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Maalesef yapamıyoruz...

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

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.
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10 EBSO’dan üyelerine 
40 milyon liralık nefes

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
TOBB öncülüğünde başlatılan 
Nefes Kredisi projesine 4 
milyon liralık katkı koyarak 
üyelerinin 40 milyon liralık 
kredi kullanmasına imkan 
sağladı.
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2016 yılı Türkiye’nin zorlu sınavlardan geçtiği ve bu 
nedenle ekonomide yavaşlamanın olduğu ama büyük 
ölçüde devletin sırtındaki kamburlardan arınmaya çalıştığı, 
genç fidanlarını hain pusularda yitirdiği olağanüstü bir yıl 
olmuştur.

Üç farklı dönem halinde incelenmesi gereken 2016 
için; ilk yarıyı kapsayan birinci dönem,  15 Temmuz darbe 
girişiminin yarattığı etkilerle ortaya çıkan ikinci dönem ve 
8 Kasım’da ABD’de Trump’ın başkan seçilmesi sonrasını 
tanımlayan üçüncü dönem dikkate alınmalıdır.

İlk altı aylık dönemde, bombalı terör eylemleri 
sebebiyle güvenliğe ilişkin duyulan endişeler, ekonomiyi 
ve toplumu derinden etkilemiş, yatırımcı ve turistler 
üzerinde olumsuz yansımaları olmuştur. Söz konusu baskı 
ortamı, talepte ve üretimde ciddi dalgalanmaları da 
beraberinde getirmiştir.

Tarihe damgasını vuran 15 Temmuz darbe girişimi ile 
başlayan süreç, ekonomide ve toplumda ciddi bir şok etkisi 
yaratmış, terörün yarattığı bozuk güven ortamı daha 
belirginleşmiştir. Olağanüstü Hal uygulamasına geçilmesi, 
kamu kurumlarının yeniden dizayn edilmesi, şirketlere 
kayyum atanması vb. gelişmelerle birlikte, 9’ar gün tatil 
olan iki bayramın etkisiyle, söz konusu üçüncü çeyrekte 
ekonomide daralma görülmüştür.

Son çeyreğe damgasını vuran ise ABD seçimlerini 
Donald Trump’ın kazanması ve FED’den beklenen faiz 
artışının gelmesidir. Buna, Avrupa Parlamentosu’nun 
müzakereleri geçici olarak durdurma kararı ile içerde 
yaşanan sıkıntılar ve terör eylemleri de eklenince, ekonomi 
yılın en zorlu dönemine girmiş, TL dolar karşısında yüzde 
17 değer kaybına uğramıştır.

Bu durum, özel sektörün kısa vadede ödeyeceği borçlar 
kadar, hammadde ithalatından, kullanılan elektriğe kadar 

birçok ürünün fiyatını artırırken, üretici açısından da 
öngörülemeyen yeni maliyetlere dolayısıyla bilançoların 
bozulmasına neden olması açısından önem taşımaktadır.

Hükümetin çok kritik yatırım ve ihracat hamlelerine 
rağmen, 2016’nın kayıp bir yıl olduğuna işaret eden bu 
gelişmeler 2017’de bizi yine oldukça zorlu bir sürecin 
beklediğini göstermektedir. 

Unutmayalım ki, Türkiye için FED faizlerindeki 
artıştan ziyade, 2008 krizinden bu yana piyasaya sürdüğü 
likiditeyi geri çekmeye başlaması çok daha büyük 
sorunlara yol açabilecektir.

O nedenle, rafta bekleyen ev ödevlerimizi yerine 
getirme noktasında daha proaktif, içerdeki sorunlarımızı 
çözme noktasında da sonuç odaklı olmak zorundayız.

Yerli girişimcilerimiz de bu süreçte, kur riskine karşı 
hedge teknikleri gibi enstrümanları daha etkin 
kullanabilmelidir.

Sonuç ne olursa olsun, bizler önümüze bakmak ve 
ülkemizin dinamiklerine güvenmek zorundayız. Türkiye 
Cumhuriyeti toprakları üzerinde, ay yıldızlı şanlı 
bayrağımız altında, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz 
sürece hiçbir gücün bizi yenemeyeceğini unutmamalıyız. 
Hiçbir terör eylemi, ülkemizi ve bizleri hedeflerimizden 
uzaklaştıramayacaktır. Çünkü, terörün panzehiri tek yürek 
olmaktır.

Yıla damgasını vuran terör eylemleri karşısında, 
sağduyusunu kaybetmeyen, birlik mesajları veren yüce 
milletimize sonsuz şükranlarımı sunarken, şehitlerimize 
Allahtan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum.

2017’nin ülkemize ve dünyaya barış ve huzur getirmesi 
temennisiyle, herkese umutlu, mutlu ve güzel bir yıl 
diliyorum.

OLAĞANÜSTÜ SINAVLARLA GEÇEN BİR YIL

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye Odalar 
ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) ve 

Hazine’nin desteği ile Kü-
çük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelere (KOBİ) 5 milyar 
liralık kredi desteği sağla-
nacak. 80 bin KOBİ yüzde 
15-18 yerine yüzde 10’un 
altında (9.90) faizle bir yıl 
vadeli kredi kullanabilecek. 
Odalar Birliği, 500 milyon 
liralık mevduat aktaracak. 
Kredi Garanti Fonu (KGF) 
proje kapsamında yüzde 85 
kefaleti, bankalar ise yüzde 
15 kefaleti üstelenecek.

TOBB, KGF, Ziraat 
Bankası ve Denizbank’ın 
destek verdiği ‘Nefes 
Kredisi’ne ilişkin protokol, 
Başbakan Binali Yıldırım, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Bankalar Birliği Başkanı 
ve Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın ile 

Denizbank Genel Müdürü 
Hakan Ateş’in katıldığı 
törenle imzalandı. 

KOBİ’LER 
DESTEKLENMELİ
İmza töreni öncesinde 

konuşan Başbakan Yıldırım, 
firma sayısının yüzde 98’ini 
oluşturan KOBİ’lerin, 
istihdamın yüzde 70’ini, 
ihracatın yüzde 60’ından 
fazlasını gerçekleştirerek 
ekonomiyi ayakta tuttuğuna 
işaret ederken, “Bugünler-
de yaşadığımız dövizdeki 
dalgalanmalar ve küresel 
hareketliliği dikkate aldığı-
mızda KOBİ’lerin bu ülke 
için yaptıklarını görmemiz 
öncelikli olarak onların 
beklediği nefesi, desteği 
vermemiz gerekiyor. Bir 
yandan hükümet olarak biz 
yapıyoruz, bir yandan iş 
alemi sorumluluk üstlene-
rek bu kampanyaya destek 
veriyorlar. Proje ile ilgili 
taraflar var. TOBB, Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı 
ve bankalarımız. Esasında 
bankalarla TOBB bira-
raya geldiler. Bu sıkıntılı 
dönemde biz ne yapabiliriz 
diye düşündüler. Deniz-
bank ve Ziraat Bankası’na 
TOBB’a bağlı odalar ve 
borsalar belirli miktarda 
500 milyon TL civarında bir 
mevduat aktarmak suretiyle, 
KOBİ’lere 5 milyar liraya 
kadar kredi desteği imkanı 
getirdiler” dedi.

17 MİLYAR KAYNAK 
OLUŞTURULDU
KOBİ’lerle ilgili geçti-

ğimiz haftalarda önemli bir 
karar alınarak ilave kaynak 
ile 17 milyar TL’ye kadar 
kredi hacmi oluşturulduğu-
nu, Kredi Garanti Fonu’nun 
da bunlara teminat gösterip 
kefil olacağını hatırlatan 
Başbakan Yıldırım, “Bu ise 
kısa vadede 500 milyon TL 
kaynakla 5 milyar liraya 
varıyor. Bir yıllık faiz oranı 

80 bin KOBİ’ye 
5 milyar liralık nefes

Türkiye Odalar ve 
Borsa Birliği, Hazine, 
Kredi Garanti Fonu 
(KGF), Ziraat Bankası 
ve Denizbank 
“KOBİ’ler İçin Nefes 
Kredisi” protokolünü 
imzaladı. Buna göre, 
KOBİ’lere 5 milyar 
liralık kredi desteği 
verilecek. 80 bin 
KOBİ yüzde 15-18 
yerine yüzde 9.9 
faizle bir yıl vadeli 
kredi kullanabilecek.
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da yüzde 10’un altında. 
Piyasadaki faizlerin oldukça 
iyi bir oranında kredi kul-
landıracaklar. Acil ihtiyaçla-
rını giderebilecekler. Yüzde 
15 riski bankalar, yüzde 
85 riski yine Kredi Garanti 
Fonu alacak. Böylece ilk 
etapta 80 bin KOBİ’ye 
nefes aldıracak bir mali 
kaynak oluşturuluyor” diye 
konuştu.

2017 DAHA İYİ OLACAK
Ekonomideki gelişme-

leri hükümet olarak takip 
ettiklerini ifade eden Başba-
kan Binali Yıldırım, kamu 
yatırımları için 80 milyara 
kadar bir kaynak aktar-
dıklarını da hatırlatırken, 
“Türkiye ekonomisi güçlü 
temellere dayanıyor finans 
sektörümüz güçlüdür. Fir-
malarımızın kabiliyetleri ve 
dayanıklılıkları aynı şekilde 
güçlüdür. Bizim bu küresel 
şartları dikkate alarak bu 
süreçten en az etkilenme-
miz için gereken tedbirleri 
gecikmeden proaktif yak-
laşımla alıyoruz. Vatandaş 
serinkanlı olsun 2017 daha 
iyi olacak” dedi. 

BANKALARIMIZA 
ÖRNEK OLSUN
Yıldırım, “İnşallah bu 

yaptığımız güzel girişim, 
başka yeni projelerle devam 
eder. Bekliyoruz. Diğer 
bankalarımıza da bir örnek 
olsun. Aslında bizim daha 
ilginç bir çalışmamız var 
ama tamamlanmadı. Onu 
da önümüzdeki günlerde 
kamuoyuna açıklayacağız. 
O da esnafımızı işverenle-
rimizi, ticari hayatımızı çok 
önemli ölçüde rahatlatacak 
bir girişimdir” diye konuştu. 

15 TEMMUZ 
TEŞEKKÜRÜ 
Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Bülent Tüfenkci, 
TOBB’a 15 Temmuz ve 
sonrasındaki duruşu ile 
ekonomiye sahip çıkması 
nedeniyle teşekkür etti. Bir-
lik ve beraberlik ile birlikte 
daha çok üretim yapılacağı-
na dikkat çeken Tüfenkci, 
“Ekonomik dedikodulara 
rağmen sağlam duruş 
devam ediyor. Piyasalardaki 
gelişmeleri takip ediyoruz. 
Dalgalanmaları yakinen ta-
kip ediyoruz. Yakaladığımız 
istikrarla birlikte daha çok 
üretip daha çok satacağız. 
İhracat odaklı, üreterek 
büyümemizi reel sektörle 
birlikte sağlayacağız. İşlet-
melerin dünya piyasalarında 
oluşan fırsatlardan daha 
fazla istifade etmesi için 
çalışmalarımızı yürütüyo-
ruz. Ekonomideki rolü her 

geçen gün artarak devam 
eden KOBİ’lerin istikrarlı 
büyümelerini sürdürmeleri-
ne rağmen finansa krediye 
erişimde zorluk çektiklerini 
görüyoruz. Nefes kredisi 4 
kurumun işbirliğiyle ortaya 
çıktı. Nefes kredisinin 
sağladığı destek ekonomiye 
canlılık katacak piyasalara 
yeni bir heyecan getirecek” 
dedi. 

FAİZİN ALTINDA 
EZİLMEYECEK
TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, reel sektör 
ve finans sektörünün el ele 
vermesiyle devrim niteli-
ğinde bir işbirliği gerçek-
leştirdiklerini söyledi. 
Kredi faizlerini düşürme 
politikasına özel sektör 
olarak katkı sağladıklarını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
“Önce TOBB ile 365 oda 
ve borsamız olarak elimizi 
taşın altına koyduk. Tüm 
kaynaklarımızı birleştir-
dik. Sonra Hazinemiz ve 
Kredi Garanti Fonu devreye 
girdi. KOBİ’ler teminat 
bulamıyor, bankalar da risk 
gördükleri için onlara kredi 
veremiyordu. Başbakanımı-
zın talimatlarıyla, Hazine 
destekli KGF kefaleti 
devreye girdi. KOBİ’lerimi-
zin bu proje kapsamındaki 
kredilerine yüzde 85 kefalet 
sağlandı. Böylece KOBİ’le-

re 5 milyar lira, eski parayla 
5 katrilyon lira kredi sağla-
yacak Nefes Kredisi ortaya 
çıktı. KOBİ’ler yüzde 15 
ila yüzde 18 arasında faizle 
kredi kullanıyor. Nefes 
Kredisi ile KOBİ’lere yıllık 
yüzde 9.90 aylık yüzde 
0.83 faizle 1 yıl vadeli kredi 
sağlayacağız. 3 ay içinde 
yaklaşık 80 bin KOBİ’mi-
zin derdine derman olaca-
ğız. KOBİ’leri faizin altında 
ezdirmeyeceğiz, KOBİ’lere 
nefes olacağız. Daha çok 
çalışacağız, daha çok 
üreteceğiz, biz kazanacağız, 
çalışanlarımız kazanacak, 
Türkiye kazanacak. Birçok 
başarıya imza atacağız” 
diye konuştu.

Denizbank Genel Mü-
dürü Hakan Ateş, “Hayat 
nefesle başlar. Ekonominin 
dokusunu oluşturan 1 mil-
yon 700 bin kayıtlı KOBİ, 
aileleri ve çalışanlarıyla 
birlikte çok önemli bir kitle. 
Odalar Birliği, Kredi Garan-
ti Fonu ve Ziraat Bankası 
ile birlikte böyle bir projede 
yer almaktan gurur duyuyo-
ruz” dedi.

Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın ise, 
“Tahminen 5 milyar TL 
üzerinde kaynağı KOBİ’le-
rimizin hizmetine uygun 
faiz ile sunmuş olacağız. 
Ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlı olsun” diye konuştu.

Başbakan Binali 
Yıldırım, “Türkiye 
ekonomisi güçlü 
temellere dayanıyor. 
Böyle bir dönemde 
ilk etapta KOBİ’lere 
nefes aldıracak mali 
kaynak sağlıyoruz. 
İlginç bir çalışmamız 
daha var, yakında 
açıklayacağız” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Baş-
kanı Ender Yorgan-

cılar, sanayicilere kredi 
müjdesi verdi. Yorgancılar, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından 
düzenlenen Nefes Kredisi 
Projesi’ne EBSO’nun 4 
milyon TL ile katıldığını 
belirterek, üyelerinin, proje 
kapsamında işbirliği yapı-
lan bankalardan yatırılan 
miktarın 10 katına kadar 
kredi kullanabileceğini 
söyledi. Yorgancılar, “Sana-
yicilerimiz 150 bin lira üst 
limitli krediyi yüzde 15-18 
yerine yüzde 9.90 faizle 
kullanabilecek. Umarım bu 
proje KOBİ’lerimize bir 

nefes aldırır” dedi.
Olağanüstü olayların 

yaşandığı 2016’nın son 
günlerinde ekonomide 
yaşanan durgunluğun 
sanayi ve ticaret camiasını 
derinden etkilediğini kayde-
den EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
çeklerin ödenememesi, 
işsizliğin artması, sanayi 
üretim endeksinin önceki 
yılların altında kalması gibi 
bir çok önemli faktörün iş 
dünyasını zorladığını be-
lirtti.  Bu şartlarda sürdürü-
lebilir büyümenin üretimin 
ve doğrudan yatırımların 
önünün daima açık olma-
sıyla mümkün olduğuna 
dikkat çeken Yorgancılar, 

“Küresel piyasalarda ya-
şanan gelişmeler ne yazık 
ki belirsizliği arttırırken, 
ürettiğini satamama riski 
de biz üreticilerin risklerini 
katladı. Bu açıdan üreti-
cinin, yatırımcının finans 
kanallarına ulaşmasını 
kolaylaştırmak, yüksek 
kredi faiz oranlarının tolere 
edilebilir seviyelere çekil-
mesi, ihracat imkanını artı-
racak gelişmeleri sağlamak 
dünden çok daha elzem bir 
hale geldi. TOBB da  bu 
farkındalıkla, ekonomimi-
zin belkemiği KOBİ’leri-
mize bir nebze olsun nefes 
aldırabilmek için katma 
değerli bir proje üretti ve 
Denizbank, Ziraat Banka-

EBSO’dan üyelerine 
40 milyon liralık nefes

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Nefes Kredisi 
projesine 4 milyon 
lira ile katılarak 
üyelerine 40 milyon 
liralık kredi hacmi 
yarattı. EBSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, 
“Biz sanayicilere 
düşen, üretmeye, 
istihdama, yatırıma 
ve ihracata devam 
etmek, ülke 
ekonomisini zor 
durumdan el birliği 
ile çıkarmaktır” dedi.
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sı ve Kredi Garanti Fonu  
işbirliğiyle “TOBB NEFES 
KREDİSİ” Projesi’ni, 02 
Aralık 2016 tarihinde Sayın 
Başbakanımızın iştirak-
leriyle gerçekleştirilen 
Lansman Toplantısı’nda ka-
muoyu ile paylaştı. EBSO 
olarak biz de Nefes Kredisi 
Projesi’nde 4 milyon liralık 
bir fon ile yerimizi aldık. 
Biz sanayicilere düşen, 
umutsuzluğa kapılma-
dan üretmeye, istihdama, 
yatırıma ve ihracata devam 
etmek, ülke ekonomisini 
bugün içinde bulunduğu zor 
durumdan elbirliği ile çıkar-
maktır. Bu konuda hemfikir 
olduğumuzu biliyorum. 
Ümit ederim ki, adı üstünde 
bu proje, KOBİ’lerimize bir 
nefes aldırır” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, ticari 
kredi kullanmak isteyen 
üyelerin halen yüzde 15 
faiz oranı gibi bir yük ile 
karşı karşıya kaldıklarını ve 
Nefes Kredisi’nde oluşturu-
lan havuz sistemiyle sanayi-
cinin yüzde 9. 90’dan kredi 
kullanabileceğini vurguladı. 
Ender Yorgancılar, 12 
Aralık itibariyle kullanıma 
açılan kredi kampanyasın-
da kredinin yüzde 85’inin 
Kredi Garanti Fonu (KGF) 
tarafından karşılandığını ve 
bankaların riskinin sadece 
yüzde 15 olduğunu ifade 
etti.

l İzmirli sanayiciler ilk etapta 
EBSO’dan faaliyet belgesi 
alacak 
l Azami kredi limiti 150 bin TL
l Kredi, 12 ay üzerinden 
vadelendirilecek ve aylık 
eşit taksitli olacak şekilde 
kullandırılacak
l Vadelerin uzatılması veya 

kısaltılması mümkün olmayacak
l Kredi brüt faiz oranı aylık 
yüzde 0,825, yıllık yüzde 9.90
l Anapara dönüşleri yeniden 
kredilendirilmeyecek, bir 
KOBİ yalnızca bir kez kredi 
kullanabilecek
l Detaylı bilgi için EBSO 
sanayicilerin hizmetinde olacak

Nefes Kredisi başvuru koşulları
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Başbakan Binali Yıl-
dırım, iş dünyasının 
merakla beklediği 

ekonomi paketini açıkla-
dı. Çankaya Köşkü’nde 
düzenlediği basın toplan-
tısında, Ekonomi Koordi-
nasyon Kurulu’nda alınan 
kararları paylaşan Yıldı-
rım, “Firmaların piyasada 
nakit ihtiyaçları var, nakit 
sıkıntısı var. Bu nakit sıkın-
tısını rahatlatmak, işlerini 
genişletmelerini sağlamak 
hatta istihdamı artırmak için 
Hazine kefaleti getirmek 
suretiyle, Kredi Garanti 
Fonu’nun kefaletiyle 250 
milyar liraya kadar bir kredi 
hacmi oluşturuyoruz” dedi.

Sanayiciden esnafa, 
asgari ücretliden işsi-
ze kadar toplumun tüm 
kesimlerini kucaklayan 
paketle reel sektöre desteği 
ortaya koyan Başbakan 
Yıldırım,”2017’de özel 
sektör yatırımlarını daha 
da teşvik etmek, artmasını 
sağlamak amacıyla imalat 
sanayine, yatırım teşvik 
kapsamındaki projelere 
artı destek vermek için, 
yatırımın teşvik edilmesin-
de ciddi bir seferberlik baş-
latıyoruz. 2017’de yapılan 
imalata yönelik yatırım har-
camaları için yatırıma katkı 
oranını mevcudun üzerine 
yüzde 15 daha artırıyoruz. 
Kurumlar Vergisi indirimini 
de tam olarak uygulayaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

600 BİN İSTİHDAM
İşsizlikte hafif bir 

kıpırdanma olduğunu 
söyleyen Yıldırım, istih-
damı artırmak için de bazı 
tedbirler aldıklarını belirte-
rek, “Önümüzdeki yılın iş 

ve istihdamını artırmaya, 
özel sektör firmalarımızın 
maliyetlerini düşürmeye 
yönelik bir tedbirimiz var. 
Bu bağlamda 2017’de, özel 
sektörde toplam 500 bin 
vatandaşımızı İŞKUR’un 
aktif iş gücü programından 
yararlandıracağız” şeklinde 
konuştu. 100 bin kişilik 
istihdam da toplum yararına 
çalışma programına alına-
rak yapılacak.

PRİM ÖDEMELERİ 
ÖTELENECEK
Yıldırım, “Özel sektör 

iş verenlerinin asgari ücret 
desteğinden yararlanma-
larını, ‘esas prim ödeme 
gün sayısı’na karşı gelecek 
şekilde 2017 Ocak, Şubat, 
Mart, 3 aylık primlerini 
2017’nin Ekim, Kasım, 
Aralık ayına öteliyoruz. 
Sağlanan bu teşvikle özel 
sektöre ‘Devlete vereceğin 
parayı önce işine kullan, 
piyasa beklemez, maaşlar 
beklemez. Sen işçilerini 
çalıştırmaya devam et, bu 

yükümlülüğünü daha sonra 
yerine getirirsin’ diyoruz. 
Bunun için de ayrıca bir 
Hazine borçlanması öngör-
müyoruz” dedi.

TÜRK MALI VE 
HİZMETLERE SIFIR FAİZ
“Yurt dışı yükleniciler 

veya müteahhitlik hizmet-
lerine yönelik kullandırılan 
döviz kredilerinde, firmala-
rın yurt içinden sağlayacağı 
Türk malı ve hizmetlere 
yönelik kısımda sıfır faiz 
uygulaması getiriyoruz” 
ifadelerini kullanan Yıldı-
rım, “Yani buradan oraya 
yapacağınız işlerde götü-
receğiniz mal ve hizmetler 
için ayrıca bu kredilerde 
faiz alınmayacak” değerlen-
dirmesini yaptı. 

KOBİ’LERE 3 YIL 
50 BİN LİRA KREDİ 
Başbakan Yıldırım, “Bi-

lim, Sanayi Bakanlığımızın 
KOBİ’lere yönelik bir des-
teği var. Bu destek çerçeve-
sinde mevcut bilançolarını 

Ekonomiye yeni can suyu

Başbakan Yıldırım 
EKK kararlarını 
açıkladı. Kredi 
Garanti Fonu ile 250 
milyar liralık kredi 
hacmi oluşturulacak, 
KOBİ’lere ilk 12 
ayı ödemesiz kredi 
verilecek. Asgari 
ücret desteğinden 
yararlanan 
firmalarda 
çalışanların SGK 
primleri ilk 3 ay 
ödenmeyecek, 
yılın son 3 ayına 
ötelenecek. 
Kamuda ise büyük 
tasarrufa gidilecek.
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esas alarak, işletmelere ilk 
12 ay için geri ödemesiz 
olmak üzere 3 yıl vadeli 50 
bin lira kredi sağlanacak” 
bilgisini paylaştı. 

BÜTÇEDE YAPACAĞIMIZ 
TASARRUFLARI 
KULLANACAĞIZ
Başbakan Yıldırım, 

açıklamasını şöyle sürdür-
dü: 

“Reel sektörü destek-
lemek için aldığımız bu 
tedbirlerin tamamı için 
bütçemizde yapacağımız 
tasarrufları kullanacağız. 
Yani mali disiplin var olma-
ya devam edecek, har vurup 
harman savurmayacağız, 
başkaca bir olumsuzluğa 
sebep olacak bir uygula-
maya gitmeyeceğiz. 2017 
yılında ilave vergi artışı 
yok. Bir elinle ver, öbür 
elinle al. Öyle olsa bunları 
konuşmayız. Biz veren taraf 
olacağız. İşlerini yoluna 
koyacaklar, vergilerini vere-
cekler. Hesap, kitap yapıldı, 
bunların ayrıntıları çalışıldı, 
neyin, nereden yapılacağını 
biliyoruz. Milletimiz rahat 
etsin, iş adamlarımız da bu 
konuda çok emin olabilirler, 
rahat olabilirler.”

ADALET VE GÜVENLİK
Bütün alanlardaki 

reformları gerçekleştirecek-

lerini ifade eden Yıldırım, 
“Reformların esası devletin 
bütün alanlardaki belirleyici 
rolünün, ekonomideki ve 
diğer alanlardaki belirleyici 
rolünün sınırlandırılması, 
vatandaşın birçok alanda 
rahatça hareket etmesi, 
devletle olan işinin azal-
tılması. Özeti bu. Vazge-
çemeyeceğimiz iki tane 
alan var, birisi adalet, birisi 
de güvenlik. Bu iki alan 
devlette olacak ve hiçbir 
şekilde bu alanlarda başka 
bir reform düşünülmeye-
cek ama kendi içinde hızlı 
işlemesi, etkin olması için 
gerekli tedbirleri alacağız” 
görüşünü paylaştı. 

YURT DIŞINDAKİ 
VATANDAŞLARIN 
TASARRUFLARI
Yurt dışındaki va-

tandaşlara tasarruflarını 
Türkiye’ye çekmeleri 
yönünde çağrısının olup ol-
madığına ilişkin soruyu da 
yanıtlayan Yıldırım, şunları 
söyledi:

“Tabii böyle bir çağrı 
var, Varlık Barışı var mese-
la. Bu Varlık Barışı’nın en 
güzel sonucu bu. Diyoruz 
ki dışarıda paranız varsa 
zaten rahat bırakmıyorlar, 
bazı ülkeler ‘nereden geldi, 
nereden gitti’ üzerine yat-
mak için her türlü numarayı 

çekiyorlar. Onun için onlar 
biraz daha sıkıştıracak. 

Vatandaşlarımız gelsin 
buraya, emin ellerde mem-
leketine parayı, vergi de 
yok, getirip parayı buraya 

yatırsınlar. Onların alın 
teriyle, göz nuruyla elde et-
tikleri kaynaklar memleke-
timizde işe, aşa, istihdama, 
Türkiye’nin büyümesine 
dönüşsün.”

İşte yeni tedbir paketi
Başbakan Yıldırım’ın ‘Türkiye’nin değerine değer 

katan’ diye nitelendirdiği reel sektöre yönelik alınan 
teşvik ve tedbirler şöyle sıralandı:

l Firmaların 40 milyar lira civarında olduğu 
belirtilen nakit sıkıntısını rahatlatmak, işlerini geniş-
letmelerini hatta istihdamı artırmak için Kredi Garanti 
Fonu’nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar yeni bir 
kredi hacmi oluşturuldu. Bundan ağırlıklı olarak KO-
Bİ’lerin yararlanması bekleniyor.

l Bankaların KOBİ kredilerinin yeniden yapı-
landırılmasında 40 milyon TL ve aşağısı olan KOBİ 
tanımı, 125 milyon liraya çıkarıldı. Bu kadar yeniden 
yapılandırma sözkonusu olacak ve bunlar KOBİ olarak 
dikkate alınarak avantajlarından yararlandırılacak.

l Bankaların kredileri yeniden yapılandırırken yük-
sek karşılık ayırma zorunluluğu ortadan kaldırılacak. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 
Karşılıklar Kararnamesi’nde değişiklik yapacak.

l KOBİ’lerin mevcut bilançoları esas alınarak 
faizsiz, ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl 
vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak. KOSGEB’e üye olan 
küçük işletmelerin 12 ay içindeki kredi ihtiyaçlarını 
karşılamak için 50 bin lira verilecek. Bundan 15 bin 
KOBİ’nin yararlanması bekleniyor. Geri ödeme 3’er 
aylık eşit taksitlerle olacak. Bu desteğin devlete faiz 
maliyeti 15 milyon lira olarak hesaplandı.

l İhracat kredilerinde garanti teminatı yüzde 100, 
KOBİ’lerde yüzde 90, ticari kredilerde yüzde 85 uy-
gulanacak. Bu uygulama bütçe açığını artırmayacak, 
yeni borçlanma gerektirmeyecek. 2017 bütçesinde 
ve arızi gelirlerden gelen parayla karşılanacak. Bütçe 
kalemleri arasında bazı kaydırmalar yapmak suretiyle 
gerçekleştirilecek.

l 2017 yılında bir önceki yılda gerçekleştirile-
nin üzerinde ilave ihracat yapanlara ayrıca destek 
sağlanacak. İhracatı çeşitlendirmek, katma değerini 
ve ihracat miktarını artırmak amacıyla Eximbank’ın 
sermayesi yükseltilecek. Eximbank tarafından kul-
landırılan kredilerde risk ağırlığını sıfırlamaya yönelik 
sermaye yeterlilik oranı ve krediler artırılacak. 

l 2017 yılında özel sektör yatırımlarını daha da 
teşvik etmek, artmasını sağlamak amacıyla imalat 
sanayine yatırım teşvik kapsamındaki projelere artı 
destek verilecek. İmalata yönelik yatırım harcamaları 
için yatırıma katkı oranı mevcudun üzerine yüzde 15 
daha artırılacak. Bu destek sadece yeni yatırımla sınırlı 
değil, bütün iş için kullanılabilecek.

2017 kamuda tasarruf yılı
Başbakan Yıldırım, 2017 yılının kamuda muazzam 

bir tasarruf yılı olacağını belirterek, şunları söyledi:
“Çok ciddi tasarruflar yapacağız, bunun da tüm 

detaylarını çalıştık. Önceliği olmayan harcamalar, yeni 
bina alma, yeni araba alma, istihdam vesaire gerek-
siz masraflar yapılmayacak. Fuzuli yere seyahatler, 
bunlardan kaçınacağız. Bir anlamda vatandaşlarımız-
dan bir şey isterken, ‘Haydi dövizini bozdur, ülkene, 
ekonomine omuz ver’ derken, önce devlet kurumları 
olarak bizim elimizi taşın altına koymamız lazım. 
İnşallah bu aldığımız tedbirler, semeresini kısa sürede 
verecektir.”

21x29 cm
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancı-
lar, Türkiye ekonomisinin 
yaşanan terör olayları ve 
darbe girişimine rağmen 
güçlü olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin önümüzdeki 
süreçte yıllık yüzde 6-7 
büyümeyi sağlayabilece-
ğini söyledi. Yorgancılar, 
“Türkiye’de o kadar güçlü 
bir ekonomi var ki darbe 
girişimine, teröre rağmen 
yine de büyüyen potansiyel 
sergiliyor. Küresel daralma-
nın önüne geçebilmek adına 
mutlaka alternatif pazarlar-
da işbirliğini arttırmalıyız” 
dedi.

EBSO Başkanı En-
der Yorgancılar, Yönetim 
Kurulu üyeleriyle birlikte 
Sanayiciler Kulübü’nde 
düzenlediği basın toplan-
tısında küresel gelişmeler 
doğrultusunda 2016 yılında 
ekonomi alanında yaşanan-
larla ilgili değerlendirme-
lerde bulundu. Türkiye’de 
2016 yılı içinde önemli ge-
lişmelerin yaşandığına dik-
kat çeken Yorgancılar, “İlk 
6 aylık süreç içinde, terör 
örgütleri hain ve gelişmeyi 
engellemek isteyen eylem 

içindeydiler. Turist sayısı ve 
ihracatta, maalesef olumsuz 
sonuçlarla karşı karşıya 
kaldık. İkinci dönemde ise 
FETÖ’nün darbe girişimi 
ile karşılaştık. Başta sivil 
toplum, basın olmak üzere; 
hükümetimiz ve Cumhur-
başkanımız son derece 
duyarlı ve organize olmuş 
şekilde darbeyi püskürttü. 
Bu başarı herkesindir. Dör-
düncü çeyrekte ise üst üste 
saldırılar yaşandı” dedi.

BÜYÜME KAPASİTESİ
Kurlardaki yükselişle 

yıl başına göre liradaki 
değer kaybının yüzde 
20’ye yaklaştığını, özel 
sektör borcunun 207 milyar 
dolara ulaştığını, kredi risk 
primi oranının yükseldi-
ğini ve ülke ekonomisinin 
27 çeyrek sonra ilk kez 
büyüyemediğini belirten 
Yorgancılar, bu verilerin, 
darbe girişimine, 3-4 günde 
bir terör saldırısına uğrayan 
bir ülkenin verileri olarak 
okunması gerektiğine işaret 
etti. Yorgancılar sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Çok zor bir süreçten 
geçiyoruz, ama morali 
bozmak kimseye bir şey 
kazandırmaz. Bugüne kadar 

hep dik durduk, birlikte 
olmak mecburiyetinde-
yiz. Birlikte olamazsak 
gücümüzü kaybederiz. 
Gücümüzü kaybetmemizi 
isteyen, pusuda bekleyen 
ülkeler, terör örgütleri 
var. Bunu, bugüne kadar 
başaramadılar. Çünkü Türk 
vatandaşları, kenetlenmenin 
bilincinde. Türkiye’de o ka-
dar güçlü bir ekonomi var 
ki darbe girişimine, teröre 
rağmen yine de büyüyen 
potansiyel sergiliyor. İnanın 
çok daha fazlasını yapacak 
kapasite var. Türkiye’nin 
yıllık yüzde 5-6’lık büyüme 
potansiyeli var. Bunu da 
önümüzdeki dönemde gös-
terecektir.”   

ULUSLARARASI 
İSTİHBARAT
Terörün çözümü için 

uluslararası istihbaratın 
büyük önem taşıdığını 
söyleyen Yorgancılar, 
“Terör sadece Türkiye’de 
değil. Terör, uluslararası bir 
boyuta geldi. Terörün çö-
zülmesinin yolu uluslararası 
istihbaratın ülkeler arasında 
paylaşılmasıdır. Biz veya 
onlar, tek başına bu işi çö-
zemez. Biz teröre karşı hep 
dik durduk. Bundan sonra 

Yorgancılar: Moral bozmak yok

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin güçlü 
bir ekonomiye sahip 
olduğunu, terör 
saldırıları ve darbe 
girişimine rağmen 
büyüme potansiyeli 
sergilediğini bildirdi. 
Terörün sadece 
Türkiye’nin değil 
dünyanın sorunu 
olduğunu belirten 
Yorgancılar, “Morali 
bozmak kimseye bir 
şey kazandırmaz. 
Bugüne kadar 
hep dik durduk. 
Bundan sonra 
da birlikte olmak 
mecburiyetindeyiz. 
Yoksa güç 
kaybederiz” dedi.
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da teröre aynı karşılığı ve-
receğiz. Ülke olarak bunun 
üstesinden geleceğimizden 
şüphemiz yok. Tüm dünya, 
birlikte bu işin üzerine 
gitmeli. Ortak istihbaratla 
bu işten kurtulmalı” diye 
konuştu. 

