiliyorsa kan 
bağışlayabildiklerini ama 
ilaç içiyor ve iğne oluyorsa 
kan bağışlayamadıklarını, 
çünkü kan verirken ani 
şeker komasına girme 
riskleri bulunduğunu 
söyledi.

Gök, şu an ehliyetlerde 
yazan kan gruplarının yüzde 
5’inin hatalı olduğunu, 
eskiden parmaktan alınan 
bir damla kan fayansa 
veya seruma iğne ile 
lanse ettirilerek kan grubu 
belirlenirken, şimdi jel 
santigrasyon denilen sistem 
ile sadece kan gruplarının 
değil 5 bine yakın alt 
grubun da belirlenebildiğini, 

bir kere Kızılay’a kan 
verildiğinde kişinin yüzde 
100 gerçek kan grubunun 
tespit edilip istenildiği 
zaman bilgilerin kişilere 
aktarılabildiğini söyledi.

HAYDI IZMIR…
İzmir’in yıllık kan 

ihtiyacının 190 bin ünite, 
bağışlanan kanın 125 
bin ünite olduğunu, şu 
anda kendi kan ihtiyacını 
karşılayamadığı için Dokuz 
Eylül Üniversitesi ve Ege 
Üniversitesi Hastanelerinin 
kan temininin Kızılay’da 
olmadığını, bu 
kadar modern şehrin 
insanlarında kan bağışı 
bilincinin, dayanışmanın 
oluşmamasının üzücü 
olduğunu, söyledi. Kızılay 

olarak 10 yıldır her ilçeye 
kurum kuruluşlara giderek 
bilgi aktarmaya insanları 
bilinçlendirmeye gayret 
ettiklerini, talep olduğu 
takdirde bütün firmalara 
giderek bilgi aktarımı 
yapabileceklerini, herkesten 
destek beklediklerini 
söyledi. Gök, Akdeniz 
Anemisi olan bir hastanın 
kan bağışlayamayacağı 
gibi, hastalık ileri düzeyde 
ise kan kullanmak zorunda 
olduğunu dile getirdi. Kan 
verenlerde tansiyondaki kan 
yağlarında geçici düzelme 
yaşandığını, yeni kan 
daha çok oksijen taşıdığı 
için kalp krizi riskinin 
azaldığını, yaşam süresinin 
uzadığını, vücut için de 
faydalı olduğunu sözlerine 
ekledi.
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Türkiye ekonomisi, 
Haziran ayında 4.94 
milyar dolar açık 

verdi.
Cari açık, uçak krizi 

sonrası Rusya ile gerginlik 
ve iç güvenlik endişeleri 
nedeniyle turizm gelirle-
rinde azalma ve dış ticaret 
açığındaki artışın etkisiyle 
Haziran’da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 54 artışla 
beklentilerin üzerinde 
4.94 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) 
verilerine göre, cari açık 
Ocak-Haziran döneminde 
19.06 milyar dolar olarak 
gerçekleşirken, 12 aylık 
kümülatif cari işlemler 
açığı Mayıs ayındaki 27.69 
milyar dolardan 29.42 mil-
yar dolara yükseldi.

Portföy yatırımlarında 
2016 yılı Haziran ayında 
996 milyon dolar, 2016 yılı 
Ocak-Haziran döneminde 
8.3 milyar dolarlık sermaye 
girişi yaşandı. Yılın ba-
şından beri zayıf bir seyir 
izleyen doğrudan yatırımlar 
2016 yılı Ocak-Haziran 
döneminde 2.3 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. Di-
ğer yatırımlarda, 2016 yılı 

Haziran ayında 
güçlü bir yükse-
lişle 8.9 milyar 
dolarlık sermaye 
girişi yaşandı. Bu 
çarpıcı sermaye 
girişinde, yurtiçi 
bankalarının 
yurtdışı banka-
larda tuttukları 
mevduatlarının 
azalması etkili 
oldu.

Rezerv var-
lıklar, 2016 yılı 
Haziran ayında 3.7 milyar 
dolara ve 2016 yılı Ocak-
Haziran döneminde 8.5 
milyar dolara ulaştı. 2016 
yılı Haziran ayında net hata 
ve noksan kaleminde ise, 
1.5 milyar dolar sermaye 
çıkışı kaydedildi.

TCMB açıklamasında 
cari açıktaki artışın neden-
lerine ilişkin, “Hizmetler 
dengesi fazlasının bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre 
1.23 milyar dolar azalarak 
1.19 milyar dolara düşmesi 
ve ödemeler dengesi tablo-
sundaki dış ticaret açığının 
326 milyon dolar artarak 
5.23 milyar dolara yüksel-
mesi etkili olmuştur. 

Ayrıca, birincil gelir 
dengesi açığı 165 milyon 

dolar artarak 997 milyon 
dolar olmuştur” denildi.

Cari denge Mayıs 
ayında 3.17 milyar dolar, 
geçen yılın Haziran ayında 
ise 3.22 milyar dolar açık 
vermişti.

Verinin ayrıntılarına 
bakıldığında hizmetler 
dengesi altında seyahat 
kaleminden kaynaklanan 
net gelirler, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 1.12 milyar 
dolar azalarak 1.07 milyar 
dolara geriledi. Parasal ol-
mayan altın kaleminde, bir 
önceki yılın Haziran ayında 
196 milyon dolar net ithalat 
gerçekleşmişken, bu yılın 
aynı ayında 269 milyon 
dolar net ihracat kaydedil-
di. Birincil gelir dengesi 
kalemi altında yatırım geli-

ri kaleminden kaynaklanan 
net çıkışlar, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 143 milyon 
dolar artarak 940 milyon 
dolar oldu.

Güncel OVP’ye göre 
cari açığın 2016 yılını 28.6 
milyar dolar ile tamamla-
ması beklenirken, bu rakam 
GSYH’nın yüzde 3.9’una 
denk geliyor.

TCMB verilerine göre 
doğrudan yatırımlardan 
kaynaklanan net girişler 
(net yükümlülük artışı), bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
267 milyon dolar azalarak 
271 milyon dolar oldu.

Net hata noksan ka-
leminde Haziran’da 1.53 
milyar dolar çıkış, ilk altı 
ayda ise 1.63 milyar dolar-
lık giriş görüldü.

Cari açık beklentileri aştı

(Milyon Dolar)
Haziran 12 Aylık

Kümülatif
2016

2015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI -3.216 -4.942 -29.416
SERMAYE HESABI 0 0 -5
FİNANS HESABI -4.321 -6.475 -27.010
       Doğrudan Yatırımlar (net) -538 -271 -8.880
       Portföy Yatırımlar (net) 678 -996 3.372
       Diğer Yatırımlar (net) -3.678 -8.889 -22.681
       Rezerv Varlıklar (net) -783 3.681 1.179
Net Hata ve Noksan -1.105 -1.533 2.411
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KPMG Türkiye, yeni 
sanayi devrimine 
“yönetim katın-

dan” baktı. Katma değerli 
tüm iş segmentlerinin ve 
değer zincirinin tamamının 
dijitalleşme ile entegre 
edilmesi anlamına gelen 
Sanayi 4.0, “geleceğin fab-
rikasında” bilgi ve iletişim 
teknolojisi ile otomasyon 
teknolojisinin üretim aşa-
masında bir araya getiril-
mesini öngörüyor. Ar-Ge, 
satış kanalları, tedarikçiler, 
orijinal ekipman üreticileri 
ve müşteriler gibi üretim 
dışında kalan tüm alt sis-
temleri, tek çatı altında top-
lamayı amaçlayan Sanayi 
4.0 ürün geliştirme, imalat, 
lojistik ve sistemlerinin 
entegre ediyor. Bu değişim, 
şirketlerin yönetim katını 
da yeniden yapılandırı-
yor. Çünkü şirketler için 
temel bir konu olan Sanayi 
4.0, yönetim seviyesinin 
değişiklik ve dönüşüm 
süreçlerini bir araya getirip 
yeniden düzenlemeyi ge-

rektiriyor. KPMG Türkiye 
Yönetim Danışmanlığı 
Hizmetleri’nden Gençer 
Keser, bu dönüşüm içinde 
şirketlerin yönetim kade-
mesinin ajandasında neler 
olması gerektiğini sıraladı:

CEO GÜNDEMI
CEO, girişimci olarak 

yönettiği şirkete dönük 
pazar taleplerini anlar. 
CEO’lar Sanayi 4.0’ın 
gerçekleştirilmesi fikri-
nin önderi olarak faaliyet 
göstermelidir. Bunun için 
pazar geliştirmeden ürün 
tanımına ve üretim strate-
jilerinden, esnek teslimat 
sistemlerine kadar tüm 
kısmi alanlarda çeşitli yet-
kinlikler gerekir. Bunların 
tümünde “müşteri isteğinin 
hakimiyeti” ve paydaş 
haklarının yerine getiril-
mesi geçerlidir. Sanayi 4.0 
stratejisinin geliştirilmesi, 
şirket yapılarının yeniden 
düzenlenmesi, yatırım 
planlarının oluşturulması, 
teknolojilerin değerlendiril-

mesi ve iyileştirme potan-
siyelinin gerçekleştirilmesi 
CEO gündeminin önemli 
noktalarıdır.

COO’LARIN GÜNDEMI 
COO, şirketi üretkenlik 

ve verimlilik kriterlerine 
göre yönetir. Şirketin değer 
ağındaki satın alma ve 
tedarik zinciri COO’ların 
sorumluluğundadır. COO, 
operasyonel mükemmellik, 
ürün ve servis portföyünün 
kalitesinin ve rekabet gücü-
nün sağlanması, üretkenli-
ğin artırılması ve karlı bir 
büyümenin sağlanması için 
sistemlerin geliştirilmesi 
ve uygulamaya konulması, 
Sanayi 4.0 stratejisinin ope-
rasyonelleştirilmesi, Sanayi 
4.0 için şirket düzlemine 
uyarlanmış proje yöneti-
minin koordinasyonunu 
sağlamalıdır.

CFO’LARIN GÜNDEMI 
CFO gündeminde 

finansal kontrol ve risk 
yönetimi en üst sırada yer 

alır. Geleceği uyumlu bir 
ürün portföyünün geliştiril-
mesi ve yenilik de önemli 
rol oynar. Kendi “Sanayi 
4.0 uyumlu” ürün ve servis 
portföyü, ve gerekli üretim 
teknolojileri için strate-
jik yatırım planlaması, 
sermaye ihtiyacı planla-
ması, üretkenlik artışının 
ölçülmesi için araçların 
ve enstrümanların gelişti-
rilmesi, entegre ve devam 
eden yönetim planlaması, 
uyum taleplerinin yerine 
getirilmesinin sağlanması 
CFO gündeminde olması 
gereken konular.

CIO’LARIN GÜNDEMI 
CIO, şirketin dijital-

leştirilmesini sağlar. Bu 
arada tüm gerçek ticari 
süreçler dijital olarak BT 
sistemlerinde gösterilmeli 
ve birbiriyle ağ bağlantısı 
yapılmalıdır. CIO’nun ana 
görevlerinden biri birçok 
yerleşik (kapalı) sistem ve 
uygulamaları şirket ağının 
içinde bütünleşik ve işleyen 

Yönetim katı 
Sanayi 4.0’a hazır mı?
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bir sistem haline getir-
mektir. Fiziksel güvenlik 
ve Sanayi 4.0’ın dışarıdan 
yetkisiz erişimlere karşı 
korunması, BT sistemle-
rinin mevcudiyetinin ve 
yaygınlığının sağlanması, 
verilere / hizmetlere yetki-
siz erişimlere karşı koruma 
(ağ güvenliği), enerji 
etkinliği ve tesisin görün-
meyen riskleri (Örneğin 
çevre zararları) gündemini 
oluşturur. 

