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Maalesef yapamıyoruz...

işinizle ilgili bizden pek çok şey duyabilirsiniz 
ama bu cümleyi asla.
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KOBİ’ler ihracat yapıyor, Türkiye kazanıyor.
Akbank, ülkenin dört bir yanında ihracatla büyümek isteyen herkese
sonuna kadar destek oluyor. Haydi, yürüyelim arkadaşlar!

Yanınızda Akbank var

Yürüyelim arkadaşlar

444 23 23
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Zor bir coğrafyanın belki de en zorlu sürecinin içinden 
geçmekteyiz. Bugünleri gerek askeri, gerekse diplomatik 
açıdan başarıyla atlatırsak, Türkiye’mizin gücünü bir kez 
daha kanıtlamış olacağız. Ancak, görebildiklerimiz 
kadarıyla bu çok da kolay olmayacaktır.

Çünkü, Dünya siyasi tarihinde sınırlar adeta yeniden 
çizilmeye, taşlar yeniden dizilmeye çalışılmakta, rotalar 
stratejik partner ülkelere çevrilmektedir. 

Jeopolitik önemi, Türkiye’yi bu durumlarda her zaman 
kilit ülke konumunda tutmaktadır. Diplomatik başarımız 
doğrultusunda bu bizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak 
bir süreçtir. O nedenle de, çok iyi değerlendirmek 
zorundayız. Rusya ile yeniden anlaşmaya varılması ve 
mavi akım projesine atılan imzalar işte böylesi bir süreçte 
atılan en doğru adımdır.

Bakınız, küresel arenada yeni güç birlikleri 
oluşmaktadır. Bu ilişkiler ağını çok iyi okumalıyız. Zira 
küresel ekonomi bu şekilde yeniden şekillenecektir. 

Doğu’ya kayan üretim, Batı’da dağılan birliktelikler, 
gözleri bir kez daha Ortadoğu’nun üstünde toplamaktadır.  

Hem sıcak savaşın, hem de soğuk savaşın hakim 
olduğu bir sürece, küresel ekonomi de kayıtsız kalamadı 
ve küresel büyüme gerilemeye, ticaret hacmi de 2014’ten 
bu yana daralmaya devam etmektedir. Küresel borç rekor 
seviyelere ulaşmıştır. 

Tüm bunlar, 2017 yılının sanayicimiz açısından yine 
zorlu geçeceğinin bir işaretidir. Özellikle de, ihracat 
pazarlarımızdaki ciddi sıkıntı, gerileyen rakamlarda da 
kendini göstermektedir.

Hükümetin de; gerek içerde, gerekse dışarda 
yaşanılanların ekonomiye olası etkilerini azaltmak 
doğrultusunda ard arda açıkladığı paketler, teşvik adımları 
bu anlamda çok önemlidir. Özellikle bizlerin de bir süredir 
girişimlerimizi sürdürdüğü yeşil pasaport konusunun 

hayata geçiriliyor olmasında emeği geçen herkese 
teşekkürlerimizi sunuyorum.

Son 3 takvim yılı itibariyle; yıllık ortalama ihracatı      
1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olan firmalara 1 adet 
yeşil pasaport verilecek. İhracatı 10 ile 25 milyon dolar 
arasında olanlara 2; 25 milyon ile 50 milyon dolar 
arasındakilere 3; 50 ile 100 milyon dolar arasındakilere 4; 
100 milyon dolar üzerinde olan firmaların ise 5 yetkilisine 
hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilebilecektir.

Diğer yandan, Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak bizler 
de; ihracat pazarlarımızı genişletebilmek amacıyla, 26-28 
Eylül’de 3 günlük bir Polonya-Varşova seyahatimiz oldu 
ve çok başarılı geçti. Ekonomi Bakanlığımız tarafından 
İzmir’in ihracat stratejileri açısından Polonya ile 
eşleştirilmesini takiben, Aristo’nun “Görmezsen eksik 
kalırsın” dediği, Victor Hugo’nun ‘Prenses’ sıfatını verdiği 
İzmir’i tüm zenginlikleri ile anlatmaya çalıştık. Son 10 
yılda 14 katına çıkan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 
yetersizliğini vurguladık. İmkanlarımız elverdiği sürece de 
benzer organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Ve en 
önemlisi Varşova’dan umutlu döndük.

Diliyoruz ki, umudumuz her daim devam etsin. 
Ülkemizin umuda, barışa, mutluluğa, refaha en çok ihtiyaç 
duyduğu günlerden geçmekteyiz. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımızın 93. yıldönümünü şehitlerimizin gölgesinde 
ve bu duygular içinde kutlarken, başta Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına sonsuz 
şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun. 

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerini 
esas alarak Cumhuriyetimizi yaşattığımız sürece, hiçbir 
güce teslim olmayacağımız bilinsin. Dünden daha kararlı, 
dünden daha çok kenetlenerek, daha çok çalışarak, daha 
çok üreterek yolumuza devam etmekten başka da bir 
şansımız yoktur. Hepimizin yolu açık olsun.  