GÜMRÜK BİRLİĞİ 
REVİZE EDİLMELİ
Türkiye’nin ekonomide 

27 çeyrek sonra ilk kez bü-
yüyemediğine dikkat çeken 
Yorgancılar,

bu noktada alternatif 
pazar oluşturulması gerek-
tiğini söyledi. Yorgancılar, 
“Gümrük Birliği ile anlaş-
ma revize edilebilir. Avrupa 
Birliği (AB) kapısında bek-
liyoruz ama Gümrük Birliği 
nedeniyle hür türlü sorum-
luluğu uyguluyoruz. Ben 
her zaman serbest ticaret 
anlaşmalarında Türkiye’nin 
yer alması gerektiğini gün-
deme getirdim. Biz Gümrük 
Birliği’ne girince AB’ye 
girdiğimizi zannettik. 
Türkiye’de tüm yaşananlara 
rağmen ekonomi güçlü. 
Teröre, darbe girişimine 
rağmen bir potansiyel 
sergiliyoruz. Daha fazlasını 
yapacak kapasitemiz var. 
Türkiye, yüzde 6-7 büyü-
meyi sağlayabilir. Buna 
inanıyorum. Yeter ki terör 
olayları bitsin. Yaşadıkları-
mız, yüzde 10 büyüyen bir 
ülkede olsaydı, ekonomisi 
çökerdi “ değerlendirmesini 
yaptı. 

HER EVE TÜRK MALI 
Güçlü ekonomi için 

önümüzdeki dönemde 
yapılması gerekenleri sıra-
layan Yorgancılar, “Güçlü 
ekonomi için terör olayı çö-
zülmeli. Reformlar sürekli 
yapılıyor ve yenileniyor. 
İşsizlik ve mesleksizliğe de 
çözüm bulmalıyız. Küresel 
daralmanın önüne geçebil-
mek adına mutlaka alter-
natif pazarlarda işbirliğini 
arttırmalıyız. ‘Dünyada her 
evde bir Türk malı olmalı’ 
hedefi için de alternatif pa-
zarlar geliştirmemiz lazım. 
Serbest ticaret anlaşmaları-
na ağırlık vermeliyiz. Her-
kes sorumluluğunu yerine 
getirirse, tüm işler tıkır tıkır 
çalışır. Bir yerde tıkanıklık 
olursa iş bitmiyor” dedi.

KOBİ’LERE NEFES
Ekonomi Koordinasyon 

Kurulu kararları ve yeni 
teşviklerin piyasayı hare-
ketlendireceğini, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği-
nin başlattığı “Nefes Kredi-
si” ve “KOSGEB destekle-
ri” ile KOBİ’lere can suyu 
desteklerine değinen Ender 
Yorgancılar, işveren sigorta 
paylarının 2017’nin son 
çeyreğine ötelenmesinin, 
vergisini düzenli ödeyenler 
için bir çalışma yapıl-
masının ve yeni işçi 
istihdamında sağ-
lanan teşviklerin 
önemli getirilerinin 
olacağını söyledi. 

EĞİTİM VE İSTİHDAM
EBSO olarak da önemli 

çalışmalar hayata geçirdik-
lerini ifade eden Yorgan-
cılar, “Mesleki eğitim ve 
istihdam seferberliği baş-
lattık. Eğitim programı ve 
kurslar açtık. EBSO olarak 
bin 200 çalışana belge ver-
dik. Dijital dönüşümle ilgili 

de önemli çalışma-
lar yaptık. 2017 
yılının Haziran 
ayında, büyük 
kısmı bitecek. 

Online 

belge işlemi uygulaması 
başladı. Bir üyemiz belgeyi 
almak için EBSO’ya kadar 
gelme mecburiyetinde 
olmayacak. Ayrıca yıllık 
9.90 oranla, üyelerimize 
150 bin TL kredi imkanını 
da sağladık. Diğer bankalar 
da bununla birlikte faizleri 
aşağıya çekti” ifadelerini 
kullandı.

İZMİR CAZİBE 
MERKEZİ OLACAK
EBSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Yorgancılar, 
İzmir’in başta otoyol, hızlı 
tren ve liman olmak üzere 
devam eden altyapı yatı-
rımlarının tamamlanması, 
yüksek teknoloji ürünleri 
üretimi ile yenilenebilir 
enerji sektörlerinde verile-
cek 4. ve 5. Bölge teşvikle-
rinden yararlandırılmasının 
kenti cazibe merkezi haline 
getirip yatırımları artıraca-
ğını vurguladı.

“Dünyada her evde bir Türk Malı 
olsun” hedefiyle ilerlemek ge-
rektiğini belirten Yorgancılar, 
alternatif pazarlar ve serbest 
ticaret anlaşmalarına önem 
verilmesini savundu. Yorgancılar, 
devam eden altyapı yatırımlarıyla 
İzmir’in bir cazibe merkezi olaca-
ğını da ifade etti.
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Uluslararası Finans 
Enstitüsü (IIF), 
yükselen piyasa 

ekonomilerinde yaşa-
nan sermaye çıkışlarının 
gelecek yıl önemli ölçüde 
azalabileceğini, Türkiye’ye 
sermaye girişlerinin 30 
milyardan 32 milyar dolara 
çıkacağını öngördü.

IIF, “Yükselen Piya-
salara Sermaye Akışları” 
adlı raporunun Kasım 2016 
sayısını yayınladı.

Brezilya, Çin, Hindis-
tan, Meksika, Rusya, Gü-
ney Afrika ve Türkiye’nin 
aralarında bulunduğu 30 
ülkeyi kapsayan rapor-
da, yükselen piyasalara 
yönelik sermaye girişlerinin 
2017’de kademeli olarak 
artmasının beklendiği 
belirtildi.

 Bunda özellikle Çin 
ekonomisinin istikrar 
kazanması, petrol fiyatla-
rının dengelenmesi, tahvil 
ve hisse senetlerinin iyi 
performans göstermesinin 
önemli rol oynadığı kayde-
dilen raporda, FED’in faiz 

artırımlarına devam etme 
ihtimalinin ise sermaye 
girişlerini olumsuz etkileye-
bileceğine işaret edildi.

Rapordaki tahminlere 
göre, bu yıl 640 milyar 
dolara gerileyen sermaye 
girişleri 769 milyar dolara 
yükselecek. Diğer taraftan, 
2017’de yükselen piyasa-
lardan yaklaşık 975 milyar 

dolarlık sermaye çıkışı 
yaşanacak. Buna göre, yük-
selen piyasalara yönelik net 
sermaye çıkışı gelecek yıl, 
2016’ya kıyasla yüzde 45 
azalarak 206 milyar dolara 
gerileyecek.

Yükselen piyasa eko-
nomileri 2013 yılından bu 
yana net sermaye çıkışı 
yaşamaya devam ediyor.

TÜRKİYE ŞOKLARA 
KARŞI DİRENÇLİ
Türkiye’ye ilişkin 

değerlendirmelere de yer 
verilen raporda, “sermaye 
akışlarının artan iç risklere 
karşı oldukça dirençli oldu-
ğuna” vurgu yapıldı.

Raporda, Türkiye’ye 
sermaye girişlerinin gelecek 

yıl 30 milyar dolarda 32 
milyar dolara çıkacağı 
öngörüsünde bulunulurken, 
şunlar kaydedildi:

“Temmuz ortasında 
yaşanan başarısız darbe 
girişiminin ardından artan 
siyasi riskler, Moody’s’in 
eylül sonunda kredi notunu 
düşürmesi ve Merkez Ban-
kasının süren faiz indirim-
leri, net sermaye girişlerini 
üçüncü çeyrekte ciddi 
derecede düşürdü. Diğer 
taraftan, ilk çeyrekten sonra 
yurtiçi yerleşiklerin yurtdı-
şında tuttukları varlıklarını 
azaltmalarından kaynak-
lanan sermaye girişleri ve 
azalan cari açık, Merkez 
Bankasının ocak-ekim 
döneminde döviz rezervle-
rine yaklaşık 8 milyar dolar 
eklemesini mümkün kıldı.”

Ayrıca, yabancıların 
Türk Lirası cinsinden 
tahvil alımlarını üçüncü 
çeyrekte artırdığına işaret 
edilen raporda, doğrudan 
yabancı yatırımların da 
güçlü kalmaya devam ettiği 
bildirildi.

IFF: Türkiye’ye 2017’de 
32 milyar dolar girecek

Uluslararası Finans 
Enstitüsü Türkiye’ye 
sermaye girişlerinin 
gelecek yıl 30 
milyardan 32 milyar 
dolara çıkacağını 
öngörüyor
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Türkiye ekonomisi 
2009 yılının üçüncü 
çeyreğinden beri 

ilk kez küçüldü. Temmuz, 
Ağustos ve Eylül aylarını 
içeren bu yılın üçüncü çey-
reğinde Türkiye yüzde 1.8 
daraldı. Analistlerin yüzde 
0.5 civarındaki beklentile-
rinden yüksek gelen küçül-
menin en temel sebebi ise 
vatandaşın tüketimindeki 
keskin düşüş ve yatırımların 
durması. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) yeni 
hesap sistemine geçmiş 
olması ve geçmişe dönük 
olarak tüm büyüme oran-
larının artmasına rağmen 
bu daralma yaşandı. TÜİK 
uzmanlarına göre reviz-
yon olmasaydı ekonomide 
daralma yüzde 4’ü bula-
caktı. Üçüncü çeyrekte 
Türkiye ekonomisi cari 
fiyatlarla 850.3 milyar dolar 

ve 2 trilyon 487 milyar lira 
büyüklüğüne ulaştı.

Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), ulusal hesaplar 
konusunda AB yönetme-
liklerine (European System 
of Accounts 2010) uyum 
amacıyla revizyon çalışma-
larını tamamlayarak üretim, 
harcama ve gelir yöntemiy-
le hesapladığı yılın üçüncü 
çeyreğine ilişkin Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve-
rilerini kamuoyuna açıkladı. 
Buna göre gayrisafi yurtiçi 
hasıla tahmini, zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak, bu 
yılın üçüncü çeyreğinde 
geçen yılın aynı çeyreği-
ne göre yüzde 1.8 azaldı. 
Üretim yöntemiyle gayrisafi 
yurt içi hasıla tahmini ise 
aynı dönemde cari fiyatlarla 
655 milyar 400 milyon lira 
olarak belirlendi.

7 yıl 
sonra 
daraldık

Harcamalar
1. çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek

1. çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek

Vatandaşın tüketimi
Devletin tüketimi
Yatırım harcamaları
İhracat
İthalat
Üretim (%)

Tarım
İmalat
İnşaat
Hizmetler
Bilgi-ilet.
Finans
Gayrimenkul
Mesleki faaliyet
Kamu

0.2
11.1
7.8
3.5

-4.6

-5.6
7.9
5.1
1.3
4.8
8.9
4.3
7.3
5.2

3.7
13.7
4.7
0.0

-9.1

-5.6
5.0

15.7
-0.8
6.7

12.7
5.2

12.8
4.2

-3.2
23.8
-0.6
-7.0
-4.3

-7.7
-3.2
1.4

-8.4
2.0

-1.7
3.7
1.4
5.9

2016’DA NE OLDU?
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İNŞAATIN PAYI ARTTI, 
ULAŞTIRMA DÜŞTÜ
TÜİK’in yeni milli 

gelir hesabında en dikkati 
çeken değişiklik inşaatın 
hem üretim yöntemiyle 
milli gelir hesabında hem 
de harcamalar yöntemiy-
le milli gelir hesabında 
ağırlığının artması oldu. 
Üretimde imalat sanayiin-
den sonra milli gelirde en 
çok ağırlığa sahip ikinci 
sektör olan inşaat harcama-
lar yöntemiyle hesapta ise 
yatırım harcamaları içinde 
en büyük değere sahip hale 
getirildi. Ar-Ge ve askeri 
silah sistemleri harcama-
ları da yatırım harcamaları 
kalemine eklendi. Ayrıca 
kayıt dışı ekonomi sektör-
lere göre işgücü verilerinde 
yer alan kayıt dışılık oranı 
çerçevesinde milli gelir 
hesabına dahil edildi. TÜİK 
verilerine göre toplam kayıt 
dışı işgücü yüzde 34.6.

Yeni sistemde Gayri 
Safi Yurtiçi Hasılayı oluştu-
ran iktisadi kolların sepette-
ki payları 1998 bazına göre 
2009 bazında şöyle değişti: 

İnşaatın sepetteki payı 
yüzde 4.4’ten yüzde 8.15’e; 
imalat sanayinin payı yüzde 
15.6’dan 16.7’ye; bilgi 
ve iletişim 1.8’den 2.4’e; 
eğitim 3.82’den 4.1’e; insan 

sağlığı ve sosyal hizmetler 
1.5’ten 2.5’e; kültür, sanat, 
eğlence, dinlence ve spor 
0.22’den 0.93’e çıktı.

Ulaştırma ve depola-
manın sepetteki payı yüzde 
11.65’ten 7.87’ye; tarım, 
ormancılık ve balıkçılığın 
payı 7.54’ten 6.9’a; ma-
dencilik ve taşocakçılığının 
1.26’dan 0.82’ye; finans ve 
sigorta faaliyetleri 3.13’ten 
2.98’e; gayrimenkul faa-
liyetleri 9.72’den 7.73’e; 
mesleki, bilimsel ve teknik 
faaliyetlerin payı 3.62’den 
2.36’ya düştü.

Bu yılın ilk ve ikinci 
çeyrek büyüme rakamları 
da yeni sisteme göre revize 
edildi. Böylece ilk çey-
rek için yüzde 4.7; ikinci 
çeyrek için yüzde 3.1 olan 
büyüme rakamları, yüzde 
4.5 olarak güncellendi.

DEVLET TÜKETTİ AMA...
TÜİK verilerine göre 

Türkiye ekonomisi son yıl-
larda vatandaşın desteğiyle 
büyüyordu. Vatandaşın 
tüketimi yüzde 3.2 azalır-
ken devletin tüketimi yüzde 
23.8 arttı. Hem yeni hem de 
eski seriye göre devlet tüke-
timinde rekor kırılmış oldu. 
Devlet tüketmese üçüncü 
çeyrekte çok daha yüksek 
bir daralma yaşanacaktı. 

Devletin ve özel 
sektörün inşaat ve fabrika 
yatırımı harcamalarını gös-
teren toplam gayrisafi sabit 
sermaye oluşumu (yatırım) 
harcamalarında ise yüzde 
0.6 azaldı. Hem devlet 
hem de özel sektör yatırım 
yapmadı üçüncü çeyrekte. 
İhracat ise yüzde 7 darala-
rak son dönemin en yüksek 
daralmasına imza atarken 
ithalat yüzde 4.3 arttı. 

Büyümeyi etkileyen 
unsurlar içinde ücretlerin 
cari gayrisafi katma değer 
içerisindeki payı geçen yılın 
aynı döneminde yüzde 31.4 
iken bu oran 2016 yılının 
üçüncü çeyreğinde yüzde 
36.1 oldu. Net işletme artı-
ğı/karma gelirin (şirketlerin 
ücret vergi ve yatırım dışı 
elinde kalan) payı ise yüzde 
53.3’ten yüzde 47.4’e 
düştü.

Yılın son çeyreğinde 
ise Türk Lirası’ndaki değer 
kaybı ile hükümetin tüke-
timi ve yatırımı artırmaya 
yönelik olarak aldığı tedbir-
lerin etkisi gözlenecek.

SANAYİ VE HİZMETLER 
KÜÇÜLDÜ
Tarım sektörünün top-

lam katma değeri, bu yılın 
üçüncü çeyreğinde geçen 
yılın aynı çeyreğine göre 

BÜYÜME ORANLARI
NASIL DEĞİŞTİ (%)

1. çeyrek
2015 Eski Yeni

2016

2. çeyrek

1. çeyrek
2. çeyrek

3. çeyrek
4. çeyrek

2.3
3.8

4.8
3.1

4.0
5.7

3.5
7.2

4.5
4.1

5.9
7.4

SEKTÖRLERİN ETKİSİ
NASIL DEĞİŞTİ (%)

Tarım
Madencilik
Su, kanaliz
Elektrik, gaz
İmalat sanayi
İnşaat
Ticaret
Ulaştırma
Konaklama
Bilgi tek.
Finans
Gayrimenkul faa.
Mesleki faa.
İdari destek
Kamu, savunma
Eğitim
Sağlık
Kültür
Diğer

9.0
0.6
0.4
1.6

25.8
6.0

13.4
12.2

2.0
2.7

14.0
4.6
3.1
2.1
2.9
2.3
1.3
0.2
0.8

6.6
1.0
1.0
4.1
30

10.4
10.0

9.1
2.8
2.2
2.5
5.7
2.0
2.0
3.8
2.5
2.4
0.8
1.1

Eski
payı

Yeni
payı
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zincirlenmiş hacim endeksi 
olarak yüzde 7.7 azalırken, 
sanayi sektörünün toplam 
katma değeri yüzde 1.4; 
imalat sanayi yüzde 3.2, 
ulaştırma ticaret ve turizmi 
içeren hizmetler sektörünün 
toplam katma değeri de 
yüzde 8.4 geriledi. Finans 
yüzde 1.7 daralma yaşa-
dı. Özellikle turizmin en 
yüksek sezonunda böylesi 
daralma yaşanması elbet-
teki terör saldırılarının ve 
15 Temmuz’daki başarısız 
darbe girişiminin etkisi 
büyük. En yüksek artış yüz-
de 5.9 ile kamu yönetimi, 
sağlık ve eğitim kaleminde 
yaşandı. İnşaat sektörünün 
toplam katma değeri ise 
yüzde 1.4 artış gösterdi.

KURUMSAL SEKTÖR 
HESAPLARI
TÜİK, 2009-2015 

yıllarına ait kurumsal sektör 
hesaplarını ilk kez yayın-
ladı. Buna göre, hanehalkı 
brüt katma değerin GSYH 
içindeki payı 2009 yılında 
yüzde 28.1 iken 2015 yılın-
da yüzde 24.9 olarak hesap-
landı. Yani şirketler dışında 
hanelerin harcamalarının-
ekonomik faaliyetlerinin 
payı geriledi. Aynı yıllar 
için mali olmayan şirketle-

rin yüzde 46.5 olan katma 
değer payı 2015 yılında 
yüzde 50.6’ye ulaştı. Mali 
şirketlerin ise payı yüzde 
3.8’den, yüzde 3’e geriledi. 
Devletin payı da düştü. 
Devletin payı 2009’daki 
10.8 seviyesinden, yüzde 
9.6’ya geriledi.

ŞİRKET 
YATIRIMLARININ 
PAYI ARTTI
Kurumsal sektör hesap-

ları içinde, mali olmayan 
şirketlerin 2014 yılında 
336 milyon TL olan gayri 

safi sabit sermaye oluşumu 
2015 yılında yüzde 23.4 
artarak 415 milyon TL sevi-
yesine ulaştı. 2015 yılında 
gayrisafi sabit sermaye 
oluşumunun GSYH için-
deki payları; mali olmayan 
şirketlerde yüzde 17.8; 
mali şirketlerde yüzde -0.1; 
genel devlette yüzde 3.3 ve 
hanehalkı için yüzde 8.4 
olarak gerçekleşti.

SON ÇEYREKTE 
NE OLUR?
Son çeyrek, yani Ekim, 

Kasım, Aralık’ta Türk 

Lirası dolara karşı büyük 
değer kaybı yaşadı. İnşaat 
ve turizmin de ölü sezonu. 

Sanayide ekimdeki 
büyük daralma ardın-
dan kasımda toparlanma 
çabaları gördük. İhracatta 
ise kasımda yüzde 5 artış 
yaşandı. 

Tüketimi artırmaya 
yönelik alınan tedbirlerin 
etkisi bekleniyor. 

Revize edilmiş ha-
liyle hükümetin yıl sonu 
beklentisi yüzde 3.2. Şu an 
9 aylık büyüme yüzde 2.2 
seviyelerinde.

TÜKETİMDE PAYLAR
NASIL DEĞİŞTİ (%)

Devletin tüketimi
Eski Yeni

Vatandaşın tüketimi
Yatırım harcamaları
Stok değişimi
İhracat
İthalat

15.7
69.1
20.4
-2.3
28.0
30.8

13.9
60.4
29.7
-1.4
23.3
26.0
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Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
beklenen milli gelir 

revizyonunu yaptı ve kişi 
başına düşen geliri 2015 
itibariyle 11 bin 14 dolar 
seviyesine çıkardı. Daha 
önceki hesabıyla 2015 yılı 
kişi başına milli gelir 9 bin 
130 dolardı. Yani hesap de-
ğişimiyle 1884 dolar daha 
artış oldu. 2015 yılındaki 
büyüme de yüzde 4’ten 
yüzde 6.1’e çıktı. TÜİK 
Başkan Vekili Mehmet 
Aktaş, “‘TÜİK, bir gecede 
milletin cebine şu kadar 
para koydu’ derler. Aslında 
milletin cebinde ne kadar 
para olduğuyla ilgili bazı 
ipuçlarıyla daha iyi tahmin 
yapıyoruz. Mevcut geliri 
daha iyi ölçmeye çalışıyo-
ruz. Türkiye’nin en zengini 
de, açlık sınırında olanı da 
hesapta var. Bundan sonra 
revizyon olursa yine yukarı 
doğru olacak” dedi.

2009 MU, 2012 Mİ?
Aktaş, revize edilen 

rakamlarla ilgili olarak 
basının karşısına çıktı. Ulu-
sal hesaplarda revizyonun 
TÜİK’e özgü olmadığını 

ve dünyada da yapıldığını 
belirten Aktaş, revize edilen 
sistemde, ekonominin yüz-
de 4.7 küçüldüğü 2009’un 
baz alındığını söyledi. Buna 
karşın esas olarak 2012 
verilerinin kullanıldığını 
belirten Aktaş, “Baz yılı 
2009 diyoruz ama bu biraz 
fiyatı oradan başlatmamız-
dan. Asıl önemli olan 2012 
yılı, buna ‘eşleme yılı’ der-
ler. Eşleme yılı ekonominin 
genel panoramasının çıktığı 
yıl anlamına gelir” dedi. 

YÜZDE 19.7 
DAHA YÜKSEK
Aktaş, eski ve yeni 

hesaplama yönteminin 
detaylarını anlattı. Yeni 
sistemde 2012 arz ve talep 
tablolarının kullanılmasının 
etkilerini örnekleyen Aktaş, 
“Daha önce 2002 tabloları 
kullanılıyordu. 2015 gayri 
safi yurtiçi hasılası, yeni 
seriye göre yüzde 19.71 
daha yüksek. Son yıllarda 
iki seri arasında makas açıl-
dı. Çünkü bizim iskeletini 
tesis ettiğimiz yapı, yeni 
dönemde temsil vasfını 
yitirmiş. Arabanın eskimesi 
gibi... 2002 tasarımımızın 

ekonominin yeni dinamiz-
mini yakalama konusunda 
sıkıntıları vardı” dedi. Ak-
taş, G20’deki Türkiye’nin 
yerinin ise değişmediğini 
belirtti.   

BÜYÜMEDE 
İNŞAAT ETKİSİ
Yeni serilerle, 2009 son-

rası ortalama büyümenin 
de yüzde 4.42’den yüzde 
6.25’e çıktığını söyleyen 
Aktaş, verilerde en önemli 
değişikliğin inşaatta ya-
şandığını anlattı. 2015 için 
eski seride yüzde 20.4 olan 
yatırımların yeni seride 
29.7’ye çıktığını belirten 
Aktaş, “Bunun yüzde 90’ı 
inşaattan kaynaklanıyor. Bu 
da profesyoneller tarafından 
sorgulanacaktır. Ama biz 
de 1.5 senedir sorguluyo-
ruz kendimizi. 1998 bazlı 
seri, ‘Ne yapıyor böyle?’ 
diye inanamıyoruz. Doğru 
mudur, yanlış mıdır başka 
ilave teyit bilgileri almak 
için epey bir uğraş içine gir-
dik. Buna bağlı olarak SGK 
verilerini de entegre ettik” 
açıklamasında bulundu. 

TÜİK yetkilileri de, 
2009 yılının seçilme 

2 bin dolar zenginleştik
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TÜİK, ulusal 
hesaplar konusunda 
AB yönetmeliklerine 
(European System 
of Accounts 
2010) uyum 
amacıyla revizyon 
çalışmalarını 
tamamlayarak milli 
gelir revizyonunu 
yaptı, kişi başına 
geliri 2015 itibariyle 
11 bin 14 dolara 
çıkardı.
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nedeninin Gelir İdaresi ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
kayıtları olduğunu belirtti. 
2009 öncesine ilişkin kap-
samlı veri seti oluşturma 
şansının olmadığını belirten 
yetkililer, kriz yılı olan 
2009’un verileri etkileme-
sinin de, uygulanan yöntem 
nedeniyle çok sınırlı oldu-
ğunu ifade ettiler.

İL BAZINDA GSYH 
HESAPLANDI
Ulusal Hesaplar Sis-

temi ve Avrupa Hesaplar 
Sistemi’ne uyum kapsamın-
da ana revizyon çalışmaları 
tamamlandı. Bu kapsamda 
2009 yılı baz alınarak 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) serisinin tamam-
layıcı bir unsuru olarak 
İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflaması (İBBS) üçüncü 
düzeye karşılık gelen 81 
il ve İBBS ikinci düzeye 
karşılık gelen 26 bölge 
için GSYH hesaplamaları 
yapıldı. 2004-2014 yılları 
için cari fiyatlarla üretim 
yöntemi kullanılarak; tarım, 
sanayi ve hizmetler ayrın-
tısında derlenen il bazında 
GSYH hesaplamalarında, 
Avrupa Birliği’nde Ekono-
mik Faaliyetlerin İstatistiki 
Sınıflaması kullanıldı.

 
EN YÜKSEK PAYI
İSTANBUL ALDI
İl düzeyinde GSYH 

hesaplamalarına göre; 2014 
yılı için İstanbul 622 milyar 
762 milyon TL ile en yük-
sek GSYH’ya ulaştı ve top-
lam GSYH’dan yüzde 30.5 
pay aldı. İstanbul’u, 186 
milyar 977 milyon TL ve 
yüzde 9.1 pay ile Ankara, 
127 milyar 430 milyon TL 
ve yüzde 6.2 pay ile İzmir 
izledi. İl düzeyinde GSYH 
hesaplarında son 3 sırada 1 
milyar 756 milyon TL ile 
Kilis, 1 milyar 416 milyon 

TL Ardahan ve 1 milyar 
238 milyon TL ile Bayburt 
son sırada yer aldı.

2014 yılında kişi başına 
GSYH’da, İstanbul 43 bin 
645 TL ile ilk sırada yer 

aldı. İstanbul’u, 43 bin 521 
TL ile Kocaeli ve 36 bin 
680 TL ile Ankara izledi. 
İl düzeyinde kişi başına 
GSYH hesaplamalarında, 
9 bin 913 TL ile Van, 9 bin 

773 TL ile Şanlıurfa ve 8 
bin 486 TL ile Ağrı son 3 
sırada yer aldı.2014 yılında 
kişi başına GSYH 14 il 
için Türkiye ortalamasının 
üzerinde gerçekleşti.

Gıda enflasyonuyla topyekûn mücadele
Gıda enflasyonu-

na karşı ‘Erken Uyarı 
Sistemi’ geliyor. Bir 
araya gelen 6 kurum, 
ilgili verileri kullanarak, 
sağlıklı fiyat oluşu-
munu sağlayacak, 
fiyat istikrarını des-
tekleyerek enflasyonu 
dizginleyecek

Hükümet, gıda 
fiyatlarından kaynakla-
nan enflasyonu aşağı 
çekmek için önemli 
bir adım daha atıyor. Tarım, Ekonomi, 
Kalkınma, Maliye, Gümrük Bakanlığı ve 
Merkez Bankası işbirliğiyle tarımsal ürün 
piyasalarını anlık takip etmek için “Erken 
Uyarı Sistemi” kuruluyor. Gıda Komi-
tesi, 6 kurumun dış ticaret tedbir seti, 
arz zinciri-iç piyasa izleme altyapısı, 
tarımsal kalkınma, vergi enstrümanlarını 
kullanarak gıda ürünlerinde sağlıklı fiyat 
oluşumunu sağlayacak, fiyat istikrarını 
güçlü şekilde destekleyecek. Bütün 
halkalardaki yapısal sorunların fiyatlar 
üzerindeki etkisi daha net şekilde orta-
ya konulacak.

 
HER ŞEY MERCEK ALTINDA
Teknolojik altyapısı güçlü, kurumsal 

sürekliliği bulunan erken uyarı sistemi 
ile tarımsal üretimde arz eksikliği olup 
olmadığı ürün bazında belirlenecek. 
Gıda ürünlerinde sağlıklı fiyat oluşu-
munu sağlayacak ve fiyat istikrarını 
destekleyecek. Geçici arz eksikliğinden 
kaynaklı piyasa dengesizlikleri fiyatlara 
yansımadan önce dış ticaret tedbirleri 
alınacak. Kalıcı arz eksikliğini giderme-
ye yönelik uygun teşvik ve tedbirler 
geliştirilecek.

GÜÇLÜ TARIM BANKACILIĞI
Sistem, spekülatif fiyat hareketlerini 

kaynaklarıyla birlikte tespit edebilecek. 
Arz zincirindeki yapısal sorunlardan 

kaynaklı dengesizliklerin nedenleri 
belirlenecek. Uygun regülatif tedbirlerin 
alınması sağlanacak. Gıda ürünlerinde 
fire oranını azaltacak lojistik önlemler 
alınırken, üretici örgütleri güçlendi-
rilecek, toptan-perakende ticarette 
rekabet koşulları düzenlenecek. Özel 
tarım bankacılığının geliştirilmesi, tarım 
sektöründeki vergi-teşvik sistemin güç-
lendirilmesi için aksiyon planı hazırla-
nacak.

ÇÖZÜM ODAKLI ADIMLAR GELİYOR
Gıda Komitesi saha çalışması yapa-

rak, fiyatları tek tek inceleyip sektördeki 
tıkanıklıkları listeleyip çözüm odaklı 
adımlar atıyor. Suni fiyatları önlemek 
için alternatifler ortaya konulacak. 
Çiftçiden markete kadar olan süreç hal 
kayıt sisteminden izleniyor. Stok takibi 
yapılırken, fiyat artışı yaşanan ürünlere 
karşı ithalat seçeneği de dâhil her türlü 
tedbir alınacak. Fiyatların yüksek olma-
sındaki önemli nedenlerden biri olan 
pazarlama sürecindeki halka sayısı azal-
tılacak. Hal sistemindeki komisyonculuk 
organize edilecek, lojistik faaliyetler 
konusunda düzenlemeler yapılacak.

Gıda Komitesi, zincirdeki arızala-
rı gideren bir tablo ortaya koyacak. 
Rekabet Kurulu fiyatlar konusunda anlık 
devrede olacak. Suni fiyatları önlemek 
için alternatifler ortaya konulacak.
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Günümüzde, yurtdışındaki ithalatçı 
firmaların yapacakları satın alımlar 
için oldukça fazla sayıda farklı seçenek 
bulunmaktadır. İhracatçı firmalarımızın, söz 
konusu ithalatçı müşterilerinin gözünde bir 
farklılık yaratması ve bu şekilde sundukları 
mal ve hizmetleri daha cazip kılmaları şart 
olmuştur. Bu noktada, ihracatçı bir firma 
cazip bir finansman desteği sunabilirse, 
pazarlık kabiliyetini önemli ölçüde 
güçlendirmiş olur. Aynı durum, dünyadaki alt 
yapı proje ihaleleri için de geçerlidir. Buradan 
yola çıkarak, müteahhit firmalarımızı 
da ihracatçı gözüyle değerlendirebiliriz. 
İşte “Eximbank”lar ya da “İhracat Kredi 
Kuruluşları” tam da bu noktada önem 
kazanmakta ve ihracatçı firmalara verecekleri 
finansal destek ile söz konusu firmaların rekabet güçlerini 
artırabilmektedirler. Bu destek, özellikle doğrudan 
alıcı firmaya gözle görülür bir şekilde sunulabilirse, 
alıcı firmaların karar alma mekanizmalarına doğrudan 
etki edilebilmektedir. Ancak unutmamak gerekir 
ki; Eximbank’lar, Hükümetlerin ticaret politikası 
araçlarından sadece biridir. Söz konusu kurumların etkili 
ve başarılı olabilmeleri için bağlı oldukları Hükümetlerin 
genel politika amaçları, karar alma süreçleri, maliye ve 
borçlanma planlarına da uyum sağlamaları gereklidir. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında, küresel ekonomi 
uzunca bir süredir belirsizlik 
ortamında yönünü bulmaya çalışırken, 
ihracatçılarımızın uluslararası 
piyasalarda rekabet güçlerini artırmak 
için Türk Eximbank olarak etkin 
politikalar uygulamaya devam 
ediyor ve taşın altına elimizi daha 
çok sokacağımız tedbirleri yürürlüğe 
koymak üzere 
çalışıyoruz. 
Buna ilaveten, 
bu dönemde 
yapılan 
değişiklikle, 
Ekonomi 
Bakanlığı ile 
daha yakın 

çalışacak olmak Bankamız için önemli 
bir fırsat yaratmıştır. Çünkü ihracatçıların 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 
ihracatçı firmaların işleyişleri ve 
önceliklerinin çok iyi algılanması 
gerekmektedir. Bir ihracat kredi kuruluşu/
bankası, ihracatçılara sadece doğrudan 
yerel teşvik paketleri sunmak yerine, 
ihracatçıların rakip ülke ihracatçılarına 
kıyasla sürdürülebilir şekilde daha 
avantajlı olacağı bir ekosistem 
yaratmalıdır.

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata 
yönelik üretim yapan imalatçıları, döviz 
kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan 
firmaları ve yurt dışında faaliyet gösteren 
müteahhitleri/yatırımcıları hem kısa, hem 

de orta-uzun vadeli nakdi kredi ve ihracat kredi sigortası 
programları ile desteklemektedir. Nakdi kredilerle 
firmalarımızın üretim sürecinde ihtiyaç duyacağı 
finansman desteği, gerek sevkiyat yapılmadan öncesi, 
gerekse sonrası dönem için sunulmaktadır. İhracat kredi 
sigortası desteklerimizle de ihracatçılarımızın ticari 
ve politik riskleri düşünmeden mevcut pazarlarındaki 
rekabet güçlerini artırmalarına ve yeni pazarlara 
girmelerine olanak tanınmaktadır. Özellikle, küresel 
risklerin süregeldiği bu dönemde İhracat Kredi Sigortası 
ihracatçılarımız açısından önemli bir destektir. Ayrıca 

vadeli satış işlemlerini teşvik etmek 
ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, 
yeni ve hedef pazarlara girilmesini 
kolaylaştırmak amacıyla vadeli 
ihracat alacaklarını iskonto ederek de 
finansman desteği sağlanmaktadır.

Türk Eximbank, Ocak-Kasım 
2016 döneminde ihracat sektörüne 

37.8 milyar 
TL tutarında 
kısa vadeli 
ihracat kredisi, 
21.9 milyar 
TL tutarında 
orta-uzun 
vadeli kredi 
olmak üzere 

İhracatta “Türk Eximbank”ın yeri
Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları, döviz kazandırıcı 

hizmet ihracatında bulunan firmaları ve yurt dışında faaliyet gösteren 
müteahhitleri/yatırımcıları hem kısa, hem de orta-uzun vadeli nakdi kredi ve 

ihracat kredi sigortası programları ile desteklemektedir. 

Adnan Yıldırım
Türk Eximbank Gen. Md.