CHRO’LARIN GÜNDEMI
Sanayi 4.0 ile 

bağlantılı olarak özellikle 
yeni organizasyon 
yapısına göre uyarlanmış 
personel ve fonksiyon 
stratejisi, stratejik 
personel (görevlendirme) 
planlaması, personel 
gelişimi, ücret ve teşvik 
sistemleri gibi İK konuları 
CHRO için önem taşır. 
Ayrıca işletme, süreç, 
vergi ve yasa ile ilgili İK 
dönüşüm projeleri soruları 
cevaplandırılmalıdır.

CLO’LARIN GÜNDEMI
 Hukuk dwepartmanı 

Sanayi 4.0 kapsamında 
yüksek sorumluluk 
risklerini ve şirkete 
ait korunma haklarını 
yönetmelidir. Ayrıca 
tedarikçi ve müşteri 
ilişkilerinde Sanayi 
4.0’dan kaynaklanan 
değişiklikler, yasal 
yapı ve ilgili sözleşme 
ilişkilerinin içerikleri göz 
önüne alındığında fikir 
değişikliğini gerektirir. 
CLO, stratejik bir IP ve 
teknik bilgi yönetimi 
sisteminin uygulamaya 
konulması, veri koruma 
ve BT güvenlik taslağının 
kontrolü, mevcut sözleşme 
ilişkilerinin uyarlanması 
gibi başlıkları gündeme 
almalıdır.

Bankacılık sektöründe 2018 yılında 
Nesnelerin İnterneti alanında 
yapılacak yıllık harcamaların bu 

seneye göre yüzde 31 artarak, 153 
milyar doları bulması bekleniyor. Yüksek 
teknoloji dışında bu alana yatırım yapan 
sektörler arasında ise bankacılık, tüm 
diğer sektörlerin önünde yer alıyor. 
Dünyada bankacılık sektörünü de etkisi 
altına almaya başlayan Nesnelerin 
İnterneti kapsamında Bluetooth temelli 
çalışan Beacon’ların bankacılık deneyimini 
tamamen değiştirdiğini belirten Blesh 
CEO’su Devrim Sönmez, Bluetooth 
teknolojisiyle çalışan Beacon’ların 
bankacılık sektöründe nasıl bir değişime 
katkı sağlayacağını ilginç örneklerle 
açıkladı.

ŞUBEYE GIRMEDEN ALINAN DIJITAL 
SIRA NUMARASI VE SIZI TANIYAN 
ATM’LER
Banka şubesine girdiğinizde, akıllı 

cihazınızdaki mobil bankacılık uygulaması 
ile sensörler sizin orada olduğunuzu 
anlayacak ve sıra numarasını size 
bildirim olarak iletecek. Yani kioskları 
tuşlayıp kağıt çıktı üzerinde numara 
almak gerekmeyecek artık. Ya da banka 
şubesi içinde ve çevresinde izniniz ve 
ihtiyaçlarınız kapsamında size özel 
kampanyaları telefonunuzdan anında 
alabileceksiniz. Mobil uygulamadan 
yapılabilmeye başlayan işlemler için de 
şubede bildirim alıp işleminizi telefondan 
yaparak zaman kazanabileceksiniz. 
ATM’lere kurulan sensörler de sizin 
yaklaştığınızı anlayıp ATM başına 
geldiğinizde sizinle iletişim kurabilecek, 
ATM’de dakikalarca işlem yapmakla 
uğraşmadan hızlı biçimde saniyeler içinde 
paranızı çekebileceksiniz.

BANKACILIKTA 3 DIKKAT ÇEKEN 
YENI BEACON UYGULAMASI
Genel olarak duvara takılabilen 

beacon cihazlarının yanı sıra yeni beacon 
formatları Nesnelerin İnterneti uygulama-
larını daha ulaşabilir kılıyor ve daha çok 
nesneyi akıllandırıyor. Bu kapsamda yeni 
üç beacon formatı dikkat çekiyor.

USB BEACON
Pil gerektirmeyen USB formatındaki 

beacon cihazları, ATM’lere, POS makine-
lerine veya kasalara entegre edilebiliyor. 
ATM’lere entegre edildiğinde kullancı akıllı 
cihazı ile yaklaştığında ATM onu tanıyabi-
lecek ve kişiye özel fırsatlar sunabilecek. 
POS cihazları ve kasalara entegrasyon 
ise hem mobil ödeme hem de kampan-
ya iletişimi için bankalar adına önemli 
bir potansiyel taşıyor. Kolayca entegre 
edilebilen USB beacon’lar ile bankaların 
müşterilerinin konuma özel davranışlarını 
inceleyerek veri analizi yapabilecek. Bu 
da daha da kişiselleştirilmiş kampanya ve 
fırsatların önünü açacak.

KART BEACON
Kart şeklindeki beacon’lar cüzdanda 

taşınabiliyor veya yaka kartı gibi kullanı-
labiliyor. Personel takibi için kullanılmaya 
başlayan bu beacon’lar, bankacılık ürünle-
rine entegre edilerek şube ziyareti yapan 
müşterilerle iletişim kurabiliyor.

BEACON ANAHTARLIKLARI
Anahtarlık şeklindeki beacon’lar ban-

kaların özel müşterileriyle daha yakın-
dan iletişim kurmasını sağlayacak. Aynı 
zamanda mobil bankacılık uygulamala-
rının da kullanımını artıracak özelliklere 
sahip bu formatlar daha fazla kullanıcının 
hayatında olacak.

Bankacılıkta Beacon devrimi
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Ar-Ge veya tasarım 
merkezlerinin vergi 
yükünü hafiflete-

cek yeni düzenleme hayata 
geçiriliyor.

Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığının, “Araştır-
ma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklen-
mesine İlişkin Uygulama 
ve Denetim Yönetmeliği”, 
Resmi Gazete’de yayım-
landı. Yönetmelik, Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı Kurulma-
sı Hakkındaki Kanuna göre 
kurulan teknoloji mer-
kezleri (teknoloji merkezi 
işletmeleri), Türkiye’deki 
Ar-Ge merkezleri ile tasarım 
merkezleri, Ar-Ge ve yenilik 
projeleri, tasarım projeleri, 
rekabet öncesi iş birliği 
projeleri ile teknogirişim 
sermayesine ilişkin des-
tek ve teşviklere yönelik 
uygulama, denetim usul ve 
esaslarını kapsıyor.

Teknoloji merkezi işlet-
melerinde, Ar-Ge merkezle-
rinde, kamu kurum ve kuru-
luşlarıyla kanunla kurulan, 
teknoloji geliştirme projesi 
anlaşmaları kapsamında 
uluslararası kurumlardan, 
kamu kurum ve kuruluş-
larından Ar-Ge projelerini 
desteklemek amacıyla fon, 
kredi kullanan vakıflar tara-
fından veya uluslararası fon-
larca desteklenen Ar-Ge ve 
yenilik projelerinde, rekabet 
öncesi iş birliği projelerinde 
ve teknogirişim sermaye 
desteklerinden yararlanan-
larca gerçekleştirilen Ar-Ge 
ve yenilik harcamalarının 

tamamıyla kanun kapsamın-
daki kurum ve kuruluşlar ta-
rafından desteklenen tasarım 
projelerinde ve tasarım mer-
kezlerinde gerçekleştirilen 
sınırlı tasarım harcamaları-
nın tamamı kurum ve ticari 
kazancın tespitinde indirim 
konusu yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nca be-
lirlenen kriterleri haiz Ar-Ge 
veya tasarım merkezlerinde, 
ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge 
ve yenilik veya tasarım har-
camalarının, bir önceki yıla 
göre artışının yüzde 50’sine 
kadarı da anılan esaslar 
dahilinde indirim konusu 
edilebilecek.

GELIR VERGISI 
STOPAJI TEŞVIKI 
Teknoloji merkezi işlet-

melerinde, Ar-Ge merkezle-
rinde, kamu kurum ve kuru-
luşlarıyla kanunla kurulan, 
teknoloji geliştirme projesi 
anlaşmaları kapsamında 

uluslararası kurumlardan ya 
da kamu kurum ve kuru-
luşlarından Ar-Ge, yenilik 
veya tasarım projelerini 
desteklemek amacıyla fon 
veya kredi kullanan vakıflar 
tarafından veya uluslararası 
fonlarca desteklenen ya 
da TÜBİTAK tarafından 
yürütülen Ar-Ge ve yenilik 
projeleriyle rekabet öncesi 
iş birliği projelerinde ve 
teknogirişim sermaye 
desteklerinden yararlanan 
işletmelerde çalışan Ar-Ge 
ve destek personeliyle, 
kanun kapsamındaki kurum 
ve kuruluşlar tarafından 
desteklenen tasarım proje-
lerinde ve merkezlerinde 
çalışan, tasarım ve destek 
personelinin, bu çalışmaları 
karşılığında elde ettikleri 
ücretlerinin doktoralılar ile 
temel bilimler alanlarından 
birinde en az yüksek lisans 
derecesine sahip olanlar 
için yüzde 95’i, yüksek 

lisanslılar ile temel bilimler 
alanlarından birinde lisans 
derecesine sahip olanlar için 
yüzde 90’ı ve diğerleri için 
yüzde 80’i gelir vergisinden 
müstesna olacak.

Ar-Ge, tasarım ve destek 
personelinin ücretlerine iliş-
kin teşvik, Gelir Vergisi Ka-
nununun ilgili maddesinde 
yer alan düzenlemeye göre, 
31 Aralık 2023 tarihine ka-
dar vergiden muaf tutulması 
yerine, muhtasar beyanname 
üzerinden tahakkuk eden 
vergiden asgari geçim in-
dirimi uygulandıktan sonra 
terkin edilerek uygulanacak.

Gelir vergisi stopajı teş-
vikinin hesaplanmasında, bu 
kapsamdaki personelin fiilen 
Ar-Ge, yenilik veya tasarım 
faaliyetlerine ayırdıkları 
zamanın toplam çalışma 
zamanına oranı dikkate alı-
nacak. Tam zamanlı olarak 
çalışanların hak kazanılmış 
hafta tatili ve yıllık ücret-

Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
harcamasına vergi indirimi
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li izin süreleri ile Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanunda belir-
tilen tatil günlerine isabet 
eden ücretler de teşvik kap-
samında değerlendirilecek. 
Haftalık 45 saatin üzerinde-
ki ve ek çalışma sürelerine 
ilişkin ücretler bu teşvikten 
faydalanamayacak.

Söz konusu teşvikten 
yararlanacak destek perso-
nelinin tam zaman eşdeğeri 
sayısı, toplam tam zaman 
eşdeğer Ar-Ge veya tasarım 
personeli sayısının yüzde 
10’unu aşamayacak.