TAŞLAR YENİDEN DİZİLİRKEN…

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, 150 
sanayici ve işadamı 

heyetiyle Polonya’nın 
başkenti Varşova’ya 
ekonomi çıkarması 
yaptı. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Ekonomi 
Bakanı Başdanışmanı 
Adnan Yıldırım ile EİB 
Başkan Yardımcısı Nurettin 
Tarakçıoğlu’nun da eşlik 
ettiği iş ve inceleme 
gezisinde hem Türkiye 
ekonomisi hem de İzmir’in 
yatırım avantajları Avrupalı 
muhataplara anlatıldı.

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Eylül ayı 
Meclis Toplantısı ile 
Türkiye-Polonya İş ve 
Yatırım Forumu’nun da 
gerçekleştirileceği 3 günlük 
ziyaretin ilk günü yoğun bir 
ziyaret trafiğine sahne oldu. 
İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı’ndan özel 
uçakla hareket eden heyet, 

Varşova’ya iner inmez T.C. 
Varşova Büyükelçiliği’ni 
ziyaret etti, Polonya Ticaret 
ve Sanayi Odası ile ortak 
toplantı yaptı. 

TICARI IŞBIRLIĞINDE 
HEDEF ILK 5 
EBSO Meclis Başkanı 

Salih Esen ve EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ile 
beraberindeki heyetin 
T.C.  Varşova Büyükelçilik 
Maslahatgüzarı İstem 
Cırcıroğlu’nu ziyaretindeki 
gündem maddesi, iki 
ülke arasındaki ticari 
ve ekonomik ilişkilerin 
artırılması için yapılacak 
çalışmalar oldu.

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, dış ticaret 
verilerini dikkate alan 
Ekonomi Bakanlığı’nın 
iki ülke arasındaki ticaret 
hacmini artırmak için 
İzmir ile Polonya’nın 

eşleştirildiğini ve ardından 
Türkiye Polonya Ticaret 
ve İş Forumu’nun organize 
edildiğini ifade etti. 
Polonya’nın geçmiş dönem 
Başbakan Yardımcısı 
ile Ekonomi Bakanı 
tarafından Türkiye-Polonya 
işbirliklerine ilişkin “Neden 
daha fazlası olmasın?” 
ifadesine atıfta bulunan 
Yorgancılar, “Benzer 
şeyleri alıp satıyoruz. Bu 
sinerjiyi artırmak istiyoruz. 
Varşova’ya daha fazlasını 
yapabilmek adına geldik” 
dedi.

Polonya ile sahip 
olunan 602 yıllık ortak 
bir geçmişe,  ortak bir 
mizaca ve ortak sektörel 
yapıya dikkat çeken 
Yorgancılar, “2.5 saatlik bir 
mesafeye rağmen, iki ülke 
arasındaki ticaret hacmini 
yetersiz gördüğümüz için 
Polonya’yı gitme kararı 
verdik. İkili ilişkilerde 
dürüstlük ve cana yakınlık 

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, 150 sanayici 
ve işadamıyla 
birlikte Polonya’ya 
ekonomi çıkarması 
yaptı. İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocaoğlu ve 
Ekonomi Bakanlığı 
Başdanışmanı 
Yıldırım’ın da 
eşlik ettiği heyet, 
hem protokol 
ziyaretlerinde hem 
Türkiye-Polonya 
İş ve Yatırım 
Forumu’nda Türkiye 
ekonomisinin 
gücünü vurgularken 
İzmir için de işbirliği 
anlaşması imzaladı.

EBSO’dan Polonya’ya
ekonomi çıkarması
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bizim için ne kadar 
önemliyse, gördük ki 
Polonya halkı için de 
benzer hassasiyet söz 
konusu” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, 
bağımsızlık savaşında 
verdiği mücadele ile ortak 
bir ruha sahip olduğunu 
gösteren iki ülkenin 
yapacağı işbirliklerinin, 
‘kazan-kazan’ ilkesi 
çerçevesinde yeniden 
değerlendirilmesi 
gerektiğini belirterek 
şunları söyledi:

“Türkiye’nin dinamik 
ekonomik yapısı içerisinde 
İzmir’in yenilenebilir 
enerjiden, savunma 
sanayine, otomotiv yan 
sanayiden, tekstil ve gıdaya 
kadar birçok farklı yatırım 
imkanı sunan sektörel 
zenginliği ile Avrupa’nın 
büyüyen ekonomisi 
Polonya’yı buluşturmanın 
ötesinde,  ticari 
partnerliğimizde ilk 5’i 
hedefliyoruz. Bunun için de 
bize düşen, bundan sonraki 
süreçte; birbirimizin 
eksiklerini tamamlayıp, 
ortak taraflarımızla daha da 
güçlenmektir.”