(2014-15) Ekonomi 
Bakan Yardımcısı
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toplam 59.7 milyar TL’nin üzerinde nakdi kredi desteği 
sağlamıştır. Böylelikle ihracat sektörüne verilen toplam 
kredi desteğinde yıllık bazda yüzde 41’lik bir artış 
sağlanmıştır. İhracatçıların yurt dışı satışlarından doğan 
alacaklarının ticari ve politik risklerden kaynaklanabilecek 
zararlara karşı sigorta teminatı altına alındığı Kredi 
Sigortası programları kapsamında ise aynı dönemde 
yüzde 30’luk bir artışla 34.4 milyar TL’lik sevkiyat 
sigortalanmıştır. Bu çerçevede, Kasım 2016 sonu 
itibariyle ihracatçılara nakdi kredi ve kredi sigortası 
desteği olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
37’lik artışla toplam 94 milyar TL tutarında finansman 
sağlanmıştır. İhracatı destekleme oranımız ise yüzde 
22-23 seviyesindedir. Türk Eximbank olarak ulaştığımızı 
ihracatçı firmalarımızın sayısı da sürekli olarak 
artırılmaktadır. 2010 yılında 2 bin 313 firma aktif olarak 
Eximbank kredi müşterisi iken, tanıtım faaliyetlerimiz 
kapsamında 2016 yılında kredi müşterilerimizin sayısı 
6 bin 388’e ulaşmıştır. Sigortalı müşteri sayısı ise 2 
bin 380’dir. Bu rakamlar, kredi ve sigortadan bir arada 
yararlanan firmaları da kapsamakta olup, çifte sayma 
elimine edildiğinde 2016 yılında nakdi kredi ve sigorta 
desteği sağlanan toplam firma sayısı 7 bin 468 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu firmaların da yüzde 54’ü KOBİ 
niteliğindedir.

Türk Eximbank sektörler arasında hiçbir ayrım 
yapmamakta, hepsine eşit mesafede durmaktadır. 
Bunun sonucunda da müşteri portföyü sektörel olarak 
değerlendirildiğinde, Türkiye ihracatının sektörel 
dağılımına paralel bir görüntü çizmektedir. Örneğin 
ülkemiz ihracatında yüzde 11’lik bir paya sahip olan 
demir-çelik sektörü Bankamızın finansman desteklerinden 
de ihracatımız içindeki payı ile uyumlu olarak yüzde 
10’luk bir pay almaktadır. Öte yandan, Bankamızın 
sunduğu finansman desteklerinden yararlanan diğer 
sektörler arasında yüzde 23’lük payı ile Tekstil-Deri-
Hazır Giyim ilk sırayı alırken, onu yüzde 13’lük payları 

ile Makine ve Elektrikli Cihazlar ile Madeni Eşya ve 
Madencilik sektörleri ve yüzde 11’lik payı ile Gıda, 
İşlenmiş ve İşlenmemiş Tarım ve Hayvancılık sektörü 
izlemektedir. 

Bankamız 2017 Yılı Programına ilişkin çalışmalarımız 
ise devam etmektedir. 2017 yılında da Bankamızın 
öncelikleri arasında ihracatçılara sunulan nakdi kredi ve 
ihracat kredi sigortası desteğini miktar olarak artırmayı 
hedeflemenin yanında, daha fazla ihracatçımıza ulaşarak 
sunulan finansman imkânlarından daha geniş bir kitlenin 
faydalanmasını sağlamak bulunmaktadır. Bu çerçevede, 
ihracatımızı destekleme oranımızı yüzde 25’e yükseltmeyi 
hedefliyoruz. 

Ayrıca, ihracatımızda katma değeri yüksek orta-yüksek 
teknoloji ürünlerinin artırılmasına katkı sağlamaya yönelik 
olarak orta-uzun vadeli kredi hacmimizi büyütmeyi 
planlıyoruz.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, sanayiciler 
olarak eşit şartlarda rekabet 
etmek istediklerini söyle-
di. Yorgancılar, gerçekten 
iş ahlakını benimsemiş 
firmalar için rekabete aykırı 
ticari uygulamaların engel-
lenmesinde g rakipleriyle, 
rekabet halinde olunan 
ülkelerle eşit şartlarda Re-
kabete aykırı ticari uygula-
malarının engellenmesinde 
Rekabet Kurumu’nun etkin 
müdahalesinin büyük önem 
taşıdığını belirtti.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Rekabet Kurumu 
ile sanayicileri buluşturdu. 
Rekabet Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Ömer Torlak ile 
Dış İlişkiler Daire Başkanı 
Ali Arıöz’ün de katılımıyla, 
kurumun uygulamaları ve 
hukuku ile sanayicilerin 
beklentilerinin görüşüldüğü 
toplantının açılış konuşma-
sını yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgan-
cılar, ilk ağızdan bilgilen-
dirme amacı taşıdıklarını 
söyledi.

Ender Yorgancılar, 
“Sınırların kalkması ile 
küreselleşen ekonomilerde 
her geçen gün ticaret yap-
mak zorlaşmakta, rekabet 
koşulları ağırlaşmaktadır. 
Bu durum da firmalarımı-
zı, bu yeni koşula göre, iş 
yapış şeklinden, pazarlama 
yöntemlerine kadar bir dizi 
alanda yeniden yapılan-
dırmayı gerektirmektedir. 
Öyle bir yüzyılda yaşıyo-
ruz ki, daha dinamik olan, 
günün değişikliklerini daha 
iyi kavrayabilen, müşteri 
taleplerine anında cevap 

verebilen, kaliteden ödün 
vermeyen ve beklentilerden 
fazlasını layıkıyla yerine 
getirenler bir adım öne 
çıkmakta, rekabet gücünü 
yükseltmektedir” dedi.

EBSO’da yönetime gel-
diği günden bu yana sana-
yiciler olarak af veya özel 
ayrıcalıklar istemediklerinin 
altını çizen Yorgancılar, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz rakiplerimizle, 
rekabet halinde olduğumuz 
ülkelerle eşit rekabet etme 
şansına sahip olalım yeter. 
Bunu da sağlayacak olan 
devlettir. Devleti de yönlen-
direcek olan kurumlardır. 
Eğer ben, elektriği, doğal-
gazı, birçok ülkeden çok 
daha fazla maliyetle kulla-
nıyorsam, benim istihdam 
maliyetlerim çok yüksekse, 
ülkemdeki sorunlar nede-
niyle katlanmak zorunda 
olduğum başka maliyetle-
rim varsa ben nasıl rekabet 
edebilirim? Ne yazık ki, 
ülkemizde özellikle 2016 
yılında olağanüstü olayların 
biri bitmeden bir başkası 
meydana gelirken, içerde 
güvenlik sorunu yaşanırken 
benim yeni bir maliyetim 
daha çıkıyor. Belirsizlik ve 
güvenlik sorunu iş yaptığı-
mız ülkeleri tedirgin etmek-
te, partnerler elini ayağını 
çekmektedir.”

KURUMUNUZ TEMİNAT 
NİTELİĞİNDE
İş dünyası için teminat 

niteliği taşıyan Rekabet 
Kurumu’nun şirketler 
açısından çok önemli 
işlevleri olmasına rağmen 
kamuoyunda daha çok ceza 
uygulamalarıyla tanındığını 
anlatan Yorgancılar, “Re-

kabete aykırı ticari uygula-
malarının engellenmesinde, 
gerçekten iş ahlakını be-
nimsemiş firmalarımız için 
Rekabet Kurumumuzun 
etkin bir şekilde müdahalesi 
büyük önem taşımaktadır. 
Adeta bir teminat niteliğin-
dedir. 

Bununla birlikte, genel 
bir problem olan hızlı cevap 
verme, soruşturmaların uza-
ması gibi sıkıntıların yeni 
mevzuatla değişeceğine 
ilişkin olumlu geri dönüş-
ler aldık. Bazen sektörel 
yapısal sorunlar içerde iş 
yapmayı güçleştirmekte, 
haksız rekabet ortamı da 
yaratmaktadır. Burada 
Kurumun tecrübesi, konuya 
hakimiyeti devreye girmek-
tedir” diye konuştu.

DAHA İYİSİ İÇİN…
Rekabet Kurumu Baş-

kanı Prof. Dr. Torlak ise, re-
kabetten yok etmenin değil 
daha iyi şeyler yapmanın 
anlaşılması gerektiğini, iş 
süreçlerinde iyileşme ve 
inovasyonun rekabetle elde 
edilebileceğini söyledi. 
Piyasada hakim gücü ya 
da yasal düzenlemelerdeki 
boşlukları kullanarak iş 

yapmada ahlaki sorunlar 
yaşanabildiğine işaret eden 
Prof. Dr. Torlak, “Rekabet 
Kurumu’nun kurulduğu 
1997 yılından bu yana 273 
soruşturma sonuçlandırıldı, 
1050 teşebbüse 2.5 milyar 
lira idari ceza kesildi. 2 
bin 331 birleşme ve devir 
alma işlemi onaylandı, 10 
bin kadar birleşme ve devir 
almaya piyasada hakim 
durum kaygısıyla izin veril-
medi. Rekabetçi olduğu için 
543 adet teşebbüsler arası 
anlaşmaya muafiyet tanındı. 
Trafik sigortası konusunda-
ki yüksek fiyatları ve Türk 
Eczacılar Birliği İktisa-
di İşletmesi’nin kanser 
ilaçlarında hakim durumu 
soruşturuyoruz” bilgisini 
verdi.

Rekabet Kurumu’nun 
daha hızlı karar vermesini 
sağlamak, kurumsal kapa-
siteyi etkili kullanmak ve 
uzlaşma müessesesini haya-
ta geçirmek amacıyla yasal 
düzenlemelerin TBMM 
gündeminde olduğunu 
bildiren Prof. Dr. Torlak, 
“Tarafsız ve adil olmak, 
detaylı ve yerinde değer-
lendirmelerle karar vermek 
zorundayız” diye konuştu.

Rekabet eşit şartlarda olmalı
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı 

İbrahim Gökçüoğlu, Devlet 
Malzeme Ofisi alımlarında 
yerli üretici lehine yüzde 
15 fiyat avantajının mutlaka 
işletilmesi, bürokrasinin 
azaltılması ve off-set anlaş-
malarıyla üretimde yerlilik 
oranının artırılması gerekti-
ğini savundu.

Ege Bölgesi Sanayi Oda-
sı, Devlet Malzeme Ofisi 
(DMO) Tedarik Sistemi, 
katalog sistemine girme 
ve tedarikçi olmanın kamu 
kurum kuruluşlarına ürün 
satılabilmesinde sağladığı 
avantajlar konusunda İzmirli 
sanayicilere yönelik bilgilen-
dirme toplantısı düzenledi.

DMO Strateji Geliştirme 
Daire Başkanı Abdülhalik 
Sevgili, Bölge Müdürü Basri 
Engin ile bölüm yönetici-
lerinin katıldığı toplantının 
açılış konuşmasını yapan 
EBSO Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Gökçüoğlu, 
gerek dünya ticaret hac-
mindeki küçülme, gerekse 
büyümedeki daralmanın 
büyük resimdeki gerçeği 
açıkça gösterdiğini söyledi. 
Üretim kadar talep yaratma 
ve pazarlamanın da önemli 
olduğunu anlatan Gökçü-
oğlu, “Böylesi olağanüstü 
durumlarda kamu alımları 
üreticiler açısından dünden 
daha önemli hale gelmekte-
dir. Devlet Malzeme Ofisi, 
Kamu kurum ve kuruluş-

larının ihtiyacı olan mal 
ve hizmetlerin temininde 
önemli bir rol oynamaktadır. 
Biz sanayiciler de, DMO 
tedarik sistemine dahil olma-
nın kamu kurum ve kuruluş-
larına ürün satılabilmesinde 
bizlere büyük avantajlar 
sağladığının bilincindeyiz” 
dedi.

İbrahim Gökçüoğlu, 
dünya ortalaması yüzde 
16 olan kamu alımlarının 
gayrisafi yurtiçi hasılaya 
oranının Türkiye’de ancak 
yüzde 7 civarına geldiğine 
işaret ederken,  “Bu oranın 
artması; içeride üreticiyi 
desteklerken, aslında berabe-
rinde yeni yatırımları, yeni 
istihdamı da destekleyecek, 
dolayısıyla ekonomik ve 
sosyal anlamda ülke ekono-
misine kayda değer bir katkı 
sunmuş olacaktır. Rakamlara 
ve destek unsurlarına bu 
gözle bakarsak çok daha 
yapıcı ve geliştirici yönde 
adımlar atılacağı inancında-
yım” diye konuştu.

BÜROKRASİ İYİLEŞMELİ
Kamu alımlarında büyük 

avantajlar sağlayan DMO 
ile ilgili EBSO üyelerinden 
ulaşan konuları da gündeme 
getiren Gökçüoğlu, şunları 
söyledi:

“DMO’ya tedarikçi 
olmak ve ürünleri katalogda 
yayınlatmak için başvuru 
ve daha sonra oluşan evrak 
bürokrasisi maalesef çok 
uzun sürüyor. Bir ürün için 

talep edilen evrak sayısı za-
man zaman 35-40’ı buluyor. 
Aynı şekilde ürünlerin fiyatı 
belirlenirken yeteri kadar 
araştırma yapılmadığına dair 
şikayetler alıyoruz. Ürünle-
rin yerlilik oranına, teknolo-
jisine ve özellikle 4734 Sa-
yılı Kamu İhale Kanunu’nda 
belirtilen yerli ürünler lehine 
uygulanacak yüzde 15’lik 
fiyat avantajına bakılmadan 
yapılan fiyatlamalar gerçeği 
yansıtmayabilir. Yerli üretici 
ve yerli mallarına pozitif ay-
rımcılık yaparak, başvuru ve 
tedarik sürecini en az süreye 
indirmenizi talep ediyoruz. 
Kamu İhale Kanunu’nda ve 
kamunun tüm alımlarında 
yerli malı için fiyat avantajı 
oranı yüzde 15’ten yüzde 
25’e artırılarak, ihtiyari 
olmaktan çıkarılıp, zorunlu 
hale getirilmesi talebimiz 
hayata geçirilirse, yerli malı 
tüketimi ve üretimi yönün-
de birçok sorunumuzun da 
çözüleceği inancındayız.”

KOLAY VE GÜVENLİ
DMO Strateji Geliştirme 

Daire Başkanı Sevgili de, 
kamu kurum ve kuruluşla-
rına ürün satabilmenin en 
kolay ve güvenli yolunun 
DMO tedarikçisi olmaktan 
geçtiğini söyledi. İhale pro-
sedürleriyle uğraşmak iste-
meyen kurumların alımlarını 
güvenle DMO’dan yaptığını, 
e-katalog sistemiyle internet 
üzerinden de satışa imkan 
sağlandığını anlatan Abdül-

halik Sevgili, KOBİ’lerin de 
desteklenerek ekonomiye 
daha fazla katkı yapıldığına 
işaret etti. 

Abdülhalik Sevgili, teda-
rikçi firma ve ürün sayısının 
artırılması, genişleyen ürün 
yelpazesi, rekabetçi fiyatlar 
yoluyla kamu ihtiyaçla-
rı karşılanırken tedarik 
sisteminin iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesine de çalıştık-
larını anlattı. Sevgili, “Stok 
ürünlerde firma ve parasal 
açıdan herhangi bir sınır-
lama bulunmuyor. Katalog 
ürünlerinde 400 bin liraya 
kadar bir firma ürünü tercih 
edilebiliyor, 400 bin – 800 
bin lira arası ürünlerde 
üç firma tercih ediliyor. 
Müteferrik ürünlerde ise 150 
bin liraya kadar firma tercih 
edilebiliyor, bu rakamın üze-
rindeki talepler ihale yoluyla 
karşılanıyor” dedi.

İlk defa DMO katalo-
ğunda yer almak isteyenlerin 
Şubat, Nisan, Temmuz ve 
Ekim aylarında, sözleşme 
imzalamış firmaların ilave 
ürün için Mayıs, Ağustos, 
Eylül ve Aralık aylarında 
müracaat yapabileceğini 
bildiren Sevgili, orta ve ileri 
teknoloji ürünleri listesinde 
yer alan ve Yerli Malı bel-
gesi alanlarla pardus işletim 
sistemli ürün üreticilerinin 
yanısıra, kataloğa alınacak 
malzeme çeşitleri listesine 
yeni ürün eklenmesi mü-
racaatlarının da her zaman 
yapılabileceğini bildirdi.

Müşterin 
kamu
olsun
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İzmir Rotaract Kulübü, 
2016 Meslek Hizmet 
Ödülü’nü Ege Bölgesi 

Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a verdi. Ödül 
töreninde konuşan EBSO 
Yönetim Kurulu başkanı 
Ender Yorgancılar, gençlere 
‘fark yaratın’ çağrısında 
bulundu. Gençlerin 2017 
faaliyetleri arasında yer 
alan ‘Atatürk’ü anlamak’ 
başlıklı projeye vurgu 
yapan Yorgancılar, 
“Türkiye’nin en fazla 
ihtiyacı olduğu konu başlığı 
bu. Atatürk’ü anlamak ve 
anlatmak. Onun düşünceleri 
Türkiye’ye değil, dünyada 
birçok ülkeye model 
oldu. Onu iyi anlamak ve 
anlatmak gerekiyor. Sizin 
en büyük yol göstericisiniz 
Atatürk’ün düşünce ve 
inkılaplarıdır. Atatürk’ün 
çok güzel bir sözü var. 
Umutsuz durumlar yoktur, 
umutsuz insanlar vardır. 
Umutsuz olmayacağız. 
Geleceğin teminatı siz 
gençlersiniz” dedi. 

FARK YARATMALISINIZ
Kaya Prestige Otel’de 

gerçekleşen toplantıda 
gençlerle birlikte olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Yorgancılar, “Bizim 
en büyük avantajlarımızdan 
bir tanesi genç yaş grubuna 
sahip olmamız. Genç 
olmak bize ne kazandırıyor, 
çalışkanlık, girişimcilik, 
enerji kazandırıyor. Ama 
asıl önemli konu ‘eğitimli 
insan’” diye konuştu. 

Gençlere başarının 
anahtarı olarak ‘fark 

yaratmayı’ gösteren 
Yorgancılar, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Aynı iş yerine 
başvurduğumuzda aynı 
soruyu sorduğumuzda ben 
fark yaratarak bir yanıt 
verirsem önceliğim olur. 
Dürüst olmak, çalışkan 
olmak sizi ayrıcalıklı 
kılmaz. Zaten dürüst ve 
çalışkan olmak zorundayız. 
Ancak fark yaratmalıyız 
ki rakiplerimden, 
rakiplerimizden bir adım 
önde olabilelim. Bu 
düşünce ile çalışacaksınız. 
Vazgeçmeye başladınız mı 
kaybetmeye başlamışsınız 
demektir. Bunu 
unutmayın.”

Ender Yorgancılar 
ayrıca, toplantıdaki genç 
Rotaractlar arasındaki 
dağılıma da dikkat çekti. 
Yorgancılar, “Aranızdaki 
dağılıma bakıyorum, 
kızlarımızın sayısı daha 
çok. Bu tam olarak 
nüfusumuzun durumunu 
yansıtıyor. Sizin ortaya 
koyduğunuz bu tabloyu, 
bu resmi, parlamentoda, 

yerel yönetimlerde, 
camiamızdaki oda 
başkanlarında da görmek 
istiyoruz” diye konuştu.

GELİŞİME 
ODAKLANMALISINIZ
2006 yılında dünyanın 

büyük firmaları arasında 
petrol ve enerji şirketlerinin 
yer aldığını, 2016 yılı 
verileri dikkate alındığında 
ise bilişim ve teknoloji 
firmalarının başı çektiğini 
vurgulayan Yorgancılar, 
“2020 yılında kritik 
düşünme öne çıkacak. 
Kim daha farklı sorun 
çözümü önerileri getirecek, 
onun önceliği olacak, 
sonuç odaklı kişiler öne 
çıkacak. İnsan yönetimi, 
koordinasyon, duygusal 
zeka, doğru düşünüp karar 
verme, uzlaşma ve bilişsel 
esneklik 2020’nin öne çıkan 
konuları olacak. Kendinizi 
bu yönde geliştirin” dedi.

İşsizliğin panzehirinin 
girişimcilik olduğunu 
belirten EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, dünya ve 

Türkiye’den girişimcilik 
öykülerine yer verdiği 
konuşmasında gençlere, 
‘sonuç odaklı çalışın’ 
önerisinde bulundu. 
Yorgancılar, “Başarı kolay 
mı? Buzdağının bir görünen 
kısmı, bir de görünmeyen 
kısmı var. Riskler, 
başarısızlık, odaklanma, 
sabır, hayal kırıklığı, 
fedakarlıklar, alışkanlıklar, 
çok çalışma gibi unsurlar 
insanların göremediği, 
buzdağının altında kalan 
kısımlar olarak dikkat 
çekiyor. Sabır, çok önemli, 
vazgeçmeyi düşündüğün 
an kaybedeceğin an 
belki, çünkü bir adım 
sonrası belki de başarıyı 
yakalayacağın nokta. Ama 
sabretmediğinizde başarıyı 
yakalamayabilirsiniz. 
İstediğin kadar düş 
ama ayağa kalkmayı 
bil. Uçamazsan koş, 
koşamazsan yürü, 
yürüyemezsen sürün ama 
ne yaparsan yap ilerlemek 
zorundasın. Hep ileri hep 
ileri gitmek durumundayız” 
diye konuştu.

İzmir Rotaract’ın 2016 Meslek 
Hizmet Ödülü Yorgancılar’a

Ender
Yorgancılar

Fevzi
Tavus

Aydın 
Yapan
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardım-

cısı İbrahim Gökçüoğlu, 
üniversiteli gençlere, “Gele-
cek sizin ama mücadeleye 
hazır olun. Başarı için hem 
kendinizi hem ekip ruhunu 
geliştirin. Hedefinizden 
şaşmayın” tavsiyesinde 
bulundu.

Yaşar Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu, 
iş dünyası temsilcileriyle 
deneyim paylaşımı etkinliği 
kapsamında Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardım-
cısı Gökçüoğlu’nu konuk 
etti. Yaşar Üniversitesi 
MYO Müdür Vekili Prof. 
Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, 
eğitim açısından bilgilerle 
donattıkları öğrencileri okul 
sonrası hayata hazırlamak 
için tecrübeye de büyük 
önem verdiklerini, sektör-
lerinde söz sahibi kişilerin 
deneyimlerinin gençlere 
yön göstermesini istedikle-
rini söyledi.

Bilgisayar, Lojistik 
ve Dış Ticaret alanlarında 
öğrenim gören öğrencilere 
seslenen İbrahim Gökçüoğ-
lu, gençlerden Sanayi 4.0 
sürecinde bilgi ve kişisel 
yeteneklerini yaratıcılıkla 
geliştirip yenilikçi fikirler 
üretmelerini istedi. Sanayi 
4.0’ı ‘makinelerin iletişi-
mi’ olarak nitelendirirken, 
yakın gelecekte insansız 
fabrikalarda robotlarla üre-
tim yapılacağını ifade eden 
Gökçüoğlu, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“1. Sanayi Devri-

mi buhar makinelerinin 
icadıydı, bunlara dayalı 
üretim gücüydü. 2. Sanayi 
Devrimi mekanik, 3. Sanayi 
Devrimi ise bilgisayar ve 
bilişim teknolojileri. Biz 
bunları kaçırdık, 4. Sanayi 
Devrimi’ni kaçırmayalım. 
Bütün bunların olabilmesi 
için bilgisayar alanında 
yazılım konusu öne çıkıyor. 
Lojistik sadece ürünlerin 
gideceği yere ulaştırılması 
değil aynı zamanda üretim 
sahası içindeki bilgi akışı-
dır. Dış ticarette partnerleri-
nizi bulamazsanız çabaları-
nız anlamsız kalır. Şirketler 
bulut teknolojisine geçiyor-
lar. Eğitim sisteminin de 
Sanayi 4.0’ı desteklemesi 
gerekiyor.”

AZİM, SABIR, 
KARARLILIK
İbrahim Gökçüoğlu, 

kendi eğitim, iş ve sosyal 
yaşamından da örnek-
ler verirken, üniversiteli 
gençlerden mesleki ve 
teknik bilginin yanında 
kişisel donanımlarını farklı 
alanlarda da geliştirmelerini 
istedi. Ünivesiteden mezun 
olup hayata atılan gençle-
rin hemen yüksek maaşla 
masa başı iş beklentisine 
girdiklerine işaret eden 

Gökçüoğlu, “Elbette oraya 
da geleceksiniz ama çok 
çalışmanız, mesleğinizin 
bütün ayrıntılarını öğren-
meniz, mesleki eğitiminizi 
üst düzeyde bilgilerle 
takviye etmeniz gerekir. İş 
dünyasına girince hayalleri-
nizi boşa çıkarma lüksünüz 
olamaz. Hedeflerinizden 
şaşmayın, sabrınızı kaybet-
meyin. Kendinize güveni 
karşınızdakine hissettirin. 
Şimdiden okul saati dışın-
daki zamanlarınızda ve yaz 
tatillerinde çalışın. Dün-
yadaki gelişmeleri takip 
edebilmek için mutlaka bir 
lisanı, hatta ikinci, üçün-
cü lisanı öğrenin. Zorlu 
rekabet ortamında ayakta 
kalmak, kendini kanıtla-
mak ancak fark yaratmakla 
mümkündür. Mesleğinizde 
zor olanı seçin. Kendinizi 

güncellemezseniz batarsı-
nız. Hayatın her döneminde 
dürüst olun. Hayat seçim-
lerden ibarettir ve bunlar-
dan en önemli ikisi iş ve eş 
seçimidir” dedi.

ATATÜRK’ÜN GENÇLERİ
Konuşmasında 

Atatürk’e özel bir önem 
veren EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gökçüoğlu, “Cumhuri-
yetimizin kurucusu Ulu 
Önder Atatürk, cumhuriyeti 
gençlere emanet etti. Güzel 
ülkemizin muasır medeni-
yetler seviyesine ulaşmasını 
hedefleyen Atatürk’ün bu 
yolda cumhuriyetimizi 
emanet ettiği siz gençlere 
olan güvenini boşa çıkar-
mayın. Türk insanı zekidir, 
çalışkandır, değişikliklere 
çabuk uyum sağlar” dedi.

Sanayiciden üniversiteli 
gençlere başarı öğüdü

Şevkinaz
Gümüşoğlu

İbrahim
Gökçüoğlu
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, Türkiye’nin 
dünyanın her yerine ürün 
satabilen bir ülke olma 
hedefine dikkat çekerken, 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile Venezuela 
Devlet Başkanı Nicolas 
Maduro’nun başlattığı iliş-
kilerin iki ülke arasındaki 
ticaret hacmine de katkıda 
bulunacağına inandığını 
söyledi.

Venezuela Dış Ticaret 
ve Uluslararası Yatırım 
Bakanı Jesus Faria Torto-
sa ile Venezuela Ankara 
Büyükelçisi Jose Bracho 
Reyes, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti.

İzmir’in ekonomisi ve 
Odanın çalışmaları hak-
kında bir sunum yapan 
Yorgancılar, kentin gıda-
dan tekstile, makinadan 
elektroniğe, petrokimyadan 
yenilenebilir enerjiye kadar 
64 değişik sektörde üretim 

yapan sanayisi, ihracatı, 
lojistik imkanları, turizmi, 
yılın 300 günü güneşli 
iklimi ve nitelikli işgücüyle 
önemini ortaya koydu. 

DÜNYAYA AÇILMA 
HEDEFİ
Ender Yorgancılar, 

Türkiye’nin son 10 yıldır 
sürekli büyüyen bir ülke ol-
duğunu, geçen yıl kaydedi-
len yüzde 4’lük büyümenin 
AB içindeki ülkelerin çok 
üzerinde gerçekleştiğini 
vurgularken, “Dünyada 
her evde bir Türk ürünü 
olmasını hedefledik. Bugün 
AB’de tüketilen beyaz eşya 
ve televizyonların, tekstil 
ürünlerinin büyük bölü-
mü ülkemizde üretiliyor. 
Dünyadaki enerjinin yüzde 
70’i Türkiye’nin doğusun-
da üretiliyor, yüzde 50’si 
Avrupa’da kullanılıyor. 
Türkiye aynı zamanda doğu 
ile batı arasında enerji köp-
rüsü konumunda. Sadece 
AB değil dünyanın her tara-
fına ürün satabilen bir ülke 
olmayı istiyoruz. İnşallah 

her iki ülkenin cumhurbaş-
kanının başlattığı ilişkiler 
ticaret hacmimizin büyüme-
sine olumlu katkılar yapar” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, konuk 
Bakan Tortosa’ya sadece 
İzmir ve Türkiye ekonomi-
sini anlatmakla kalmadı, 
dünya ekonomisi ve politi-
kasının içine girdiği önemli 
değişimleri de yorumladı: 
“Üretimin batıdan doğu-
ya kaydığını görüyoruz. 
Her ne kadar robotlaşma 
ön plana çıksa da eğitil-
miş insan aslında hala ön 
planda. Ülkeler bugünkü 
süreçte daha çok kendi 
ekonomilerini ayakta tuta-
bilecek önlemler almaya 
başladı. Avrupa Birliği’nin, 
Kanada ile yaptığı CETA 
Anlaşması, ABD Başkanı 
seçilen Donald Trump’ın 
Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım ortaklığı (TTIP) 
anlaşmasını feshedeceğini 
açıklamasıyla ülkelerin 
kendi menfaatlerinin 
olduğu yerlerde daha fazla 

Venezuela ile ekonomi köprüsü

EBSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Vene-
zuela Dış Ticaret ve 
Uluslararası Yatırım 
Bakanı Tortosa’nın 
ziyaretinde sadece 
İzmir ve Türkiye eko-
nomisini anlatmak-
la kalmadı, dünya 
ekonomisi ve poli-
tikasındaki önem-
li değişimleri de 
yorumladı. Yorgan-
cılar, “Dünyada her 
evde bir Türk ürünü 
olmasını hedefledik. 
Her iki ülke cum-
hurbaşkanlarının 
başlattığı ilişkilerin 
ticaret hacmimizin 
büyümesine olumlu 
katkılar yapacağını 
umuyorum” dedi.
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güç göstermek istediğini 
görüyoruz. Bu aydan baş-
layarak 2017 yılının Ekim 
ayına kadar Fransa, İtalya, 
Romanya ve Almanya’da 
yapılacak seçim sonuçla-
rının AB’nin geleceği ile 
ilgili yol haritalarını çizece-
ğine inanıyoruz. Sizin ülke 
olarak çektiğiniz sıkıntıları 
da yakından biliyorum. Pet-
rol fiyatlarındaki düşüşün 
ekonominize yansıması 
ve elektrikle ilgili sıkıntı-
larınızın geçici olduğunu 
düşünüyorum. İhracatınız 
ithalatınızdan fazla olduğu 
için bunun üstesinden gele-
ceğinize inanıyorum.”

TİCARET HACMİ ÜST 
SEVİYEYE 
ÇIKARTILMALI
Venezuela Dış Ticaret 

ve Uluslararası Yatırım 
Bakanı Jesus Faria Tortosa, 
Türkiye ile ülkesi arasında-
ki ticaret hacminin üst sevi-
lere çıkartılması gerektiğini 
ifade etti. İzmir ile ilgili 
sunumu izleyen Tortosa, 
kentten çok etkilendiğini, 

iki ülke arasındaki ilişkileri 
güçlendirmenin çok önemli 
olduğunu vurguladı. Jesus 
Faria Tortosa, “İzmir’in 
büyük bir potansiyeli var 
ve bunun değerlendirilmesi 
lazım. Türkiye hem de bu 
güzel şehirde olmaktan çok 
mutluyum. Eğer İzmir’de-
ki programımın bu kadar 
önemli ve dolu olduğunu 
bilseydim programımı en 
baştan yapar bu kente daha 
fazla vakit ayırmak isterim. 
Beraber yapabileceğimiz 
çok şeyin olduğunu düşü-
nüyorum” dedi.

Tortosa, Venezuela 
Devlet Başkanı Nicolas 
Maduro’nun Enerji Zirvesi 
nedeniyle gerçekleştir-
diği Türkiye ziyaretinde 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile yaptık-
ları görüşmeye de dikkati 
çekerken, “İki ülke liderleri 
arasında görüşmeler sonrası 
filizlenen dostluk, somut 
iş birliğine dönüşmeli. 
Bizler de bunların ardından 
siyasal, kültürel ve ticaret 
açısından somut, gözle 

görülür şeyler yapmalıyız. 
Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Türk halkının Venezuela’yı 
kendine yakın görmesini 
isteriz. Öyle bir çalışma 
planı olmalı ki belirlenen 
hedeflere ne kadar yaklaş-
tığımızı gün be gün takip 
edebilelim. Bunun için hep 
birlikte elimizden gele-
ni yapmalıyız. Özellikle 
ekonomik konularda bir iş 
programı oluşturmalıyız” 
diye konuştu.

SÜREKLİ’DEN 
İŞADAMLARINA ÇAĞRI
Venezuela Dış Ticaret 

ve Uluslararası Yatırım 
Bakanı Tortosa’nın ziya-
retine eşlik eden TBMM 
Venezuela Dostluk Gru-
bu Başkanı ve AK Parti 
İzmir Milletvekili Kerem 
Ali Sürekli ise, Venezuela 
Devlet Başkanı Maduro ile 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yaptığı görüşmede, iki ülke 
arasında ilişkileri en üst 
seviyeye çıkartmayı hedef-
lediklerini söylediklerini 

hatırlattı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 2017 Ocak ayı 
sonu veya Şubat ayı başın-
da Venezuela’ya ziyarette 
bulunacağını haber veren 
Sürekli, “Ben İzmir millet-
vekiliyim bu sebeple sayın 
Bakanın İzmir’e ayrıca bir 
gün ayırmasını rica ettim. 
Başbakanımızın da İzmirli 
olması bizim açımızdan çok 
önemli. Elimize geçen her 
fırsatı değerlendiriyoruz. 
Bu ziyaretleri değerlendirip 
iki ülke arasındaki ticaret 
payını arttırmayı hedefliyo-
ruz. Burada en büyük payı 
da inşallah İzmir alacaktır. 
Venezuela; petrolü, do-
ğalgazı ve kahvesi bol, 32 
milyon hektar dikilmemiş 
arazisiyle tarımda gelişme-
ye ihtiyacı olan ve bizimle 
işbirliği yapabilecek ideal 
bir ülke. En kısa sürede bu-
radan bir işadamı heyetinin 
Venezuela’ya gitmesi için 
çalışma yürütüyoruz. Başta 
İzmirli iş adamları olmak 
üzere Venezuela ile ticaret 
yapma konusunda çağrıda 
bulunuyorum” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, kazan-
kazan mantığıyla ülkelerin 
birlikte hareket etmesi-
nin önemine değinerek, 
ülkemiz ihracatını artıracak 
çalışmalara büyük önem 
verdiklerini söyledi. Bu 
kapsamda geçtiğimiz Eylül 
ayında 130 kişilik işadamı 
grubu ile Polonya’da iş ve 
ticaret forumu düzenledik-
lerini kaydeden Yorgancılar, 
“Macaristan, Çek Cumhuri-
yeti, Polonya ve Romanya 
AB’ye mal satmak için çok 
önemli üretim merkezleri 
olacak yerler. 2017’de Ro-
manya veya Macaristan’a 
benzeri bir seyahat daha 
düzenleyerek İzmir’deki 
sanayicilerin orada üretim 
ve ticareti geliştirmelerine 
zemin oluşturacağız. Ama-
cımız ülkemiz, bölgemiz 
sanayicisine uzun vadeli 
kazanç kapıları oluşturmak” 
dedi.

Macaristan İstanbul 
Başkonsolosu Balazs 
Hendrich, Ticaret Ateşesi 
Sofia Kakas, Eximbank 
Türkiye Direktörü Arda 
Tugay Macar ve Macaris-
tan İzmir Fahri Konsolosu 
Christopher Dologh, EBSO 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Ender Yorgancılar’ı 
ziyaret etti. Başkonsolos 
Balazs, Türkiye-Macaristan 
arasındaki ticaret hacmi-
nin çok yetersiz olduğunu 
belirterek, Macaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya, 
Polonya gibi Orta Avrupa 
ülkelerine odaklanacak 
daha çok sayıda Türk fir-
ması bulma misyonuyla bu 
ziyareti gerçekleştirdiklerini 
kaydetti. Başkonsolos Ba-

lazs, “Macaristan 9 milyon 
nüfuslu bir ülke. Ancak 100 
milyar dolarlık ihracatımız 
var. Türkiye nüfusuna göre 
daha çok ihracat yapabilir. 
Bunun için bu hedef pazar-
ların iyi bilinmesi önemli. 
Bu konuda da biz her türlü 
desteği vermeye hazırız” 
dedi. 