SIGORTA PRIMI 
DESTEĞI
Kamu personeli hariç 

olmak üzere, teknoloji 
merkezi işletmelerinde, 
Ar-Ge merkezlerinde, kamu 
kurum ve kuruluşlarıy-
la kanunla kurulan veya 
teknoloji geliştirme projesi 
anlaşmaları kapsamında 
uluslararası kurumlardan ya 
da kamu kurum ve kuruluş-
larından Ar-Ge projelerini 
desteklemek amacıyla fon 
veya kredi kullanan vakıflar 
tarafından veya uluslararası 
fonlarca desteklenen ya 
da TÜBİTAK tarafından 
yürütülen Ar-Ge ve yeni-
lik projelerinde, rekabet 
öncesi iş birliği projelerinde 
ve teknogirişim sermaye 
desteklerinden yararlanan 
işletmelerde çalışan Ar-Ge 
personeli ile destek perso-
nelinin, belirlenen kurum 
ve kuruluşlar tarafından 
desteklenen tasarım proje-
lerinde ve tasarım merkez-
lerinde çalışan tasarım ve 
destek personelinin, kanun 
kapsamındaki faaliyetleri 
karşılığında elde ettikleri 
ücretleri üzerinden hesap-
lanan sigorta primi işveren 
hissesinin yarısı, ücreti gelir 
vergisinden istisna tutulmuş 

personelin gelir vergisi istis-
nasının uygulandığı sürece 
gelir vergisinden istisna 
tutulan ücretleri üzerinden 
hesaplanan sigorta primi 
işveren hissesinin yarısı, 
Maliye Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşı-
lanacak.

Sigorta primi işveren 
hissesi desteğinden yararla-
nacak destek personelinin 
tam zaman eşdeğer sayısı 
toplam tam zaman eşdeğer 
Ar-Ge veya tasarım perso-
neli sayısının yüzde 10’unu 
geçemeyecek.

Kapsama giren perso-
nelin Ar-Ge, yenilik veya 
tasarım faaliyetleriyle ilgili 
çalışmalarının haftalık 45 
saati doldurması halinde 
çalışılan haftaya ilişkin hafta 
tatili, sigorta primi işveren 
hissesi desteği uygulamasın-
da dikkate alınacak.

DAMGA VE GÜMRÜK 
VERGISI ISTISNASI
Kanun kapsamındaki 

her türlü Ar-Ge ve yeni-
lik faaliyetleriyle tasarım 
faaliyetlerine ilişkin olarak 
düzenlenen kağıtlar damga 
vergisinden muaf tutulacak.

Ar-Ge ve yenilik veya 
tasarım faaliyetlerinde 
istihdam edilen personele 
mahsus görevleriyle ilgili 
olarak yapılan ücret ödeme-
leri nedeniyle düzenlenen 
kağıtlar ile kanun kapsa-
mına giren sigortalılar için 
düzenlenecek aylık prim ve 
hizmet belgeleri için damga 
vergisi alınmayacak.

Kanun kapsamında 
yürütülen Ar-Ge, yenilik ve 
tasarım projeleriyle ilgili 
araştırmalarda kullanılmak 
üzere ithal edilen eşya, 
gümrük vergisi ve her türlü 
fondan, bu kapsamda dü-
zenlenen kağıtlar ve yapılan 
işlemler damga vergisi ve 

harçtan muaf olacak.
Ar-Ge merkezi, tasarım 

merkezi ve rekabet öncesi iş 
birliği projelerinin değerlen-
dirme ve denetimi, 5 üyeden 
oluşan Değerlendirme ve 
Denetim Komisyonu tara-
fından yapılacak.

Bakanlıkça ilan edilen 
teknoloji alanlarında yer 
alan rekabet öncesi iş birliği 
projeleri destek kapsamında 
değerlendirilecek. Rekabet 
öncesi iş birliği projelerin-
de birden fazla kuruluşun 
yer alması zorunlu olacak. 
Her bir rekabet öncesi iş 
birliği proje bütçesinin en 
fazla yüzde 50’sine kadarlık 
kısmı, bakanlık bütçesine 
konulan ödenekle sınırlı 
olmak üzere geri ödemesiz 
olarak desteklenebilecek.

TEKNOGIRIŞIM 
SERMAYESI DESTEĞI
Teknogirişim sermayesi 

desteğine, örgün öğrenim 
veren üniversitelerin herhan-
gi bir lisans programından 1 
yıl içinde mezun olabilecek 
durumdaki öğrenci, yüksek 
lisans veya doktora öğrenci-
si ya da lisans, yüksek lisans 
veya doktora derecelerinden 
birini ön başvuru tarihinden 
en çok 10 yıl önce almış 
kişiler başvurabilecek. 
Destekten faydalananlara, 
projelerinin finansmanında 
kullanılmak üzere gelir ve 
kurumlar vergisi mükel-
lefleri tarafından sağlanan 
sermaye desteklerinin beyan 

edilen gelirin veya kurum 
kazancının yüzde 10’unu 
ve öz sermayenin yüzde 
20’sini aşmayan kısmı, Gelir 
Vergisi Kanunu uyarınca 
beyan edilen gelirin ve Ku-
rumlar Vergisi Kanununun 
ilgili maddesine göre kurum 
kazancının tespitinde indi-
rim konusu yapılabilecek. 
İndirim konusu yapılacak 
tutar, yıllık olarak 500 bin 
lirayı aşamayacak.

Kanun hükümlerinin 
ihlali veya destek ve teşvik 
unsurlarının amacı dışında 
kullanılması durumunda, za-
manında tahakkuk ettirilme-
miş vergiler yönünden vergi 
ziyası doğmuş sayılacak ve 
ziyana uğratılmış vergiler 
gecikme faizi ve vergi zi-
yası cezasıyla birlikte tahsil 
edilecek. Sağlanan vergi 
dışı destekler ise Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hüküm-
lerine göre ve gecikme 
zammıyla alınacak.

ÜÇÜNCÜ KIŞILERE 
AKTARILAMAYACAK
Destek ve teşvik uygu-

lamalarına yönelik olarak 
yapılan başvuruların değer-
lendirme ve izleme süreçle-
riyle denetim faaliyetlerinde 
görev alan kişilere sunulan 
bilgi ve belgeler, işletmeye 
ait “ticari gizli bilgi” veya 
“hizmete özel bilgi” olarak 
kabul edilecek ve üçüncü 
kişilere aktarılamayacak.

1 MART 2016’DAN 
GEÇERLI
Yönetmelikle, 31 Tem-

muz 2008 tarihli ve 26953 
sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesine İlişkin 
Uygulama ve Denetim 
Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırıldı.

Ar-Ge ve yenilik 
harcamalarının 
tamamı, Gelir 
ile Kurumlar 
Vergisi kazancının 
tespitinde indirim 
konusu yapılacak.
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Çipura balığı (Sparus 
Aurata), Sparidae 
familyasına ait 

bir tür olup, ülkemizdeki 
yaşam alanları yaygın 
olarak Güney sahilleri ve 
Ege kıyılarıdır.

Avrupa’dan Amerika’ya 
kadar birçok kıtada 
lezzet ve kalitesini 
kanıtlayan Ege çipurası 
ülkemizde de sofraların 
vazgeçilmezleri arasında 
yer alıyor. Latincesi 
‘Sparus Aurata’ olan çipura 
balığı, Ege Bölgesi’nde 
oldukça yaygın olarak 
üretilip, tüketiliyor. M.Ö. 
V. yüzyıllarda Roma’da 
keşfedilerek tüketilmeye 
başlanan Ege çipurası, 
günümüze kadar birçok 
mitolojik eserin ana teması 
olarak da yazarlara ilham 
kaynağı oluyor. Ege 
çipurası, Türk Osmanlı 
mutfağından Sefarad 
mutfağına kadar birçok 
kültürün mutfağında 
oldukça kıymetli bir besin 
öğesi ve her mevsim tercih 
edilen, zevkle yenilen bir 
balık olarak 
değerini 

     

korumaktadır.

HER AÇIDAN ZENGIN
Antik Yunan’dan 

günümüze kadar sofraların 
en değerli besin kaynağı 
olarak görülen Ege 
çipurası, Avrupa’da birçok 

ülkede dinsel açıdan 
cuma 

günleri et yenmemesinden 
dolayı değer kazanarak 
günümüze kadar değerini 
korumuştur. 

Sofraların vazgeçilmez 
tutkusu olan Ege 
çipurası, tarihsel açıdan 
zengin olduğu kadar 
besinsel açıdan da 
zengin mineralleri içinde 
barındırıyor. Çipuranın 
içerdiği protein ve Omega 
3 yağı ile damar sertliği ve 
tansiyon gibi rahatsızlıkları 
önlemesinin yanı sıra, 
çipura tüketmenin vücut 
direncini arttırdığını ve 
hastalıklara karşı daha 
korunaklı bir bağışıklık 
sistemi geliştiği de bir 
gerçektir.

Ege denizinin 
önemli balık 

cinslerinden olan Çipura, 
eti yağlı, az kılçıklı, sert 
beyaz etli ve lezzetli, 
besin değeri yüksek bir 
balıktır. Izgara, tava, 
pilaki, buğulama gibi farklı 
pişirilme özelliğine sahip 
olması nedeniyle de tercih 
edilen bir balıktır.

Birçok balık türünde 
olduğu gibi kontrolsüz 
avcılık ve yaşam 
alanlarının kısıtlanması 
nedeniyle çipura balığı 
doğal stokları da maalesef 
azalmıştır. Ancak, balık 
çiftliklerinin devreye 
girmesi ile çipura balığına 
olan talebin çiftliklerden 
karşılanmaya başlanması 
ile çipuranın varlığı bir 
şekilde korunmuştur.

Çipura balığı 
çiftliklerde en çok 
üretilen cinslerden biridir. 
Kuluçkahanelerdeki anaç 
balıklardan sağlanan 
yumurtalardan elde edilen 
yavrular 1-2 gr. (yaklaşık 
2,5 cm)  iken kafeslere 
alınmakta ve 14-16 ay 
gibi bir süre sonra 300-
400 gr ağırlığına yani 
hasat edilebilir boya 
ulaşmaktadır. Doğadan 
yavru balık yakalanarak 
kafeslere alınıp 
yetiştiricilik yapılması ise 

kesinlikle yasaktır.
Ege Çipurası, 

lezzeti ve besin 
değerleri ile dünya 
sofralarında 

tercih edilen 
bir ürün 

haline 

Şimdi                      zamanıÇİPURA 

Çipura balığı 
büyüklüklerine göre 

isimlendirilen bir cinstir.
30–50 gram 
arasındaolanlar
100 gram
olanlar
100 – 180 gram 
arasında olanlar
200 gram ve 
üzerinde ağırlığa 
sahip olanlar

ince lidaki

kaba lidaki

çipura

lidaki
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gelmiştir. Türkiye, çipura 
üretiminde dünyada 
önemli ülkelerin başında 
gelmektedir.  

Ülkemizde üretilen 
çipuranın büyük 
miktarı ihraç edilerek 
değerlendirilmektedir. 
AB ülkeleri en önemli 
pazarımızdır. Bunun 
yanısıra, ABD ve 
Rusya Federasyonu 
yeni kazanılmış önemli 
ve potansiyel arz eden 
pazarlarımızdandır. 
Ortadoğu ve Arap 
Ülkeleri de (Lübnan, 
Ürdün, İsrail, Irak, 
Libya, Suudi Arabistan, 
Dubai, Katar, Arap 
Emirlikleri) kazanılmış 
pazarlarımızdandır. 
Ülkemizin 2014 yılı çipura 
ihracat değeri 177 milyon 
60 bin dolar, 2015 ihracatı 
ise 187 milyon 850 bin 

dolardır.
Ülkemiz kültür 

balıkçılığını genel 
değerlendirdiğimizde, 
halkımızın kaliteli protein 
ihtiyacını karşılamada 
önemli bir rol oynamasının 
yanısıra, yaratmış olduğu 
istihdam ve üretimin büyük 
kısmının ihraç edilmesi ile 
ülkemiz ekonomisine değer 
kazandırmaktadır. 