TAM ZAMANINDA
T.C. Varşova 

Büyükelçilik 

Maslahatgüzarı İstem 
Cırcıroğlu, yaklaşık 38 
milyon nüfusa sahip 
Polonya’nın Türkiye ile 
ilişkilerinin her geçen 
arttığını söyledi.  Tatil 
için her yıl 500 bini aşkın 
Polonyalının Türkiye’yi 
tercih ettiği bilgisini veren 
Cırcıroğlu, “15 Temmuz 
darbe girişimi ve terör 
olaylarının ardından 
Türkiye’yi tatil için 
tercih eden Polonyalıların 
sayısında yüzde 40 azalma 
oldu. Bu durumu ortadan 
kaldırmak için yoğun 
çalışma içerisindeyiz” dedi. 

Avrupa Birliği’ne yeni 
üye olan Polonya’nın AB 
fon ve yardımlarından 
2020’ye kadar etkin bir 
biçimde istifade edeceğini 
ifade eden Cırcıroğlu, 
“Polonya’da potansiyel çok. 
Bu ortak proje ve yatırımlar 
için önemli fırsat anlamına 
geliyor. Ortak iş yapmanın 
tam zamanı” diye konuştu. 

600 YILLIK 
DOSTLUĞUMUZUN 
IZINDEN GELIYORUZ
EBSO Meclis Başkanı 

Salih Esen ve EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ile 
beraberindeki heyet, 
Polonya Ticaret Odası 

Başkanı Andrej Arendarski, 
Polonya-Türkiye Ticaret 
Odası Başkanı Marek 
Nowakowski ile de biraraya 
geldi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
600 yıllık dostluğun 
izinden gelerek bu ziyareti 
gerçekleştirdiklerini 
kaydetti. Yorgancılar, 

“Polonya’nın 10 ihraç ve 
10 ithal ürünü ile bizim 10 
ithal ve ihraç ürünümüzü 
kıyasladık. İlk 10 üründen 
7’sinin aynı olduğunu 
gördük. Petrokimya, 
demir çelik, makine 
kimya, otomotiv, gıda, 
mobilya önemli potansiyeli 
barındırdığımız sektörler. 
Polonya’yı bu potansiyeli 
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değerlendirebileceğimiz 
bir pazar olarak görüyoruz. 
150 kişi ile bu potansiyeli 
değerlendirmek için sizin 
konuğunuz olarak geldik” 
dedi. 

Ekonomi Bakanlığı 
Başdanışmanı Adnan 
Yıldırım da, 2006’da 2.5 
milyar dolar olan karşılıklı 
ticaret hacminin 5.3 milyar 
dolar dolara yükseldiğini 
ancak bu rakamı yeterli 
görmediklerini belirterek, 
“Hedefimiz ticaret 
hacmini 10 milyar dolara 
çıkarmak. Karşılıklı ticareti 
artırmanın yanı sıra üçüncü 
ülkelere birlikte iş yapma 
olanaklarını araştıracağız. 
Türkiye güçlü ekonomi 
ve demokrasisi ile yoluna 
devam ediyor. İddialı mega 
projelere ağırlık verdik. 
2023 te dünyanın ilk 10 
ekonomisi olacağız” diye 
konuştu.

İzmir Büyükşehir 
Belediye başkanı Aziz 
Kocaoğlu ise, iki ülke 
arasındaki iyi ilişkilere 
vurgu yaparak başladığı 
konuşmasında Polonyalıları 
İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nda görmek 
istediklerini söyledi. 
Kocaoğlu, “85 yıllık 
fuarcılık geleneğimiz var. 

Fuarda açacağınız Polonya 
pavyonu ile ürünlerinizi 
sergilemeye davet 
ediyoruz. Sizleri İzmir’de 
ağırlamaktan memnuniyet 
duyacağız” dedi.

Vestel CEO’su 
Ömer Yüngül de, 3 yıl 

içinde Polonya’daki en 
büyük Türk yatırımını 
gerçekleştirmiş olacaklarını 
açıkladı. Yüngül, “10 sene 
öncede Polonya’da yatırım 
planımız vardı. Ancak 13 
yıl önce Rusya’da yatırım 
yaptık.  Rusya’da çok kötü 

tecrübemiz oldu. O tecrübe 
sonrası ilk yatırımımız 
Polonya. Hedefimiz 
önce televizyon ardından 
elektronik başka ürünler 
üretmek. 180 ülke ile iş 
yapan bir firma olarak 
birlikte yol alabiliriz” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın 150 sana-
yici ve işadamıyla 

Polonya’ya yaptığı ekono-
mi çıkarması kapsamında 
gerçekleştirilen Türki-
ye-Polonya İş ve Yatırım 
Forumu, iki ülke arasındaki 
yatırım fırsatları ve işbir-
liği imkanlarının detaylı 
biçimde ortaya konulduğu 
platform oldu. Türkiye ve 
Polonya arasında karşılıklı 
işbirliği ve ticari ilişkiler 
daha da gelişirken İzmir’in 
de alacağı payın artırılması 
amacıyla yapılan işbirliği 
anlaşmasına EBSO Yöne-
tim Kurlu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile Polonya Ti-
caret Odası Başkanı Andrej 
Arendarski imza attı. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “Birbi-
rimize daha sıkı sarılalım” 
çağrısında bulunurken, 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu da, 
“Polonya, bizim ilk göz 
ağrımızdır. Kentimizde ya-
pacağınız her türlü yatırım 
için elimden geleceğimi 
yapacağımı bilin” diye ko-
nuştu. Forum kapsamında 
yapılan ikili iş görüşmele-
rinde önümüzdeki süreçte 

hayata geçirilecek proje ve 
yatırımlara ilişkin köprüler 
kuruldu.