YENİ ÜRETİM VE 
İHRACAT MERKEZLERİ
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar 
da nüfus-ihracat orantısı-
nın verimli ihracatın nasıl 
yapılması gerektiğinin en 
önemli göstergesi olduğu-
nu söyledi. Yorgancılar, 
“Macaristan’ın AB’nin 
içinde olmasının çok büyük 
avantajı var. Gelişmekte 
olan bir ülke. Üretimin; Al-
manya ve Fransa gibi işçilik 
ücretleri yüksek ülkelerden 
Macaristan, Romanya, Çek 
Cumhuriyeti gibi daha uy-

gun işçilik maliyetleri olan 
ülkelere kaydığını görüyo-
ruz” dedi. Macaristan’ın 
yanı sıra Çek Cumhuriyeti, 
Polonya, Romanya’nın 
Avrupa Birliği’ne mal 
satmak için önemli üretim 
merkezleri olacağını belir-
ten Yorgancılar, Avrupa’da 
imalatın Batı’dan Doğu’ya 
kaydığı tespitinde bulundu.

Türkiye’nin Gümrük 
Birliği’ne üye olması ile 
malların serbestçe gezdiği 
ama vatandaşların gezeme-
diği bir durum yaşandığını 
kaydeden Yorgancılar, 

“Kazan-kazan mantığıyla 
ülkelerin birlikte hareket 
etmeleri gerekiyor. Bu 
kapsamda Eylül ayında 130 
işadamı ile Polonya’da iş 
ve ticaret forumu düzenle-
dik. 10 gün önce de TOBB 
görevim dolayısıyla Ro-
manya’daydım. İki pazarı 
da çok iyi biliyorum. Çek 
Cumhuriyeti ve Macaristan 
da üretim yapılıp ürünlerin 
AB’ye satılabileceği ülkeler 
arasında. 2017’de Roman-
ya veya Macaristan’a bir 
seyahat daha düzenleyerek 
İzmir’deki sanayicilerin 
orada üretim ve ticareti ge-
liştirmelerine zemin oluştu-
racağız. Amacımız ülkemiz, 
bölgemiz sanayicisine uzun 
vadeli kazanç kapıları oluş-
turmak” şeklinde konuştu. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, ziyaret 
anısına Macaristan İstan-
bul Başkonsolosu Balazs 
Hendrich’a plaket verdi.

Amaç uzun vadede kazanç olmalı

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ülkeler 
arasındaki ilişki-
lerde kazan-kazan 
mantığıyla hareket 
edilmesi gerektiğini 
savundu.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, gelişmekte 
olan AB ülkeleri Polonya, 
Çek Cumhuriyeti, Maca-
ristan ve Bulgaristan ile 
Türkiye’nin yakın ilişkiler-
de bulunmasının karşılıklı 
yarar sağlayacağına inan-
dığını söyledi. Yorgancılar, 
sahip olunan bilgi birikim-
lerinin bu ülkelerle gerçek-
leştirilecek ortak projelerle 
değerlendirilebileceğini 
ifade etti.

Türkiye’deki görevinin 
sona ermesi nedeniyle Şu-
bat ayında ülkesine dönme-
ye hazırlanan Polonya’nın 
İstanbul Başkonsolosu 
Grzegorz Michalski, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’a veda ziyare-
tinde bulundu. Türkiye ile 
AB üyesi ülkeler arasındaki 
ilişkilerin ağırlıklı olarak 
ele alındığı ziyarette konu-
şan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, “Po-
lonya, Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan ve Bulgaristan, 
Avrupa Birliği’nin geliş-
mekte olan ülkeleri. AB 
üyesi olarak birtakım avan-
tajlara sahipler. Türkiye 
olarak bu ülkelerle yakın 
ilişkilerde bulunmanın her 
iki taraf için de yararlı ola-
cağına inanıyorum. Ortak 
projelerle ülkelerin bilgi 
birikimleri karşılıklı olarak 
aktarılabilir” dedi.

Göreve yeni başlayacak 
Başkonsolosa İzmir’i doğru 
şekilde anlatmanın gerek-
liliğine dikkat çeken Ender 

Yorgancılar, şunları söyledi:
“Özellikle Polonya’dan 

gelecek heyetlerde siyasi 
temaslar bakımından doğal 
olarak Ankara tercih edile-
cektir. Ancak ticari temaslar 
açısından İzmir mutlaka 
değerlendirilmelidir. Bu 
anlamda EBSO’nun Eylül 
ayında Polonya’ya gerçek-
leştirdiği iş ve inceleme ge-
zisi gibi bir ticaret heyetini 
de İzmir’e bekliyoruz.”

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, göreve 
başlayacak Başkonsolosla 
da halihazırda kurulan iyi 
ilişkileri devam ettirecekle-
rini sözlerine ekledi.

EBSO’NUN VİZYONU
Polonya Cumhuriyeti 

İstanbul Başkonsolosu 
Michalski de, ülkelerin 
kazan-kazan prensibinden 
hareketle ortak ekonomik 
faaliyetler geliştirmesi ge-
rektiğine inandığını söyledi. 
Türkiye ile Polonya’nın 
birçok alanda potansiyele 
sahip olduğunu dile getiren 
Grzegorz Michalski, 
Türkiye’de yaşanan kalkış-
ma hareketinden çok kısa 
bir zaman sonra EBSO’nun 
Polonya’ya büyük bir 
ticaret heyeti organizasyonu 
yapmasının EBSO’nun ve 
Başkanının vizyonunu or-
taya koyduğunu vurguladı. 
İzmir’in büyük bir ticaret 
ve sanayi kenti olduğunu 
belirten Michalski, “EBSO 
iyi ki Polonya’yı tercih etti. 
Son 18 yıldır bu büyüklükte 
bir heyet ziyaretini hatır-
lamıyorum. Bu organizas-
yonun sonuçlarının çok 

olumlu olacağına inanıyo-
rum. Benim yerime gelecek 
Başkonsolosa da İzmir ve 
EBSO’yu anlatacağım. 
Eminim ki göreve başladık-
tan kısa süre sonra burayı 
ziyaret edecektir” diye 
konuştu.

Başkonsolos Michalski, 
Polonya’nın da Türkiye 
gibi ekonomik anlamda 

büyüyen bir ülke olduğunu, 
özellikle Avrupa’ya nazaran 
gelişme kaydettiğini hatır-
latırken, 13. yüzyıldan beri 
Avrupa’nın merkezinde yer 
alan ülkesi ile Çek Cumhu-
riyeti, Macaristan, Bulga-
ristan ve Türkiye’nin de 
yer alacağı Karpaty ulaşım 
projesinin yakın zamanda 
kurulacağını haber verdi.

Türk Milleti’nin gücüne inanıyorum
 İstanbul’da Beşiktaş-Bursaspor futbol maçının 

ardından yaşanan terör olayında 38’i polis 45 şehidin 
yasını tutan Türkiye’ye, bir destek de Polonya İstanbul 
Başkonsolosu Michalski’den geldi. Kuvvetin millete 
ait olduğunu ve terör olaylarının güç bulamayacağını 
ifade eden Grzegorz Michalski, “Bu tip olayların yakın 
zamanda bitmesini arzu ediyorum. Terör olayları 
maalesef dünyanın her yerinde yaşanıyor. Ayrımcılığa 
neden olan bu olayları iyi analiz etmeli. 1985 yılından 
beri çeşitli görevlerde 4 defa Türkiye’de bulundum. 
Türkiye aşığıyım. Özellikle Polonya’daki meslektaşları-
ma Türkiye’nin içinde bulunduğu zor durumda yalnız 
bırakmamaları, hatta bu dönemde ilişkileri daha da 
sıkılaştırmaları gerektiğini bildirdim” dedi.

Birikimlerimizi ortak 
projelerde değerlendirelim
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Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki 
Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen 
Mesleklere İlişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın 2015/1 Nolu Tebliği 
25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu tebliğ ile Tehlikeli ve çok tehlikeli 
işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu 
tarafından standardı yayımlanan ve listede 
belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik 
Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine 
sahip olmayan kişilerin işbu Tebliğin 
yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra 
çalıştırılamayacağı düzenlenmiş ve 40 tane 
meslek için 25.05.2016 tarihinden itibaren 
Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu meslekler;

Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, 
Alçı Sıva Uygulayıcısı, Alüminyum 
Kaynakçısı, Bacacı, Betonarme Demircisi, 
Betoncu, Çelik Kaynakçısı, Direnç 
Kaynak Ayarcısı, Doğal Gaz Alt Yapı 
Yapım Kontrol Personeli,  Doğal Gaz 
Çelik Boru Kaynakçısı, Doğal Gaz 
Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis 
Personeli, Doğal Gaz İşletme 
Bakım Operatörü, Doğal Gaz 
Polietilen Boru Kaynakçısı, Duvarcı, 
Endüstriyel Boru Montajcısı, 
Hidrolik Pnömatikçi, Isı Yalıtımcısı, 
Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım 
Personeli, İnşaat Boyacısı, İskele Kurum 

Elemanı, Kaynak Operatörü, Makine 
Bakımcısı, Otomotiv Elektromekanikçisi, 
Otomotiv Mekanikçisi, Otomotiv 
Montajcısı, Otomotiv Sac ve Gövde 
Kaynakçısı, Panel Kalıpçısı, Plastik 
Kaynakçısı, Seramik Karo Kaplamacısı, 
Ses Yalıtımcısı, Sıvacı, Su Yalıtımcısı, 
Tünel Kalıpçısı, Yangın Yalıtımcısı olarak 
sayılmıştır.

Bu mesleklere ek olarak Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
2016/1 Nolu Tebliği 24 Mart 2016 
tarihli ve 29663 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 8 
meslek için daha Mesleki Yeterlilik 
Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. 
Bu tebliğ için de listede belirtilen 
mesleklerde çalışanların Mesleki 
Yeterlilik Belgesi alması 24.03.2017 
tarihinden itibaren zorunlu hale 
getirilmiştir. Bu meslekler ise; Asansör 

Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3, 4), 
Asansör Montajcısı (Seviye 3, 4), 
CNC Programcısı (Seviye 4, 5), 
Metal Sac İşlemeci (Seviye 3, 4) 
olarak sayılmıştır.

2015/1 Nolu tebliğde 
düzenlenen mesleklerde çalışan 
kişiler, 25.05.2016 tarihinden 

itibaren 2016/1 Nolu tebliğde 
sayılan meslekleri ifa eden kişiler ise 

24.03.2017 tarihinden itibaren mesleki 

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler statüsünde olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal 
meslek standardının yayımlandığı mesleklerden olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından çıkarılan (2015/1, 2016/1 Nolu) tebliğlerde yer verilmiş mesleklerde 
çalıştırılanlar için “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.

2015/1 Nolu 
tebliğde düzenle-

nen mesleklerde çalışan 
kişiler, 25.05.2016 tarihinden 
itibaren 2016/1 Nolu tebliğ-

de sayılan meslekleri ifa eden 
kişiler ise 24.03.2017 tarihinden 
itibaren mesleki yeterlilik bel-
gesi almaması durumunda, 
işyerlerinde çalıştırılama-

yacaklardır. 



37

HUKUK

ARALIK 2016

yeterlilik belgesi almaması durumunda, işyerlerinde 
çalıştırılamayacaklardır.

İş müfettişlerince yapılacak denetimlerde, mesleki 
yeterlilik belgesi olmayan yukarıda sayılı mesleklerde 
çalışan kişileri çalıştırdığı tespit edilen işveren veya 
işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü tarafından her bir çalışan 
için beş yüz Türk Lirası idari para 
cezası verilecektir.

Bu hususta işveren 
veya işveren vekilinin 
yükümlülüğü, tebliğlerde 
zorunlu kılınmış ancak 
Mesleki Yeterlilik 
Belgesi olmayan kişileri 
çalıştırmamakla sınırlıdır. 
Sınav ücreti ve belge 
masrafından çalışan kendisi 
sorumlu olup başarılı olması 
durumunda sınav ücreti ve belge 
masrafı Bakanlar Kurulunun tarifesi 
kapsamında fondan karşılanacaktır. Sınav 
ücreti ve belge masrafından işveren veya işveren vekili 
sorumlu olmamaktadır.

Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK 
(Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından ilgili mesleğin 
ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması 
gerekmektedir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık 
belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin 
meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden 
mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde 
belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayacaktır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça 
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 
tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu 

kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme 
kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan 
kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile 
sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine 
kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan 

karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari 
ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler 
itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar 
Kurulunun kararıyla belirlenecektir. Fondan 
karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez 
yararlanabilecektir.

Sınavlardan başarısız olan adayların 
sınav ve belgelendirme ücretleri fondan 
karşılanmayacaktır.

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından ilgili ulusal yeterlikte 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında 
teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı 
olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Başvuru yapan 
kişi sınavda başarılı 

olursa ödediği sınav ücre-
ti Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenen ücretin altında ise 
tamamı, üstünde ise Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenen 
ücret Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu tarafından kişinin hesa-

bına 30-45 günlük süre 
içerisinde geri öde-

necektir.
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İzmir’de 1952 yılından 
bu yana takım tezgahı 
ve pres imalatı yapan 

Dirinler, geleneğini bozma-
dı ve yine Türkiye’de olma-
yanı yaptı. Dirinler enerji-
den otomotive, havacılıktan 
savunma sanayine kadar 
tüm sektörlerde kullanılabi-
lecek Türk mühendislerince 
geliştirilen “Simultane 
hareket edebilen 5 eksenli 
işleme merkezini” üretti.

Drinns markası ile 
üretilen “5 Eksenli Gantry 
Tipi CNC Freze Tezgahı”, 
Dirinler Sanayi ve Makine 
A.Ş.’nin İzmir Atatürk Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan fabrikasındaki 
lansman ile tanıtıldı. 
Düzenlenen etkinliğe 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ile sektör 
temsilcileri katıldı.

Dirinler Sanayi Maki-
naları ve Endüstri Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Rebil Dirin, “Biz yapılma-
yanı yapmanın heveslisiyiz. 
Bu inançta bize yol göste-
ren her zaman ilkelerimiz 
olmuştur. Ana ilkemiz ise 
Türkiye’nin ekonomisi için, 
toplum için, teknolojide en 
son gelişmelerin öncüsü 
olmak” dedi.

Tanıtımını yaptıkları 
5 eksenli gantry tipi CNC 
freze tezgâhının Türk mü-
hendislerinin ve teknisyen-
lerinin bir ürünü olduğuna 
dikkat çeken Dirin, şunları 
söyledi:

“Bu, makina üreten bir 

makina. Savunma, enerji, 
havacılık, otomotiv gibi 
ağır sanayide kullanıla-
bilir. Sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu malzemelerin 
üretiminde hem zaman hem 
maliyet tasarruf sağlaya-
cak. Yurtdışından 5 eksenli 
bir işleme merkezi satın 
almaya kalktığınızda, ‘Ne 
iş yapacaksın, şu belgeyi al, 
bu belgeyi al, başka ülkeye 
satmayacağına garanti ver’ 
gibi onur kırıcı sorular-
la karşılaşırsınız. Şimdi 
böylesine ihtiyaç duyulan 
bir makinayı Türk mühen-
disleri üretti. Bu makina, 
Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğinin göstergesidir. En 
hassas toleranslarla parça 
işleyecek.”

5 KITADA 
55 ÜLKEYE İHRAÇ
Lansman sırasında 5 

eksenli işleme merkezi, bir 
insan yüzünün modelini de 

sert metala ustalıkla işledi. 
Gelişmiş sanayi ülkeleri 
dahil 5 kıtada 55’den fazla 
ülkeye ihracat gerçekleştir-
diklerini, sektörün kesin-
likle teknoloji üretmesi 
gerektiğini belirten Dirin, 
“Eğer teknoloji dışarıdan 
gelirse pek çok sorunla 
karşılaşmak kaçınılmaz. Bu 
nedenle makina sektörünün 
stratejik önemi var ve mut-
laka desteklenmeli. Dirinler 
olarak teknolojik ürünler 
üreterek, Türkiye’nin eko-
nomisine katkıda bulunuyo-
ruz” diye konuştu.

4.0’A GEÇMEYEN 
AYAKTA KALAMAZ
Dünyanın ardından ma-

kinalar arası iletişimi esas 
alan Endüsti 4.0 ile üretime 
başladığını söyleyen Dirin 
şöyle devam etti:

“Bugün tanıtımını 
yaptığımızın makinanın en 
önemli özelliği nedir biliyor 
musunuz?   Endüstri 4.0’a 
hazır olmasıdır. Artık 4.0 
adlı bir sanayi devrimiyle 
karşı karşıyayız. Yakın 
zaman içinde 4.0 uyumlu 
üretim yapmayan, atölyele-
rinde 4.0’ı kullanmayanın 
ayakta kalması mümkün 
olmayacaktır.”

Yorgancılar: Türkiye’nin başarısı
EBSO Başkanı Yorgancılar da kendisinin de makina 

sektöründe yer aldığı ve yurtdışında bu tür makinaları 
gördüğünde “Acaba Türkiye’de ne zaman üretilecek?” 
sorusunu kendisine hep sorduğunu belirterek, “Bu 
makinalar yurtdışında var ve gidip almak isterseniz 
de bin türlü soruyla karşılaşırsınız. Çünkü bu maki-
nalar, Türkiye’yi bir adım öteye taşıyacak, gelişimin 
önünü açacak üretim kapasitesine sahip. Bugün ise 
artık bu makineleri yapabilir bir ülke haline geldik. Bu 
Türkiye’nin başarısıdır” dedi.

Dirinler yine ‘olmayanı’ yaptı
Dirinler Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Dirin, "Ya-
pılmayanı yapmanın 
heveslisiyiz" dedi ve 
sektöre yönelik en-
düstri 4.0 uyarısıyla 
dikkat çekti.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir’e çevre 
alanında bir ihtisas 

organize sanayi bölgesi 
kurulmasına bir adım daha 
yaklaştı. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Atıkların Geri 
Kazanılması Sanayi Meslek 
Komitesi üyeleriyle birlikte 
İzmir Valisi Erol Ayyıl-
dız ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu’nu makamlarında 
ayrı ayrı ziyaret etti. EBSO 
Atıkların Geri Kazanılması 
Meslek Komitesi üyeleri 
Cuma Kayar, Ali İhsan 
Kılıç, Anıl Türksoy ile geri 
dönüşüm alanında faaliyet 
gösteren Ergin Erdinç ile 
Şaban Bolat’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen ziyaretlerde 
İzmir’de Geri Dönüşüm 
İhtisas OSB’si kurulmasına 
yönelik olarak komitenin 
yaptığı çalışmalar, hazırla-
dığı bilgilendirme raporu 
ve yer seçim çalışmaları 
hakkında görüş alışverişin-
de bulunuldu. Bürokratik 
işlemlerin olumlu sonuç-
lanması ve kurulacak alanın 
belirlenmesiyle birlikte İz-
mir’deki atıkların dönüştü-
rülmesi için başka kentler-
deki ayrıştırma, gazlaştırma 
veya yakma tesislerinde 
sıra beklenmeyecek.

İzmir’de geri dönüşüm 
alanında bir ihtisas organize 
sanayi bölgesinin kurul-
masına yönelik çalışma-
lar EBSO Atıkların Geri 
Kazanılması Sanayi Meslek 
Komitesi’nin ağırlıklı 
gündem maddelerinden 
birini oluşturdu. Atıkların 
geri kazanılmasında yaşa-
nan sorunlar, ihtisas OSB 
kurulması ve kurulabileceği 
alanlar hakkındaki görüşler, 

yasalar açısından da değer-
lendirilerek EBSO Yönetim 
Kurulu gündemine alındı.

Halen yürürlükteki OSB 
Uygulama Yönetmeliği’ne 
göre, organize sanayi 
bölgelerinde geri dönüşüm 
üzerine bir işletmenin ku-
rulmasının tamamen OSB 
Yönetim Kurulu’nun takdi-
rine bırakılmasını, mevcut 
sanayi alanlarında da hem 
boş parsel sayısının azlığı 
hem de fiyatların yüksek-
liğini gündeme getiren 
sanayiciler, konunun ancak 
Atık İhtisas Sanayi Bölgesi 
kurulmasıyla aşılabileceği-
ne dikkat çekti.

SANAYİCİNİN 
ESERİ OLACAK
İzmir’in ambalaj 

atıklarının ve geri dönüştü-
rülebilecek atıkların belirli 

düzen içinde ve çevreye 
zarar vermeden toplanıp 
ekonomiye kazandırılması 
çalışmalarında Türkiye’de 
öncü şehirlerden biri 
olduğunu vurgulayan 
sanayiciler, plastik, cam, 
kağıt, ömrünü tamamla-
mış lastikler, asbetsiz fren 
balataları, yenilenebilir sıvı 
ve katı yağlar gibi alanlarda 
geri dönüşüm faaliyeti sür-
dürülmesini örnek gösterdi. 
Sanayicilerin hazırladığı 
çalışmada, “Geri dönüşüm 
sektörünün yeni oluşması 
ve çok hızlı aşama kay-
detmesi nedeniyle düzenli 
ve daha organize bir halde 
geliştirilmesinin sağlanması 
gerekiyor. Kapsamlı bir 
çalışma ile geri dönüşüm-
cülerin belirli alanlarda ve 
en kısa yollardan toplanıp 
çevreyi kirletmeden ihtisas-

laşarak bir OSB içinde yer 
almalarıyla ülke ekono-
misine sağladıkları katkı 
artırılmalı” görüşlerine yer 
verildi.

Yaklaşık 1000 hektar-
lık arazi üzerinde hayata 
geçirilmesi planlanan Atık 
İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi için yer seçiminin 
ardından satın alma ve 
faaliyet için ihtiyaç duyulan 
tüm kaynak üye geri dö-
nüşüm firmaları tarafından 
karşılanacak.  

Oluşacak OSB Yö-
netim Kurulu tarafından 
birim metrekare için üyelik 
giriş bedeli ile aidat tutarı 
belirlenecek. Geri dönü-
şüm firmaları talep ettikleri 
arsa büyüklüğü ile orantılı 
olarak giriş bedeli ve aidat 
ödeyerek OSB giderlerinin 
finansmanını sağlayacak.

Çevre OSB’sine bir adım daha
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası 22. Grup Kağıt 
ve Kağıt Ürünleri 

Sanayi Meslek Komitesi, 
örnek bir dayanışma ruhu 
sergileyerek Pancar Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yeni 
fabrikalarında üretime 
başlayan 3 üyeye hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

EBSO Kağıt ve Kağıt 
Ürünleri Sanayi Meslek 
Komitesi Başkanı Bekir 
Eryılmaz, komiteyi 
Mecliste temsil eden Ferit 
Kora, Fatih Aracı, komite 
üyeleri Fırat K. Üğütmen 
ve Kadir Kalkan, grup 
üyesi firmalardan Atkasan 
A.Ş.’den Ebru Tunç 
Akbulut, Canpak Ambalaj 
A.Ş.’den Can Franko, 
Egemet A.Ş.’den Cem 
Tüzün, Viva Kağıt A.Ş.’den 
Metin Uyanık, RM Karton 
firmasından Recep ve 
Mümin Öztürk’ten oluşan 
heyet, ilk olarak Omkar 
Kutu Sanayi firmasına 
ziyarette bulundu. Oluklu 
mukavva kutu üzerine 
faaliyette bulunan Omkar 
Kutu Ambalaj sahipleri Ali 
Gevşek ve Ebru Gevşek, 
komite üyelerine modern 
tesislerini tanıttı. Kağıt 
ve Kağıt Ürünleri Sanayi 
Meslek Komitesi’nin ikinci 
durağı Viva Kağıt Karton 
oldu, firma sahibi Metin 
Uyanık ürün çeşitlerini ve 
üretim alanını tanıttı.

EBSO Kağıt ve 
Kağıt Ürünleri Sanayi 
Meslek Komitesi, İTOB 
sanayi bölgesindeki RM 
Karton’u da ziyaret ederek 
firma sahipleri Recep ve 

Mümin Öztürk’ten üretim 
hakkında bilgi aldı. RM 
Karton firmasının ayrıca 

Bulgaristan’da da bir üretim 
tesisi bulunuyor ve İzmir’de 
ürettiği köşebent ile boru 

gibi ürünlerin yüzde 80’e 
yakınını Avrupa’ya ihraç 
ediyor.

Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
sanayicilerinin dayanışması
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın sağlık 
sektöründe üretim 

yapan sanayicileri, has-
tanelerin tıbbi malzeme 
alımlarında yerli üreticilerin 
tercih edilmesi gerektiğini 
savundu. İhale sistemin-
de ve doğrudan teminde 
homojenlik sağlanmasını, 
kriterlerin objektif olmasını 
isteyen sanayiciler, puanla-
ma sistemiyle eksiklikleri-
nin üzerine gidebilecekle-
rini anlattı. İzmir Kuzey ve 
Güney Kamu Hastaneleri 
Birliklerinin genel sekreter-
leri de şeffaf olacaklarını, 
yerli üretimi koruyacakları 
sözünü verdi.

EBSO Medikal Sanayi 
Meslek Komitesi ile Diğer 
Kimyasal ve Eczacılık 
Ürünleri Sanayi Meslek 
Komiteleri, Milli Üreti-
cilerin Sağlık Sisteminde 
Yaşadığı Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri toplantı-
sına İzmir Kuzey Bölgesi 
Kamu Hastaneler Birliği 
Genel Sekreteri Doç. Dr. 

Ahmet Emin Erbaycu ile 
İzmir Güney Bölgesi Kamu 
Hastaneler Birliği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Behzat 
Özkan’ı konuk etti. 

Toplantının açılış 
konuşmasını yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gök-
çüoğlu, Oda olarak kamu 
alımlarında yerli üretici le-
hine yüzde 15 fiyat avantajı 
konusunun ihale makamın-
daki kişilerin inisiyatiflerine 
bağlı olmaktan çıkarmaya 
çalıştıklarını söyledi. Bu 
konunun sadece sağlık de-
ğil tüm sektörleri ilgilendir-
diğini belirten Gökçüoğlu, 
“Kamu ihalelerinde yerli 
üretim lehine yüzde 15 fiyat 
farkı uygulanabilir ifade-
si var. Bu ifadeyi kişinin 
inisiyatifine bağlı olmaktan 
çıkarıp kesinleştirmeye 
çalışıyoruz. İhale komis-
yonlarının ülkenin imalatını 
düşünüp hassas davranma-
sını istiyoruz” dedi.

Üretimde kalite kontrol, 
ürünlerde sertifikasyon 

konusundaki hassasiyeti de 
gündeme getiren Gök-
çüoğlu, “İnsan hayatını 
doğrudan ilgilendirdiği için 
özellikle de sağlık alanında 
malzemelerin özelliğini 
kaybetmemesi gerekiyor” 
uyarısını yaptı.

BİZ DE VARIZ
EBSO Meclis Üyesi 

Hayri Dursunoğlu’nun 
yönetimindeki panel bölü-
münde ise sektör temsilci-
leriyle Kamu Hastaneleri 
Birlikleri Genel Sekreterleri 
konular ve çözüm önerile-
rini ayrıntılarıyla konuşma 
imkanı buldu.

Sanayicilerin gündeme 
getirdiği konular; üretim 
maliyetleri artmasına rağ-
men ihalede ucuz fiyat bek-
lentisi, kamu hastanelerinin 
ihale sistemlerinin homojen 
olmaması, ihale yerine doğ-
rudan teminle mal alınması, 
yerli üreticilerin yerine 
uluslararası birkaç firmanın 
ürünlerinin tercih edilmesi, 
özel şartnamelerle rekabetin 
kapatılması oldu.

Sanayiciler, “Yurt dışın-
da puanlama sistemiyle mal 
alınıyor. Fiyat işin yüzde 
50’si, kalan yüzde 50’yi 
millilik, yerlilik gibi unsur-
lar oluşturuyor. Puanlama 
sistemi burada da uygula-
nırsa eksikliklerimizin de 
üzerine gideriz. Ayrıca yerli 
ekipman kullanımında per-
sonele de teşvik verilmeli” 
görüşlerini dile getirdi.

ŞEFFAFLIK VE YERLİLİK
Kaliteli ürün için mü-

cadele verdiklerini, bir kez 
bile problem yaşansa ürüne 
karşı sağlık personelinin so-
ğukluk duyduğunu anlatan 
Doç. Dr. Erbaycu ile Prof. 
Dr. Özkan, “Teklif alırken 
5 hastaneden komisyon 
oluşturuyoruz ve üyelerini 
2 yılda bir değiştiriyoruz. 
Pozitif etkilendiğimiz 
yönleri paylaşıyoruz. Yerli 
malı ürünü gerekçesini 
de yazarak alıyoruz. Bu 
konuya biraz daha ağırlık 
koymak gerekiyor. Daha 
şeffaf olacağız, yerli malını 
koruyacağız” diye konuştu.

Sağlık sisteminde 
milli üreticiye yer açın

Ahmet Emin
Erbaycu

Hayri
Dursunoğlu

Behzat
Özkan

İbrahim
Gökçüoğlu
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“Yaşam öncüsü” anlamına gelen 
probiyotik sözcüğü vücudumuzda özellikle 
de bağırsaklarımızda bulunan bakteri 
florasını tanımlamak için kullanılıyor.

Probiyotik ürünler ise, çeşitli 
sindirim sorunlarında, besinlerin 
bağırsaklarımızdan sağlıklı olarak 
emiliminin sağlanmasında, hastalık yapan 
diğer kötü bakterilerin baskılanmasında 
yardımcı olarak kullanılan ürünlere 
diyoruz. Bunlar ayrıca bağırsak 
Ph’ının sürdürülmesinde ve bağışıklık 
sistemimizin güçlendirilmesinde de işe 
yarıyor.

M.Ö. 8. yüzyılda hemşehrimiz 
Homeros’un yazılarında süt, süt kesiği 
ve peynirden söz edilir. Eski Romalıların bağırsak 
enfeksiyonlarında mayalanmış süt içtikleri biliniyor. 
Türklerde yoğurt, kefir, kımız hem beslenme hem de 
sindirim sistemi hastalıklarında kullanırdı. Bütün bu 
sözü edilen yiyecekler probiyotik ürünlerdir.

Probiyotikler dost canlı organizmalardır. Evde 
yapılan yoğurt, kefir, peynir, turşu, boza vs. gibi mayalı 
hemen hemen her şey doğal probiyotik ürünlerdir. 
Ayrıca hazır preperat olarak eczanelerde satılan 
probiyotik ürünler de vardır. Bu ürünlerin çoğunluğu 
insan orjinlidirler.

İnsan vücudunda hücre sayısı yaklaşık 100 
trilyondur. Yine insan vücudunda yaşayan trilyonlarca 
bakteri, virüs gibi mikrop topluluklarına “mikrobiyata” 
diyoruz ve bunların sayısı insan hücre sayısının 10 

katından fazladır. 2015 yılında, yani daha 
yeni tamamlanan “mikrobiyom projesine” 
göre bağırsaklarımızdaki bu mikrobiyota 
“ikinci beyin” olarak adlandırılmaktadır. 
Çoğunluğu bağırsaklarda yerleşik bulunan 
bu mikroplar, sağlıklı erişkinlerde 18 farklı 
vücut bölgesinde bizle birlikte yaşamlarını 
sürdürüyorlar. Farklı kişilerde ve farklı 
vücut bölgelerinde mikrobiyomda, 
mikrop türleri ve miktarları açısından 
farklılıklar vardır. Yani kişiye özeldir ve 
insanın parmak izi gibi tektir,  bir insan 
diğer insana benzemez. Bu farklılıklar 
metabolizmayı ve mikrobiyotanın 
fonksiyonlarını etkiler.

Beslenme şekli, sağlıksız gıda veya 
antibiyotik kullanımı, yaşam şekli, hijyenik koşullara 
bağlı olarak mikrobiyotadaki mikro organizmalar 
arasındaki var olan denge bozulmakta ve buna bağlı 
olarak çeşitli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu 
hastalıklar sadece bağırsak hastalıkları değil, alerjiden 
kronik ağrılara, stresten depresyona çok geniş bir alanda 
rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

Doğmakta olan bebekte mikrobiyata hiç yoktur. 
Doğum sırasında doğum kanalından geçerken anneden 
bunları alır. Doğumdan sonra anne sütü ile beslenme 
ile bu mikrobiyata hızlı bir şekilde oluşmaya başlar. 
Sezaryen ile olan doğumlarda bu mikrobiyata daha geç, 
yanlış ve zararlı bakterili ve zenginlikten yoksun olarak 
oluşur. Hatta batı ülkelerinde, steril bir panç (gazlı bez) 
ile anne vajinasından alınan bakteriler bebeğin ağzına 
sürülerek bu oluşum hızlandırılmaya çalışılmaktadır.

Prebiyotikler ise, insan bağırsaklarındaki yararlı 
bakterilerin gelişmesini veya aktivitesini seçici olarak 
arttıran, insan vücudunu faydalı bir şekilde etkileyen 
ve sindirilmeyen bileşenlerdir. Yani bir anlamda 
prebiyotikler probiyotiklerin gelişmesini ve aktivitesinin 
olumlu yönde artmasını sağlarlar.

Soğan, muz, bal, sarımsak, pırasa vs. gibi 
yiyeceklerde bol miktarda bulunurlar. Bu prebiyotikler 
kalın bağırsağa kadar hiçbir şekilde metabolize olmadan 
gelir, kalın bağırsakta fermantasyona uğrayarak 
probiyotiklerin gelişimini sağlarlar.

Sinbiyotik ise, probiyotik ve prebiyotiklerin birlikte 
olduğu kombinasyonlara denir.

Probiyotik ürünlerin kullanım alanlarına gelince; 

Probiyotik – Prebiyotik – Sinbiyotik

Enver Olgunsoy
EBSO Meclis Üyesi

Prebiyotikler, insan bağırsaklarındaki yararlı bakterilerin gelişmesini veya aktivitesini 
seçici olarak arttıran, insan vücudunu faydalı bir şekilde etkileyen ve sindirilmeyen 

bileşenlerdir. Yani bir anlamda prebiyotikler probiyotiklerin gelişmesini ve aktivitesinin 
olumlu yönde artmasını sağlarlar.
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diyareden (ishal) korunmada, genel bağışıklığa 
katkı için, alerjik hastalıklarda, kronik 
kabızlıkta, iltihabi bağırsak hastalıklarında, 
laktoz intoleransı vakalarında, viral 
enfeksiyonlarda, cerrahi sonrası gelişen 
rahatsızlıklarda, organ nakilleri öncesi ve 
sonrasında, kalın bağırsak kanserlerinde, 
helicobacter pylori (mide ülseri sebebi 
mikroorganizma) üremesini önlemede, 
alkole bağlı karaciğer yağlanması ve sirozda, 
astım, egzama, otizm, MS, tiroid, diyabet, 
romatizmal hastalıklar, pankreas yetmezliği, 
şizofreni, fibromyalji gibi rahatsızlıklarda 
kullanılabilirler.

İlk çağlarda insanlar daha çok “çiğ” 
yiyecek tüketerek besleniyor ya da doğal 
olarak mayalanmış şekilde besleniyorlardı.                 
O nedenle besinleri lif, antioksidan, omega 
3 yağ asitleri, bakteri ve mayalarca zengindi. 
Ama şimdi işlenmiş, dondurulmuş, katkı 
maddeli yiyecekler tüketiyoruz. Lif, 
antioksidan, omega 3 yağ asitlerince fakir, 
yabancı kimyasallarca zengin bir beslenme 
var. Pişirilmiş, konserve yapılmış, kurutulmuş 
gıdalar tüketiyoruz. Tüm bu faktörlerin etkisiyle 
floramız (mikrobiyotamız) artık atalarımız gibi 
değil. Bu nedenle birçok sorun yaşıyoruz. 