Önemli dış 
pazarlarımızdan olan 
Avrupa Birliği’ne 
ülkemizden ilk satılabilen 
hayvansal ürünün su 
ürünleri ve ağırlıklı olarak 
kültür balığı olması da 
sektör adına gurur vericidir. 

Avrupa Birliği’nin, 
hayvansal ürün 
ithalatında öngördüğü 
insan sağlığına elverişli 
kalite ve standartların 
ne kadar hassas ve kritik 
değerleri içerdiğini ve 
bizim bu ürünümüzü 
AB ihraç edebildiğimizi 
dikkate alırsak ülkemizde 
üretilen kültür balıklarının 
insan sağlığına elverişli 
kalite ve standartlarda 
olduğunun ve tereddütsüz 
tüketilebileceğinin en 
önemli ispatı olacaktır.

Çipura üretimi ve 
ihracat potansiyeli
2012
2013
2014
2015

30.743 Ton
35.701 Ton
41.873 Ton
51.844 Ton

MALZEMELER
n 1 Kg. Çipura
n 1 büyük baş kuru soğan
n 4 adet orta boy domates
n 5 adet yeşilbiber (tercihen acı)
n 6 diş sarımsak
n 1/2 demet maydanoz
n 1 su bardağı sızma zeytinyağı
n Tuz
n Karabiber
n 4 adet defneyaprağı
 
YAPILIŞI
Çipuralar tercihen kemiksiz fileto veya kemikli 
olarak temizlenir.
Önce tava ısıtılır ve zeytinyağı konulur.
Balıklar hafif unlanarak kızgın yağda çok hafif 
kızartılır. (Yağın yanmaması önemli).
Balıklar kızardıktan sonra ısıtılmış başka bir tavaya 
alınır ve bekletilir.
Balığın kızartıldığı tavadaki yağa jülyen kesilen 
soğanlar konularak 3-4 dakika pişirilir. Daha sonra 
yuvarlak dilimlenmiş domatesler, sarımsak ve 
yeşilbiber ilave edilir. Yeterince tuz, karabiber ve 
defneyaprağı da ilave edilerek domatesler diri 
kalacak şekilde pişirilir.
Hazırlanan bu malzeme kızartılarak başka tavaya 
alınan balıkların üzerine dökülür, yarım limon suyu 
sıkılır, kekik serpilir 2-3 dakika daha ateşte tutulur 
ve servis yapılır.

Şimdi yerli domates ve biber zamanı 
Giritli usulu kakavya çok lezzetli

n EBSO Et, Balık ve Su Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi katkılarıyla hazırlanmıştır.
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EKONOMIK YAPI
Polonya yaklaşık 312 bin 

kilometrekarelik yüzölçümü 
ile Avrupa’nın 8’nci, 
dünyanın 69’ncu büyük 
ülkesi olmakla birlikte, nüfus 
ve ekonomik potansiyeli 
ile orta büyüklükteki bir 
Avrupa ülkesidir. Ayrıca, 
son yıllarda pozitif yöndeki 
büyümesi ile Avrupa ülkeleri 
arasında artış gösteren 
tek ülke durumdadır. 
Alt yapı çalışmaları ve 
özelleştirme politikalarının 
ağırlık kazanmasıyla 
birlikte 2002 yılından 
itibaren hızla iyileşme 
ve gelişme göstermeye 
başlamıştır. Doğu Avrupa 
ülkeleri arasında özellikle 
doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının cazibe merkezi 
konumuna gelmiştir.

Polonya ekonomisinin 
en önemli sorunlarından 
biri olan yüksek işsizlik ve 

Orta ve Doğu 
Avrupa’nın kalbi POLONYA
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düşük istihdam, 2004 yılında 
AB üyeliği ile birlikte 
imalat sanayiye yatırımların 
artmasıyla ve AB fonlarıyla 
destekli projeler ile büyük 
ölçüde çözülmüştür.  Bunun 
yanı sıra, vergi yükü 
nedeniyle işgücü maliyetleri 
yüksek gözükmektedir.

Polonya enerji 
güvenliğinin yüksek olduğu 
ülkelerden biri olup, AB 
politikaları kapsamında 
yenilenebilir enerji 
kaynakları konusunda 
girişimlerde bulunmaktadır. 
Ayrıca, yoğunluklu kömür 
olmak üzere petrol ve 
doğalgaz gibi çeşitli enerji 
kaynakları kullanmaktadır.

Polonya, 2015 yılında 
392 milyar Dolar dış ticaret 
hacmine sahiptir. Son 
yıllarda yabancı yatırımların 
ağırlık kazanması ve 
yükselen ekonomik düzeyin 
etkisiyle iç tüketimde artış 
görülmesi dış ticareti olumlu 
etkilemiştir Polonya dünya 
ihracatında 25’nci, dünya 
ithalatında 24’üncü sırada 
gelmektedir.

TÜRKIYE – POLONYA 
ILIŞKILERI
Türkiye ve Polonya 

arasındaki ilişkiler, gerek 
siyasi, gerek ekonomik ve 
gerekse kültürel anlamda 
600 yıllık güçlü ve uzun 
bir geçmişe dayanmaktadır. 
Günümüzde iki ülke arasında 
yakın diyaloğa dayalı 
ilişkiler sürdürülmektedir. 
1999 yılında Türkiye’nin, 
Polonya’nın NATO’ya 
girişini desteklemesi iki ülke 
arasındaki diplomatik ve 
siyasi ilişkileri pekiştirmiştir.

Polonya ile 2015 yılında 
ikili ticaret hacmimiz, 
ihracatımız 2.3 milyar dolar 
ve ithalatımız 2.9 milyar 
dolar olmak üzere 5.3 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Polonya’ya tekstil ve hazır 
giyim, motorlu kara taşıtları, 
makine ve cihazlar, yaş 
meyve ve sebze, mücevher, 
tütün ve beyaz eşya gibi 
ürünler en fazla ihracatını 
yaptığımız kalemlerdir. 
İthalat ürünlerini başında 
ise, motorlu kara taşıtları, 
taşkömürü, makineler, 
kimyasallar, kozmetik, 
mobilya, çikolata ve 

şekerleme yer almaktadır.
Polonya’da hazır giyim 

sektörü yoğunlukta olup, 
yaklaşık 150 Türk firması 
faaliyet göstermektedir. 
Ayrıca ülkemiz açısından 
yüksek müteahhitlik 
potansiyeline sahip 
Polonya’da bugüne kadar 
Türk müteahhitler 1 milyarın 
üzerinde toplam 29 adet 
projeye katılım sağlamıştır. 

AB üyeliği sonrası, yapancı 
sermayenin Polonya’ya 
olan ilgisinin artmasıyla 
rekabet şartlarında ülkemiz 
firmaları açısından sıkıntılar 
doğmuştur. Bu durumda, 
Türk firmalar atık su, 
kanalizasyon ve çevre 
düzenlemesi gibi daha 
çok altyapı alanlarında 
taşeron olarak yer almaya 
başlamıştır.
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Uluslararası kredi 
derecelendirme 
kuruluşu Moody’s, 

G20’de bulunan gelişmekte 
olan ülkelerin büyüme 
beklentisini 2016 ve 2017 
için yukarı yönlü revize 
etmiştir. Moody’s, “Küresel 
Makro Görünüm 2016-
17” başlıklı raporunda, 
G20’deki gelişmekte olan 
ekonomilerin bu yıl ve 
gelecek yıl için büyüme 
öngörüsünü yüzde 0.2 
artırdığını belirtmiş ve 
söz konusu ekonomilerin 
2016’da yüzde 4.4, 
2017’de ise yüzde 5.0 
büyüyeceğini öngörmüştür. 
Raporda, söz konusu 
revizyonlara ilişkin Rusya 
ve Brezilya’daki ekonomik 
daralmanın hız kaybetmesi 
ve Çin’de büyümenin bir 
miktar artması gerekçe 
gösterilmiştir. Aynı 
raporda, 2015’de yüzde 
1.9 büyüdüğü ifade 
edilen G20’deki gelişmiş 
ekonomilerin ise 2016 ve 

2017’de sırasıyla yüzde 1.6 
ve yüzde 1.9 büyüyeceği 
tahmin edilmiştir. 

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings, ‘kırılgan 
beşli’ olarak nitelendirilen 
ve Türkiye, Brezilya, 
Hindistan, Endonezya 
ve Güney Afrika’dan 
oluşan ekonomilerin, 
ABD Merkez Bankası’nın 
(FED) faiz artış sürecine 
girmesinden kaynaklanan 
sermaye çıkışlarına 
beklenenden daha fazla 
direnç gösterdiğini 
açıklamıştır. Bu bağlamda, 
FED’in önümüzdeki 
aylarda gerçekleştireceği 
muhtemel faiz artırımları 
karşısında, gelişmekte olan 
ülkelerin beklenenden daha 
az etkilenebileceği ifade 
edilmektedir.  

Küresel imalat PMI 
değeri, Temmuz ayında, bir 
önceki aya göre bir miktar 
artarak 51.0 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ABD
FED yetkilileri 

tarafından faiz 
oranlarının seyrine 
ilişkin yapılan güncel 
açıklamalar, piyasanın 
faiz artırımı beklentisinin 
güçlenmesinde etkili 
olmuştur. Küresel 
piyasalardaki ve 
ABD ekonomisindeki 
gelişmeler itibariyle, 
FED’in 2016 yılında 
yeni bir faiz artırımına 
gitme ihtimalinin, Brexit 
oylamasından bu yana 
ilk kez yüzde 50’nin 
üzerine tırmandığı 
açıklanmıştır. Özellikle 
ABD ekonomisindeki 
büyümeye ilişkin sorunlara 
karşın 2016 yılında faiz 
artırımı ihtimalinin hala 
gündemde olduğuna ilişkin 
açıklamalara yer verilmesi, 
piyasalarda heyecanla 
karşılanmıştır.

Ekonominin 
seyrine ilişkin önemli 
göstergelerden biri olan 

sanayi üretimi, Temmuz’da 
yüzde 0.3’lük beklentileri 
aşarak, yüzde 0.7 artmıştır. 
Kapasite kullanımı 
da beklentileri aşarak 
yüzde 75.9 düzeyinde 
gerçeklemiştir. Beklentileri 
aşan söz konusu verilerin, 
ekonomiye ilişkin olumlu 
algıları güçlendirmesi 
beklenmektedir. 

ABD imalat PMI 
değeri, Temmuz ayında, 
son sekiz ayın en yüksek 
değerini alarak 52.9 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

EURO BÖLGESI – AB
Euro Bölgesi’nde 

GSYH 1. çeyrekteki 
yüzde 0,6 büyümenin 
ardından, 2. çeyrekte yüzde 
0.3 büyümüştür. Veriler 
itibariyle, yıllık bazda 
büyüme ise yüzde 1.6 
oranında gerçekleşmiştir. 
Uzmanlarca yapılan 
açıklamalara göre, İtalya ve 
Fransa’daki yavaşlamalar 
ve Brexit’in olası etkileri 

Küresel piyasalar 
büyüme verileriyle 

yön buluyor
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sebebiyle önümüzdeki 
dönemde büyümenin yüzde 
0.2 oranında sınırlı kalması 
öngörülmektedir.