SIZLERI BEKLIYORUZ
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası tarafından Ekonomi 
Bakanlığı ile Türkiye İhra-
catçılar Meclisi desteğiyle 
düzenlenen ve karşılıklı 
işbirliği mesajlarının ve-
rildiği Türkiye-Polonya İş 
ve Yatırım Forumu’nda ilk 
olarak kürsüye çıkan EBSO 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
yatırımcılara Odanın faa-

liyetleri ve İzmir hakkında 
bilgi verdi.

Salih Esen, Ege Böl-
gesi Sanayi Odası olarak 
1954 yılından bu yana 
Türkiye’nin ilk ve tek bölge 
sanayi odası kimliğimiz ile 
faaliyetlerimizi sürdürdüğü-
nü belirterek, “Bugün top-
lam 64 sektörden yaklaşık 
4 bin 500 üyemizle ülkemiz 
sanayisini, ekonomisine 
katkı sunuyoruz” dedi. 

EBSO’nun “Hizmet-
leriyle sanayinin global 
ölçekte üretim ve markalaş-

Polonya’da İzmir günü

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar: 
“Türkiye, bugün 
hiçbir ülkenin kolay 
kolay aşamayacağı 
sorunları çok kısa bir 
sürede aşabildiyse, 
siyasi iradenin 
gücü, ekonomik 
altyapısının 
sağlamlığı ve 
milletimizin vatan 
aşkı bunda ana 
etken olmuştur.”
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masında ilk çözüm ortağı 
ve Türkiye’nin öncü sanayi 
odası olmak” vizyonu 
doğrultusunda; İzmir’de 10 
OSB’nin ve Ege Serbest 
Bölgesi’nin kurucu ortak-
ları arasında yer aldığını, 
sürdürülebilir sanayinin ge-
lişimi adına önemli katkılar 
sunduğunu kaydeden Esen, 
şunları söyledi:

“Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak; gerek yurti-
çinde gerekse yurtdışı düze-
yinde yatırımcıları İzmir’e 
çekebilmek adına, devlet 
destekleri ve mevzuatların 
kolaylaştırılması için giri-
şimlerimizi her dönemde 
sürdürmekteyiz. Dünyanın 
birçok bölgesinden gelen 
yabancı heyetleri Odamızda 
misafir ederek, İzmir’i ve 
yatırım imkanlarını anlatı-
yoruz. Bugün olduğu gibi 
yurtdışına giderek İzmir’i 
tanıtmayı ve üyelerimizi 
sektör temsilcileri ile buluş-
turmaya gayret ediyoruz.”

Polonya iş dünyası 
temsilcilerini Türkiye’nin 
üçüncü büyük kenti 
İzmir’de görmekten ve 

EBSO’da ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyacak-
larını belirten Esen, “Güzel 
İzmirimizi kendi gözleri-
nizle görmenizi, lezzetli 
yemeklerimizden tatmanızı, 
insanın ruhunu dinlendiren 
mekanlarımızda gezmenizi, 
şifalı sularımızda yüzme-
nizi ve tabi ki yapacağımız 
iş birliktelikleri ile bizleri 
onurlandırmanızı çok iste-
riz” diye konuştu.

AVRUPA’YA 
15 TEMMUZ SITEMI
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, ko-
nuşmasında Türkiye’nin 
15 Temmuz darbe girişimi 
gecesinde dünya tarihine 
geçecek bir demokrasi mü-

cadelesi verdiğine dikkati 
çekti.

Türk halkının demok-
rasi ve batı değerlerine 
bağlılığını en güçlü şekilde 
ifade ettiğini dile getiren 
Yorgancılar, “Bu süreçte 
Avrupa ülkelerinden daha 
erken ve güçlü destek 
beklerdik. Türkiye, bugün 
hiçbir ülkenin kolay kolay 
aşamayacağı sorunları çok 
kısa bir sürede aşabildiyse, 
siyasi iradenin gücü, ekono-
mik altyapısının sağlamlığı 
ve milletimizin vatan aşkı 
bunda ana etken olmuştur. 
Küresel ekonominin ve 
siyasi istikrarın sağlan-
ması için işbirliklerimizi 
güçlendirmek zorundayız. 
Dünyanın 18., Avrupa’nın 

EBSO Meclis 
Başkanı Esen, 
Polonya iş dünyasını 
İzmir’e davet etti 
ve “Yapacağımız 
işbirlikleri ile bizleri 
onurlandırmanızı 
isteriz” dedi.