Dışardan mikrobiyotamızı zenginleştirecek, 
aktivitesini güçlendirecek takviyeler alınması gerekiyor. 
Bunlar sağlıklı yiyecekler olduğu kadar, sağlık 
uzmanlarınca tavsiye edilecek eczanelerde satılan 
hazır probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotik preparatlar 

olabiliyor. Unutmayın ki bunlar “canlı” preparatlardır. 
Olumsuz koşullarda ölürler ve yararsız hale gelirler. O 
nedenle güvenilir yerlerden alınmalıdırlar. Unutmayın, 
mikrobiyota, içimizdeki saklı evren, ikinci beynimizdir. 
Onu ciddiye alın ve gözünüz gibi koruyun.



Türkiye, yılın son ayında iki hafta sonu üst üste 
polislerle askerlerin şehit olmasıyla sonuçlanan terör 
saldırılarının acısını yaşadı. İstanbul’da meydana 
gelen terör saldırısında 38 polis ve 7 sivil şehit olurken, 
Kayseri’de de 14 asker şehit düştü.

Ülkeyi yasa boğan ilk haber 10 Aralık akşamı 
İstanbul’dan geldi. Beşiktaş-Bursaspor futbol karşılaş-
masından sonra her iki takım seyircilerinin Vodafone 
Arena stadından ayrılırken güvenlik önlemi alan çevik 
kuvvet ekibine bombalı araç ve bir canlı bomba ile 
yapılan terör saldırısında 38 polis ile 7 vatandaş şehit 
oldu. Saldırıda 155 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Henüz bu olayın acısı atlatılmadan bir hafta sonra 
yine 17 Aralık Cumartesi sabahı bir acı haber de 
Kayseri’den geldi. Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda 
vatani görevlerini yapan ve haftasonu çarşı iznine çı-
kan silahsız askerlerin bindiği halk otobüsüne bombalı 
araçla yapılan terör saldırısında 14 asker şehit düştü, 
56 asker de yaralandı.

Yurdun dört bir yanına şehit acısı düşüren terör 
saldırılarına tepki de yine yurt çapında oldu. Bütün 
illerde vatandaşlar Türk Bayrakları ile yaptıkları 
yürüyüşlerle terörü kınadı, birlik ve beraberlik çağrısı 
yaptı.

YORGANCILAR’DAN TERÖRE LANET
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, İstanbul’da Beşiktaş-Bursaspor 
futbol karşılaşması için güvenlik önlemi alan polis ile 
Kayseri’de hafta sonu çarşı iznine çıkan askerlere yö-
nelik terör saldırılarını kınadı.  Yorgancılar mesajında 
ülkemizin çok boyutlu ve çok taraflı bir saldırı altında 
olduğunu belirterek, gelinen noktada adeta yeniden 
bir kurtuluş mücadelesi verildiğine dikkat çekti. Ender 
Yorgancılar şunları söyledi:

“Ülkemiz çok boyutlu ve çok taraflı bir saldırı altın-
dadır. Dünyanın en stratejik coğrafyalarından birinde 
bulunan Türkiye çok farklı amaçlar ve çıkarların 

Yine terör, yine şehit acısı



EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Gün, bu beladan da çok daha 
güçlenerek tek yürek olarak tüm dünyaya güzel ülkemizin bölünmez bir bütün olduğunu 

gösterme günüdür. Bizi bölmek isteyenlere en güzel cevabımız bu olmalıdır” dedi.

çatıştığı Ortadoğu bataklığına uzun bir süredir sürük-
lenmek isteniyor. Terörü, teröre yardım ve yataklık 
edenleri şiddetle lanetliyoruz. Şehit olan güvenlik 
güçlerimize, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımı-
za Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. 
Ülkemizin başı sağ olsun. 

Türkiye bir taraftan devleti ele geçirmeye çalışan 
sinsi bir örgütle mücadele etmeye çalışırken, diğer 
taraftan da Fırat Kalkanı gibi çok önemli bir operas-
yonu yürütmekte ve sınır güvenliği ile ilgili mücadele-
sini sürdürmektedir. Gelinen noktada Türkiye adeta 
yeniden bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. 

Artık çok net görülmektedir ki, birlik ve beraber-
liğimiz hedef alınmıştır. Ancak, bu topraklar bugüne 
kadar hiçbir alçaklığa müsaade etmemiştir, bundan 
sonra da etmeyecektir. O nedenledir ki, gün bir olma, 
ortak tavır sergileme, ortak akılla hareket etme günü-
dür. Gün, hain amaçları boşa çıkarma günüdür. Gün, 
bu beladan da çok daha güçlenerek, tek yürek olarak, 

tüm dünyaya güzel ülkemizin bölünmez bir bütün 
olduğunu gösterme günüdür. 

Siyaset üstü bir yaklaşımın zorunlu olduğu bir 
dönemden geçmekteyiz. Siyasetteki birliktelik; halkı-
mızın da birliğe, beraberliğe olan yaklaşımını, inancını 
güçlendirecektir. Zira tek yumruk olarak birleşmekten 
başka çaremiz kalmamıştır. Bizi bölmek isteyenlere 
en güzel cevabımız bu olmalıdır. Lanetlemekten belki 
yorulduk ama çözüme ulaşıncaya kadar hep birlikte 
mücadelemiz devam edecektir. Terörle mücadelemi-
zi tüm kararlılığımızla, çok daha etkin bir şekilde 
sürdürürken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” rehberliği doğrultusunda 
hareket etmeliyiz. 

Ülkemizin birliğini, dirliğini hiçbir kuvvet bozama-
yacak, hedeflerinden hiçbir kuvvet uzaklaştıramaya-
caktır. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim 
ki; tek devlet, tek millet, tek bayrak.”
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başkanı 
Salih Esen, açılış 

ve başkanlık sunuşların-
da; 2017’ye yaklaşırken, 
uluslararası dengelerde 
yine önemli değişiklikler 
olduğunu, dünyanın ne yazık 
ki yeni belirsizliklere doğru 
yol aldığını söyledi. ABD 
Başkanlığı seçimlerini, bek-
lentilerden farklı bir şekilde 
Cumhuriyetçi Parti adayı 
Donald Trump’ın kazandı-
ğını, İngiltere’nin AB’den 
ayrılma kararından sonra, 
yine küresel ölçekte şaşırtıcı 
bir tabloyla karşılaştıklarını, 
özellikle batı dünyasında, 
değişimlerle birlikte stabil 
ve sağlıklı bir geleceğe dair 
endişelerin bir kat daha 
yükseldiğini, nitekim şim-
diden Türk Lirası’nın dolar 
karşısında kısa sürede rekor 
düzeylerde değer kaybı 
yaşadığını vurguladı. 

Esen, dış ve iç politika-
larımızdaki dalgalanmaların, 
Türkiye riskini artırdığından 
döviz girişinin aksadığını, 
çıkışının ise artığını, tüm 
ekonominin bundan zarar 
gördüğünü, kısa sürede bu 
denli hızlı artışları telafi 
etmenin neredeyse imkânsız 
bir hale geldiğini, bununla 
birlikte işsizliğin son açıkla-
nan veriler itibariyle, yüzde 
11’i geçtiğini, ekonominin 
negatife doğru yöneldiğini, 
piyasalarda nakit sıkıntısı 
yaşanırken, belirsizliğin 
yerini endişeye bıraktığını 
dile getirdi.

İŞ DÜNYASI AÇISINDAN 
ZORLU SÜREÇ
Özellikle iş dünyası açı-

sından, yine dalgalı ve zorlu 
bir süreçle karşı karşıya 
kalacaklarını, bunca belir-
sizliğin varlığını sürdürdüğü 
bir ortamda, geleceğe dair 

öngörülerde bulunmanın ol-
dukça zorlaştığını ama zor-
lukların altında, iş yapmaya, 
ekonomimizin büyümesi 
ve ülkemizin gelişmesi için 
çabalamaya devam etmekten 
başka da çareleri olmadığını 
ifade etti. 

En çok dile getirdikleri 
konulardan birinin de eğitim 
olduğunu, zira 15 Temmuz 
sürecinde eğitimin bir terör 
örgütünce nasıl kullanıldı-
ğını, adeta bir silah haline 
nasıl getirildiğini çok net 

gördüklerini ama maalesef 
olaylardan ders çıkarmadığı-
mızı söyledi.

EĞİTİME ÖZEL ÖNEM
Esen, cumhuriyet ka-

zanımlarımızın temelinde, 
eğitim sisteminde yapılan 
reformların yattığını, Köy 
Enstitüleri’nin de o dönemin 
uygulamalı eğitimde en 
başarılı örneklerinden biri 
olduğunu, birçok ülkenin 
model olarak benimsediği 
Köy Enstitüleri’ni kapa-
tarak, eğitime verdiğimiz 
değeri o dönemde göstermiş 
olduğumuzu belirterek, Ba-
şöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ölüm yıldönümün-
de şükran ve saygıyla bir kez 
daha anarken, kıymetini tam 
olarak gösteremediğimiz 
öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü de 
kutladığını söyledi. 

Esen, Atamızın neredey-

Esen’den 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen, 
“Zorluklara rağmen 
iş yapmaktan, 
ekonomimizin 
büyümesi ve 
ülkemizin gelişmesi 
için çalışmaktan 
başka çaremiz yok” 
dedi.
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se bir asır önce ilerici görüş-
leriyle kalkınma adına attığı 
adımlardan, bugün kapka-
ranlık ve çağdışı konularla 
uğraştığımız günlere geldi-
ğimizi üzülerek izlediklerini, 
eğitim sistemine, Ar-Ge’ye, 
inovasyona kafa yormamız 
gerekirken, gündemimizde 
istismara uğramış çocuk-
ların evlenip evlenmemesi 
konusunun bulunduğunu, 
böyle bir konunun, bu çağda 
değil Meclis’te oylanması-
nın, gündemde olmasının 
dahi utanç verici olduğunu 
belirtti. TBMM’nin açıldığı 
günün tarihini tüm dünya 
çocuklarına bir bayram 
olarak hediye eden bir zihni-
yetten, çocukların evlenmesi 
gerektiğini düşünen bir 
zihniyete gelmemizin akıl 
almaz bir durum olduğu-
nu, bizi karanlığa götüren 
bu zihniyetle mücadelede, 
öğretmenlerimize çok daha 
fazla sorumluluk düştüğü-
nü belirterek, Türkiye’de 
böylesi akıldışı konuların bir 
kez daha gündeme taşınma-
masını gönülden dilediğini 
söyledi. 

AB ÇIPASI
Bu kürsüden birçok 

kereler Avrupa Birliği’nden 
uzaklaşılmaması gerektiğini 
ifade ettiğini, ekonomik 
getirilerinin yanında, gerek 
eğitim, gerek demokra-
si ve gerekse hukuk gibi 
alanlarda önemli bir çıpa 
niteliği taşıdığını, zaten 
bugün içinde bulunduğumuz 
durumun AB ilişkilerimizin 
kopma seviyesine gelmesiy-
le alakalı olduğunu söyledi. 
Avrupa Parlamentosu’nun 
almış olduğu karar, Avrupa 
Konseyi tarafından onanma-
dığı müddetçe geçerliliği ol-
mayacağı için konu 15 ve 16 
Aralık tarihlerinde Avrupa 
Konseyi’nde görüşülünceye 

kadar durumun yumuşa-
tılarak, AB ilişkilerimizin 
devamlılığı yönünde karar 
alınmasına olanak sağlanma-
sını ümit ettiğini dile getirdi. 

Esen, AB’ye alternatif 
olarak gösterilen Şhangay 
İşbirliği Örgütü’nün güven-
lik önceliği ile NATO’ya al-
ternatif olduğunu, ancak AB 
gibi ekonomik ağırlıklı bir 
örgüt olmadığını, o nedenle, 
batıdan tamamen uzaklaş-
mamamız gerektiğinin altını 
özellikle çizmek istediğini 
belirtti. Rus yetkililerin; 
“Türkiye Şanghay İşbirliği 
Örgütü’ne üye olmak isti-
yorsa öncelikle NATO’dan 
ayrılmalıdır” dediğini, 
bunun açık bir biçimde ülke-
mizin, kökten değişen ulus-
lararası dengeler arasında 
kendine yeni yerler edinme 
arayışları içerisinde olduğu-
nun bir göstergesi olduğunu, 
tabii ki bu arayış ve değişim 
sürecinde milli çıkarlarımızı 
her şeyden üstün tutmanın 
birincil önceliğimiz olması 
gerektiğini söyledi.  

Anayasa değişiklik çalış-
malarının hummalı bir şekil-
de devam ettiğini hatırlatan 
Esen, önemli değişimleri 
beraberinde getireceğinin 
uzun zamandır herkesin bil-

gisi dahilinde olduğunu, bu 
değişimlerin detayını yakın 
zamanda açıklanmasıyla 
öğreneceklerini söyledi. 

EBSO AİLESİ
Meclis Üyesi Murat 

Bilgi’yi bir trafik kazası 
sonrasında kaybettiklerini 
ifadeyle, Merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine ve yakınla-
rına tekrar başsağlığı dileyen 
Esen, meclisi bir dakikalık 
saygı duruşuna davet etti. 

Saygı duruşunun ardın-
dan Bilgi’nin çok değerli eşi 
Ayşen Bilgi’nin aralarında 
olduğunu dile getiren Esen, 
Bilgi’yi kürsüye davet etti. 

Ayşen Bilgi, eşi Meh-
met Murat Bilgi’yi çok ani 
kaybetmenin derin üzüntüsü 
içerisinde olduklarını belir-
terek, bu süreçte kendilerine 
verilen destek için ailesi ve 
kendi adına teşekkür etti. 

Meclis Başkanı Esen, 
Hüseyin Şairoğlu’nun 
meclisimizde temsil etmiş 
olduğu firmasının Şairoğlu 
şirketler grubu bünyesine 
katılmış olması sebebiyle 
yerine göreve başlayan Ke-
mal Gündoğdu’ya başarılar 
diledi. 

Kayseri Sanayi Odası 
Meclis Başkanı ve TOBB 

Sanayi Odaları Konsey 
Üyesi Nureddin Okandan’ın 
meclis üyeliğinin sonlanma-
sı sebebiyle Birlik Sanayi 
Odaları Konsey Üyeliğinin 
sona erdiğini, yedek üye sı-
ralamasına göre yerine Sana-
yi Odaları Konsey asil üye-
liğine Meclis Üyemiz Kenan 
Lider’in getirildiğini ifadey-
le, Lider’i tebrik etti ve yeni 
görevinde başarılar diledi. 
Yine İstanbul Sanayi Odası 
Meclis Üyesi ve TOBB 
Sanayi Odaları Konsey 
Üyesi Faruk Kavurmacı’nın 
meclis üyeliğinin sonlanma-
sı nedeniyle Birlik Sanayi 
Odaları Konsey Üyeliğinin 
sona erdiğini, yedek üye 
sıralamasına göre yerine 
Sanayi Odaları Konsey asil 
üyeliğine Meclis Üyemiz 
Cemal Altıntaş’ın getirildiği-
ni ifadeyle, Altıntaş’ı tebrik 
ederek, yeni görevinde 
başarılar diledi. 

Meclis Üyesi Serdar 
Oran’ın firması DYO’nun 
KALDER Türkiye Mü-
kemmellik ödülünü aldığını 
belirten Esen, kendisini 
tebrik etti.

Salih Esen, Meclis Üyesi 
Nazım Karaçalı’nın torun 
sahibi olduğunu ifade ederek 
tebriklerini iletti.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
geçmiş dönem Meclis 
başkanlarından Kemal 
Çolakoğlu’na güzel 
sözleri için teşekkür 
ederek kendisinden önceki 
başkanlar nasıl ellerinden 
geldiğince EBSO’yu en 
iyi şekilde temsil etmeye 
gayret ettilerse kendisinin 
de EBSO Yönetim Kurulu, 
Meclisi ve çalışanlarının 
desteği ile 8 yılı geride 
bıraktığını söyledi.

Yorgancılar, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin Başkan 

Yardımcısı olarak, 365 
Odamızın da Başkan 
Yardımcılığı görevini 
üstlendiğini, bugüne kadar 
ne iş hayatında ne Oda 
yönetiminde ne de sivil 
toplum yönetimlerinde 
yapmış olduğu çalışma 
prensipleri gereği basın 
üzerinden konuşmadığını 
ve cevap vermediğini, 
bunun yapısına uygun 
bir davranış olmadığını, 
yaşanan sıkıntılar varsa 
gerekli incelemeleri 
yaparak çözüm arayışına 
giren bir yapıda olduğunu 
belirterek, 5174 Sayılı 
Kanun’un verdiği yetkiler 
dahilinde çalışmaların 

yönetildiğinden 
hiç kimsenin şüphe 
duymamasını istedi. 

Geçirdiği bir trafik 
kazası sonrasında genç 
yaşta aralarından ayrılan 
Murat Bilgi’ye bir kez 
daha Allah’tan rahmet, 
ailesine başsağlığı diledi. 

Köy Enstitüleri 
konusunu Oda gündemine 
ilk olarak Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu’nun, 
vekalet ettiği bir Meclis 
Toplantısında dile 
getirdiğini söyleyen 
Yorgancılar, konuyu çok 
yakından takip ettiğini, 
Kocabaş konuyu çok 

Yorgancılar’dan küresel bakış
yerli strateji

EBSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yorgan-
cılar, AB’ye üyeliğin 
Atatürk’ün çağdaş 
medeniyet hedefiyle 
uyumlu olduğuna 
dikkat çekti, Birlik 
değerlerini ‘Türkiye 
için önemli bir çıpa’ 
olarak değerlen-
dirdi. AB İlerleme 
Raporu’nun ardın-
dan gelen Şanghay 
İşbirliği Örgütü 
önerilerini yorumla-
yan Ender Yorgancı-
lar, “Dengeler doğru 
kurulmalı” dedi.
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detaylı şekilde izah ettiği 
için tekrar aynı şeyleri dile 
getirmeyeceğini, ancak 
Türkiye’nin devamlı bir 
eğitim sistemine ihtiyacı 
olduğunu daha önce de 
ifade ettiklerini, hatta 
Finlandiya’nın eğitim 
sisteminde yaptığı 
değişikliği anlattıklarını, 
üniversitelerimizdeki 
eğitimin 4 döneme 
bölünmesi ve bir 
dönemin mutlak 
fabrikalarda çalışılarak 
deneyimlendirilmesinin 
öğrencinin sisteme 
kazandırılmasında ciddi 
katkı sağlayacağını 
belirttiklerini, ezberci 
sistemden vazgeçilmesi 
gerektiğini vurguladıklarını 
ve Türkiye’deki meslek 
liselerinin uygulamasının 
Odalar Birliği’nce 
yapılmasını önerdiklerini 
dile getirdi.

Kasım ayı içinde 
Odamızda iki tane çok 
önemli organizasyon 
gerçekleştirildiğini, bir 
tanesinin Ülkemizin 
Yenilenebilir Enerji 
Vizyonu, Yerli Ekipman 
Üretimi Panelleri 
olduğunu, 130’u aşkın 
katılımcının iştirak ettiği 
başarılı bir organizasyon 
gerçekleştirildiğini, 
ev sahipliğini yapan 
Vatansever’e teşekkür 
ettiğini söyledi. İkinci 
organizasyonun, açılış 
konuşmasını yaptığı 
Sanayi 4.0 ile ilgili 
olduğunu, meclis 
üyelerimizden gelen talep 
üzerine yapılan toplantıya 
160’ın üzerinde katılım 
sağlandığını, ev sahipliği 
yapan Porsuk’a teşekkür 
ettiğini söyledi. 29 Kasım 
tarihinde ise Devlet 
Malzeme Ofisi üst düzey 
yöneticilerinin katılımıyla 

bir bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirileceğini 
söyleyen Yorgancılar, 
toplantıya tüm üyeleri 
davet etti. 

Yönetim Kurulları 
Ortak Toplantısı’na 
Almanya’da olduğu 
için iştirak edemediğini, 
Odamız’ı Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Gökçüoğlu’nun temsil 
ettiğini, her ne kadar 
toplantıya ilişkin basında 
haberler yer almış olsa 
da her hangi bir şekilde 
basın yolu ile cevap 
vermeyeceğini, gerektiği 
zamanda, gerekti yerde, 
gereken cevapları 
vereceğini belirtti. 

KÜRESEL 
GELİŞMELERİN 
ETKİSİ BÜYÜK
Ender Yorgancılar, 

2008 küresel kriz 
sonrasında dünyada 
siyasi, sosyal, toplumsal 
değişimleri hep birlikte 
gözlemlediklerini, şimdi 
dünyanın daha başka bir 
yöne doğru yol aldığını, 
ABD’de tüm kesimlerin 
desteğini alan Clinton’ın 
seçimleri kaybettiğini ve 
Trump’ın hiç kimsenin 
beklemediği bir sonuçla 
Amerika’nın başkanı 
olduğunu ifadeyle, 
Trump’la ilgili Haber 
Türk’te yayınlanan kısa 
filmi Meclis Üyeleri ile 
paylaştı ve Trump’ın 
ilk 100 gündeki 
yapacaklarının son derece 
önemli olduğunu söyledi. 

Kanada ile Avrupa 
Birliği arasında imzalanan 
CETA Anlaşmasıyla AB ile 
Kanada arasındaki ticari 
sırların kaldırıldığını, mal 
ticaretini kolaylaştırmayı 
amaçlayan ve üzerinde 
yedi yıldır çalışılan bu 

anlaşmayla, karşılıklı 
olarak ticaretin yaklaşık 
yüzde 23 civarında 
artmasının beklendiğini 
dile getirdi. Yorgancılar, 
daha önce ‘AB ile 
yapamıyorsak, ABD 
ile serbest ticaret 
anlaşması imzalayalım ki 
otomatik olarak AB ile 
de aynı hakkı kullanmış 
olalım’ sözlerini dile 
getirdiklerini ve serbest 
ticaret anlaşmalarının son 
derece önemli olduğunu 
vurgulamaya devam 
edeceklerini belirtti. 

Fransa’da keskin 
söylemleriyle 
bilinen Sarkozy’nin 
cumhurbaşkanlığı 
seçimleriyle ilgili ilk turda 
elenmesinin ülkemiz adına 
olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilebileceğini, 
çünkü ülkemizle 
ilgili geçmişteki 
cumhurbaşkanlığı 
sürecinde olumlu 
tavırlarının bulunmadığını 

dile getiren Yorgancılar, 
İtalyan bankalarının 
Avrupa’yı bankacılık 
krizine sürüklemesinden 
endişe duyulduğunu, petrol 
zengini olan Venezuela’nın 
ise yanlış politikalar ve 
petrol fiyatlarındaki düşüş 
sonrasında ekonomisinin 
çökme noktasına geldiğini 
ifade etti.

2008 krizinden sonra 
küresel ekonomilerin 
yeniden türbülansa 
girdiğini, dünyanın 
daralmaya, ticaret 
hacminin de küçülmeye 
başladığını, yani 
dünyanın artık eskisi 
gibi büyüyemediğini 
dile getirdi. Dünyanın 
büyümesine katkı yapan 
lokomotif ülkelerden 
Çin’in yüzde 10-11’lik 
büyümesinin bugün 
6-7’lik seviyelere 
düşmesi, Hindistan’ın da 
aynı oranlarda aşağıya 
inmesinden sonra dünya 
ticaretinin paralel şekilde 

Çalışan fabrikaya teşvik
Ender Yorgancılar, sinyal niteliğinde olan ekono-

mik göstergelerden birinin de sanayi üretim endeksi 
olduğunu, buna göre; toplam sanayi üretiminin 2014 
yılında 3.61, 2015 yılında 3.8, 2016 yılının dokuzuncu 
ayın sonunda ise 1.81 seviyelerine geldiğini, buna 
bağlı olarak aramalı imalatımızın 2.46 seviyelerinden 
1.08’e düştüğünü, dayanıklı tüketim malı imalatımızın 
2.71’den, eksi 2.1’e düştüğünü, dayanıksız tüketim malı 
imalatımızın 3.83’ten, 3.06’ya düştüğünü, sermaye 
malı imalatımızın 5.57’den, 0.94’e düştüğünü, imalat 
sanayimizin ise 3.21’den, 1.44’e düştüğünü söyledi. 
Şu anda yeni yatırım istenilen düzeyde olmadığı 
için çalışan fabrikalara teşvik verilmesini daha doğru 
bulduğunu, Maliye Bakanımızın; “Gerekirse vergiler-
de indirim yapalım” önerisinde bulunduğunu, ancak 
sadece vergilerde indirim yapmak yerine geçici bir 
dönem ödenen işveren sigorta paylarının aşağıya çe-
kilebileceğini, elektrik fiyatlarında indirim yapılabilece-
ğini dile getirdi. Yorgancılar, Dünya Bankası tarafından 
her sene hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 
ülkemizin 63. sıradan maalesef 69. sıraya geldiğini de 
sözlerine ekledi.
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aşağıya doğru gittiğini, 
dünya ticaretinin 2016 
yılının ilk çeyreğinde 
binde 3 artış yaşarken, 
ikinci çeyrekte binde 8 
azalış yaşadığını, 2016 
yılının Aralık ayında 
ve 2017 yılında İtalya, 
Almanya, Romanya gibi 
ülkelerde yapılacak olan 
seçimlerin gelecekle ilgili 
son derece önem taşıdığını 
belirtti. Yorgancılar, 
meclis toplantısı 
öncesinde Almanya’ya 
gerçekleştirdiği 
ziyaretlerde yaptığı 
görüşmelerde; şu anda 
Almanya Parlamentosunda 
4 parti bulunduğu, 
önümüzdeki dönemde 
bu sayının 5 veya 6’ya 
çıkabileceğinin görüştüğü 
kişilerce dile getirildiğini 
söyledi. 

YÜZÜMÜZ 
BATIYA DÖNÜK
EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Türkiye’nin 
AB ile müzakere 
sürecinin geçici olarak 
dondurulması, AB İlerleme 
Raporu’nda Türkiye’ye 
dair ağır ithamlarda 
bulunulmasının ardından 
Cumhurbaşkanımızın 
Şanghay kartını açmasının 
yeniden Şanghay Paktı’nı 
gündeme taşıdığını, Çin 
ve Rusya’nın da olumlu 
tepki vermesinin yeni 
bir heyecan yarattığını 
dile getirdi. Çin Halk 
Cumhuriyeti, Rusya, 
Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan ve son olarak 
Özbekistan’ın katılımıyla 
Paktın üye sayısının altıya 
çıktığını, şu anda Pakistan, 
Hindistan ve Türkiye’nin 
aday ülke konumunda 
bulunduğunu, zamanla 
enerji ve ekonomik iş 

birlikleri gündeme gelse 
de bu Paktın önceliğinin; 
sınırların güvenliği 
olduğunu belirtti. 
Yaklaşık 12.5 trilyon 
dolarlık bir ekonomiye 
sahip olan Pakta üye 
ülkelerin nüfusunun, 
dünya nüfusunun yüzde 
21’i olduğunu, ülkemiz 
ihracatının sadece yüzde 
5.4’ünün, ithalatımızın 
da yüzde 23’ünün 
Şangay Paktı ülkeleri 
ile gerçekleştirildiğini 
söyledi. 16.2 trilyon 
dolarlık ekonomiye sahip 
AB ile ülkemiz ihracatının 
yaklaşık yüzde 46, ithalatın 
da yüzde 38 olduğunu, 
İngiltere’nin de buradan 
çıkmasıyla birlikte AB’den 
tamamen ayrılmamızın 
geleceğimiz açısından, iş 
hayatı açısından, sanayi 
açısından, ihracatımız 
açısından olumlu 
olmayacağını, bu nedenle 
bizim AB ile mutlaka 
uyumlu bir şekilde, ortak 
doğrularımızı bularak 
üyelik sürecine devam 
etmemiz gerektiğini 
söyledi. 

TOBB ile Arap Odalar 
Birliği arasında imzalanan 
anlaşmayla, Türk Arap 
Odası’nın kurulması için 
çalışmaların başlatıldığını, 
22 ülkeyle Türk iş 
dünyasının buluşmasının 

sağlanarak, ticaret ve 
yatırım ilişkilerinin 
geliştirilmesinin 
hedeflendiğini, Suudi 
Arabistan, Katar, Bahreyn, 
Birleşik Arap Emirlikleri, 
Kuveyt, Oman, Mısır, 
Libya, Tunus, Cezayir, 
Fas, Somali ve Sudan gibi 
Orta Afrika ülkelerinin bu 
sistemin içinde olacağını 
belirtti. 

Yorgancılar, 
Türkiye’nin ne yazık 
ki kurlarla sınavının 
devam ettiğini, Kemal 
Çolakoğlu’nun da dile 
getirdiği üzere bu krizin 
de bir sabahı olmasını 
ümit ettiklerini, ancak 
Türk Lirasının son 20 
günde gelişmekte olan 
ülkeler arasında yüzde 
11 ile en çok değer 
kaybeden paralar arasında 
yer aldığını, FED’in 
açıklamaları ile kurların 
küresel piyasalarda adeta 
ön görülemez şekilde 
yükselmeye devam ettiğini, 
şahsen aralık ayında 
yapılacak olan toplantıda 
FED’in herhangi bir 
faiz artırımı yapmasını 

2008 krizinden 
sonra küresel 
ekonomilerin 
yeniden türbülansa 
girdiğini, dünyanın 
daralmaya, 
ticaret hacminin 
de küçülmeye 
başladığını, yani 
dünyanın artık eskisi 
gibi büyüyemediğini 
dile getiren 
Yorgancılar, döviz 
geliri olmayanların 
dövizle borçlanma 
konusunda dikkatli 
olmasını istedi.
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beklemediğini ifade etti. 

DÖVİZLE 
BORÇLANMAYA 
DİKKAT
İhracatı olmayan, döviz 

girdisi olmayan, dövizle 
mal satmayan sanayicinin 
dövizle borçlanmaması 
konusuna dikkat çeken 
Yorgancılar, Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in; 
“döviz kuru, en az faiz, 
enflasyon ve ücretler kadar 
önemli bir barometredir” 
dediğini belirterek, kurların 
yüksekliği ile ilgili sosyal 
medya üzerinden yapılan 
birkaç yorumu meclis 
üyeleri ile paylaştı. 

2016 Ocak ayından 
itibaren kurlardaki harekete 
bakıldığında yılın ilk 
gününe göre yüzde 17 
değerlenen dolar ile yüzde 
15 değerlenen euronun 
sadece artan borç açısından 
sıkıntı yaratmadığını, döviz 
kaynaklı ham maddeden, 
kullanılan elektriğe ve her 
şeyin fiyatının artmasına, 
özel sektörün katlanması 
gereken maliyetlerden çok 
daha yüksek meblağlara 
ulaşacağını tahmin 
ettiklerini söyledi. Özel 
sektörün uzun vadeli ve 
kısa vadeli borçlarının 
bir yıl içinde ödenmesi 
gereken tutarın yaklaşık 
70 milyar dolar, toplam 
borcunun 224 milyar 
dolar olduğunu, bunun 
16.8 milyar dolarının da 
kısa vadeli borç olduğunu 
söyledi. 

Ülkeler için kredi risk 
primi olarak adlandırılan, 
CDS primlerinin 
15 Temmuz’da 249 
bantlarındayken, kasım 
ayının sonunda maalesef 
300 bandına çıktığını, 
bugün bu verinin Rusya 
için 224, İtalya için 

179, Almanya için 22, 
Venezuela için de 4399 
bandında olduğunu 
vurguladı. 

Yükseköğretim 
derecelendirme 
kuruluşu Times Higher 
Education’ın 2016-2017 
Dünya Üniversiteleri 
sıralamasında Türkiye’den 
18 üniversitenin yer 
aldığını, TOBB ETÜ’nün 
henüz 2003 yılında eğitime 
başlamasına rağmen 
18 üniversite arasında 
7. sırada bulunduğunu, 
bundan son derece gurur 
duyduklarını söyleyerek, 
ülkemizde üniversiteyi 
kazanan öğrencilerden 
ilk 100 içinde yer alan 
10-12 öğrencinin TOBB 
Üniversitesi’ni tercih 
ettiğini belirtti. 

GELECEĞİMİZİ 
KARARTMAYALIM
Çocuk istismarı 

ile ilgili “geleceğimizi 
karartmayalım” adıyla 
bir basın bülteni 
hazırladıklarını, 
böyle bir şeyi kabul 
etmediklerini, son 
derece yanlış olduğunu, 
bizim değerlerimize 
uygun olmadığını dile 
getirdiklerini söyleyen 
Yorgancılar, önergeyi 
verenlerin tüm kesimlerin 
verdiği tepkiler sonucu 
önergeyi geri çektiklerini, 
buna benzer bir önergeyle 
tekrar karşılaşmamayı ümit 
ettiğini söyledi. 

Yorgancılar son olarak 
Liderlik Anketiyle ilgili 
genel değerlendirmeyi 
Meclis üyeleri ile paylaştı.

YORGANCILAR 
KONULARI 
DEĞERLENDİRDİ
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, 

meclis üyesi sanayicilerin 
gündeme getirdiği konuları 
değerlendirdi. Yıldıray 
Yalınız’a bir kez daha 
geçmiş olsun dileklerini 
ileten Yorgancılar, Erdem 
Dinçsoy’un bahsetmiş 
olduğu konunun önemli 
olduğunu, her devlet 
kurumunun kendi 
içinde yanlış politikaları 
bulunduğunu, bunları dile 
getirmenin en iyi şekli yüz 
yüze olduğu için Odamız’a 
kurum yetkililerini davet 
ederek yaşanan sıkıntıları 
ifade ettiklerini söyledi. 
Devlet Malzeme Ofisi’nin 
de Odamızda toplantı 
gerçekleştirmesinin 
sebebinin bu olduğunu 
söyledi. 21 Aralık 2016 
tarihinde Rekabet Kurulu 
Başkanı’nın da Odamıza 
geleceğini, Türkiye’de 
satın alınana malların 
bayilik sözleşmeleri, satın 
almalar, şirket satmalar 
gibi işlemlerin bu kurum 
vasıtasıyla yapıldığı 
için önem teşkil ettiğini, 
dolayısıyla bu konularda 
yaşanan sıkıntıları da dile 
getireceklerini belirtti. 

Torbalı’daki Meslek 
Lisesi ile ilgili sıkıntıyı 
çözdüklerini, her hangi bir 

sıkıntılı durum oluştuğunda 
yine destek vereceklerini, 
bunun sadece Torbalı 
Meslek Lisesi için geçerli 
olmadığını, Aliağa’nın 
meslek lisesindeki makina 
yatırımları içinde destek 
verdiklerini, bunun 
görevleri olduğunu söyledi. 

Ender Yorgancılar, 
insanların bilgi sahibi 
olmadan fikir sahibi 
olmasının kendisini 
üzdüğünü, Allah’a çok 
şükür EBSO’nun parası 
olduğunu, kendisinin de 
hem bütçe yapmayı, hem 
yaptırmayı, hem de kontrol 
etmeyi gayet iyi bildiğini 
belirtti. 

Bunun dışında 
üye memnuniyetinin 
kendisi için ilk sırada 
geldiğini söyleyen 
Yorgancılar, dolayısıyla 
üye memnuniyeti 
için ne gerekiyorsa 
yapabileceklerini ama 
basın yoluyla bugüne kadar 
konuşmadığını, bundan 
sonra da konuşmayacağını 
bir kez daha vurgulamak 
istediğini, çünkü insanların 
gıyabında değil yüzlerine 
karşı konuşmayı doğru 
bulduğunu belirtti.