İngiltere’nin Brexit 
kararının ardından 
tüm ticaret ve gümrük 
anlaşmalarını yenilemek 
zorunda kalacağı 
tartışılırken, uzmanlar, 
bu durumun ticari 
anlaşmalarda AB üyesi 
olmayan ülkelerin de 
durumuna yön vereceğini 
ifade etmektedirler.

Bu bağlamda,  Brexit 
sonrası ticari anlaşmalarda 
alınacak kararlar, 20 
yıldır AB ile Gümrük 
Birliği ilişkisi içerisinde 
bulunan Türkiye’nin, 
mevcut anlaşmalarının 
güncellenmesine ve 
Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTIP) 
müzakerelerine dahil olup 
olmayacağına da ışık 
tutacaktır.

Euro Bölgesi imalat 
PMI değeri, Temmuz 
ayında, bir önceki aya göre 
bir miktar gerilemeyle 52.0 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

ALMANYA
Almanya ekonomisi, 

2. çeyrekte yüzde 0.2 
beklentiye karşılık yüzde 
0.4;  bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ise yüzde 
1.8 büyümüştür. Böylece 
İngiltere’nin en büyük 
üçüncü ticaret ortağı 
konumunda bulunan 
Almanya’nın, Brexit 
kaynaklı zorluklara 
yeterince dayanıklı 
olabileceği yönündeki 
işaretler güçlenmektedir.

Almanya Merkez 
Bankası (Bundesbank) 
tarafından yaz dönemine 
ilişkin yayımlanan 
değerlendirme raporunda, 
ülke ekonomisinin ihracat, 

sanayi üretimi, inşaat ve 
tüketici harcamalarıyla 
desteklendiği ve ekonomik 
büyümenin yaz süresince 
genişlemeye devam 
edeceği ifade edilmiştir. 
Özellikle, rekor düşük 
seviyedeki işsizlik ve 
ücretlerdeki artış da 
ekonomik büyümeyi 
desteklemektedir. Raporda, 
ayrıca Almanya’da faaliyet 
gösteren firmaların ihracat 
aktivitesi açısından 
olumlu beklentilerinin, 
ihracatın 3. çeyrekte güçlü 
şekilde büyümeye devam 
edeceğini yönündeki algıyı 
güçlendirdiği belirtilmiştir.

Almanya imalat PMI 
değeri, Temmuz ayında, bir 
önceki aya göre bir miktar 
gerilemeyle 53.8 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

JAPONYA
Japonya ekonomisi, 

ikinci çeyrekte, yıllık bazda 
yüzde 0.7 olan beklentilerin 
altında kalarak, yüzde 
0.2 büyüme kaydetmiştir. 
Alt kalemler bağlamında, 
işletme harcamalarının, 
bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 0.2 artacağı 
yönündeki beklentilere 
karşın yüzde 0.4 azalması 
dikkat çekicidir. İşletme 
harcamalarında görülen 
düşüşün ve ihracatçıların 

değer kazanan Yen’den 
olumsuz etkilenmeye 
devam etmesinin, büyüme 
verisinin beklentilerin 
altında gerçekleşmesinde 
etkili olduğu ifade 
edilmiştir. 

Japonya imalat PMI 
değeri, Temmuz ayında, bir 
önceki aya göre bir miktar 
artışla 49.3 düzeyinde 
gerçekleşmiş, ancak 
yine eşik değerin altında 
kalmıştır.

ÇIN
Çin’de 2. çeyrekte 

ekonomik büyümenin 
istikrar kazanmasıyla, 
finansal risklerin önüne 
geçilmesi daha çok önem 
ve öncelik kazanmaya 
başlamıştır. Ancak, 
konut piyasası ve sanayi 
üretimindeki verilerin,  
yüzde 6.5 düzeyindeki 
büyümeyi tehlikeye 
düşürürse, konuya 
verilen önemin tersine 
dönebileceği belirtilmiştir.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Moody’s, güncel olarak 
yayımladığı raporunda, 
Çin’deki önemli mali 
politikaların ekonomiye 
olumlu etki ettiğine 
dikkat çekmiştir. Moody’s 
ayrıca, ülkenin büyüme 
öngörüsünün bu yıl için 

yüzde 6.3’den yüzde 
6.6’ya, gelecek yıl için 
de yüzde 6.1’den 6.3’e 
yükseltildiğini belirtmiştir.

Çin Merkez Bankası 
(PBOC) tarafından, 
ülkedeki yeni kredilerin 
Temmuz’da 463.6 milyar 
Yuan gerçekleşerek, 
850 milyar Yuan olan 
beklentinin altında 
kaldığı açıklanmıştır. 
Böylece krediler, 2 yılın 
en düşük düzeyinde 
artmıştır. Uzmanlar, 
Çin’de uygulanan para 
politikalarının büyümeyi 
desteklemekten ziyade 
finansal riskleri bertaraf 
etmek konusunda işe 
yaradığını belirtmişlerdir.

Çin imalat PMI 
değeri, Temmuz ayında, 
bir önceki aya göre artış 
kaydederek 50.6 düzeyinde 
gerçekleşmiş ve eşik 
düzeyin üzerine çıkmıştır.

GÜNEY KORE
Güney Kore 

Büyükelçisi Yunsoo 
Cho, yaptığı açıklamada, 
Türkiye’de kalkınmanın 
artması için en önemli 
unsurun teknolojik gelişim 
olduğunu ve Kore’nin 
Türkiye ile teknoloji 
partneri olabileceğini 
belirtmiştir. Söz konusu 
açıklama, iki ülke arasında, 
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yakın gelecekte, yatırımlar 
konusunda atılabilecek 
adımların seyrine ilişkin de 
ışık tutmaktadır.   

Güney Kore imalat PMI 
değeri, Temmuz ayında, bir 
önceki aya göre bir miktar 
gerilemeyle 50.1 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

HINDISTAN
Ortadoğu’yu ateş 

çemberine alan ve 
uluslararası bir mesele 
haline gelen Suriye savaşı 
konusunda, Hindistan’dan 
da bir hamle gelmiştir. 
Şam’a giden Hindistan’ın 
Dış İlişkilerden Sorumlu 
Devlet Bakanı Mübaşir 
Javid Akbar, Beşar 
Esad ile bir görüşme 
gerçekleştirmiş, görüşmede 
teröre karşı ve Suriye’nin 
yeniden yapılandırılması 
konularında işbirliğinin 
artırılması mesajları 
verilmiştir.

Söz konusu görüşme, 
Suriye ve Ortadoğu 
meselesinin tüm dünyayı 
etkilemeye başladığını 
göstermesi itibariyle dikkat 
çekicidir.

Hindistan imalat PMI 
değeri, Temmuz ayında, bir 
önceki aya göre bir miktar 
artışla 51.8 düzeyinde 
gerçekleşmiş ve son 4 ayın 
en yüksek değerini almıştır.

BREZILYA
2016 olimpiyatlarına 

ev sahipliği yapan 
Brezilya’da ekonomik ve 
siyasi kriz devam ederken, 
olimpiyatlara harcanan 11 
milyar dolar yine tartışma 
konusu haline gelmiştir. 
Kamu çalışanlarının 
maaşlarının dahi düzenli 
olarak ödenemediği ülkede, 
hükümet olimpiyatlar için 
6 milyar dolarlık bütçe 
öngörürken, harcamaların 

toplamda 11 milyar 
dolara ulaşması yaygın 
protesto gösterilerine 
sebep olmuştur. 
Capital Economics 
tarafından yapılan 
bir değerlendirmede, 
olimpiyatlara harcanan 
bütçeye rağmen, ekonomik 
büyümenin dikkat çekici 
bir artış kaydedemeyeceği 
ve GSYH artışının yüzde 
0.03 oranında sınırlı 
kalacağı belirtilmiştir. 
Ayrıca, olimpiyatlarla 
birlikte, ekonomik büyüme 
konusunda olumlu etkide 
bulunması beklenen 
turizm sektöründe de 
Zika vürüsü endişeleri 
sebebiyle beklenen verimin 
sağlanamayacağı ifade 
edilmiştir.

Brezilya imalat PMI 
değeri, Temmuz ayında, 
bir önceki aya göre artış 
kaydederek 46.0 düzeyinde 
gerçekleşmiş ve son 4 ayın 
en yüksek değerini almıştır.

RUSYA
Petrol fiyatlarındaki 

toparlanmanın da etkisiyle, 
Moskova Borsası Ruble 
cinsinden tarihin en yüksek 

düzeyini görmüştür. 
Bu bağlamda, petrol 
fiyatlarındaki gelişmelerin, 
ekonomi üzerinde 
beklenenden daha etkili 
olduğu anlaşılmaktadır.

Bir diğer önemli 
gösterge olan sanayi 
üretimi, Temmuz ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yıllık bazda yüzde 0.3 
gerilemiştir. Mart 2016’dan 
bu yana ilk kez düşüş 
yaşanmasına istinaden, 
Rus ekonomisinde 
istikrarın henüz tam olarak 
yakalanamadığı, ülkenin 
yılsonuna kadar tekrar 
büyüme rakamlarına 
geçmesinde sanayi 
üretiminin büyük önem arz 
ettiği bilinmektedir.

Rusya imalat PMI 
değeri, Temmuz ayında, 
bir önceki aya göre düşüş 
kaydederek 49.5 düzeyinde 
gerçekleşmiş ve yine eşik 
değerin altına gerilemiştir.

TÜRKIYE
Türkiye’de, politik 

konuların ve terör 
örgütlerine karşı yürütülen 
operasyonların ülkeyi 
meşgul etmeye devam 

etmesine rağmen, ekonomi 
ve özellikle yatırım 
teşvikleri konusunda atılan 
adımlar da gündemin ana 
bileşenlerinden biri olarak 
dikkat çekmektedir. 

Moody’s yayımladığı 
son raporunda, Türkiye 
için ise politik risklerin 
yatırım üzerindeki riskleri 
arttırdığını ifade ederek, 
büyüme beklentisini 2016 
ve 2017 için sırasıyla yüzde 
3.2 ve yüzde 2.9 olarak 
aşağı yönlü revize etmiştir.

Bir başka 
değerlendirme ise Fitch 
tarafından gerçekleştirilmiş 
ve kuruluş, Türkiye’nin 
“BBB” ile yatırım 
yapılabilir seviyede 
bulunan kredi notunu teyit 
etmiş, not görünümünü 
ise durağandan negatife 
indirmiştir. Negatif yönlü 
revizyonda, başarısız darbe 
girişimi sonrası politik 
risklerin artması gerekçe 
gösterilmiştir.

Türkiye imalat PMI 
değeri, Temmuz ayında, bir 
önceki aya göre çok hafif 
bir artışla 47.6 düzeyinde 
gerçeklemiş ve yine eşik 
değerin altında kalmıştır. 
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Ekonomik güven endeksi 
Temmuz ayında bir önceki aya 
göre yüzde 14.9 oranında artarak 
83.33 değerinden 95.73 değerine 
güçlü bir yükseliş gösterdi.  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) açıklamasına göre, 
Ekonomik güven endeksindeki 
artış, hizmet sektörü, perakende 

ticaret sektörü, inşaat sektörü 
ve reel kesim (imalat sanayi) 
güven endekslerindeki artışlardan 
kaynaklandı. Temmuz ayında 
hizmet sektörü güven endeksi 
100.86 değerine, perakende 
ticaret sektörü güven endeksi 
103.56 değerine, inşaat sektörü 
güven endeksi 82.95 değerine ve 

reel kesim (imalat sanayi) güven 
endeksi 106.3 değerine yükseldi.