Salih
Esen

Ender
Yorgancılar
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6. büyük ekonomisi haline 
gelen Türkiye hakkında 
darbe girişimi sonrasında 
yanlış algılar oluşturulmuş-
tur. Oysa hükumetimizin 
aldığı ekonomik tedbirler 
sonucunda da tüm dünya 
gördü ki Türkiye ekonomisi 
dinamikliğini korumakta-
dır” dedi.

YANLIŞ ALGI OLMASIN
Polonya hükümetinin 

bugüne kadarki olumlu 
yaklaşımları ile son 10 
yılda iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin 14 katına 
çıktığına da değinen Yor-
gancılar, Türkiye’nin AB 
üyeliğinin yanısıra AB ile 
ABD arasında görüşmeleri 
sürdürülen Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
Anlaşması (TTIP) sürecin-
de Polonya’nın Türkiye’ye 
desteğine de teşekkür etti. 
Ender Yorgancılar, “Özel-
likle, dostlarımızın desteği-
ne ve sesinin gür çıkmasına 
daha çok ihtiyacımız oldu-
ğu günlerden geçmekteyiz. 
Çünkü, dünyada yanlış bir 
Türkiye algısı yaratılmak-
tadır. Son 1 yılda 2 seçim, 
terör eylemleri ve darbe 
sürecinde yaşadıklarımızı 
bazı ülkeler yaşasaydı, eko-
nomide nasıl bir çöküntüye 

girebileceklerini sizler de 
tahmin edebilirsiniz” diye 
konuştu.

Türkiye’nin dinamik 
ekonomisi ile eskisinden 
daha güçlü, normal hayat 
akışına devam ettiğini, 
her şeyden önemlisi darbe 
girişimine rağmen açık 
tutulan piyasaların istikrarı-

nı devam ettirdiğini anlatan 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, şöyle 
konuştu:

“Dünyada kaç ülkenin 
ekonomisi bununla başa 
çıkabilir acaba? Türkiye, 
çok iyi organize oldu. 
Siyasetçileriyle, finans 
kesimleriyle, milletiyle el 

ele verdi. Bilmeyenlerin 
de, bizi anlamamalarının 
nedeni bu kadar hızlı ayağa 
kalkmış olmamızdır. Sınır 
ötesinden bakınca, terör 
ve darbeye maruz kalan 
bir ülkenin, normal hayata 
dönüşü ve finans akışı çok 
inandırıcı gelmiyor sanırım. 
Demokrasi mücadelesini 
başarıyla vermiş bir ülke 
antidemokratik gösterili-
yor. AB normlarında ticari 
hukuk altyapısına sahip 
olmayan bir ülkeye çok cid-
di yabancı yatırımlar gelir 
mi? Darbe sonrasında dahi 
dünyanın en büyük rüzgar 
türbini kanat üreticisi olan 
Danimarkalı firma İzmir’i 
seçmiştir. AB, Türkiye 
gibi dinamik bir ekonomi 

İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kocaoğlu: 
“Hangi yatırım 
yapılırsa yapılsın, 
karşılığının fazlasıyla 
alınabileceği bir 
kenttir İzmir… Yerel 
yönetim olarak 
desteğe hazırız.”

Polonya Ticaret 
Odası Başkanı 
Arendarski: “İki 
ülke arasındaki 
ilişkilerin her açıdan 
en üst safhada 
olduğuna kimseyi 
ikna etmeme gerek 
yok. Türkiye bizim 
partnerimizdir.”
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Arendarski
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ile yeniden geçmiş itibar-
lı günlerine ulaşacağını 
bilmelidir.”

NEREDE RIZA 
ORADA GÜÇ
Ender Yorgancılar, 

Türkiye ve Polonya’nın 

stratejik ortak olduğunu 
vurgulayarak iki ülke 
arasındaki iş potansiyelinin 
çok iyi değerlendirilme-
si gerektiğini savundu. 
Yorgancılar, “İzmir-Varşova 
hattında ticari işbirliklerini 
geliştirmek, İzmir’i sizlere 

tanıtmak, İzmirli sanayi-
cilerimize de Varşova’yı 
tanıtmak amacıyla burada-
yız. Ortak bir geçmiş, ortak 
bir mizaç ve ortak sektörel 
yapı avantajı içerisinde 
ilişkilerimizi daha da 
güçlendirmemiz gerektiğine 
inandığımız için Polonya’yı 
seçtik. Polonya ve Türkiye 
küresel ekonominin son 
yıllardaki gözdesi olmuştur, 
olmaya da devam edecektir. 
Devletin dışında bizlerin 
de, yapacağımız işbirlikleri 
ile bundan sonraki süreçte; 
birbirimizin eksiklerini 
tamamlayıp, ortak tarafları-
mıza daha sıkı sarılmak için 
buradayız. İlişkilerimizin 
daha da artması için, kar-
şılıklı uçuşların artırılması 
da önemlidir. Bakın biz 
İzmir’den uçuş olmadığı 
için özel uçak tutarak gel-

dik. O yüzden lobi faaliyet-
lerimizi karşılıklı yapma-
mız gerekiyor. Vize olayı 
ise maalesef Türkiye-AB 
ortaklık ilişkisine aykırıdır. 
Gün, birlik günüdür. O 
nedenledir ki, sizin ifade-
nizle; nerede rıza orada güç 
diyoruz ve gelin birlikte 
ülkelerimizin geleceği için 
rıza gösterelim” ifadelerini 
kullandı.