Sanayiciye nefes
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 

Son aylarda piyasalarda yaşanan sıkıntıları dikkate 
alan TOBB’un, KOBİ’lerin içinde bulunduğu finansman 
sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere oda 
ve borsaların katılımı ile kapsamlı bir proje gerçekleş-
tirdiğini, Nefes Kredisi ile her oda/borsanın imkanları 
ölçüsünde yıllık yüzde 7.50 faiz oranından 1 yıl vadeli 
mevduat hesabına para yatırabileceğini, kredilerin 
yüzde 9.9 faizle 100 ila 150 bin lira limitli olacağını, 
10 milyarlık kredi için bankalara teminatı, yüzde 85 
oranında Kredi Garanti Fonu’nun dolayısıyla devletin 
vermiş olacağını söyledi. 

Yorgancılar, Proje Bazlı Devlet Yardımlarının açık-
landığını, bu destekten faydalanabilmek için öncelikli 
şartın; asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD 
Doları olmasını gerektirdiğini belirtti.



52

MECLİS

ARALIK 2016

Cumhuriyetimizin 
vatandaşlarına 
sağladığı hukuk 

ve demokrasi başta olmak 
üzere tüm kazanımlarının 
hayatın her alanına yansı-
dığını ifade eden İzmirli 
duayen sanayici Kemal 
Çolakoğlu, son yıllarda 
özellikle toplum içinde 
zedelenen adalet ve güven 
duygusunun yeniden inşası 
için Türkiye’nin acilen fab-
rika ayarlarına geri dönmesi 
gerektiğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın (EBSO) Kasım 
ayı olağan meclisine Onur 
Üyesi olarak katılan EBSO 
Geçmiş Dönem Meclis 
Başkanı Kemal Çolakoğlu 
gündeme ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. İzmirli 
sanayicilere seslenen Ço-
lakoğlu, ülke ekonomisine 
büyük katkıları bulunan 
sanayicilerin bir araya gel-
me imkanı bulduğu EBSO 

Meclisi’ni, yatırımın, üre-
timin ve istihdamın meclisi 
olmasından ötürü kutsal bir 
mekan olarak tanımladığını 
söyledi.

ANKARA SANAYİCİLERİ 
DİNLEMELİ
Ankara’nın EBSO 

Meclisi’nin sesine kulak 
vermesi, sanayicilerin söy-
lediği her sözü virgülüne 
dokunmadan çok iyi dinle-
mesi gerektiğini vurgulayan 
Kemal Çolakoğlu, “Siyasi 
ve ekonomik olarak çok 
zor günlerden geçiyoruz. 
Sanayicilerimiz 1994’ten 
bu yana irili ufaklı çeşitli 
krizler yaşadı. Sonuç olarak 
bütün ekonomik krizler bir 
gün bitiyor. Son dönem-
lerde geçmiş krizlerden 
farklı bir ekonomik sürecin 
içindeyiz. Bir yandan 
Suriye’de savaş varken, di-
ğer yandan PKK ve IŞİD’e 
karşı mücadele verilirken 

dünyada da çok farklı 
gelişmeler yaşanıyor. İşte 
burada cumhuriyetimizin en 
büyük kazanımları devreye 
giriyor. Bu kazanımları 
yeniden tesis etmek için 
acilen fabrika ayarlarına 
geri dönmeliyiz” dedi.

KAZANILAN PARA 
CİNSİNDEN 
BORÇLANIN
Son olarak sanayicilere 

son günlerde yaşanan döviz 

kurlarının önlemez yükseli-
şiyle ilgili olarak önerilerde 
bulunan Çolakoğlu, üyelere 
kazanılan para cinsi ile 
borç yapmalarını, stokla-
rını minimize etmelerini 
ve ayaklarını yorganlarına 
göre uzatmaları gerektiğini 
ifade etti.

Kemal Çolakoğlu ayrı-
ca, EBSO’da bayrağı kendi-
lerinden devralan Ender 
Yorgancılar’ın önce Meclis 
Başkanlığı, ardından Yöne-
tim Kurulu Başkanlığında 
gerçekleştirdiği çalışmalarla 
kendilerini gururlandırdığı-
nı, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nde çalışmaları 
başarıyla yürütmenin zor 
bir iş olduğunu, bu görevi 
layıkıyla yerine getirebil-
mek için sanayici olmanın 
yanında iyi bir politikacı, 
iyi bir arkadaş çevresi de 
olması gerektiğini belirte-
rek, Yorgancılar’ı çalışma-
larından dolayı tebrik etti.

Çolakoğlu: Türkiye acilen 
fabrika ayarlarına dönmeli

Kemal
Çolakoğlu

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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Metin Akdaş
Yorgancılar bölge 
ve ülke için 
çalışıyor
EBSO Meclis Üyesi 

Metin Akdaş, bilindiği 
üzere Torbalı Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulvahap Olgun’un; 
“EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olunca çok sevin-
dik ama koltuğunu kardeş-
lerinin aleyhine kullanıyor, 
EBSO’nun bütçe ve üye 
sayısı konusunda sıkıntısı 
olduğu için Torbalı bölge-
sindeki sanayicileri cebren 
EBSO’ya üye yapmaya zor-

luyor” şeklinde basında bir 
takım demeçlerinin yer al-
dığını, Yorgancılar’ın her ne 
kadar basın üzerinden cevap 
vermeyeceğini söylemiş olsa 
da kendilerini biraz daha 
aydınlatmasını talep etti.  

Akdaş, Meclis Üyele-
rinin güveni ile Hesapları 
İnceleme Komisyonu’nda 
görev yaptığını, EBSO 
bütçesinde herhangi bir 
sıkıntı bulunmadığını, zira 
bir sonraki ay bütçe meclisi 
yapıldığında bunun bir kez 
daha görüleceğini söyledi. 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Ender Yorgancılar’ın, 
yapmış olduğu seyahatlerle 
yoğun çalışma programını 
bildiklerini, bunları kendi 

lehine değil, ülke ve bölge 
ekonomisi için yaptığını 
düşündüğünü söyledi. 

Eğer ilçelerdeki sana-
yiciler EBSO’nun vermiş 
olduğu hizmetlerde bir 

eksiklik olduğunu düşü-
nüyorsa, nasıl ESBAŞ ve 
İAOSB’de temsilcilik açtıy-
sak bu ilçelerde de temsil-
cilik açabileceğimizi, zaten 
ilçelerde OSB’ler olduğunu, 
EBSO’ya temsilcilik için 
yer, hatta personel bile tahsis 
edebileceklerini düşündü-
ğünü söyleyerek, bunun bir 
öneri olarak değerlendiril-
mesini istedi. 

Köy enstitüleri üzerine 
çok kitap okuduğunu dile 
getiren Akdaş, Köy Ensti-
tüleri mimarlarından olan 
İsmail Hakkı Tonguç’un bir 
sözünde; “Köylü eğitilme-
den, işçiye iş verilmeden, 
herkese demokrasi gelmez. 
İki tür demokrasi vardır. 

Sanayicinin gündemi 
sektörler, ekonomi ve eğitim
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayici-

ler, Anayasa değişikliği tartışmaları ve iç politik 
gelişmeler, terörle mücadele ve Suriye’deki iç 

savaş ortamının Türkiye’ye etkilerinin gündeme hakim 
olduğu ortamda, sektörel gelişmeler üzerinden ekonomi-
ye dikkat çekti. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın üyelerinin 
hizmetinde olduğunu, Oda ile ilgili her türlü çalışmayı 
zamanında gerçekleştirdiğini aktaran Meclis üyeleri, Yö-
netim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın da her etkinlikte 
ülke menfaatlerini koruyan bir tavır sergilediğini vurgu-
ladı. Devlet Malzeme Ofisi gibi kurumların alımlarında 
bürokrasiyi azaltıp sanayiciden yana ağırlık koymaları 

gerektiğini belirten sanayiciler, kapasite ve bununla ilgili 
diğer belgelerin üretim parkurunda değişiklik olmaması 
halinde geçerliliğini süresi boyunca korumasını öner-
di. Üreten sektörlere nitelikli eleman yetiştiren meslek 
liselerinin eğitim altyapısının güçlendirilmesi çalışmala-
rını gündeme getiren sanayiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri 
için büyük önem taşıyan askeri liselerin kapatılmaması 
gerektiğini de savundu.

EBSO Meclis Üyesi sanayiciler ayrıca, Basım Yayın 
Sanayi Meslek Komitesi’ni temsil eden ve geçirdiği tra-
fik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Mehmet 
Murat Bilgi için başsağlığı dileğinde bulundu.

Metin 
Akdaş
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Gerçek demokrasi için 
halk sıkı bir eğitimden 
geçirilir. Biz ise Amerikan 
demokrasisini seçtik. Bir 
sandığa kağıt attık, adı 
demokrasi oldu” dediğini, 
işte bu demokrasinin Köy 
Enstitüleri’ni kapatan sebep 
olduğunu, sorgulamayan, 
araştırmayan, eleştirme-
yen, üretmeyen, bir nesil 
yaratmak için kapatıldığını 
vurguladı. Akdaş, 3 sene 
önce Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü’nü ziyaret ettiğin-
de sınıfın birindeki tabelada 
“İşitirsem unuturum, gö-
rürsem anımsarım, yapar-
sam öğrenirim” tabelasını 
gördüğünü, bunun üzerine 
söylenecek başka hiçbir söz 
olmadığını dile getirdi. 

Murat Kurtalan
Torbalı EML’de 
sorun çözüldü
EBSO Meclis Üyesi 

Murat Kurtalan, daha önce 
Torbalı Endüstri Meslek 
Lisesi ile İZKA arasındaki 
projeden ve proje ile ilgili 
maddi sıkıntı yaşandığından 
söz ettiğini, Polonya’da 
yapmış olduğumuz toplantı-
da Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın konunun 
çözüme ulaştırıldığını dile 
getirdiğini, bugünkü toplan-
tıya gelmeden önce Torbalı 
Meslek Lisesi’nde hocalar 
ile görüştüğünü, projenin 
sorunsuz devem ettiğini öğ-
rendiğini ve meclis üyelerine 
teşekkür ettiklerini söyledi. 
Kurtalan, Yorgancılar’a 
katkıları için bir kez daha 
teşekkür etti. 

Yorgancılar’ın konuşma-
sında, hükümetin asgari sa-
bit yatırım tutarı 100 milyon 
dolar şartı ile sağlayacağı 
teşviklerden bahsetmesi 
üzerine durumun vehametini 
dile getiren bir fıkrayı Mec-
lis Üyeleri ile paylaştı. 

Nedim Anbar
Askeri liselerin 
kapatılması hatalı
EBSO Meclis Üyesi 

Nedim Anbar, annesi Siirtli, 
babası Bitlisli, kendisinin 
Van doğumlu ama Elazığ’da 
büyüyüp, İzmir’de ya-
şayan doğu kökenli bir 
insan olarak, geldiği yerde 
hakikaten başarılı işler yap-
tığına inandığını, kendisine 
bugünkü tarzını veren oku-
lun Deniz Lisesi olduğunu, 
ama maalesef askeri bir 
lise olan Deniz Lisesi’nin 
darbeye kaynak okullardan 
biri olduğu gerekçesiyle 
kapatıldığını söyledi. Darbe 
girişiminde, Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı’nda 
32 amiralin yer aldığını, 
bunların 16 tanesinin Deniz 
Lisesi’nden, Deniz Harp 
Okulu’na geçen öğrenciler-
den çıkan amiraller, diğer 
16 tanesinin sivil liselerden 
harbiyeye geçip, zabit olan 
öğrencilerden çıkan amiral-
ler olduğunu, ancak her yıl 
Deniz Lisesi’nden, Deniz 
Harp Okulu’na 160-170 
öğrenci geçerken bunların 
yüzde 10’unun darbeci 
çıktığını, diğer taraftan deniz 
harp okuluna sivil liseden 30 
öğrenci geçerken bunların 
yüzde 52’sinin darbeci ol-
duğu göz önüne alındığında 
yüzde 52 darbeci yaratmış 
liselerin yerine yüzde 10’u 

darbeci çıkmış liselerin ka-
patılmasını anlayamadığını 
dile getirdi. 

Türkiye’nin, Avrupa 
Birliği’ne girebilmek için 
talepte bulunduğunu, AB’nin 
de zorunlu kriterlerin yerine 
getirilmesi durumunda 
mümkün olabileceğini ifade 
ettiğini, Maastricht Kriterleri 
adı altındaki bu kriterler 
karşısında Türkiye’deki uy-
gulamalar düşünüldüğünde 
ülkemizin AB’ye girme şan-
sı olmadığını düşündüğünü, 
AB’nin bizi istememesinde 
de bir anormallik görmediği-
ni söyledi.

Nedim Anbar, bir iş se-
yahati için Portekiz’den yeni 
döndüğünü, bugüne kadar 
40’a yakın ülke gördüğünü 
ama Portekiz’in hakikaten 
medeni bir ülke olduğunu, 
vatandaşlarının medeni 
oldukları kadar yardım-
sever, sıcakkanlı insanlar 
olduklarını dile getirirken, 
bu seyahatinden çok keyif 
aldığını da meclis üyeleriyle 
paylaştı.

Yakup Özdanon
Köy Enstitüleri’ni 
canlandırıyoruz
EBSO Meclis Üyesi Ya-

kup Özdanon, Köy Enstitü-
leri konusunu kendisini çok 
heyecanlandırdığını, çünkü 
Torbalı Lions Kulübü olarak 
Prof. Dr. Kocabaş ile 2 se-

nedir çalıştıklarını, kapanan 
Köy Enstitüleri okullarını 
muhtarlardan teslim alarak, 
okulun ana ihtiyaçlarını 
giderdiklerini belirtti. İzmir 
Yakaköy’de çalışmaların 
başlatıldığını, Torbalı’nın 
Sahipler Köyü’ndeki bir 
okulu toplamaya başladık-
larını dile getiren Özda-
non, amaçlarının sadece 
öğrenciye eğitim vermek 
olmadığını, bunun yanında 
ailelere nüfus planlaması-
nın anlatılması, emeklerini 
satabilmeleri için gerekli 
platformların oluşturulması, 
TEOG sınavlarına hazırlık, 
hatta müzik aleti çalmak 
isteyen bir öğrencinin eği-
tilmesi gibi çalışmaların da 
bulunduğunu söyledi. 

Torbalı Lions Kulü-
bü olarak, Torbalı Devlet 
Hastanesine Göz Polikli-
niği kurmak için bir proje 
yazdıklarını, yüzde 75’inin 
kabul edildiğini, merkezden 
73 bin dolar para geldiğini, 
bundan sonra Torbalı’dan, 
Tire’den, Ödemiş’ten, 
Bayındır’dan hiç kimse-
nin Ege Üniversitesi’ne, 9 
Eylül Üniversitesi’ne göz 
sorununa çözüm aramaya 
gitmeyeceğini, çünkü proje 
ile oluşturulacak klinikte 
katarakt ameliyatlarının, 
göz ameliyatlarının yapıla-
bileceğini, cihazların aralık 
ayı başı gibi teslim edilece-

Nedim
Anbar

Murat 
Kurtalan

Yakup
Özdanon
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ğini, bu çalışmaya katkıda 
bulunmak isteyenlerin, 
vergilerinin yüzde 5’i kadar 
katkı sağlayabileceklerini 
vurguladı. 

Erdem Dinçsoy
DMO sanayicinin 
yanında olmalı
EBSO Meclis Üyesi Er-

dem Dinçsoy, darbe ve terör 
olaylarından sonra ülkemi-
zin ciddi anlamda felaketler 
ülkesi haline döndüğünü, 
Avrupa ülkelerinde bir 
senede yaşanan gündemlerin 
maalesef bizde bir gün de 
yaşanır hale geldiğini ve ta-
bii ki güvenlik önlemlerinin 
arttırılmaya başlandığını, bu-
nun üzerine 15 Temmuz’dan 
sonra Ağustos ayında Devlet 
Malzeme Ofisi’ni ziyaret 
ederek, kataloğuna girmek 
için bir çalışma başlattığını 
söyledi. Dört ay süren ça-
lışmadan sonra kendisinden 
35-40 tane belge istendiğini, 
belgeleri tamamlayıp ver-
dikleri fiyat teklifi karşısında 
Devlet Malzeme Ofisi’nin de 
bir fiyat teklifinde bulundu-
ğunu, ancak bunu yaparken 
hiç bir kriter gözetmeksizin 
yaklaşık yüzde 40 civarın-
da aşağı fiyat verdiklerini 
belirtti. Bunun üzerine 
Cumhurbaşkanlığına, Başba-
kanlığa, Maliye Bakanlığına 
ve Devlet Malzeme Ofisi’ne 
bir yazı gönderdiğini, yazıda 
firmanın verdiği fiyat teklifi 
karşısında önerilen teklif-
lerin çok düşük olduğunu, 
sanayicinin zamanının boşa 
harcanmaması gerektiği-
ni dile getirdiğini, ancak 
yazısının yankı bulmadığını 
söyledi. Daha sonra Devlet 
Malzeme Ofisi’nin tekrar 
fiyat araştırması yaptıkla-
rında, aynı sonucu bulduk-
larını kendisine iletmeleri 
üzerine Bilgi Edinme Hakkı 
çerçevesinde neye dayana-
rak bu fiyatı bulduklarını 

sorduğunu, Devlet Malzeme 
Ofisi’nin Odamızda yapa-
cağı toplantıda yine aynı 
soruyu yetkililere yöneltece-
ğini dile getirdi. 

Sadece eleştiri yapmayı 
doğru bulmadığını, sıkın-
tıların nasıl düzeleceğini 
düşünüp, ülkenin yarınları 
için çözümler oluşturmak 
gerektiğine inandığını, Cum-
hurbaşkanımızın; “yüzde 15 
yerli malına imkân verin” 
dediğini, hatta 4734 Sayılı 
İhale Kanunu’nda; “orta 
ve yüksek sınıfta bulunan 
üretim konularına, sorgusuz 
sualsiz yüzde 15 fiyat avan-
tajı uygulanması” hususu 
üzerinde durulduğunu ama 
Devlet Malzeme Ofisi’nin 
ülke gündeminden uzak, 
sanayicinin çalışmalarında 
uzak, sadece tüccar mantığı 
ile sorgusuz, desteksiz çalış-
malar sergilediğini, sanayi-
ciden 35-40 belge isteme-
den önce fiyat konusunda 
anlaşma sağlanmasının daha 
doğru olacağını, anlaşma 
sağlanamayan sanayiciden 
belge istenerek üretimden 
zaman çalınmasının doğru 
olmadığını vurguladı. 

Bir malı Türk sanayicisi 
üretmez ise zaten dört misli-
ne dışarıdan almaya mecbur 
kalınacağını, ama dört mis-
line alınan mal Türkiye’de 
üretilince dörtte bir fiyattan 
alınmaya çalışıldığını dile 

getiren Dinçsoy, sanayiciden 
uzak olan Devlet Malze-
me Ofisi’nin sanayicinin 
yanına çekilmesi gerektiğini, 
kendisinin yaşadıklarının 
başka sanayiciler tarafından 
yaşanmamasını istediğini 
belirtti.

LİDERLERE BÜYÜK 
GÖREV DÜŞÜYOR
Erdem Dinçsoy, bilin-

diği üzere 56 yaşındaki 
bir adamın cinsel tacizine 
maruz kalan 9 yaşındaki kız 
çocuğunun mahkemeye çık-
madan iki gün önce ifadesi 
alınırken kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybettiğini, İzmir 
gibi bir ilde böyle bir olay 
yaşanıyorsa Türkiye’nin 
diğer illerinde yaşananları 
düşünmeden edemediğini 
söyledi. Prof. Dr. Kocabaş’ın 
konuşmasında Freud’un “İn-
san duygularını birleştirme-
li” ifadesini dile getirdiğini 
ama duyguları birleştirmek 
bir yana insan olmayı bile 
beceremediğimizi, lider 
olan kişilere topluma doğru 
duyguları verme, doğru he-
defleri gösterme adına büyük 
görev düştüğünü söyledi. 

Yıldıray Yalınız
Üretim 
değişmediğinde 
belgeler geçerli 
olmalı
EBSO Meclis Üyesi 

Yıldıray Yalınız, kapasite 
raporu kullanım süresinin 2 
yıl olduğunu ancak herhan-
gi bir sebep ile işletmenin 
büyütülmesi, mekânın değiş-
tirilmesi, kira kontratının bit-
mesi, numarataj değişikliği 
gibi konular haiz olduğunda 
kapasite raporlarının hüküm-
süz hale geldiğini, süresinin 
dolması beklenmeden yeni 
bir rapor çıkartılması ge-
rektiğini ki, bunun da 1000 
- 1500 TL gibi bir ücrete tabi 
olduğunu aynı uygulamanın 
çevre izin ve lisanslarında 
da yapıldığını üstelik bu 
belge bedelinin minimum 7 
bin TL’den başladığını dile 
getirdi. Oysa bu tarz uygu-
lama yerine, nasıl araçların 
vize süresi araç el değiştirse 
dahi geçerliliğini koruyorsa 
bu belgelerde işletmeler-
de üretim parkurunda bir 
değişiklik olmadığı takdirde 
geçerlilik süresine kadar 
kullanımının sağlanmasında 
fayda gördüğünü, zira tekrar 
tekrar alınan belge bedelleri-
nin sanayiciye ağır geldiğini 
söyledi. 

Yıldıray Yalınız, ala-
caklarını tahsili için icraya 
başvurduklarını, ülkemiz-
de uygulanan sistem ile 
vatandaşın alacağını tahsil 
edemediği gibi borcunu 
ödemeyenlerin de cezalandı-
rılmadığını, paralarını tahsil 
edebilmek için dedektif gibi 
çalıştıklarını, oysa emniyetin 
bu işi üstlenmesi gerektiğini 
söyledi.

TRAFİK HASSASİYETİ
Yalınız, bilindiği üzere 

kendisinin de motor ile bir 
trafik kazası geçirdiğini, tra-
fikte bir anlık gafletin ciddi 
sıkıntılar yaşanmasına neden 
olduğunu, özellikle bisiklet, 
motor gibi araç kullananların 
emniyet ve trafik kurallarını 
çok daha fazla önemsemesi 
gerektiğini söyledi.

Erdem
Dinçsoy

Yıldıray
Yalnız
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Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Fen Fakül-
tesi Fizik Bölümü 

Başkanı, Köy Enstitüleri 
ve İsmail Hakkı Tonguç 
Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Kemal Kocabaş, 
sanayicilere Köy Enstitüle-
rini anlattı. Aynı zamanda 
2003 yılından beri Yeniden 
İmece eğitim bilim kül-
tür ve sanat dergisi yayın 
yönetmenliğini de yapan 
Prof. Dr. Kocabaş, hızla 
kaosa doğru sürüklendiği 
bir dönemde ülkemizin çok 
aydınlık bir kazanımı olan 
köy enstitülerini konuşmak-
tan onur duyduğunu söyle-
di. Bu aydınlık kazanımın 
mimarının İsmail Hakkı 
Tonguç olduğunu, köy 
enstitülerini; “insanoğlunun 
kazanacağı en büyük zafer 
korkuyu yenmesi ile elde 
edeceği zaferdir” diyerek 
tanımladığını ancak bugün 
geldiğimiz noktada çocuk-
larımızın mevcut eğitim 
yolu ile korkularını yenip 
yenemediklerini açıkça 
gördüklerini ifade etti. 

CUMHURİYETİN ESERİ
Cumhuriyetin eğitim 

politikaları temel felsefesi-
nin; kamucu eğitim kültür 
politikaları, demokratik, 
laik, karma, bilimsel eğitim; 
fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür kuşaklar yetiştirme 
olduğunu, aydınlanma 
düşüncesinin 1789’da haya-
tımıza girdiğini, aydınlan-
manın kurucusu İmmanuel 
Kant’ın, aydınlanmayı, 
kişinin kendi aklını kullan-
maya cüret etmesi olarak 

tanımladığını, Türkiye’de 
aydınlanmanın 1923’de 
Mustafa Kemal ile başladı-
ğını belirtti. 

Kocabaş, köy enstitü-
lerinin kuramcısı İsmail 
Hakkı Tonguç’un; “Türk 
çocuğunun yaratıcı kud-
reti meydana çıkarılmalı” 
düşüncesinden hareketle 
gelenekçi okulun çocukları 
ezen, yıpratan sakat usul-
lerinden köy enstitülerine 
giden yolculuğun başlatıldı-
ğını dile getirdi. Eğitim için 
çocukları yaşamdan söküp 
duvarlar arasında yetiştir-
me yerine gerçek yaşamın 
problemleri üzerinden ye-
tiştirmenin doğru olduğunu 
dile getiren Tonguç’un ve 
Cumhuriyet eğitim devrimi-
nin birinci kuşak aydınları-
nın eğitimle; özgür olmayı, 
bağımsız yaşamayı, yoksul 
düşmemeyi hedeflediklerini 

dile getirdi.
Nobel Ödülü alan 

Aziz Sancar’ın; “bu Nobel 
cumhuriyet eğitim sistemi-
nin eseridir. Daha çok fen 
okulu açın, kızları daha çok 
okutun, ben köy enstitülüle-
ri öğretmenlerim sayesinde 
bu ödülü aldım” derken 
cumhuriyet eğitim devri-
mini vurguladığını söyledi. 
Kocabaş, Nisan 2015’te 
OECD’nin yayınladığı 
rapora göre öğrencilerin 
okulu kırma sırlamasında 
Türkiye’nin birinci sırada 
yer aldığını, bu neticeden 
çocuklarımızın okulda 
mutlu olmadığı, kendilerini 
keşfetme duygusunu geliş-
tiremedikleri, öğrenmeden, 
anlamadan, hayattan kopuk 
bir yaşayışı benimseme tav-
rını geliştirdiklerinin ortaya 
çıktığını, bu nedenle 2023’e 
giden süreçte okullarımızın, 

Türkiye’nin eğitim ve üretim 
kazanımı: Köy Enstitüleri

Dokuz Eylül 
Üniversitesi Fen 
Fakültesi Fizik 
Bölümü Başkanı, 
Köy Enstitüleri ve 
İsmail Hakkı Tonguç 
Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Kocabaş, 
Köy Enstitüleri’ni 
‘zor koşullarda 
başarmanın 
adı’ olarak 
nitelendirirken, 
meslek eğitiminin 
öne çıktığını, 
köylerde modern 
ve teknik tarımın 
gelişmesine katkı 
sağlandığını anlattı.
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çocuklarımız için bir eğitim 
cennetine nasıl dönüştü-
rüleceğinin belirlenmesi 
gerektiğini söyledi.

BAŞARININ 
YOLU EĞİTİM
Mustafa Kemal’in 1 

Mart 1923’te Meclis’te yap-
tığı konuşmasında; eğitim 
ve öğretimde uygulanacak 
yöntem, bilgiyi insan için 
gereksiz bir süs, bir baskı 
aracı, uygarlık zevkin-
den çok gerçek yaşamda 
başarıya ulaşmayı sağlayan, 
uygulanabilen,  kullanabilir 
bir aygıt haline getirmektir” 
ifadelerinin bugün için de 
benimsenmesi gerektiğini, 
ancak bugün üniversitede 
verdiği fizik derslerinde 
çocukların hiçbir becerile-
rinin olmadığını üzülerek 
gördüğünü, zira ezberci, 
sınav merkezli bir eğitim 
sisteminde yetişen öğren-
cilerin bilgiyi yapılandırma 
anlayışları olmadığını 
vurguladı.

Kocabaş,  Cumhuri-
yet eğitim devriminde bir 
bütünsellik bulunduğunu, 
1926-1929 yılları arasında-
ki İzmir Milletvekili Milli 
Eğitim Bakanımız Mustafa 
Necati’nin; “Memlekette 
mektep bulamayan bir 
çocuk bırakmayacağım” 
1935-1938 yılları arasın-

daki Milli Eğitim Bakanı 
Saffet Arıkan’ın; “Bozkır’a 
çıkartma yapacağız bütün 
engelleri aşacağız”,  1938-
1946 yılları arası İzmir 
Milletvekili Milli Eğitim 
Bakanı Hasan Ali Yücel’in; 
“Türk vatanının dağların-
da, bayırlarında, kırlarında 
en ücra yerlerinde kendi 
kendine açıp solan çiçek 
bırakmayacağım” sözleri-
nin ilerici, hümanist, insan 
merkezli ve yoksul halk 
çocuklarının hayatlarını 
değiştiren ifadeler olduğunu 
söyledi.

O dönemde 40 bin 
köyün, 35 bini öğretmensiz 
olunca Mustafa Kemal, 
Saffet Arıkan ve İsmail 
Hakkı Tonguç’un bir proje 
hazırladıklarını, eğitmen 
kursları projesi ile askerli-
ğini başarı ile yapmış çavuş 
ve onbaşılar 6 aylık kurslar-
da eğiterek, köylere, ilk 3 

sınıflı okullara eğitmen ola-
rak gönderildiğini ve 8500 
tane eğitmenin öğretmen 
olmak üzere yetiştirildiğini 
söyledi. Köy enstitüleri-
ne giden yolculukta Can 
Yücel’in babası, İzmir mil-
letvekili Hasan Ali Yücel 
ve İsmail Hakkı Tonguç’un 
yer aldığını, 1939 yılın-
daki 1. Maarif Şurası’nda 
Yücel’in; Memleketimizde 
okuma-yazma öğrenmemiş 
tek vatandaş bırakmamak 
için alınması gereken acil 
tedbirler vardır” ifadeleriyle 
köy öğretmenlerini, köyde 
doğmuş büyümüş köy hayat 
şartlarına yakından şahit 
olmuş gençler arasından 
seçip, köylere göndermenin 
gerekliliğini belirttiğini 
söyledi.

HAYATIN İÇİNDE
Prof. Dr. Kocabaş, 

1940 dönemlerinde ilk kez 

tercüme bürosu açıldığını, 
1940-1946 yılları arasın-
da doğunun ve batının en 
önemli klasiklerinden 496 
eserin Türkçe’ye kazandı-
rıldığını, ki bu klasiklerin 
en çok okunduğu yerlerin 
de köy enstitüleri olduğunu 
söyledi. Türkiye’de köy 
enstitülerinin demiryolları 
ve ören yerlerinin yakına 
kurulduğunu, bunların 
müzik okulu, iş okulu, 
kültür okulu, spor okulu, 
toplumsal sorumluluk 
taşıyan okullar olduğunu 
ve Meclis’te 250 oyla Köy 
Enstitüsü Yasası’nın kabul 
edildiğini söyledi. Yasanın 
1. maddesinin; “köy öğret-
meni ve köye yarayan diğer 
meslek erbabını yetiştirmek 
üzere tarım işlerine elverişli 
arazisi bulunan yerlerde 
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
köy enstitüleri açılır ve 
bütün köy enstitüleri demir-
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yolları kenarındadır oldu-
ğunu” ki Mustafa Kemal’in 
Nutuk’taki; ‘demir ağlarla 
ördük cumhuriyeti’ ifadesi-
ni doğruladığını belirtti.

Köy enstitülerinin 
21 köşede kurulduğu-
nu, Türkiye haritası dört 
parçaya bölündüğünde her 
parçaya 3-4 köy enstitüsü 
düştüğünü, bu bağlamda 
eşitlikçi eğitim kurumları 
olduğunu çok rahat ifade 
edebileceklerini dile getirdi. 
Kocabaş, köy enstitülerinin 
eğitimde bilimsel araştır-
manın ilk örneği olduğunu, 
çünkü eğitmen kursu, köy 
öğretmeni okulu gibi büyük 
bir birikim ve deneyimden 
geldiğini, ikinci kazanı-
mın, köy enstitülerinin 
mekânlarını, binalarını, iç-
lerini öğrencilerin kendileri 
yaptıkları için “paylaşım 
ve dayanışma kültürünün 
içselleştirilmesi” olduğu-
nu söyledi. Enstitülerin 
17 bin 300 öğretmen, 8 
bin eğitmen, yaklaşık 700 
sağlıkçı yetiştirdiğini, eğer 
devam edebilseydi, bütün 
meslek gruplarında eğitim 
verilmesinin planlandığını 
dile getirdi.

Prof. Dr. Kocabaş, 
Köy Enstitülerinin üçün-
cü önemli kazanımının, 
ülkenin ilk kez yoksul halk 
çocukları ve kız öğrenci-
leri için pozitif ayrımcılık 
yapılması olduğunu, o 
dönemde muhafazakâr 
iklimin hayatımıza dayattığı 
koşulların, kız çocuklarının 
okumasına mani olduğunu, 
köy enstitüleri ile yanında 
bir kız çocuğu getiren erkek 
öğrenci sınavsız enstitüye 
alınabildiği için bu sayede 
1700 kız öğrencinin eğitim 
hayatına başlayabildiğini 
belirtti. Köy enstitülerinin 
zor koşullarda başarmanın, 
doğa ile savaşmanın adı 

olduğunu, her ne kadar öğ-
retmen ve sağlıkçı yetiştirse 
de demirci, marangoz ve 
yapıcı olarak üç sanat ko-
lunun öne çıktığını, okullar 
sayesinde köylerde modern 
teknik ve tarımın gelişmesi 
için önemli katkı sağlan-
dığı gibi kız öğrencilerin 
biçki-dikiş, el sanatları, ev 
yemekleri ile ilgili eğitim 
aldıklarını söyledi. 

Köy Enstitülerinin bir 
kültür okulu olduğunu, 
sanatın yaratıcılığı ve öz-
gürleşme eylemi arasındaki 
ilişkinin çok iyi değer-
lendirildiğini,  bütün köy 
enstitüleri öğrencilerinin bir 
enstrüman çaldığını, halk 
oyunları oynadığını, Kars’ta 
kayak yaptıklarını, Aksu’da 
motosiklet, bisiklet eğitimi 
aldıklarını, öğretmenlerin 
şiir kitapları yazdığını dile 
getiren Kocabaş, enstitü-
lerin teknoloji, sanat, halk 
oyunları, halk kültürü, spo-
run bir arada olduğu bütün-
selleşmiş bir eğitim kurumu 
olduğunu ve o dönemde 
ilk kez yatılı karma eğitim 
yapıldığını ki bu konuda 
Tonguç’un; “Kurumları-
mızda kız öğrencilerimiz, 

ciddi emek harcanması 
gereken önemli bir davadır. 
Kızları bir yana erkekleri 
bir yana ayırarak kurumu 
kafes haline getirmek asla 
doğru değildir” diyerek 
karma eğitimi savunduğunu 
ifade etti.

Enstitülerde okuma 
eylemi ile düşünme eylemi 
arasındaki ilişkinin çok iyi 
kurulduğunu, bir öğrencinin 
yılda 25-26 klasik kitap 
okuduğunu, kitap okuma 
ve tartışma saatleri oluştu-
rulduğunu, kitap özetlerinin 
gazetelerde yayınlandığını 
dile getiren Kocabaş, laik 
demokratik bilimsel eğiti-
min insanı özgürleştiren, 
insanın yaratıcılığını öne 
çıkaran bir eğitim sistemi 
olduğunu ama maalesef 
2016 yılında bu değeri 
kaybettiğimizi söyledi.

Kocabaş, enstitü öğren-
cilerinin, Pisagor teoremini 
bir binanın çatısına, ağaca 
çakarken, kiremitleri döşer-
ken, kimyayı harç kararken, 
bileşik kapları Gönen’de 
Tınaz Dağı’ndan su geti-
rirken öğrendiklerini ifade 
ettiklerini, yani beyinde öğ-
renilen bilginin elinde işe, 

üretime geçmesinin ensti-
tülerin temel değeri olarak 
karşımıza çıktığını vurgu-
ladı. 1940’larda Ortaklar 
Köy Enstitüsü Müdürü’nün 
okulu kazanan öğrencilere 
“Sevgili Oğlum, Sevgili Kı-
zım” ifadeleriyle başlayan 
mektubunu okuyan Koca-
baş, o dönemdeki hümanist 
yaklaşımın artık sergilen-
mediğini dile getirdi.