Reel Kesim Güven Endeksi, 
1.2 puan artarak 108.0 ile tekrar 
yükselişe geçti. Tüketici Güven 
Endeksi ise,  2016 yılı Temmuz 
ayında bir önceki aya göre yüzde 
3.5 oranında azalarak 69.4 ile 
aşağı yönlü bir seyir izledi.

Ekonomiye güven yükseldi

Bütçe 7 ayda fazla verdi
Merkezi yönetim 

bütçesi 
Temmuz’da 129 

milyon lira, Ocak-Temmuz 
döneminde ise 1.3 milyar 
lira fazla verdi.

Maliye Bakanlığı’nca, 
bu yılın Temmuz ve 
Ocak-Temmuz dönemi 
bütçe uygulama sonuçları 
açıklandı.

Bu yılın Temmuz 
ayında faiz dışı fazla 
4.3 milyar lira ile geçen 
yılın aynı dönemine göre 
4.7 milyar lira iyileşme 
gösterdi. Yılın ilk 7 ayında 
faiz dışı fazla geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
5.6 artarak 31.9 milyar lira 
oldu.

Temmuz’da bütçe 
gelirleri, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6.1 
artarak 42.5 milyar liraya 
çıkarken, bütçe giderleri 
ise yüzde 6.8 azalarak 42.4 
milyar liraya geriledi. 

Bütçe gelirleri Ocak-
Temmuz döneminde, 
2015’in aynı dönemine 
kıyasla yüzde 14.4 artarak 
317.5 milyar lira, bütçe 
giderleri de yüzde 12.1 
artarak 316.3 milyar lira 
oldu. 

Temmuz’da personel, 
mal ve hizmet, yatırım 

harcamalarının 
yapıldığı faiz 
hariç giderler, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
5.5 gerileyerek 
38.2 milyar 
lira olarak 
oldu. Personel 
giderleri yüzde 
15.1 artarak 
12.4 milyar, 
sosyal güvenlik 
kurumlarına devlet primi 
yüzde 20.3 artışla 2 milyar 
lira oldu. Mal ve hizmet 
alım giderleri de yüzde 
8.6 azalarak 3.7 milyar 
lira, cari transferler yüzde 
6 düşerek 16 milyar lira, 

yatırım harcaması olan 
sermaye giderleri de yüzde 
46.4 azalışla 2.9 milyar 
lira olarak gerçekleşti. 
Faiz giderleri de geçen 
yılın Temmuza göre yüzde 
16.9 azalarak 4.2 milyar 
lira oldu. Geçen ay yurtiçi 

satışlar üzerinden alınan 
dahilde KDV yüzde 38.9 
oranında artarken, ithalden 
alınan KDV yüzde 12.1, 
benzin, sigara, beyaz eşya 
gibi ürünlerin satışından 
alınan ÖTV de yüzde 3.7 
oranında geriledi.

Milyon TL
OCAK-TEMMUZ

Değişim Oranı (%)
2015 2016

Bütçe Giderleri 282.167 316.266 12,1

 Faiz Hariç Giderler 247.399 285.677 15,5

  Faiz Giderleri 34.769 30.588 -12,0

Bütçe Gelirleri 277.568 317.544 14,4

  Vergi Gelirleri 230.664 252.665 9,5

Bütçe Dengesi -4.599 1.278 127,8

Faiz Dışı Denge 30.170 31.867 5,6
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Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi Haziran 

ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 1.1 arttı. 
Mevsim ve takvim etki-
sinden arındırılmış sanayi 
üretimi bir önceki aya göre 
yüzde 1.4 azaldı.

Sanayinin alt sektörle-
ri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2016 yılı 
Haziran ayında bir önceki 
aya göre madencilik ve ta-
şocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 6.3 artarken imalat 
sanayi sektörü endeksi 
yüzde 2.4 azaldı ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 2.1 arttı.

Sanayinin alt sektörle-
ri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2016 yılı 
Haziran ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre maden-
cilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 7.9 artar-
ken, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 0.4 azaldı 
ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 9.3 arttı.

Ana sanayi grupları 
(MIGs) sınıflamasına göre, 
2016 yılı Haziran ayında bir 
önceki aya göre mevsim ve 
takvim etkisinden arındırıl-
mış en yüksek azalış yüzde 
4.8 ile dayanıksız tüketim 
malı imalatında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektör-
leri incelendiğinde, 2016 yılı 
Haziran ayında bir önceki 
aya göre mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış en 
yüksek azalış yüzde 32.8 
ile diğer ulaşım araçlarının 
imalatında gerçekleşti. Bu 
azalışı, yüzde 14.0 ile temel 
eczacılık ürünlerinin ve 

eczacılığa ilişkin malzeme-
lerin imalatı ve yüzde 7.7 ile 
fabrikasyon metal ürünleri 
(makine ve teçhizat hariç) 
imalatı takip etti.

İmalat sanayi alt sektör-
leri incelendiğinde, 2016 yılı 
Haziran ayında bir önceki 
aya göre mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış en 
yüksek artış yüzde 12.2 ile 
bilgisayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatında 
gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 
7.8 ile kok kömürü ve rafine 
edilmiş petrol ürünleri ima-
latı ve yüzde 6.9 ile elektrik-
li teçhizat imalatı takip etti. 

2016 yılı ikinci çeyreğinde 
bir önceki çeyreğe göre 
mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış sanayi 
üretimi yüzde 0.6 azaldı. 
Takvim etkisinden arındı-
rılmış sanayi üretimi ise bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 2.5 arttı. 

Sanayi üretiminde sınırlı artış

HAZİRAN 2016 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endek
s

Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 131,6 1,1 129,0 1,1 126,6 -1,4

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

114,5 7,8 113,3 7,9 111,8 6,3

İmalat Sanayi 133,2 -0,4 130,3 -0,4 126,9 -2,4

Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. Ürt.
ve Dağıtım

128,9 9,3 128,0 9,3 131,6 2,1

HAZİRAN 2016 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endek
s

Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 131,6 1,1 129,0 1,1 126,6 -1,4

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

114,5 7,8 113,3 7,9 111,8 6,3

İmalat Sanayi 133,2 -0,4 130,3 -0,4 126,9 -2,4

Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. Ürt.
ve Dağıtım

128,9 9,3 128,0 9,3 131,6 2,1
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Mevsim ve takvim 
etkisinden arın-
dırılmış toplam 

sanayi ciro endeksi Haziran 
ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0.6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), 2016 yılı Hazi-
ran ayı Sanayi Ciro Endeksi 
verilerini açıkladı. Sanayi-
nin alt sektörleri (2010=100 
temel yıllı) incelendiğinde; 
2016 yılı Haziran ayında bir 
önceki aya göre madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 10,1 ve ima-
lat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 0.3 arttı.

Takvim etkisinden 
arındırılmış toplam sanayi 
ciro endeksi bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 5.7 
arttı. Sanayinin alt sektör-
leri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde; 2016 yılı 
Haziran ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 11.6 

ve imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 5.6 arttı. 
Mevsim ve takvim etkisin-
den arındırılmış ana sanayi 
gruplarında en fazla artış 
enerjide gerçekleşti.

Ana sanayi grupları 
(MIGs) sınıflamasına göre, 
2016 yılı Haziran ayında 
bir önceki aya göre en fazla 
artış yüzde 7.5 ile enerjide 
gerçekleşti. İmalat sanayi 
alt sektörleri incelendi-
ğinde, 2016 yılı Haziran 
ayında bir önceki aya göre 
mevsim ve takvim etkisin-

den arındırılmış en fazla 
artış yüzde 22.5 ile bilgi-
sayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatında 
gerçekleşti. Bu artışı yüzde 
10.1 ile kok kömürü ve ra-
fine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı ve yüzde 9.2 ile 
temel eczacılık ürünlerinin 
ve eczacılığa ilişkin malze-
melerin imalatı takip etti.

2016 yılı Haziran ayın-
da bir önceki aya göre mev-
sim ve takvim etkisinden 
arındırılmış en fazla azalış 
yüzde  20.2 ile diğer ulaşım 

araçları imalatında gerçek-
leşti. Bu azalışı yüzde 18.6 
ile makine ve ekipmanla-
rın kurulumu ve onarımı 
ve yüzde 14.0 ile tütün 
ürünleri imalatı takip etti. 
2016 yılı ikinci çeyreğinde 
bir önceki çeyreğe göre 
mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi yüzde 
0.8 arttı. Takvim etkisinden 
arındırılmış toplam sanayi 
ciro endeksi ise bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 6.3 arttı. 

Sanayi cirosunda da artış az
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Yılın ikinci çeyre-
ğinde 106 bin kişi 
daha işsiz kalırken, 

işsizlik oranı yüzde 9.4 
seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), 2016 yılı Mayıs 
dönemi (Nisan-Mayıs-Hazi-
ran) İşgücü İstatistikleri’ni 
açıkladı. Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı yaşta-
kilerde işsiz sayısı 2016 
yılı Mayıs döneminde 
geçen yılın aynı dönemine 
göre 106 bin kişi artarak 2 
milyon 895 bin kişi oldu.  
Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 0.1 puanlık 
azalış ile yüzde 11,3 olarak 
tahmin edildi. Genç nüfusta 
(15-24 yaş) işsizlik oranı 0.4 
puanlık artış ile yüzde 17.4 
olurken,15-64 yaş grubunda 
bu oran 0.1 puanlık artış ile 
yüzde 9.6 olarak gerçekleşti.  

TARIM VE SANAYIDE 
ISTIHDAM KAYBI
İstihdam edilenlerin 

sayısı 2016 yılı Mayıs 
döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 795 bin 
kişi artarak 27 milyon 867 
bin kişi, istihdam oranı ise 
0.6 puanlık artış ile yüzde 
47.5 oldu. Bu dönemde, 
tarım sektöründe çalışan 
sayısı 234 bin kişi azalırken, 
tarım dışı sektörlerde çalışan 
sayısı 1 milyon 29 bin kişi 
arttı. İstihdam edilenlerin 
yüzde 19.9’u tarım, yüzde 
19.3’ü sanayi, yüzde 7.7’si 
inşaat, yüzde 53.1’i ise 
hizmetler sektöründe yer 
aldı. Önceki yılın aynı dö-
nemi ile karşılaştırıldığında 
hizmet sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payı 1.6 
puan, inşaat sektörünün payı 
0.5 puan artarken, tarım 
sektörünün payı 1.4 puan, 

sanayi sektörünün payı ise 
0.7 puan azaldı.

IŞGÜCÜNE 
KATILMA ORANI
İşgücü 2016 yılı Mayıs 

döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 902 bin 
kişi artarak 30 milyon 763 
bin kişi, işgücüne katılma 
oranı ise 0.8 puan artarak 
yüzde 52.5 olarak gerçek-
leşti. Aynı dönemler için 
yapılan kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne katılma 
oranı 0.7 puanlık artışla yüz-
de 72.5, kadınlarda ise 0.8 
puanlık artışla yüzde 32.9 
olarak gerçekleşti.

Mayıs 2016 döneminde 
herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı olmadan 

çalışanların oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 0.2 
puan azalarak yüzde 33.8 
olarak gerçekleşti.  