TÜRKIYE SABIRLA 
AB’YI BEKLIYOR
İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ise, Polonya’nın 
1923 yılında, henüz Lozan 
Antlaşması imzalanmadan 
Türkiye ile ikili ticaret 
anlaşması imzalayan ilk 
ülke olduğunu hatırlata-
rak iki ülke arasında 1414 
yılından bu yana diplomatik 

İki ülke arasındaki 
olumlu ilişkiler, yeni pro-
jelerin başlatılması için 
motive edici rol oynuyor. 
İzmir, en hızlı büyüyen 

dünyanın ikinci kenti ve 
tüm sektörlerde faaliyet 
gösteren firmalarımız 
bulunuyor. Organize 
Sanayi Bölgelerimiz, 
lojistik avantajlarımız 
ve Türkiye’nin en büyük 
ikinci limanına sahip 
olmamız da kentin po-
tansiyelini sergilemekte. 
İzmir ’de de Ocak ayında 
çeşitli ülkelerden temsil-
cilerin biraraya geleceği 
bir toplantı düzenlemeyi 
planlıyoruz sizleri de 
bu toplantıya katılmak 
üzere İzmir ’e bekliyoruz. 
Kısmet olursa 2017’nin 
ikinci yarısında biz de 
ihracatçılarımızla yine bu 
kente gelmek istiyoruz.

İHRACATÇIDAN
2017 DAVETİ

Nurettin Tarakçıoğlu
Ege İhracatçı Birlikleri 

Koordinatör Başkan Vekili

İki ülke arasındaki 
olumlu ilişkiler, yeni pro-
jelerin başlatılması için 
motive edici rol oynuyor. 
İzmir, en hızlı büyüyen 
dünyanın ikinci kenti ve 
tüm sektörlerde faaliyet 
gösteren firmalarımız 
bulunuyor. Organize 
Sanayi Bölgelerimiz, 
lojistik avantajlarımız 
ve Türkiye’nin en büyük 
ikinci limanına sahip 
olmamız da kentin po-
tansiyelini sergilemekte. 
İzmir ’de de Ocak ayında 
çeşitli ülkelerden temsil-
cilerin biraraya geleceği 
bir toplantı düzenlemeyi 
planlıyoruz sizleri de 
bu toplantıya katılmak 

üzere İzmir ’e bekliyoruz. 
Kısmet olursa 2017’nin 
ikinci yarısında biz de 
ihracatçılarımızla yine bu 
kente gelmek istiyoruz.

İMKANLARI YETERİNCE 
KULLANMIYORUZ

Anna Sochanska
Dışişleri Bakanlığı Avrupa 

Politikaları Direktörü

Adnan
Yıldırım
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ilişkinin bulunduğunu ifade 
etti. Kocaoğlu, “Türkçe’de 
ilk sevilen anlamında sıkça 
kullandığımız ilk göz ağrısı 
deyimi var. Polonya bizim 
ilk göz ağrımızdır ve bu de-
yimi fazlasıyla hak etmek-
tedir. İki ülke arasındaki 
bu tarihi dostluğun giderek 
güçlenmesi, giderek pekiş-
tirilmesi ortak dileğimizdir” 
dedi.

İki ülke arasındaki tarihi 
dostluğun giderek güçlen-
mesi gerektiğini, dünyanın 
üzerinden bir türlü atama-
dığı kriz endişelerinin de 
ancak sıkı işbirlikleriyle 
aşılabileceğini dile geti-
ren Kocaoğlu, “Türkiye, 
Polonya’nın NATO üyeli-
ğine ciddi anlamda katkı 
koyarken Polonya, her ne 
kadar tünelin ucunu henüz 
göremesek de Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliğini 
içtenlikle desteklemektedir. 
56 yılı aşkın bir süredir 
Avrupa Birliği kapısında 
bekletilen Türkiye, sabırla, 
inatla ve kararlılıkla tam 
üyeliğe alınacağı günü 
bekliyor. Çünkü Türkiye, 
Avrupa Birliği’nin kıyı-
sında değil, bizzat içinde 
olmalıdır. Atatürk’ün 
gösterdiği yolda ilerleyen, 
ilerlemek zorunda olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Avrupa’ya sırtını dönmesi 
asla düşünülemez” diye 
konuştu.