Günümüzde öğretmen-
lik mesleğinin toplumsal 
işlevini kaybettiğini, artık 
geçmişin önder, kahraman 
öğretmenlerinin bulunma-
dığını, nitelikli öğretmen 
olmayınca nitelikli eğitimin 
kaybedildiğini, günümüzün 
en önemli sorunlarından bi-
rinin nitelikli öğretmen ye-
tiştirememek olduğunu dile 
getirdi. Köy enstitülerinin 
demokratik eğitim kurumla-
rı olduğunu, her hafta sonu 
okuldaki 1 haftalık sürecin 
sorgulandığını, daha iyi 
şartları sağlamak için çaba 
sarf edildiğini söyledi.

1948 yılında Tarım 
Bakanlığı’nca bir köy 
enstitüsüne ücretsiz verilen 
200 adet zeytin fidanından 
kaç adedinin tuttuğunun 
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ve kuruyanların neden 
kuruduğunu yapılacak 
istatistik sonucunda bakan-
lığa bildirilmesinin talep 
edildiğini, yani yapılan işin 
sorgulandığını, karşılığın-
da enstitünün de 200 adet 
zeytin fidanından 175’inin 
tutmuş vaziyette, tutmayan 
25 fidanın dikim sırasında 
kayalık sıra üzerine denk 
geldiğinden tutmadığını 
belirten cevabi yazı gönder-
diğini belirten Kocabaş, o 
dönemde 200 adet zeytin fi-
danının peşine düşülürken, 
günümüzde bir işletme için 
zeytin ağaçlarının kesildiği-
ni belirtti.

YENİ BİR UFUK LAZIM
Türkiye 

Cumhuriyeti’nde köy ensti-
tülerinden sonra ciddi proje 
yapılmadığını, günümüzde 
de hali hazırda bir proje 
olmadığını, siyasetin eğitim 
ile ilgisi çoğaltmak ve 
projeler yapılmasına katkı 
sağlamak gerektiğini dile 
getirdi. Kocabaş, 1946-
1947 yıllarında cumhu-
riyetin en kıymetli eseri 
sayılan köy enstitülerinin 
kahramanları olan Yücel 
ve Tonguç’un görevden 
alındığını, gerileme döne-
minin başladığını, bütün 
köy enstitülerinde karma 
eğitimin sonlandırıldığını, 
bütün kızların Kızılçullu 
Köy Enstitüsü’nde toplan-
dığını ve adının Kızılçullu 
Kız Köy Enstitüsü olarak 
değiştirildiğini söyledi.

Tevfik Fikret’in; “Ufuk-
ları yine yoğun bir sis kap-
lamış olsa da elbet sabah 
olacaktır, Bu topraklarda 
elbet sabah olacaktır” sözü-
nü çok sevdiğini söyleyen 
Kocabaş, Türkiye 1923’te 
başardıysa yine başarabilir 
dedi.

Yöneltilen sorulara 

yanıt veren Kocabaş, 
günümüzdeki 4+4+4 
eğitim sisteminin aslında 
kesintili eğitim olduğunu, 
bir öğrencinin 12 yıllık 
zorunlu, kamusal eğitimden 
yararlanmasının söz konusu 
olmadığını, nitekim 2014 
yılında 1 milyon 800 bin 
öğrencinin ikinci dört yıllık 
eğitimden sonra okuldan 
ayrıldığını, 2016 yılında 
bu rakamın 2 milyona 
ulaştığını, yoksul öğren-
cilerin iş derdi ile okulu 
bıraktıklarını dile getiren 
Kocabaş, Türkiye’de eğitim 
süresinin 6-7 yıl, batıda 15 
yıl olduğunu, eğitimde re-
form yapmadığımız sürece 
Türkiye’nin dünya sırala-
masında ilk ona girme şansı 
bulunmadığını, bizim cami 
ile okul işlevini karıştırdığı-
mızı vurguladı.

Cumhuriyet Halk 
Partisi tek parti iken 1940 
senesinin başında İsmet 
İnönü’nün, Tonguç’a 21 
köy enstitüsünün 100’e 
çıkarılması, daha çok 
kız öğrenci okutulması 
talimatını verdiğini ancak 
savaş halindeki ülkede bir 
çivi bile bulunmadığı için 
bunu gerçekleştiremedik-
lerini, 1946’da Yücel ve 
Tonguç’un görevden alın-
dığını, Sabahattin Ali’nin 

öldürüldüğünü, İstanbul’da 
Tan Gazetesi’nin yakıldığı-
nı söyledi. 1946-1950 CHP 
iktidarı gerici bir iktidar 
olduğu için Şemsettin 
Günaltay başkanlığında-
ki siyasi iktidarın Reşat 
Şemsettin’i Milli Eğitim 
Bakanı yaptığını, Cumhuri-
yet Halk Partisi içerisindeki 
o dönemde oy vermeyen-
lerin yavaş yavaş demokrat 
partiyi kurma sürecine 
gittiklerini ve köy enstitü-
lerinin 1946-1950 yılları 
arasındaki tüm kazanımla-
rının kaldırıldığını, karma 
eğitimin sonlandırıldığını, 
1952 yılında demokrat parti 
kucağına gelmiş, kolu kana-
dı kırılmış köy enstitüleri-
nin ilk öğretmen okullarına 
dönüştürüldüğünü dile 
getirdi. Kocabaş, toplum 
olarak çabuk kutuplaşan 
bir yapıya sahip olduğu-
muzu, empati yapamadığı-
mızı, geliştirmek gibi bir 
kavramımız bulunmadığını, 
olaylara hemen siyah ya 
da beyaz olarak baktığımı-
zı, işte bu yapımızın köy 
enstitülerinin kapanmasına 
neden olduğunu belirtti.

Kocabaş, 2001 yılın-
da köy enstitülü çocuklar 
olarak, Yeni Kuşak Köy 
Enstitüleri Derneği’ni 
kurduklarını, kendisinin bu 

derneğin Genel Başkanı 
olduğunu, Türkiye’de 21 
tane şubeleri bulunduğunu, 
“Türkiye’de İlk 10 Yılda 
Köy Enstitüleri Kültürel 
Miras” adıyla 45 tane 
kitap yayınladıklarını, 
belgeseller çektiklerini ve 
akademisyenlerden oluş-
muş eğitim platformu ile 
köy enstitülerinin güncel 
karşılığının ne olması 
gerektiğini tartıştıklarını 
ama bütün sorunun siyaset 
kurumunun bu konuya 
ilgi duymaması olduğunu 
belirtti.

2003 yılında 
OECD’nin yaptığı PİSA 
sınavına her ülkeden 4 bin-
5 bin öğrenci katıldığını, 
bu sınavda Almanya’nın 
45 ülke arasında 17’nci 
olmasıyla seferberlik ile 
eğitim sisteminin yeniden 
revize edildiğini, öğleden 
sonraki bütün derslerin 
güzel sanatlara ayrıldığını, 
yani beceri ile eğitimin ay-
rıldığını söyledi. Kocabaş, 
bizim okullarımızda ise 
resim, müzik, spor, felsefe 
derslerinin olmadığını, 15 
Temmuz darbe girişimin-
den sonra 1500 tane din 
dersi öğretmeni atanırken, 
sadece 33 tane felsefe 
öğretmeninin atandığını 
sözlerine ekledi.
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Manisa’nın Akhisar 
ilçesine bağlı 
Başlamış Kö-

yü’ndeki Ceyhan Karasoy 
Ortaokulu öğrencisi Melek 
Atasoy, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ender Yorgancılar’a 
okula bağışlanan kitaplar 
için teşekkür mektubu 
gönderdi. “Ender Amca” 
hitabının ardından “Bizim 
okulumuz köy okulu. Fazla 
kitabımız yoktu. Ama sizler 
bizi düşündünüz” satırlarıy-
la başlayan mektubu yazan 
5/A sınıfı öğrencisi Melek 
Atasoy, “Bizi hatırlayıp 
kitap hediye ettiniz. Biliyor 
musunuz, artık sizin deste-
ğinizle okulumuzda kütüp-
hane açıyoruz. Artık okulu-
mu, sizleri çok seviyorum. 
Bunu biliyorum, emimin ki 
sizler de bizi çok seviyor-
sunuzdur. O gönderdiğiniz 
kitabı okudum, yararlandım. 
O kitabı köydeki arkadaşı-
ma verdim, o da okudu. Siz 
bize sürpriz yaptınız. Benim 
de size bir sürprizim var. O 
kitabı okuyorum. Umarım 
sizi mutlu etmişimdir” söz-
leriyle nokta koydu.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’a te-
şekkür mektubunun öyküsü 
geçtiğimiz Nisan ayına da-

yanıyor. Sadece ekonomiye 
odaklanarak üyelerinin 
gelişimine, İzmir’e yeni 
yatırımlar kazandırıla-
rak kentin, bölgenin ve 
ülkenin kalkınmasına 
katkı sağlamakla kalmayan 
EBSO, sosyal sorumluluk 
alanında eğitime verdiği 
desteklerle de adından söz 
ettiriyor. 

Kurduğu vakıf aracılı-
ğıyla yıllardır lise ve üni-
versite öğrencilerine burs 
veren, onların kişisel gelişi-
mini de seminer ve koçluk 
programlarıyla destekleyen 
EBSO, yardım elini bu 
kez ilköğretim okullarına 
uzatarak gelir düzeyi düşük 
ailelerin yaşadığı bölgeler-
deki üç okulun kütüphane-
sine kitap bağışı yaptı.

Manisa’nın Akhisar il-
çesine bağlı Başlamış Köyü 
Ceyhan Karasoy Ortaokulu 
öğrencileri, “Bir hayali ger-
çekleştirmeye var mısınız?” 
sloganıyla öğretmenleri 
Aslı Topak aracılığıyla Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’na 
ulaşarak kitap bağışı istedi. 
Konak’ın Çimentepe ma-
hallesindeki Fatih Mehmet 
Ortaokulu ile Çiğli’nin 
Uğur Mumcu mahallesin-
deki Tüpraş Mahmut Esat 
Bozkurt Ortaokulu da, 

öğrencilerin veli profilinin 
gelir düzeyi düşük olması 
nedeniyle yeterli destek 
alamadıklarını belirterek 
okul kütüphanesine kitap 
yardımı talep etti. 

EBSO Yönetim Kurulu, 
okul kütüphanelerine 
kaynak teşkil etmek ve 
çocukların okuma alışkan-
lığını geliştirmek üzere yaş 
gruplarına uygun seçilen 
mesleki gelişim, çocuk geli-
şimi ile klasiklerden oluşan 
kitap setleri bağışladı.

EBSO’nun kitap 
yardımıyla eğitime verdiği 
destekten duydukları mut-
luluğu dile getiren okul mü-
dürleri ile öğretmenler de, 
“Desteğiniz bizim için çok 

önem-
liydi. Çocuklarımızın 

hayatlarına dokundunuz” 
ifadeleriyle öğrencilerin 
okuyarak bilgi düzeyleri-
ni artırmalarına, düşünce 
ufkunu geliştirip geniş 
bir görüş açısı sağlayarak 
geleceğe güvenle bakan in-
sanlar olarak yetişmelerine, 
dolayısıyla ülkeye faydalı 
insanlar olmalarına katkıda 
bulunmasından dolayı 
teşekkür etti.

Ancak, EBSO Yö-
netim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ı asıl duygu-
landıran teşekkür, Başlamış 
köyündeki okulda okuyan 
5’nci sınıf öğrencisi Melek 
Atasoy’un kendi el yazısıy-
la duygularını bütün sıcaklı-
ğıyla yansıttığı satırlar oldu.

Teşekkürler Ender Amca…
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı, burs 
verdiği öğrencilere 

hayatın her alanında destek 
oluyor, eğitimleri kadar 
kişisel gelişimlerine de 
katkıda bulunuyor. 

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı Kadınlar Birli-
ği tarafından 2002 yılından 
bu yana düzenlenen ve 
geleneksel hale getirilen 
“Bursiyer Toplantısı ve 
Gardrop Projesi” EBSO 
Meclis Salonu ile Sanayici-
ler Kulübü’nde gerçekleş-
tirildi.

2016-2017 eğitim ve 
öğretim döneminde EBSO 
Vakfı’ndan burs alan öğren-
cilerle velilerinin katılımı 
ile gerçekleştirilen toplan-
tının açılışında konuşan 

EBSO Vakfı Kadınlar Birli-
ği Başkanı İhsan Özduran, 
özverili çalışmalarından 
ötürü Kadınlar Birliği 
Üyelerine teşekkür etti ve 
yeni yılın tüm öğrencilere 

ve mezun olacakların iş 
hayatlarında başarı getirme-
sini diledi.

EBSO Meclis Üyesi 
Temel Aycan Şen de, öğ-
rencilere “hayat” konulu bir 
sunum yaptı.

EBSO Vakfı Kadınlar 
Birliği üyeleri, öğrencilere 
evlerinde kendi hazırladık-
ları yiyecekleri ikram etti. 
Gardrop Projesi’ni destek-
leyen hayırseverler tarafın-
dan hediye edilen kıyafetler 
de toplantı sonunda bursi-
yer öğrencilere dağıtıldı.

EBSOV Kadınlar Birliği’nden
bursiyerlere anlamlı destek

İhsan
Özduran

Temel Aycan
Şen
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Üzgünüz... Umutsuz ve bir o kadar da 
yorgunuz...

Ülke olarak; terörle mücadele ile acılar 
içinde hercümerç yaşarken, yitirdiğimiz 
canlarımıza... şehitlerimize ağlıyoruz...  Acılı 
anaların, babaların, eşlerin, yetim kalan 
yavruların feryatları ile karşılıyoruz ve 
bitiriyoruz her yeni günü...

Bir diğer taraftan;
Suriye’nin ve Suriye halkının elem dolu 

hikayesine biçare şahitlik ediyoruz...
En yakın komşumuzda ölüm var, savaş 

var, açlık var, sefalet var...
En acısı da, VATANsız kalmak gibi 

kocaman bir yürek acısı ve telafisi olmayan 
büyük bir yoksunluğun feryadı  var...

O kocaa, o yalan, o acımasız dünyaya 
sesleniyorum...

Sen; bu aciz, bu cılız, bu naçar figânı 
duyabilir misin?

Susturabilir misin silahları?
Ve mutluluğun resmini yapabilir 

misin?
Barışın, kardeşliğin, sevginin yer 

aldığı, umudun en güzel renklerinden 
oluşan bir mutluluk resmedebilir misin 
insanlığa?

Hz. Mevlâna’nın 743. vuslat yıldönümü 
kutlamaları kapsamında tüm yurtta çeşitli 
etkinlikler düzenlendi. Ancak, beni bir hayli 
etkileyen Metris Cezaevi tutuklu ve hükümlülerinin 
gerçekleştirdikleri sema gösterileri ve Hz. Mevlâna’yı 
anlayarak anmaları idi...

“Hamdım..Yandım...Piştim” 
diyebilen bir nefs terbiyesi ile,böyle bir 
olgunluğa erişme şansını yakalayan bu 
tutuklu ve hükümlülerin, manâ aleminde 
kavuştukları özgürlüklerini düşünmeden 
edemedim.

Ve,
Her şeyden önce kendilerini 

değiştirerek…
bundan sonraki yaşamlarına dahil 

ettikleri Mevlâna felsefesi ile; duygu, 
düşünce ve yaşam şekillerine yansıyacak 
olan son derece hümanist bir duygu 
olan “barış” bilinci ile tanışmalarının 
mutluluğunu hayal ettim.

Sonra;  Mevlâna’nın kadim, “kardeşlik 
ve barış” öğretilerine çok da ihtiyaç 

duyduğumuz bu zor dönemde, tüm dünyaya 
ve ülkeme sonsuz iyilikler ve güzellikler 

diledim.
Zengin Anadolu kültürümüzün 

sahip olduğu bu paha biçilmez, derin 
düşünce ve anlatım felsefesi ile... Bu 
yaşanan acıları daha bir derinden ve 
yürekten hissederek...

Günümüz sığ düşünce kalıpları 
içine mahkûm edilmiş ve kısırlaştırılmış 

“düşünebilmek” idrakimizin artması 
temennilerimle...

Tüm dünyada, siyasi iştiyak ve emeller uğruna 
dökülen kanların dinmesini, tüm zûlümlerin ve acıların 
son bulduğu, barış vuslatına erdiğimiz esenlik dolu yeni 
bir yıl diliyorum.

Vuslat

İhsan Özduran
EBSO Vakfı

Kadınlar Birliği Başkanı

“Dün 
akıllı idim 
dünyayı 

değiştirmek istedim...
Bugün bilgeyim, 

kendimi 
değiştiriyorum”

Hz. Mevlana
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EKONOMİK YAPI
S.S.C.B’nin 

dağılmasının ardından, 
1991’de kurulan 
Rusya Federasyonu, 
yüzölçümünün genişliğiyle 
ve çok zengin doğal 
kaynaklara sahip oluşuyla, 
büyük ekonomik 
potansiyeli olan ülkelerden 
biri konumundadır.

Yeni kurulan bir ülke 
olarak 1990’lı yılları, 
yoğun biçimde ekonomik 
ve finansal serbestleşme 
hareketleriyle geçiren 
Rusya, özellikle hizmet 
ve sanayi sektörlerinde 
dikkat çekici bir büyüme 
elde etmiştir. Ancak, uzun 
yıllardır devam eden 
sosyalizmden, kapitalizme 
bu denli hızlı bir geçiş 
çabası pek çok sorunu da 
beraberinde getirmiştir. 
Ülkenin borçlarının ve 
sonuçta mali açıklarının 
büyük oranda artmasıyla, 
1998 yılında ciddi bir kriz 
yaşanmıştır.

1998 krizinin etkilerinin 
hafiflemeye başlamasıyla 
birlikte, 2001’de ekonomik 
reformlara ağırlık 
verilmiştir. Daha adil bir 
vergi sistemine geçilmesi, 
tarımın geliştirilmesine 
yönelik toprak 
reformu uygulanması, 
bürokrasinin azaltılması 
ve özelleştirmelere 
hız kazandırılması, bu 
dönemin dikkat çekici 
adımlarındandır.

Günümüzde tarım, 

ormancılık ve sanayi 
sektörleri başat rol 
oynamaktadır ve 
ekonomiye, büyük sanayi 
şirketleri hakimdir. Doğal 
kaynakların zenginliği, 
Rusya’da sanayi sektörünün 
ağır sanayi yönünde 
gelişmesini sağlamıştır. 
Sanayi üretiminin alt 
kalemleri incelendiğinde; 
yakıt, enerji ve metalürji 
üretimi özellikle dikkat 
çekmektedir. İleri teknoloji 
ve tüketim malları üretimi 

ise nispeten daha düşük bir 
düzeye tekabül etmektedir. 
KOBİ’lerin ekonomideki 
payı diğer ülkelere göre 
daha düşüş düzeydedir. 

Küresel ticarette çok 
önemli yeri olan Rusya’nın, 
temel ihracat kalemleri 
“petrol, doğal gaz, demir-
çelik, kimyasallar, makine 
ve ekipman”; ithalat 
kalemleri ise “makineler, 
araçlar, kimyasallar, gıda-
tarım ürünleri ve metal 
ürünleri” şeklindedir.

Kuzeyin 
gücü Rusya Federasyonu
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2014’de Rusya’nın 
Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı 
ilhak etmesi, küresel 
ölçekte ciddi gerilimlere 
sebep olmuştur. Bu olayla 
birlikte, batılı ülkelerin 
Rusya’ya pek çok alanda 
ekonomik yaptırım 
uygulamaya başlamasıyla, 
Rusya ekonomisi tekrar 
krize sürüklenmiştir. 
Ekonomide önemli bir 
gelir kalemi olan petrolün 
fiyatının ciddi oranda 
düşmesi, krizi daha da 
derinleştirmiştir. Sanayi 
üretimi ile yabancı 
yatırımlardaki gerileme 
ve para birimindeki değer 
kaybıyla ekonomi ciddi 
düzeyde küçülmüştür.

Buna karşın, 2016 
Ekim ayında düzenlenen iş 
forumunda devlet Başkanı 
Vladimir Putin, ekonomik 
istikrarın sağlanmaya 
başladığını ifade etmiştir. 
Ayrıca, ekonomik 
büyümenin ve kalkınmanın 
tekrar sağlanabilmesi için, 
ihracatın artırılmasını, 
yeni kredi kaynakları 
yaratılmasını ve devletle 
iş dünyası arasındaki 
diyaloğun geliştirilmesini 
hedeflediklerini belirtmiştir.    

TÜRKİYE-RUSYA 
İLİŞKİLERİ
Yüzyıllar öncesine 

uzanan ve tarih boyunca 
savaşla barış arasında 
keskin gidişatlar sergilemiş 
olan Türkiye-Rusya 
ilişkileri, günümüzde hala 
çok dinamik bir yapıya 
sahiptir ve küresel ölçeği de 
etkileyici güçtedir. 

1991’de Rusya 
Federasyonu’nun 
kurulmasıyla, Türkiye-
Rusya ilişkileri yeni bir 
boyuta geçerek, gelişmeye 
başlamıştır. Bu ilişki 
yoğunluğu 2000’li yıllarla 

birlikte hız kazanmış, 
özellikle 2009 yılından 
sonra karşılıklı ziyaretlerde 
artış görülmüştür. 
Ekonomik işbirlikleri, 
enerji konusundaki 
anlaşmalar ve Bölge ile 
çevrenin geleceği hakkında 
müzakereler, söz konusu 
ziyaretlerin temel konuları 
olmuştur.

2015 yılı Kasım ayında, 
Türkiye tarafından Rusya 
uçağının düşürülmesi, iki 
ülke arasında ciddi bir krize 
sebep olmuş ve ilişkiler 
kopma noktasına gelmiştir. 
Söz konusu kriz sebebiyle 
dış ticaret ve turizm başta 
olmak üzere karşılıklı 
ekonomik ilişkiler büyük 
ölçüde kesintiye uğramıştır. 
Her iki ülkenin ekonomisini 
de oldukça olumsuz 
etkileyen krizin çözümüne 
yönelik, 2016 ortalarında 
ilk adımlar atılmaya 
başlanmış, sonbaharla 
birlikte kriz büyük ölçüde 
aşılmıştır. Özellikle 
Ekim ayında, Rusya’dan 
Türkiye’ye doğalgaz 

aktarılmasını öngören 
Türk Akımı projesinin 
imzalanmasıyla, karşılıklı 
ilişkilerin ibresi tekrar 
olumlu yöne dönmüştür.

Ancak, 19 Aralık 
2016’da Rusya Büyükelçisi 
Andrey Karlov’un 
Ankara’da öldürülmesi, 
ikinci bir şok etkisi 
yaratmıştır. 

Buna rağmen her 
iki ülke tarafından da, 
suikastin karşılıklı 
ilişkilere zarar vermek için 
özellikle planlanmış bir 
kumpas olarak görüldüğü 
açıklanmış ve ilişkilerin 

olumlu yönde seyri için 
daha da çaba gösterileceği 
belirtilmiştir.

Türkiye-Rusya 
arasındaki, temel ihracat 
oranları “sebze-meyve, 
tekstil ürünleri, otomotiv 
ürünleri, makine ve 
ekipman”; ithalat ürünleri 
ise “petrol, doğalgaz, 
taş kömürü ve diğer katı 
yakıtlar, demir-çelik” 
şeklindedir. Özellikle 
turizm, inşaat ve gıda 
sektörlerinde faaliyet 
gösteren firmalar, 
temel ticari ilişkilerin 
yürütücüleridir.
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ABD Merkez Banka-
sı (FED), politika 
faizi oranını 25 baz 

puan artırarak yüzde 0.50-
0.75 aralığına yükseltti. 
FED, ayrıca gelecek seneye 
yönelik faiz artışı beklenti-
sini ikiden üçe çıkardı.

Federal Açık Piyasa 
Komitesi (FOMC) Aralık 
toplantısı, beklendiği gibi 
faiz artışıyla sona erdi. 
İki gün süren toplantının 
ardından yayınlanan karar 
metnine göre, FED Başkanı 
Janet Yellen liderliğindeki 
10 FOMC üyesi, gösterge 
faiz oranını yüzde 0.25-0.50 
aralığından yüzde 0.50-0.75 
aralığına çıkarma kararını 
oy birliğiyle aldı.

Açıklamada, “FOMC, 
iş gücü piyasası şartları 
ve enflasyonda gözlenen 
gelişmeler ve beklentiler 
ışığında federal fonlama 
oranını yüzde 0.50-0.75 
aralığına yükseltme kararı 
aldı” ifadelerine yer verildi.

Dört faiz artışı beklenti-
siyle başladığı 2016’yı tek 
faiz artışıyla kapatan FED, 
ayrıca son 10.5 yılın ikinci 
faiz artışını yapmış oldu. 
FED’in Haziran 2006’dan 

sonraki ilk faiz artışına 
Aralık 2015’teki FOMC 
toplantısında gidilmişti.

EKONOMİK 
PROJEKSİYONLAR 
REVİZE EDİLDİ
FED, Aralık toplantı-

sında ABD ekonomisine 
ilişkin beklentilerini de 
güncelledi.

Bu yılki ortalama büyü-
me tahminini yüzde 1.8’den 
yüzde 1.9’a çıkaran FED, 
gelecek yılki büyüme bek-
lentisini de yüzde 2.0’den 
yüzde 2.1’e yükseltti. 
Bankanın 2018 ve 2019 
büyüme projeksiyonları ise 
sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 
1.9 olarak belirlendi. Bu 

oranlar, Eylül ayında yayın-
lanan bir önceki projeksi-
yonlarda yüzde 2 ve yüzde 
1.8 seviyesindeydi.

Bu yıla ilişkin ortalama 
enflasyon beklentisini ise 
yüzde 1.3’ten yüzde 1.5’e 
yükselten FED, gelecek iki 
yıla ilişkin enflasyon bek-
lentilerini ise değiştirme-
yerek, sırasıyla yüzde 1.9, 

yüzde 2.0’de sabit tuttu. 
Bankanın 2019’a yönelik 
enflasyon beklentisi de yüz-
de 2’de bırakıldı. FED, aynı 
zamanda çekirdek enflas-
yon beklentilerinde hiçbir 
değişikliğe gitmedi. Banka, 
çekirdek enflasyonun 2016 
sonunda yüzde 1.7, 2017 
sonunda yüzde 1.8 ve 2018 
ile 2019 sonunda ise yüzde 
2 seviyesinde gerçekleşme-
sini bekliyor.

Öte yandan, FOMC 
üyelerinin ortalama işsizlik 
oranı beklentileri bu yıl için 
yüzde 4.8’den yüzde 4.7’ye 
ve 2017 için yüzde 4.6’dan 
yüzde 4.5’e çekildi. Banka, 
işsizlik oranının 2018 ve 
2019’da yüzde 4.5’te denge 

FED faizi çeyrek puan artırdı

ABD Merkez Bankası 
(FED), politika faizini 
yüzde 0,25-0,50 
aralığından yüzde 
0.50-0.75 aralığına 
yükseltti.
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bulacağını öngörüyor.

FED YETKİLİLERİ 
GELECEK YIL ÜÇ FAİZ 
ARTIŞI BEKLİYOR
Piyasaların FED’in 

ekonomik projeksiyonla-
rında en çok dikkat ettiği 
“noktasal grafik” ise FOMC 
üyelerinin faiz oranına yö-
nelik beklentilerini yükselt-
tiğini gösterdi.

Buna göre, 17 FOMC 
üyesinin 2017 sonuna iliş-
kin faiz oranı beklentisinin 
ortalaması yüzde 1.1’den 
yüzde 1.4’e çıktı. Bu 
beklenti, FED’in gelecek 
yıl 25 baz puanlık 3 faiz 
artışı yapılabileceğine işaret 
ediyor.

Benzer şekilde, 2018 ve 
2019 yıllarına yönelik faiz 
projeksiyonları ise sırasıyla 
yüzde 1.9’dan yüzde 2.1’e 
ve yüzde 2.6’dan yüzde 
2.9’a yükseltildi.

KADEMELİ 
ARTIŞA DEVAM
FED Başkanı Janet 

Yellen, karar sonrası düzen-
lediği basın toplantısında 
şunları söyledi: “Ekonomik 
aktivite yılın ortasından bu 
yana ılımlı şekilde büyüyor. 
Enflasyonun önümüzdeki 
yıllarda yüzde 2 hedefine 
yaklaşmasını bekliyoruz. 
Önümüzdeki 3 yılda ortala-
ma işsizlik oranının yüzde 
4.5 olması bekleniyor. Eko-
nomik koşullardaki gelişme 
kademeli faiz artışına izin 
veriyor. Kademeli faiz artı-
şına devam ederek politika 
hedeflerimize ulaşabilece-
ğiz. Mali politikalardaki 
değişim ekonomik görünü-
mü etkileyebilir. Fonlama 
oranında oldukça ılımlı 
bir düzeltme yapıldı. Açık 
Piyasa Komitesi’nin faiz 
artırım beklentilerindeki 
değişim oldukça sınırlı.”

Bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, ABD 
Merkez Bankası’nın 
(FED) faiz artırım ka-
rarını değerlendirdi. 
Faiz artırımının uzun 
süredir beklendiğini 
kaydeden Yorgan-
cılar, 2017 yılı için 
3 faiz artırımı daha 
yapacağının sinyali 
verilmesinin Türkiye’nin 
de aralarında bulunduğu 
gelişmekte olan ülkelerin işini 
oldukça zorlaştırdığını söyledi. 
Türkiye için FED faizlerindeki artıştan zi-
yade, 2008 krizinden bu yana piyasaya 
sürdüğü likiditeyi geri çekmeye başla-
masının çok daha büyük sorun olaca-
ğını kaydeden Yorgancılar üreten kesim 
temsilcilerine tedbiri elden bırakmayın 
çağrısında bulunarak, “Sanayicimiz ve 
yerli girişimcilerimizin, kur risklerine 
karşı kullanabilecekleri enstrümanları 
yani hedge tekniklerini daha iyi bilmesi 
ve etkin olarak kullanması gerekiyor. 
Herşeyi devletten bekleyerek değil, biz-
ler de üzerimize düşeni yaparak, döviz 
gelirlerimizle orantılı döviz cinsinden 
borçlanarak, kısa vadeli borçlarla uzun 
vadeli yatırımları finanse etmeyerek, 
rekabetçi üretim yaparak gerçekleştire-
biliriz” dedi. 

Ender Yorgancılar, ABD Başkanlığına 
Donald Trump’ın seçilmesi ile birlikte 
başlayan kurlardaki yukarı yönlü çıkış, 
FED’in faiz artışı kararı ile devam etti-
ğini vurguladı. FED’in özellikle de 2017 
yılı için 3 faiz artırımı daha yapacağının 
sinyalini vermesinin gelişmekte olan 
ülkelerin işini oldukça zorlayacağını 
ifade eden Yorgancılar, “Türkiye açısın-
dan da farklı bir şey söylemek mümkün 
olmamakla birlikte bu ilk adım zaten 
beklentiler doğrultusunda idi ve piyasa-
lar tarafından satın alınmıştı. Önemli 
olan 3 faiz artışının gelip gelmeyeceği 
ve keskin artışların olup olmayacağıdır. 
Küresel gelişmeler ve içerde yaşanan 
başta terör ile ilgili sorunlarımızı hal-
ledemediğimiz sürece 2017’nin bizler 
açısından zor geçeceğini söylemek ka-
hinlik olmayacaktır. Sonuç ne olursa ol-

sun, bizler önümüze bakmak 
ve ülkemizin dinamiklerine 

güvenmek zorunda-
yız. Bununla birlikte 
tedbiri de elden 
bırakmamalı, içerdeki 
sorunlarımızı çözme 
noktasında sonuç 
odaklı olmalıyız” diye 
konuştu.

KAYNAK BULMAK 
ZORLAŞACAK
Türkiye için FED 

faizlerindeki artıştan ziyade, 
2008 krizinden bu yana piyasaya 

sürdüğü likiditeyi geri çekmeye başla-
masının çok daha büyük sorun olaca-
ğını kaydeden Yorgancılar şu görüşleri 
dile getirdi: 

“FED’in faiz artışının bizim gibi ülke-
lere yani dış kaynak bağımlısı ülkelere 
yansıması önem taşıyor. Çünkü, para 
artık vatanına yani ABD’ye yönelecek 
ve Türkiye’nin dış kaynak bulması zor-
laşacaktır. Türkiye ekonomisinin başka 
ülkelerin faizlerinden etkilenmeyecek 
noktaya gelmesi en büyük dileğimizdir. 
Bunun için de dış kaynak bağımlılı-
ğının azaltılması yani iç tasarrufların 
yükseltilmesi ve ihracatın ve rekabet 
gücünün artırılması gerekiyor. Bunun 
yolu da, güçlü bir sanayi sektörü yani 
yüksek katma değerli teknolojik ürünler 
üreten sanayi 4.0’ı gerçekleştirmiş bir 
ülke olmaktan geçiyor. Bu çerçevede 
sıcak para çıkışına yol açacak söylem 
ve eylemlerden kaçınılması bu süreçte 
önem taşıyor. Ne yazık ki, özel sektörün 
ödemek zorunda olduğu kısa vade 
içindeki borçları bu süreçteki en büyük 
endişemizdir. Bununla birlikte kurlarda-
ki yukarı yönlü artışın devamı sadece 
artan borç açısından sıkıntı yaratma-
maktadır. Dövize bağlı hammaddeden, 
kullanılan elektriğe kadar her şeyin 
fiyatı artacağı için özel sektörün katlan-
ması gereken maliyet çok daha büyük 
meblağlara ulaşmaktadır ki asıl sorun 
da budur. O nedenledir ki, sanayicimiz 
ve yerli girişimcilerimizin, kur risklerine 
karşı kullanabilecekleri enstrümanları 
yani hedge tekniklerini daha iyi bilmesi 
ve etkin olarak kullanması gerekiyor.”
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Yılın son ayında 
küresel gündemin 
ana belirleyicileri; 

teröre karşı güç birliği, 
ABD’de Başkan 
değişiminin yarattığı etkiler 
ile Amerikan Merkez 
Bankası (FED) politikaları 
ve 2017’ye ilişkin yeni 
öngörülerle beklentiler 
olmuştur.

OECD güncel olarak 
yayımladığı raporunda, 
küresel ekonominin            
5 yıldır düşük büyüme 
tuzağında olduğunu ve 
düşük büyümenin gelecek 
dönem öngörülerini de kötü 
etkilediğini belirtmiştir. 
Özellikle, gelişmekte olan 
ülkeler arasındaki ayrışma, 
küresel mali tabloyu da 
olumsuz etkilemektedir. 
Bu bağlamda düşük 
büyümeden çıkış için 
yeni ve daha dinamik 
politikalara gereksinim 
duyulduğu anlaşılmaktadır.

OPEC tarafından 
petrol üretimi ile ilgili 

gerçekleştirilen güncel 
toplantıda, küresel 
piyasalarda petrol arz 
fazlasının devam ettiği 
gerekçe gösterilerek, 
üretimin kısılması kararı 
alınmıştır. OPEC ayrıca, 
üretimin yeterince 
kısılmaması halinde 
petrolün 40 doların altına 
düşebileceği uyarısında 
bulunmuştur. Bu bağlamda, 
enerji politikalarının 
2017’de de küresel 
ekonomik gündemin ana 
belirleyicilerinden biri 
olacağı anlaşılmaktadır.

Küresel imalat PMI 
değeri, Kasım ayında bir 
önceki aya göre hafif bir 
artışla 52,1 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ABD
ABD ekonomisinin 3. 

çeyrek büyümesi yüzde 
2.9’dan yüzde 3.2’ye revize 
edilmiştir. Yukarı yönlü 
revizyonla, 2 yılın en hızlı 
büyümesinin kaydedildiği 

anlaşılmaktadır. Özellikle, 
hanehalkı harcamalarındaki 
olumlu tablo, yukarı yönlü 
revizyonda etkili olmuştur.