KAMU ISTIHDAMI 
YÜZDE 5,5 ARTTI
Maliye Bakanlığı 

tarafından derlenen verilere 
göre, 2016 yılı II. dönemin-
de toplam kamu istihdamı 
2015 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 5.5 oranında 
artarak 3 milyon 622 bin 
kişi olarak gerçekleşti.

ARINDIRILMIŞ 
RAKAMLAR
Mevsim etkilerinden 

arındırılmış istihdam bir 
önceki döneme göre 4 bin 
kişi azalarak 27 milyon 430 

bin kişi olarak gerçekleşti. 
İstihdam oranı değişim gös-
termeyerek yüzde 46.8 oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsiz sayısı bir 
önceki döneme göre 146 bin 
kişi artarak 3 milyon 131 
bin kişi olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı 0.4 puanlık 
artış ile yüzde 10.2 oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücüne katıl-
ma oranı bir önceki döneme 
göre 0.2 puan artarak yüzde 
52.1 olarak gerçekleşti. 
Ekonomik faaliyete göre 
istihdam edilenlerin sayısı, 
hizmet sektöründe 53 bin,  
sanayi sektöründe 5 bin kişi 
artarken, inşaat sektöründe 
11 bin, tarım sektöründe 50 
bin kişi azaldı.

İşsizlik Mayıs’ta yüzde 0.1 puan arttı

MAYIS 2015-2016 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016
Nüfus (Bin kişi) 57.747 58.621

İşgücü (Bin kişi) 29.861 30.763

İstihdam (Bin kişi) 27.072 27.867

        Tarım 5.774 5.540

        Tarım dışı 21.298 22.327

İşsiz (Bin kişi) 2.789 2.895

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.886 27.859

İşgücüne katılma oranı (%) 51.7 52,5

İstihdam oranı (%) 46,9 47,5

İşsizlik oranı (%) 9,3 9,4

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 11.4 11.3

15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 56.5 57.5

İstihdam oranı (%) 51.1 52,0

İşsizlik oranı (%) 9.5 9.6

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 11.4 11.3

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 17.0 17.4

  

MAYIS 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 4.107 2.996 2.042 10.066 19.211
Kadın 1.279 2.544 90 4.743 8.656
Toplam 5.386 5.540 2.132 14.809 27.867

MEVSIM ETKILERINDEN ARINDIRILMAMIŞ TEMEL IŞGÜCÜ GÖSTERGELERI

ISTIHDAMIN GELIŞIMI (BIN KIŞI, 15+ YAŞ)

MAYIS 2015-2016 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016
Nüfus (Bin kişi) 57.747 58.621

İşgücü (Bin kişi) 29.861 30.763

İstihdam (Bin kişi) 27.072 27.867

        Tarım 5.774 5.540

        Tarım dışı 21.298 22.327

İşsiz (Bin kişi) 2.789 2.895

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.886 27.859

İşgücüne katılma oranı (%) 51.7 52,5

İstihdam oranı (%) 46,9 47,5

İşsizlik oranı (%) 9,3 9,4

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 11.4 11.3

15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 56.5 57.5

İstihdam oranı (%) 51.1 52,0

İşsizlik oranı (%) 9.5 9.6

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 11.4 11.3

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 17.0 17.4

  

MAYIS 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 4.107 2.996 2.042 10.066 19.211
Kadın 1.279 2.544 90 4.743 8.656
Toplam 5.386 5.540 2.132 14.809 27.867



69

GÖSTERGE

AĞUSTOS 2016

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu, 

İşsizlik Sigortası Fonu’nda 
98.2 milyar lira bulunduğu-
nu açıkladı. Fondan son üç 
yılda 7 milyar liralık ödeme 
yapıldı.

2013-2016 Temmuz 
dönemi yıl bazında İşsizlik 
Sigortası Fonu varlığına 
ilişkin verileri paylaşan 
Soylu, işsizlik fon varlığı-
nın, 2013 yılında 70 milyar 
351 milyon 633 bin lira, 
2014 yılında 81 milyar 
393 milyon 90 bin lira, 
2015 yılında 93 milyar 74 
milyon 90 bin lira, 2016 yılı 
Temmuz ayına kadar olan 
dönemdeki verilerinin ise 
98 milyar 283 milyon 790 
bin lira olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, 2013-
2016 (Temmuz) yılları 
arasında İşsizlik Sigor-
tası Fonu’na başvuruda 
bulunarak işsizlik sigortası 
ödeneğine hak kazanmış 
olan kişilere ve bu kişilere 
yapılan ödeme miktarlarına 
ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre; 2013 İşsizlik 
Sigortası Fonu’na başvuran, 

732 bin 987 kişiden 431 bin 
484 kişi işsizlik sigortası 
ödeneğine hak kazanırken, 
1 milyar 272 milyon 485 
bin 655 lira ödeme gerçek-
leştirildi. 2014 yılında baş-
vuran 901 bin 825 kişiden, 
513 bin 564 hak kazanır-
ken, bunlara ödenen miktar 
ise 1 milyar 657 milyon 
723 bin 367 lira oldu.

2015 yılında başvu-
ran 1 milyon 86 bin 716 
kişiden, 591 bin 310’u 
işsizlik sigortası ödeneğine 
hak kazanırken, bu kişilere 
yapılan ödeme ise 2 milyar 
192 milyon 786 bin 661 lira 
oldu.

2016 (Temmuz) dö-
neminde 870 bin 631 kişi 
başvuruda bulunurken, bun-
lardan 443 bin 377’si hak 
kazandı. Hak kazananlara 
ise 1 milyar 906 milyon 
395 bin 981 lira ödendi.

Süleyman Soylu, 2013-
2016 (Temmuz) yılları ara-
sında toplamda, 3 milyon 
592 bin 159 kişinin İşsizlik 
Sigortası Fonu’na başvuru-
da bulunduğunu, 1 milyon 
979 bin 735 kişinin işsizlik 
sigortası ödeneğine hak 

kazandığını ve bu kişilere 
7 milyar 29 milyon 391 bin 
664 lira ödeme yapıldığını 
bildirdi.

Bakan Soylu, 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nda belirtilen 

giderler dışında İşsizlik Si-
gortası Fonu’ndan herhangi 
bir harcama, örtülü ödenek 
ya da kamu bankalarına 
aktarım veya yardım söz 
konusu olmadığını vurgu-
ladı.

İşsizlik Fonu 100 milyara dayandı

ManpowerGroup, dünya genelindeki 75 
ülkenin ücretli iş gücünün durumunu ölçtüğü 
yıllık Ücretli İş gücü Endeksi (CWI) araştırmasını 
4’üncü kez yayınladı. İş gücünün kaynak, işe alım 
ve sürdürülebilirliği gibi tüm kriterler dikkate 
alındığında dünya genelinde 12’nci sırada olan 
Türkiye, içerisinde bulunduğu Avrupa, Orta Doğu 
& Afrika (EMEA) bölgesinde ise İsrail, İrlanda, 
İngiltere ve Güney Afrika’nın ardından ilk 5’e girdi. 
İş gücü verimliliği açısından dünya 4’üncüsü olan 
Türkiye’nin önünde yer alan ilk 3 ülke Yeni Zelanda, 
Singapur ve İsviçre olarak sıralandı.

Mevcuttaki ücretli kalifiye iş gücünün, ortaya 
çıkan veya yok olmaya başlayan iş gücü trendleri 
karşısındaki sürdürülebilirliğine göre yapılan “İşgücü 
Mevcudiyeti” sıralamasında ise Türkiye 46’ncı sırada 
yer aldı. İş gücünün uygun maliyeti sıralamasında 
dünyada 18’inci olan Türkiye’de ortalama aylık ücret 
500 dolar olarak gösterilirken, ortalama en düşük 
ücret ise saatlik 2,42 dolar olarak belirlendi.

İşgücü verimliliğinde 
dünya dördüncüsüyüz
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Tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE) 2016 yılı 
Temmuz ayında bir 

önceki aya göre yüzde 1.16, 
bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 4.84, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
8.79 ve 12 aylık ortalama-
lara göre yüzde 7.91 artış 
gerçekleşti. Enflasyon, 
Haziran ayında yüzde 0.47 
oranında artış göstermişti. 
Yİ-ÜFE ise, aylık yüzde 
0.21 arttı.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), Temmuz 
ayı enflasyon rakamlarını 
açıkladı. Ana harcama 
grupları itibariyle 2016 yılı 
Temmuz ayında endekste 
yer alan gruplardan gıda ve 
alkolsüz içeceklerde yüzde 
3.15, haberleşmede yüzde 
1.38, çeşitli mal ve hizmet-
lerde yüzde 1.31 ve lokanta 
ve otellerde yüzde 1.22 artış 
gerçekleşti. Aylık düşüş 
gösteren tek grup yüzde 
4.14 ile giyim ve ayakkabı 
oldu. Yıllık en fazla artış 
yüzde 19.36 ile alkollü 
içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki 
yılın aynı ayına göre çeşitli 

mal ve hizmetler (yüz-
de 12.68), sağlık (yüzde 
10.58), lokanta ve oteller 
(yüzde 9.96), gıda ve 
alkolsüz içecekler (yüzde 
9.69) artışın yüksek olduğu 
diğer ana harcama grupları 
arasında yer aldı.

YI-ÜFE ENDEKSI
Yurt içi üretici fiyat en-

deksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı 
Temmuz ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0.21 artış, 
bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 3.41 artış, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3.96 artış ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 
4.77 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektö-
rünün bir önceki aya göre 
değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe 
yüzde 1.18 artış, imalat 
sanayi sektöründe yüzde 
0.16 artış, elektrik ve gaz 
sektöründe yüzde 0.49 

artış ve aylık en fazla artış 
ham petrol ve doğal gazda 
gerçekleşti.

Bir önceki aya göre 
endekslerin en fazla artış 
gösterdiği alt sektörler; ham 
petrol ve doğal gaz (yüzde 
6.24), diğer mamul eşyalar 
(yüzde 2.99), metal cevher-
leri (yüzde 2.87) oldu. Buna 
karşılık kok ve rafine petrol 
ürünleri (yüzde -2.68), kö-
mür ve linyit (yüzde -0.38), 
ana metaller (yüzde -0.34) 
bir ay önceye göre endeks-
lerin en fazla düştüğü alt 
sektörler oldu.

Ana sanayi grupları 
sınıflamasına göre 2016 yılı 
Temmuz ayında aylık ve 
yıllık en fazla artış daya-
nıklı tüketim mallarında 
gerçekleşti. su sektöründe 
yüzde 0.29 düşüş olarak 
gerçekleşti.

Temmuz 2016’da 
endekste kapsanan 417 
maddeden; 59 maddenin or-

talama fiyatlarında değişim 
olmazken, 256 maddenin 
ortalama fiyatlarında artış, 
102 maddenin ortalama 
fiyatlarında ise düşüş ger-
çekleşti.

BÖLGESEL DURUM
Aylık en yüksek artış 

yüzde 2.28 ile TRB2’de 
(Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 
oldu. 

İstatistiki Bölge Birim 
Sınıflaması (İBBS) 2. Dü-
zey’de bulunan 26 bölge 
içinde, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre en yüksek 
artış yüzde 6.16 ile TR90 
(Trabzon, Ordu, Giresun, 
Rize, Artvin, Gümüşhane) 
bölgesinde, bir önceki yılın 
aynı ayına göre en yüksek 
artış yüzde 10.54 ile TR62 
(Adana, Mersin) bölgesinde 
ve 12 aylık ortalamalara 
göre en yüksek artış yüzde 
8.83 ile TR62 (Adana, Mer-
sin) bölgesinde gerçekleşti.