TÜRKIYE’DEKI 
AVRUPA: IZMIR
İzmir’in tarihi, kültü-

rel geçmişi ve ekonomik 
potansiyeli hakkında bilgi 
vererek, kenti ‘Türkiye’de-
ki Batı’ veya ‘Türkiye’deki 
Avrupa’ olarak tanımla-
yan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocaoğlu, Polon-
yalı yatırımcılara da destek 
sözü verdi. Kentin yatırım 
avantajlarını da ortaya ko-
yan Aziz Kocaoğlu, şunları 
söyledi:

“Hangi yatırım yapı-
lırsa yapılsın, karşılığının 
fazlasıyla alınabileceği bir 
kenttir İzmir…  İnovatif ya-
tırımcılara sahip sanayi sek-
törü, nitelikli insan gücü, 
çok zengin tarımsal ürün 
deseni,  turizmdeki çeşitli-
liği ve kaliteli tedavi-sağlık 
tesisleri ile benzersiz yerel 
dinamiklere sahiptir. İzmir, 
sunduğu yaşam kalitesi ve 
yaşayanların sahip olduğu 
kentlilik bilinci açısından, 
Türkiye’de Avrupa Birliği 
standartlarına en çok yak-
laşan kentimizdir. İzmir’i 
bu konuda avantajlı hale 
getiren en önemli faktörle-
rin başında, hiç kuşkusuz, 

Yatırımlar anlamında 
yeni bir teşvik sistemi 
oluşturuyoruz. Böy-
lece kritik yatırımları 
Türkiye’ye çekebilece-
ğiz. Bu teşvik sistemi 
ile kurumlar vergisi ve 
KDV anlamında önemli 
muafiyetler getirmekte. 
Bölgesel yatırım teş-
vik sistemi ile de daha 
rekabetçi bir ekonomiye 
sahip olacağız. Araştırma 
ve Geliştirme çalışma-
larından enerjiye kadar 

ülkemizdeki öncelikli 
sektörlerde yatırım yapa-
caklara sıra dışı olanaklar 
sunuyoruz. Sizlerin de 
bu imkanlardan yarar-
lanmanızı bekliyoruz. 
Yeni proje bazlı sistem ile 
yatırımlar ithalat bağım-
lılığını sonlandıracak ve 
teknolojik üretim ağırlık 
kazanacak. Petrokimya, 
medikal, nanoteknoloji, 
savunma sanayi, havacı-
lık ve uzay teknolojileri, 
bilişim teknoloji gibi 
sektörler yatırımcılar 
tarafından hazırlanacak 
projelerle desteklenecek. 
Bu teşvik araçları vergi 
muafiyetleri ve finansal 
kolaylıklar sağlanacak. 
Finansal destekler kapsa-
mında ulaşım, enerji ve 
alt yapı kapsamında 250 
milyar dolarlık alt yapı 
projeleri yapılacak. Bun-
ların önemli bir rakamı 
Ege Bölgesi kapsamında 
yapılacak. Sizlerin de bu 
projelerde yer almanızı 
istiyoruz.

ALT YAPIYA 
250 MİLYAR DOLAR

Adnan Yıldırım
Ekonomi Bakanlığı 

Başdanışmanı
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Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımları ile çağdaş ve de-
mokratik yönetim anlayışı 
geliyor. Kentimizde yapma-
yı düşündüğünüz her türlü 
yatırım için, İzmir’in yerel 
yönetimi olarak, elimiz-
den gelen her türlü desteği 
vermeye hazır olduğumuzu 
özellikle bilmenizi isterim. 
Bugün burada olmamın 
birinci nedeni, bu iradeyi 
bizzat ortaya koyabilmek-
tir.” 

TÜRKIYE BIZIM 
PARTNERIMIZDIR
Polonya Ticaret Odası 

Başkanı Andrej Aren-
darski, 19’uncu yüzyılda 
siyasi olaylar nedeniyle 
Polonya’dan kaçan mü-
hendislerin Türkiye’deki 
ulaşım altyapısının ku-
rulmasına destek olduğu-
nu, modern Türkiye ve 
Polonya’nın altyapılarının 
da iş birliğiyle kurgulanabi-
leceğine işaret etti.

İki ülkenin birbirini 
öncelikli ortak ve stratejik 
partner olarak gördüğünü 
ifade eden Arendarksi, 
Türkiye ile farklı sektörler-
de iş ilişkileri geliştirmek 
istediklerini belirtirken, 

“Türk Hükümeti Polonya 
hükümetini öncelikli iş or-
tağı olarak görmesi, iki ülke 
arasındaki ticaretin gelişti-
rilmesini ortak konu olarak 
belirlemesi son derece 
mutluluk vericidir. Aynı şe-
kilde Polonya da Türkiye’yi 
stratejik ülke ilan etmiştir. 

İzmirli işadamlarıyla bir 
arada olmaktan mutluyuz. 
Bizim de TOBB ile önemli 
ilişkilerimiz gerçekleşti. 
Kalkınma bakanlığımız 
aracılığı ile yeni stratejiler 
belirlenmektedir. Türkiye 
ile çok daha etkin bir işbir-
liği yapabileceğiz. Polonya 
yeni dönemde yenilikçi 
teknolojileri temel alan bir 
büyüme modelini uygula-
yacak. Aynı hedefleri koyan 
Türkiye bizim için önemli 
bir yer olacaktır. Biz nasıl 
ki EBSO’ya ve TOBB’a 
güveniyorsak sizler de bize 
güvenebilirsiniz. Amacımız 
bir kaç yıl içinde iki ülke 
arasındaki ticari işbirliğinin 
10 milyar doları geçmesi-
dir” dedi.