FED, yılın son 
toplantısında, politika 
faizini yüzde 0.25-0.50 
aralığından yüzde 0.50-0.75 
aralığına yükseltmiştir. 
Beklentilere uygun olarak 
gerçekleşen faiz artışı, 
FED’in bu seneki tek, son 
10.5 yılın ise ikinci faiz 
artışı olmuştur. FED, ayrıca 
2017’ye yönelik faiz artışı 
beklentisini ikiden üçe 
çıkarmıştır.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Moody’s, FED faiz artırım 
kararının 2017’de ülke 
ekonomisinin güçlenmesi 
beklentileriyle uyumlu 
olduğu ifade etmiştir. 
Açıklamada ayrıca, ABD 
ekonomisinin 2017 ve 
2018’de sırasıyla, yüzde 2.2 
ve yüzde 2.1 büyümesinin 
öngörüldüğü belirtilmiştir.

ABD imalat PMI 

Küresel ekonomi 
düşük büyüme 
tuzağında

Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı, 
küresel ekonominin 
5 yıldır düşük 
büyüme tuzağında 
olduğunu ve bunun 
gelecek öngörülerini 
de olumsuz yönde 
etkilediğini bildirdi. 
OECD’ye göre 
özellikle gelişmekte 
olan ükeler 
arasındaki ayrışma 
küresel mali tabloyu 
da olumsuz etkiliyor.
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değeri, Kasım ayında 
bir önceki aya göre artış 
göstererek 54.1 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

EURO BÖLGESİ – AB
Euro Bölgesi, yılın 

üçüncü çeyreğinde önceki 
çeyreğe kıyasla yüzde 0.3, 
bir önceki yılın üçüncü 
çeyreğine kıyasla ise yüzde 
1.7 büyüme kaydetmiştir. 
AB GSYİH’sı ise bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 0.4, 
bir önceki dönemin aynı 
çeyreğine göre yüzde 1.9 
yükselmiştir. Büyümenin 
ana bileşenlerine 
bakıldığında, hane 
halkının nihai tüketim 
harcamalarının etkili 
olduğu görülmektedir.

Euro Bölgesi’nde 
Kasım ayında yıllık 
enflasyon yüzde 0.6 olarak 
ölçülmüştür. Beklentilere 
uygun olarak gerçekleşen 
enflasyonun alt kalemlerine 
bakıldığında, sırasıyla 
restoran ve kafeler ile 
kiralar en yüksek artışı 
gerçekleştirmiştir. Bir 
diğer önemli gösterge olan 
işsizlik ise, Ekim’de yüzde 
9.8’e gerileyerek, 2009’un 
Temmuz ayından bu yana 
en düşük düzeyine inmiştir.

Euro Bölgesi imalat 
PMI değeri, Kasım ayında 
bir önceki aya göre hafif 
bir artışla 53.7 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ALMANYA
Almanya’da bu yılın 

üçüncü çeyreğinde GSYH, 
bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 0.2 artarken, bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre ise yüzde 1.7 artış 
göstermiştir. İkinci 
çeyreğe göre daha zayıf bir 
performans kaydedilmesi, 
ekonomik büyüme hızının 
yavaşladığı sinyalini 

vermiştir.
Ekonomi Araştırma 

Enstitüsü (IFO), 
Almanya’ya ilişkin büyüme 
tahminini 2017 ve 2018 
için sırasıyla yüzde 1.4’ten 
yüzde 1.5’e ve yüzde 
1.6’dan yüzde 1.7’e revize 
etmiştir. Ülkede istihdam 
edilen kişi sayısının ise 
2017’de 43.5 milyondan 
43.8 milyona, 2018’de 
44.2 milyona ulaşmasının 
öngörüldüğü açıklanmıştır.

Ekonomiyle ilgili bir 
diğer önemli gösterge olan 
enflasyon, Kasım ayında 
beklentilere uygun olarak 
önceki aya göre yüzde 0,1, 
geçen yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 0.8 artmıştır.

Almanya imalat PMI 
değeri, Kasım ayında bir 
önceki aya göre düşüş 
göstererek 54.3 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

JAPONYA
Japonya ekonomisi, 

üçüncü çeyrekte geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1.3 büyüme 
kaydetmiş ve yüzde 2.2 
olan beklentilerin oldukça 
altında kalmıştır. Çin ve 
ABD ekonomilerindeki 
gelişmeler ile jeopolitik 
belirsizliklerin ekonomik 

görünüm üzerinde risk 
oluşturması sebebiyle, 
büyümenin beklentilerin 
altında gerçekleştiği tahmin 
edilmektedir.

Japonya Merkez 
Bankası (BOJ), son 
toplantısında,  para 
politikasını değiştirmemiş 
ancak ekonomiye ilişkin 
değerlendirmesini 
yükseltmiştir. BOJ, 
ihracattaki yükseliş, iş 
dünyası güvenindeki 
iyileşme ve özel 
tüketimdeki güçlü seyir ile 
birlikte, ılımlı toparlanma 
eğiliminin devam edeceği 
tahmininde bulunmuştur.

Japonya imalat PMI 
değeri, Kasım ayında bir 
önceki aya göre hafif bir 
düşüşle 51.3 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ÇİN
Çin’de ekonomik 

istikrarın ve piyasalardaki 
toparlanma algısının Kasım 
ayında da devam etmesi, 
finansal riskleri azaltmaya 
yönelik politika yapıcıların 
elini güçlendirmiştir.

Tüketici fiyatları, 
Kasım ayında yükselen 
gıda fiyatlarının artmasıyla 
birlikte yükselmiştir. Aynı 
dönemde üretici fiyatları 

ise, 2011 yılı sonundan bu 
yana en yüksek düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

Makro ekonomik 
performansla ilgili, bir diğer 
dikkat çekici gösterge olan 
ihracat, 7 aylık düşüşünden 
sonra, Kasım’da yükselmiş 
ve geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 0.1 
artış kaydetmiştir. Özellikle 
Yuan’daki değer kaybı, 
ihracatın artışında etkili 
olmuştur. İthalat ise yüzde 
6.7 yükselerek son iki yılın 
rekorunu kırmıştır.

Çin imalat PMI 
değeri, Kasım ayında bir 
önceki aya göre düşüş 
göstererek 50,9 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

HİNDİSTAN
Hindistan ekonomisi, 

yılın 3. çeyreğinde, 
beklentilerin altında 
kalarak, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
7.3 büyüme kaydetmiştir. 
Beklentinin altında kalan 
büyüme verisi, Hindistan 
Merkez Bankası’na faiz 
indirmesi yönünde baskı 
oluşturmuştur.

Ancak buna rağmen, 
Hindistan Merkez 
Bankası, faiz oranını 
yüzde 6.25 oranında 
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sabit tutmuştur. Merkez 
Bankası, ayrıca küresel 
ekonomideki risklerin 
ve jeopolitik karmaşanın 
büyümenin üzerinde baskı 
oluşturabileceğini belirtmiş 
ve verilerin dikkatle 
izlendiğini açıklamıştır.

Hindistan imalat PMI 
değeri, Kasım ayında bir 
önceki aya göre düşüş 
göstererek 52.3 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

GÜNEY KORE
Güney Kore’de 

siyasi atmosferde devam 
eden belirsizlikler, 
ekonomiyi olumsuz 
yönde etkilemeye devam 
etmektedir. Özellikle, 
hükümet politikalarının 
uygulanması ve işletmelerin 
kararları konusunda 
duyulan endişeler ön plana 
çıkmaktadır.

Ülkedeki uzman 
ekonomistler, ülkede devam 
eden siyasi belirsizliklerden 
dolayı 2017’de büyümenin 
durgunlaşabileceğini 
belirtmişlerdir.

Güney Kore imalat 
PMI değeri, Kasım ayında 
bir önceki aya göre düşüş 
göstererek 52.3 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

BREZİLYA
Latin Amerika’nın 

en büyük ekonomisi 
konumundaki Brezilya, bu 
yılın 3. çeyreğinde, yüzde 
0.8 daralarak ardı ardına 
yedinci kez küçülmüştür. 
Bu bağlamda, işletme 
ve tüketici güveninin, 
ekonomiyi destekleme 
konusunda başarılı 
olamadığı ve resesyonun 
sürdüğü anlaşılmaktadır.

Brezilya Merkez 
Bankası, ikinci 
toplantısında da gösterge 

faizlerde çeyrek puan 
indirime gitmiş ve faizleri 
yüzde 13.75 düzeyine 
çekmiştir. Ülkedeki 
ekonomik göstergeler, 
hayal kırıklığı yaratmaya 
devam ettiğinden, 
Merkez Bankası’nın 
Ocak ayı toplantısında 
genişlemeci politika 
sürecini hızlandırması 
beklenmektedir.

Brezilya imalat PMI 
değeri, Kasım ayında bir 
önceki aya göre hafif bir 
düşüşle 46.2 düzeyinde 
gerçekleşmiş ve eşik 
düzeyin altında kalma 
eğilimini sürdürmüştür.

RUSYA
ABD, Rusya ekonomisi 

ile ilgili yeni ticari 
yaptırımlar kararı almıştır. 
Yılın sonunda alınan 
bu kararla, Rusya ile 
küresel ölçekte süregelen 
gerilimlerin 2017’de 
de etkisini sürdüreceği 
anlaşılmaktadır.

Rusya Başbakanı 
Medvedev, enflasyonun yıl 
sonu itibarıyla yüzde 5.5’e 
gerilemesini beklediklerin 
ve bu oranın, ülke tarihinin 
en düşük düzeyi olduğunu 
belirtmiştir. Bununla 
birlikte, Rusya’nın 
GSYİH’nın bu yıl yüzde 
0.5 oranında küçülmesini, 

önümüzdeki yıl ise tekrar 
büyüme rakamlarına 
geçilmesini beklediklerini 
ifade etmiştir.

Rusya imalat PMI 
değeri, Kasım ayında 
bir önceki aya göre artış 
göstererek 53.6 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE
Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings tarafından 
yayımlanan güncel 
değerlendirme raporunda, 

Türkiye’de siyasi ve 
ekonomik faaliyet 
ortamında artan risklere 
dikkat çekilmiş ve artan 
risklerin bankaların 
kredi temel göstergeleri 
üzerinde baskı yapmasının 
beklendiği belirtilmiştir. 
Fitch, aynı zamanda, döviz 
kurundaki dalgalanmaların, 
finansman konusunda 
sorunları artırdığına 
ve yatırımcı algısını 
kötü etkilediğine vurgu 
yapmıştır. Bu bağlamda, 
kötüleşen güvenlik 
koşulları sebebiyle,  turizm 
ve yabancı yatırımlar başta 
olmak üzere ekonomideki 
olumsuzlukların 2017’de 
etkili olmaya devam 
edileceğine dikkat 
çekilmiştir.

Dünya Bankası, 
Türkiye ekonomisine 
ilişkin büyüme tahminini 
2016 için yüzde 3.5’ten 
yüzde 3.1’e düşürmüştür. 
Dünya Bankası aşağı yönlü 
revizyona ilişkin, başarısız 
darbe girişimi sonrasında, 
özel yatırımlar ve tüketimde 
yaşanan yavaşlamaları 
gerekçe göstermiştir.

Türkiye imalat PMI 
değeri, Kasım ayında bir 
önceki aya göre düşüş 
göstererek 48.8 düzeyinde 
gerçekleşmiş ve yine eşik 
değerin altında kalmıştır. 

ABD’de üçüncü 
çeyrek büyümesi, 
son 2 yılın en hızlı 
oranına ulaşarak 
yüzde 3.2’ye 
revize edildi. Euro 
Bölgesi’ndeki 
büyüme de önceki 
yılın üçüncü 
çeyreğine göre 
yüzde 1.7 arttı. 
Vatandaşın tüketimi 
büyümeyi artırıcı 
etken oldu.
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Cari işlemler açığı, 
Ekim ayında bir 
önceki yılın aynı 

ayına göre; 1 milyar 332 
milyon dolar artarak 1 
milyar 675 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Bunun 
sonucunda, 12 aylık cari 
işlemler açığı 33 milyar 
773 milyon dolar ile Kasım 
2015’ten bu yana en yüksek 
seviyeye geldi.

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB), 
2016 yılı Ekim ayı 
‘Ödemeler Dengesi 
İstatistikleri’ni açıkladı. 
Hizmetler dengesi geçen 
yılın aynı ayına göre, 2016 
yılı Ekim ayında yüzde 
33.8 oranında azalarak 
1.7 milyar dolara geriledi. 
Buradaki gerilemede, 
net turizm gelirlerindeki 
düşüşün zayıflamasına 
rağmen etkili olduğu 
görüldü. 2016 yılı Ekim 
ayında azalan İhracatın 
etkisiyle dış ticaret açığı 
yüzde 13.5 oranında 
yükselerek 2.8 milyar 
dolar oldu. Hem turizm 
gelirlerindeki süregelen 
azalış hem de dış ticaretteki 
genişleme cari açığı 
baskılayıcı bir durum 
yarattı.

Net doğrudan yatırımlar 
2016 yılı Ocak-Ekim ayında 
geçen yılın aynı dönemine 
göre, yüzde 46 oranında 
azalarak 5.6 milyar dolar 
daralırken; geçen yılın aynı 
ayına göre, 2016 yılı Ekim 
ayında yüzde 8.6 artarak 
665 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 

2016 yılı Nisan ayından bu 
yana, 2016 yılı Ekim ayında 
2 milyar dolar ile en yüksek 
sermaye girişi yaşanması 
ile 2016 yılı Ocak-Ekim 
döneminde 10.6 milyar 
dolarlık sermaye girişi 
gerçekleşerek olumlu bir 
görünüm sergilendi. Diğer 
yatırımlarda, 2016 yılı Ekim 
ayında 596 milyon dolarlık 
sermaye girişi kaydedildi.

2016 yılı Ekim 
ayında rezerv varlıklarda 
2.9 milyar dolar artış 
gerçekleşirken, 2016 yılı 

Ocak-Ekim döneminde 
rezerv varlıklar 8.5 milyar 
dolara ulaştı. 2016 yılı 
Ekim ayında net hata ve 
noksan kaleminde ise 1.3 
milyar dolar sermaye girişi 
olurken, yılın ilk 10 aylık 
döneminde 6.5 milyar dolar 
seviyesine ulaşan net hata 
noksan kalemi cari açığa 
pozitif yansıdı. Genişleyen 
dış ticaret açığı ile turizm 
gelirlerinde zayıflasa 
da düşüşün süregelmesi 
cari açık üzerinde yukarı 
yönlü bir etki yaratıyor. 

Ayrıca son dönemlerde 
petrol fiyatlarındaki 
artış eğiliminin devam 
etmesi durumunda enerji 
ithalatını yukarı çekeceği 
öngörülmekte olup, cari 
açığa negatif yansıyacak. 
Bunların yanısıra döviz 
kurunda yaşanan oynaklık, 
enerji fiyatlarındaki artış, 
jeopolitik riskler ve küresel 
ticaret hacminde yaşanan 
daralmanın önümüzdeki 
dönemlerde cari açık 
üzerinde tehdit oluşturacağı 
tahmin ediliyor.

Ekim’de cari açık 
1 milyar 332 milyon dolar

(Milyon Dolar)
Ekim 12 Aylık Kümülatif

20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI -343 -1.675 -33.773

SERMAYE HESABI 0 0 8

FİNANS HESABI -1.505 -328 -29.242

       Doğrudan Yatırımlar (net) -612 -665 -7.214

       Portföy Yatırımlar (net) 170 -1.990 -6.631

       Diğer Yatırımlar (net) 134 -596 -17.105

       Rezerv Varlıklar (net) -1.197 2.923 1.708

Net Hata ve Noksan -1.162 1.347 4.523

(Milyon Dolar)
Ekim 12 Aylık Kümülatif

20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI -343 -1.675 -33.773

SERMAYE HESABI 0 0 8

FİNANS HESABI -1.505 -328 -29.242

       Doğrudan Yatırımlar (net) -612 -665 -7.214

       Portföy Yatırımlar (net) 170 -1.990 -6.631

       Diğer Yatırımlar (net) 134 -596 -17.105

       Rezerv Varlıklar (net) -1.197 2.923 1.708

Net Hata ve Noksan -1.162 1.347 4.523
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Arındırılmamış 
Sanayi Üretim 
Endeksi, bir 

önceki yılın aynı ayına 
göre 2016 yılı Ekim ayında 
yüzde 0.1 oranında artış 
gösterdi. Takvim etkisinden 
arındırılmış Sanayi Üretim 
Endeksi’nde yıllık bazda 
yüzde 2 oranında artarak 
yükseldi. 2016 yılı Ekim 
ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre, madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü yüzde 
0.4 oranında artarken; 
imalat sanayi sektörü yüzde 
1.7 oranında ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü 
yüzde 5.7 oranında arttı.

Ana sanayi gruplarından 
2016 yılı Ekim ayında 
mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış 
Sanayi Üretim Endeksi’nde, 
bir önceki aya göre en 
yüksek artış; yüzde 6.6 ile 
dayanıksız tüketim malı 
imalatında gerçekleşti. 
İmalat sanayinin alt 
sektörlerine bakıldığında; 
aynı dönemde en fazla 
artış ise, yüzde 20.6 ile 
temel eczacılık ürünlerinin 
ve eczacılığa ilişkin 

malzemelerin imalatında 
oldu. Bu artışı, yüzde 12.9 
ile diğer ulaşım araçlarının 
imalatı ve yüzde 12.4 ile 
fabrikasyon metal ürünleri 

imalatı izledi.
En yüksek azalış; 

yüzde 4.3 ile makine ve 
ekipmanların kurulumu ve 
onarımı imalatında yaşandı. 

Bu azalışı, yüzde 4.1 ile 
elektrikli teçhizat imalatı 
ve yüzde 2 ile başka yerde 
sınıflandırılmamış makine 
ve ekipman imalatı izledi.

Sanayi üretimi toparlanıyor
EKİM 2016 Arındırılmamış

Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks Değişim (Yıllık) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 134,2 0,1 134,0 2,0 128,0 3,7

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

118,2 -0,3 116,8 -0,4 108,5 0,6

İmalat Sanayi 136,8 -0,4 136,8 1,7 129,0 4,1

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

125,4 5,6 124,4 5,7 131,2 2,9

EKİM 2016 Arındırılmamış
Takvim

Etkisinden
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks Değişim (Yıllık) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 134,2 0,1 134,0 2,0 128,0 3,7

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

118,2 -0,3 116,8 -0,4 108,5 0,6

İmalat Sanayi 136,8 -0,4 136,8 1,7 129,0 4,1

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

125,4 5,6 124,4 5,7 131,2 2,9
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2016 yılı Kasım 
ayında Kapasite 
Kullanımı 

yüzde 76.4 oranında 
gerçekleşerek yatay 
seyrini korudu. 

Kok kömürü ve rafine 
edilmiş petrol ürünleri 
imalatı yüzde 86.2, kağıt 
ve kağıt ürünlerinin 

imalatı yüzde 85.3, 
elektrik teçhizatı imalatı 
yüzde 81.9 ve ağaç, 
ağaç ürünleri ve mantar 
ürünleri imalatı (mobilya 
hariç) yüzde 81.8 ile 
2016 yılı Kasım ayını 
en yüksek kapasite ile 
kapatan sektörler oldu.

Kapasitede yatay seyir

Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış 

saatlik işgücü maliyeti 
endeksi, 2016 yılı üçüncü 
çeyreğinde, bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 3.7 
arttı. Endeks; sanayi 
sektöründe yüzde 3.1, 
inşaat sektöründe yüzde 
3.6 ve hizmet sektöründe 
yüzde 4.1 arttı.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2016 yılı 

üçüncü çeyrek (Temmuz-
Eylül) ‘İşgücü Maliyeti 
Endeksi’ni açıkladı. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış 
saatlik işgücü maliyeti 
endeksinde en yüksek 
artış yüzde 15.7 ile 
mesleki, bilimsel ve teknik 
faaliyetler sektöründe 
gerçekleşti.

Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış 
saatlik kazanç endeksi 

de, 2016 yılı üçüncü 
çeyreğinde, bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 3.2 
arttı. Endeks; sanayi 
sektöründe yüzde 2.2, 
inşaat sektöründe yüzde 
3.9 ve hizmet sektöründe 
yüzde 3.8 arttı. Saatlik 
kazanç endeksinde en 
yüksek artış yüzde 14.2 ile 
bilgi ve iletişim sektöründe 
görüldü.

Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış 

saatlik kazanç dışı işgücü 
maliyeti endeksi ise, 2016 
yılı üçüncü çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 
5.3 arttı. Endeks; sanayi 
sektöründe yüzde 7.5, 
inşaat sektöründe yüzde 5.6 
ve hizmet sektöründe yüzde 
3.8 arttı. Saatlik kazanç dışı 
işgücü maliyeti endeksinde 
en yüksek artış yüzde 
28.2 ile mesleki, bilimsel 
ve teknik faaliyetler 
sektöründe oldu.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi
üçüncü çeyrekte arttı
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Türkiye genelinde 15 
ve yukarı yaştakilerde 
işsiz sayısı 2016 yılı 

Eylül döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 420 bin 
kişi artarak 3 milyon 523 
bin kişi oldu. İşsizlik oranı 
ise 1 puanlık artış ile yüzde 
11.3 seviyesinde gerçekleşti. 
İşsizlik oranı, Ağustos’ta 
yüzde 11.3, geçen yılın Eylül 
ayında ise yüzde 10.3 düze-
yindeydi.

Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 1.3 puanlık artış 
ile yüzde 13.7 olarak tahmin 
edildi. Genç nüfusta (15-24 
yaş) işsizlik oranı 1.4 puanlık 
artış ile yüzde 19.9 olur-
ken,15-64 yaş grubunda bu 
oran 1.1 puanlık artış ile yüz-
de 11.6 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin 
sayısı 2016 yılı Eylül döne-
minde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 408 bin kişi 
artarak 27 milyon 564 bin 
kişi, istihdam oranı ise de-
ğişim göstermeyerek yüzde 
46.8 oldu.

Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 168 
bin kişi azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı 576 
bin kişi arttı. İstihdam edi-
lenlerin yüzde 20.5’i tarım, 
yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 
7.7’si inşaat, yüzde 52.7’si 
ise hizmetler sektöründe 
yer aldı. Önceki yılın aynı 
dönemi ile karşılaştırıldığın-
da tarım sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payı 1 
puan, sanayi sektörünün payı 
0.5 puan azalırken, inşaat 
sektörünün payı 0.2 puan, 
hizmet sektörünün payı ise 
1.3 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA 
ORANI YÜZDE 52.8
İşgücü 2016 yılı Eylül 

döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 828 bin 
kişi artarak 31 milyon 87 
bin kişi, işgücüne katılma 
oranı ise 0.7 puan artarak 
yüzde 52.8 olarak gerçek-
leşti. Aynı dönemler için 
yapılan kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne katılma 
oranı değişim göstermeyerek 
yüzde 72.5, kadınlarda ise 
1.2 puanlık artışla yüzde 33.5 
olarak gerçekleşti.

Eylül 2016 döneminde 
herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 0.2 
puan azalarak yüzde 34.6 
oldu. .

İSTİHDAM VE İŞSİZ 
SAYISI ARTTI
Mevsim etkilerinden 

arındırılmış istihdam bir 
önceki döneme göre 265 
bin kişi artarak 27 milyon 
338 bin kişi olarak tahmin 
edildi. İstihdam oranı 0.4 
puanlık artış ile yüzde 46.4 
oldu. Mevsim etkilerinden 

arındırılmış işsiz sayısı bir 
önceki döneme göre 5 bin 
kişi artarak 3 milyon 474 bin 
kişi olarak gerçekleşti. İşsiz-
lik oranı 0.1 puanlık azalış ile 
yüzde 11.3 oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücüne katılma 
oranı bir önceki döneme göre 

0.4 puanlık artış ile yüzde 
52.3 olarak gerçekleşti. 
Ekonomik faaliyete göre 
istihdam edilenlerin sayısı, 
tarım sektöründe 90 bin, 
sanayi sektöründe 36 bin, 
inşaat sektöründe 98 bin, 
hizmet sektöründe de 41 bin 
kişi arttı.

İşsizlik oranı yüzde 11.3 oldu

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (BİN KİŞİ, 15+ YAŞ)
EYLÜL 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 4.065 3.039 2.040 10.003 19.147

Kadın 1.195 2.618 91 4.513 8.417

Toplam 5.260 5.657 2.131 14.516 27.564

Eylül 2015-2016 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016

Nüfus (Bin kişi) 58.054 58.914

İşgücü (Bin kişi) 30.259 31.087

İstihdam (Bin kişi) 27.156 27.564

        Tarım 5.825 5.657

        Tarım dışı 21.331 21.907

İşsiz (Bin kişi) 3.103 3.523

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.795 27.826

İşgücüne katılma oranı (%) 52,1 52,8

İstihdam oranı (%) 46,8 46,8

İşsizlik oranı (%) 10,3 11,3

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,4 13,7

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 57,0 57,8

İstihdam oranı (%) 51,1 51,2

İşsizlik oranı (%) 10,5 11,6

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,5 13,7

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 18,5 19,9

Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 25,7 25,8

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
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77

GÖSTERGE

ARALIK 2016

Enflasyon Kasım 
ayında TÜFE’de 
(2003=100) yüzde 

0.52 arttı. Yıllık enflasyon 
yüzde 7’ye geriledi. Yurtiçi 
ÜFE’de aylık bazda yüzde 
2’lik artış dikkat çekti. 
12 aylık ortalamalara 
göre yüzde 7.79 artış 
gerçekleşti. Ekonomistlerin 
beklentisi aylık yüzde 
0.83, yıllık yüzde 7.35 artış 
görülmesi yönündeydi.

Yurtiçi ÜFE Kasım’da 
yüzde 2 artarken, yıllık 
bazda yüzde 6.41 olarak 
gerçekleşti. ÜFE’de 
aylık bazda artış Ocak 
2014’ten beri en yüksek 
düzeye ulaştı. Yİ-ÜFE, bir 
önceki yılın Aralık ayına 
göre artış yüzde 6.76, 12 
aylık ortalamalara göre 
yüzde 3.93 oldu. Çekirdek 
enflasyon yerine açıklanan 
özel kapsamlı TÜFE 
göstergeleri yüzde 6.99 
olarak kaydedildi.

GİYİM VE AYAKKABI 
LİDER
TÜFE’de aylık 

bazda en yüksek artış 
yüzde 3.89 ile giyim 
ve ayakkabı grubunda 
görüldü. Endekste yer alan 
gruplardan eğlence ve 
kültürde yüzde 1.25, çeşitli 
mal ve hizmetlerde yüzde 
1.16, konutta yüzde 0.87 
ve haberleşmede yüzde 
0.64 artış gerçekleşti.
Son dönemde enflasyonu 
yükselten gıda ve alkolsüz 
içecekler Kasım’da yüzde 
0.58 ile fiyatı en çok düşen 
grup olarak dikkat çekti. 
Düşüş gösteren bir diğer 
grup ise yüzde 0.12 ile ev 
eşyası oldu.

YILLIK BAZDA ALKOL VE 
TÜTÜN ÖNDE
Yıllık bazda 

bakıldığında en fazla 
artış yüzde 22.61 ile 
alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşti. Onu 
çeşitli yüzde 10.92 ile mal 
ve hizmetler, yüzde 9.57 
ile ulaştırma, yüzde 9.50 
ile eğitim, yüzde 9.16 ile 
sağlık izledi.

Kasım ayında 
TÜFE’de yer alan 417 
maddeden; 44’ünün 
ortalama fiyatlarında 
değişim olmazken, 282 
maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 91 
maddenin ortalama 
fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleşti.

İstatistiki Bölge 
Birim Sınıflaması (İBBS)            
2. Düzey’de bulunan 26 
bölge içinde, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre 
en yüksek artış yüzde 
8.16 ile TR22 (Balıkesir, 
Çanakkale) bölgesinde, 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış yüzde 

8.62 ile TR62 (Adana, 
Mersin) bölgesinde ve 12 
aylık ortalamalara göre en 
yüksek artış yüzde 9.28 
ile TR62 (Adana, Mersin) 
bölgesinde gerçekleşti.

Kasım’da enflasyon beklenti altında
% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Kasım 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Yıllık 8,10 7,00 5,25 6,41 10,86 12,30

Yıllık Ort. 7,61 7,79 5,33 3,93 7,00 6,06

Aylık 0,67 0,52 -1,42 2,00 -3,85 5,04

% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Kasım 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Yıllık 8,10 7,00 5,25 6,41 10,86 12,30

Yıllık Ort. 7,61 7,79 5,33 3,93 7,00 6,06

Aylık 0,67 0,52 -1,42 2,00 -3,85 5,04

İzmir’in enflasyonu 
ortalamanın üzerinde
İzmir ’de ise TÜFE’de 2016 yılı Kasım ayında bir 

önceki aya göre yüzde 0.48, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 7.15, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 7.59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8.52 
artış gerçekleşti.

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgile-
re göre Kasım ayında geçen aya göre fiyatı en fazla 
artan ürün yüzde 21.55’lik artışla çocuk kazağı oldu. 
Bu ürünü yüzde 18’lik artışla kadın çizmesi, yüzde 
17.79 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 9.87 ile tavuk eti 
ve yüzde 4.92’lik artışla tüp gaz takip etti.

İzmir ’de Kasım ayında geçen aya göre fiyatı düşen 
ürünlerin başında Karnabahar geldi. Kasım ayında 
karnabahar fiyatı yüzde 35.19 düşerken, bu ürünü 
fiyatı yüzde 31.04 düşen limon ile fiyatı yüzde 23.26 
düşen domates izledi.
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Bütçede açık azalıyor
2015 yılı Ocak-Kasım 

döneminde 5.4 milyar 
TL açık veren bütçe, 

2016 yılı Ocak-Kasım 
döneminde 2.1 milyar TL 
açık verdi. Aynı dönemde 
bütçe gelirleri yüzde 15.1 
oranında artarak 508.6 
milyar TL, bütçe giderleri 
ise, yüzde 14.2 oranında 
artarak 510.7 milyar TL 
olarak kaydedildi. 

2016 yılı Ocak-Kasım 
döneminde vergi gelirleri, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 12.4 
oranında artarak 419.1 
milyar TL seviyesine ulaştı. 
Faiz hariç giderler yüzde 
16.8 oranında artarak 
462.3 milyar TL olarak 
gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-
Kasım döneminde 45.8 
milyar TL faiz dışı fazla 
verilmişken, bu yılın aynı 
döneminde 46.3 milyar TL 
faiz dışı fazla verildi.

Milyon TL
OCAK-KASIM

Değişim Oranı (%)
2015 2016

Bütçe Giderleri 447.222 510.702 14,2

 Faiz Hariç Giderler 395.950 462.288 16,8

  Faiz Giderleri 51.272 48.414 -5,6

Bütçe Gelirleri 441.793 508.583 15,1

  Vergi Gelirleri 372.745 419.095 12,4

Bütçe Dengesi -5.429 -2.119 61,0

Faiz Dışı Denge 45.842 46.295 1

Reel Kesim Güven 
Endeksi; 2016 yılı 
Kasım ayında 2 puan 

artarak 103.7 ile bir önceki ay 
sert düşüşünün ardından tekrar 
yükselişe geçti.

Ekonomi Güven 
Endeksi’nde 2016 yılı 
Kasım ayında bir 
önceki aya 
göre 

yüzde 74 oranında artarak 86.5 
seviyesine ulaştı. Endeksteki bu 
artış hizmetler ve imalat sanayi 
sektörlerinden kaynaklandı.

Tüketici Güven Endeksi 
ise,  2016 yılı Kasım ayında 
bir önceki aya göre yüzde 
6.9 oranında sert bir 
düşüş yaşayarak son 4 
ayın en düşük seviyesinde 

gerçekleşti.

Reel kesim ve ekonomide güven arttı
Aylar

Reel Kesim
Güven

Endeksi

Tüketici
Güven

Endeksi

Ekonomi
Güven

Endeksi

2015

Kasım 105,2 77,1 104,8

Aralık 102,2 73,6 100,8

2016

Ocak 103,3 71,6 83,9

Şubat 104,5 66,6 71,5

Mart 106,0 67,0 78,3

Nisan 110,1 68,5 73,5

Mayıs 109,8 68,8 82,3

Haziran 106,8 69,4 83,3

Temmuz 108,0 67,0 95,7

Ağustos 103,6 74,4 72,7

Eylül 106,5 74,3 87,8

Ekim 101,7 74,0 80,6

Kasım 103,7 68,9 86,5
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n Gösterge sayfaları EBSO Araştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

/
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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 2016/11

TÜFE (yıllık) 5,84 8,91 7,25 10,15 6,03 7,94 8,54 9,83 7,15

DIŞ TİCARET (Bin  $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/10

İhracat 7.823 6.119 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 6.947
İthalat 8.313 6.268 8.419 10.621 10.577 10.367 9.950 8.846 7.355
Dış Ticaret Dengesi -490 -149 -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 -407
İhracatçı Firma Sayısı (Adet) 3.917 3.694 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 4.339
İhracatın TR İhracatı İçindeki Payı (%) 5,9 6,0 5,9 6,0 5,7 6,1 6,1 5,8 6,0

KAPASİTE KULLANIMI (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/IV 2016/III

Kapasite Kullanım Oranı 57 51 62,25 70 63 60 55 63 62

PROTESTOLU SENETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/10

Protesto Edilen Senet Sayısı (Adet) 74.760 77.761 55.098 31.131 38.952 43.347 43.406 44.232 38.852
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) 391 459 319 245 367 463 510 571 640

TEŞVİKLİ YATIRIMLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/10

Belge Adedi 136 105 167 188 209 215 186 208 179
Yatırım (Milyon TL) 1.011 651 1.890 2.443 9.042 1.655 4.016 3.145 1.489
Teşvikli Sabit Yatırımların TR İçindeki Payı (%) 4,04 2,39 3,01 4,55 15,66 1,76 6,5 3,1 2,1
Bölgesel Yatırımların TR İçindeki Payı (%) - 4,0 1,9 3,2 2,8 2,2 5,2 4,9 2,7

ENERJİ TÜKETİMİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/9

Doğalgaz Tük. (Milyon stdm3) 2.342 1.957 2.342 2.736 2.704 2.739 2.327 3.214 3.188

MALİ / FİNANS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/11

Bütçe Gelir/Gider 4,17 3,59 3,99 4,05 4,34 4,36 4,20 4,28 4,3
Vergi Gelirlerinin TR İçindeki Payı (%) 10,54 10,20 10,77 10,86 11,77 11,14 10,54 11,1 11,3
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%)* 74,6 72,4 87,9 102,5 110,2 123,9 122,2 120,6 119,6
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 2,30

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/11

Kurulan Şirket Sayısı 3.094 2.710 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 3.678
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 1.095 991 740 552
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7,7 7,7 7,5 7,2 7,7 7,0 7,1 6,1 5,9

YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/11 2016/8

Yabancı Sermayeli Firma Sayısı 1.256 1.391 1.540 1.682 1.800 1.944 2.100 2.229 2.345
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 2016/11

Marka Tescil Sayısı (Adet)** 1.983 2.302 1.931 2.146 3.234 4.096 4.366 4.323 5.773

Marka Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 5,6 5,6 6,0 6,0 6,2 6,0 6,0 6,2 6,9
Patent Tescil Sayısı (Adet)** 25 21 34 31 42 59 55 86 239
Patent Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 7,4 4,6 5,3 3,7 4,1 4,7 4,2 5,0 4,7

TURİZM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/10

Yabancı Turist Sayısı (Bin Kişi) 1.034 1.057 1.156 1.370 1.368 1.407 1.294 1.201 636

Yabancı Turist Sayısının TR İçindeki Payı (%) 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 4,2 3,6 3,3 2,4

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 2016/11
İş Kazasında Ölenlerin TR İçindeki Payı (%) 6,0 4,6 5,4 7,5 5,6 6,0 2,6 5,1 4,7

MOTORLU KARA TAŞITLARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/10

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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Maalesef yapamıyoruz...

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