Temmuz enflasyonu 6 ayın yükseği
% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Temmuz 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Yıllık 6,81 8,79 5,62 3,96 8,42 5,53

Yıllık Ort. 8,07 7,91 6,43 4,77 5,07 9,28

Aylık 0,09 1,16 -0,32 0,21 -1,28 0,59
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n Gösterge sayfaları EBSO Araştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
BÜYÜME 2011 2012 2013 2014 2015 2016/I
GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) 774.188 785.721 821.937 800.107 719.967 169.478
Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla) (%) 8,8 2,2 4,2 2,9 4,0 4,8
İmalat Sanayi (Sabit Fiyatlarla) (%) 10 1,8 3,7 3,7 3,8 5,9
İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2011 2012 2013 2014 2015 May.16

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 24.110 24.821 25.524 25.933 26.621 27.867

İstihdam Oranı (%) 43,1 43,6 44,0 45,5 46,0 47,5

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.615 2.518 2.747 2.853 3.057 2.895
İşsizlik Oranı (%) 9,8 9,2  9,7 9,9 10,3 9,4
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 11,5 12,0 12,0 12,4 11,3
ENFLASYON (%) 2011 2012 2013 2014 2015 Tem.16
Yİ-ÜFE (yıllık) 11,07 6,17 4,48 10,29 5,27 3,96
YD-ÜFE (yıllık) 14,65 3,49 6,57 13,12 7,74 3,58 (Haziran)
TÜFE (yıllık) 6,45 8,94 7,49 8,85 7,67 8,79
DIŞ TİCARET (Milyon $) 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Haz.16
İhracat 134.907 152.462 151.803 157.643 143.883 71.669
İthalat 240.842 236.545 251.661 242.184 207.199 99.651
Dış Ticaret Dengesi -105.863 -84.083 -99.858 -84.540 -63.317 -27.983
Cari İşlemler Dengesi -75.082 -48.497 -64.940 -45.846 -32.105 -19.061
TEŞVİKLİ YATIRMLAR 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Tem.16
Teşvikli Yatırımlar (Milyon TL) 50.814 62.794 96.581 64.601 103.139 55.062
Teşvikli Yatırımlar (Belge Adedi) 4.071 4.119 4.840 4.011 4.576 3.181
KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER (Adet) 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Haz. 16
Kurulan Şirket Sayıları 114.872 107.219 108.930 126.635 114.691 60.583
Kapanan Şirket Sayıları 56.121 47.978 37.273 39.051 32.762 16.046
ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-May. 16
Şirket Sayısı (Adet) 4.326 4.259 3.773 4.686 5.558 2.439
Yatırım Tutarı (Milyon $) 16.182 13.284 12.384 12.523 16.899 3.533
DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar $) 2011 2012 2013 2014 2015 01/05/16
Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -118 -136 -171 -180 -178 -196
BORÇLANMA (Milyar $) 2011 2012 2013 2014 2015 2016/I
Dış Borç Stoku 304 339 389 402 398 412
Kamu 94 104 116 118 113 118
Özel 200 228 268 282 284 292
KREDİLER (Milyar $) 2011 2012 2013 2014 2015 Haz. 16
Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 151,7 171,0 198,4 213,0 216,3 227
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
(Yıllık Ortalama % Değ.) Takv. Etk. Arındırılmış

2011 2012 2013 2014 2015 Haz.16

Toplam Sanayi 9,7 2,5 3,4 3,5 3,1 1,1
İmalat Sanayi 10,1 2,2 4,4 3,1 3,6 -0,4
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2011 2012 2013 2014 2015 Tem.16
Kapasite Kullanım Oranı 75,4 74,2 74,6 74,4 74,7 75,7

GÜVEN ENDEKSLERİ 2011 2012 2013 2014 2015 Tem.16
Reel Kesim Güven Endeksi 97,2 106,3 108,1 107,1 103,9 108,0
Tüketici Güven Endeksi 92 75,8 76 72,5 66,3 67,0
Ekonomi Güven Endeksi - 104,2 107,9 94,1 88,6 95,7
SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2011 2012 2013 2014 2015 Haz.16
Sanayi Ciro Endeksi (Arındırılmamış) 129,9 140,1 153,1 172,7 187,2 211,4

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Milyon TL) 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Tem. 16

Bütçe Dengesi -17.783 -28.791 -18.449 -22.666 -22.606 -4.599
PROTESTOLU SENET 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Haz. 16
Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 919 1.075 1.091 1.004 1.000 473

Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 4.902 6.949 7.494 8.221 10.081 5.179
KARŞILIKSIZ ÇEK 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Tem. 16
Karşılıksız işlemi yapılan Çek Adedi (Bin Adet) 581 943 748 673 775 429
Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen Çek 
Adedi (Bin Adet)

298 400 289 216 188 78

BORSA VE DÖVİZ 2011 2012 2013 2014 2015 Ağu.16
BIST 100 Endeksi 60.195 64.982 77.314 76.306 79.901 78.148
Euro/$ 1,39 1,29 1,33 1,33 1,11 1,12
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İZMİR TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

*Çeyreklik açıklanmakta olup, I. çeyrek verileridir. **Tescil değil, başvuru verileridir.

NÜFUS-GÖÇ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nüfus (Bin) 3.451 3.525 3.606 3.624 3.662 4.061 4.113 4.168 -
Nüfusun TR Nüfusu İçindeki Payı (%) 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 5,3 5,3 5,3 -
Nüfus Artış Hızı (‰) 15,0 18,9 20,6 4,1 10,1 13,8 12,7 13,4 -
TR Nüfus Artış Hızı (‰) 13,1 14,5 15,9 13,5 12,0 13,7 13,3 13,4 -
Net Göç Hızı  (‰) 7,20 6,97 2,91 2,26 2,46 3,45 5,6 5,0 -

İSO 500 BÜYÜK İÇİNDEKİ ÜYE SAYISI
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

48 52 56 55 58 59 59 60 -
İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 1.171 1.170 1.303 1.410 1.424 1.514 1.504 1.483 -
Sanayi İstihdamının Payı (%) 31,5 28,0 30,4 30,7 31,6 31,8 31,7 32,0 -
Kadın İstihdamı (Bin Kişi) 314 346 397 422 432 490 466 470 -
Kadın İstihdamının Oranı (%) 26,8 29,6 30,5 29,9 30,3 32,4 31,0 28,3 -
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 156 227 231 243 247 276 243 262 -

İşsizlik Oranı (%) 11,8 16,2 15,1 14,7 14,8 15,4 13,9 15,0 -

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 17,2 16,4 16,2 15,9 17,0 15,0 16,1 -
ENFLASYON (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7
TÜFE (yıllık) 5,84 8,91 7,25 10,15 6,03 7,94 8,54 9,83 2,30
DIŞ TİCARET (Bin  $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/6
İhracat 7.823 6.119 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 4.239

İthalat 8.313 6.268 8.419
10.62

1
10.57

7
10.36

7
9.950 8.846 4.509

Dış Ticaret Dengesi -490 -149 -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 -270
İhracatçı Firma Sayısı (Adet) 3.917 3.694 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 3.638
İhracatın TR İhracatı İçindeki Payı (%) 5,9 6,0 5,9 6,0 5,7 6,1 6,1 5,8 5,8
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/IV 2016/II
Kapasite Kullanım Oranı 57 51 62,25 70 63 60 55 63 65
PROTESTOLU SENETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7

Protesto Edilen Senet Sayısı (Adet)
74.76

0
77.76

1
55.09

8
31.13

1
38.95

2
43.34

7
43.40

6
44.232 26.106

Protesto Edilen Senetlerin TR İçindeki Payı (%) 4,7 4,9 4,5 3,4 3,6 4,0 4,3 4,4 4,6
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 391 459 319 245 367 463 510 571 440
TEŞVİKLİ YATIRIMLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7
Belge Adedi 136 105 167 188 209 215 186 208 127
Yatırım (Milyon TL) 1.011 651 1.890 2.443 9.042 1.655 4.016 3.145 780
Teşvikli Sabit Yatırımların TR İçindeki Payı (%) 4,04 2,39 3,01 4,55 15,66 1,76 6,5 3,1 1,4
Bölgesel Yatırımların TR İçindeki Payı (%) - 4,0 1,9 3,2 2,8 2,2 5,2 4,9 1,8
ENERJİ TÜKETİMİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/6
Doğalgaz Tük. (Milyon stdm3) 2.342 1.957 2.342 2.736 2.704 2.739 2.327 3.214 2.160
MALİ / FİNANS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7
Bütçe Gelir/Gider 4,17 3,59 3,99 4,05 4,34 4,36 4,20 4,28 4,1
Vergi Gelirlerinin TR İçindeki Payı (%) 10,54 10,20 10,77 10,86 11,77 11,14 10,54 11,1 11,1
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%)* 74,6 72,4 87,9 102,5 110,2 123,9 122,2 120,6 119,3
Toplam Mevduatların TR İçindeki Oranı (%)* 6,2 6,2 5,9 5,8 5,7 5,5 5,2 5,6 5,6
Toplam Kredilerin TR İçindeki Oranı (%)* 6,4 6,0 5,9 6,1 5,9 6,0 5,2 5,2 5,1

KAMU YATIRIM TAHSİS PAYI (%)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,12 1,80 1,35 1,67 1,59 2,29 2,62 2,63 -

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7
Kurulan Şirket Sayısı 3.094 2.710 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 2.468
Kurulan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 6,4 6,3 6,5 6,1 5,7 6,0 5,9 6,0 6,2
Kapanan Şirket Sayısı 805 803 860 943 1.094 1.095 991 740 330
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7,7 7,7 7,5 7,2 7,7 7,0 7,1 6,1 5,7

YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015/1

1
2016/7

Yabancı Sermayeli Firma Sayısı 1.256 1.391 1.540 1.682 1.800 1.944 2.100 2.229 2.328
Yabancı Serm. Firmaların TR İçindeki Payı (%) 6,0 5,9 6,0 5,7 5,5 5,3 5,1 4,8 4,6

MARKA-PATENT SAYISI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016/7

**

Marka Tescil Sayısı (Adet) 1.983 2.302 1.931 2.146 3.234 4.096 4.366 4.323 3.699

Marka Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 5,6 5,6 6,0 6,0 6,2 6,0 6,0 6,2 6,8

Patent Tescil Sayısı (Adet) 25 21 34 31 42 59 55 86 150
Patent Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 7,4 4,6 5,3 3,7 4,1 4,7 4,2 5,0 5,1
TURİZM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7
Yabancı Turist Sayısı (Bin Kişi) 1.034 1.057 1.156 1.370 1.368 1.407 1.294 1.201 385

Yabancı Turist Sayısının TR İçindeki Payı (%) 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 4,2 3,6 3,3 2,3
TARIMSAL ÜRETİM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bitkisel Üretim Değeri (Milyon TL) 2.769 2.675 3.375 3.648 4.100 3.652 5.024 - -
Bitkisel Üretimin TR İçindeki Payı (%) 1,2 3,9 4,2 4,1 4,7 3,9 5,1 - -
İŞ KAZALARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7
İş Kazasında Ölenlerin TR İçindeki Payı (%) 6,0 4,6 5,4 7,5 5,6 6,0 2,6 5,1 2,3
MOTORLU KARA TAŞITLARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/6
Motorlu Kara Taşıtlarının TR İçindeki Payı (%) 4,9 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0
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