TÜRKIYE’NIN 
BÜYÜMESI AB 
ÜLKELERINDEN FAZLA
Ekonomi Bakanlığı 

Başdanışmanı Adnan Yıldı-
rım da Türkiye ekonomisi-
ne ilişkin bir sunum yapa-
rak, hem 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrası yabancı 
ülkelerde Türkiye’ye karşı 
oluşan önyargıyı gidermeyi 
amaçladı hem de yatırım-
cılara verilen destekler ve 

yeni teşvik sistemi hakkın-
da bilgiler verdi.

Türkiye’nin 15 Tem-
muz darbe girişimini en az 
hasarla atlattığını, ekono-
mik göstergelerin de bunu 
kanıtladığını ifade eden 
Yıldırım, son 27 çeyrekte 
yüzde 5’lik bir büyüme 
yakalayan Türkiye’nin 
ekonomik verileriyle bir 
çok AB üyesi ülkeyi geride 
bıraktığına dikkati çekti.

Yıldırım, iki ülke ara-
sındaki dostluğun yatırım 
ve ticari işbirliğine dönmesi 
için iş insanlarını buluştur-
maya devam edeceklerini 
aktardı. Polonya ile Türkiye 
arasındaki ticaret rakamla-
rının işbirliği potansiyelini 
yansıtmadığını söyleyen 
Yıldırım, “Her iki hükü-
metin de yoğun çalışmaları 
sayesinde bu ikili ticaret 
rakamlarını önümüzdeki 
yıllarda daha yukarıya 
çekmeye çalışacağız.  
Türkiye 3 kıtanın birleştiği 
bir noktadadır. 2.5 saatlik 
bir ulaşım imkanındadır. 
Türkiye’de birçok yatırım 
imkanları göreceksiniz. 
24 ülke ile serbest ticaret 
anlaşmalarımız bulunmak-
tadır” diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı 
Başdanışmanı 
Yıldırım, son 27 
çeyrekte yüzde 5’lik 
büyüme yakalayan 
Türkiye’nin birçok 
AB üyesi ülkeyi 
geride bıraktığına 
dikkat çekti.
Adnan Yıldırım, 
hükümetlerin 
yanısıra işdünyasının 
da çabalarıyla 
Polonya ile Türkiye 
arasındaki dış 
ticaret rakamlarının 
daha yukarıya 
çekileceğine 
inandığını söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) tara-
fından Polonya’nın 

başkenti Varşova’ya düzen-
lenen 3 günlük iş ziyareti 
ve İş Forumu başarıyla 
tamamlandı. Polonya’da iş 
dünyası, yerel yönetimler 
ve hükümet yetkililerini 
ziyaret eden ve ulusal 
kanalların ana haberlerine 
konu olan ziyaret sonucu 
İzmirli işadamları adeta 
Varşova’yı fethetti.

EBSO öncülüğündeki 
150 kişilik heyete lider-
lik eden EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Ekonomi 
Bakanlığı Başdanışmanı 
Adnan Yıldırım ile sanayi-
ciler, değerlendirmelerde 
bulundu.

ARTIK ‘IŞ’ ZAMANI
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgan-
cılar, 15 Temmuz darbe 
kalkışmasının yurtdışında 
yarattığı olumsuz algıyı 
yıkmak için yola çıktıkla-
rını belirtti. Yorgancılar, 
“Ziyaret sonunda bu algının 
yıkıldığını görmek bizi 
sevindirdi. Artık işbirliğini 
arttırma zamanı” dedi. 

YATIRIMCIYA DESTEK
Polonya ziyaretinde 

önemli işlere imza atıldığını 
kaydeden İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ise yabancı yatı-
rımcılara her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını 
aktardı. 

Ulaşım ve kentsel 
düzenlemeyi de yakından 
inceleme fırsatı bulduğunu 

açıklayan Başkan Kocaoğ-
lu, “Biz de gördüğümüz gü-
zel şeylerle ilgili kentimize 
nasıl bunu kazandırabiliriz 
diye notlar aldık. Yani her 
açıdan başarılı bir ziyaret 
oldu” diye konuştu. Eko-
nomi Bakanlığı Başdanış-
manı Adnan Yıldırım ise, 
“İki ülke arasında ciddi bir 
ticaret köprüsü oluşturduk. 
Böylece Polonya ile 5.5 
milyar dolarlık hacmimizi 
yakın bir gelecekte ikiye 
katlayıp 10 milyar dolara 
çıkaracağız” ifadelerini 
kullandı.

TICARETIMIZI DAHA DA 
GELIŞTIRECEĞIZ
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, “Gerçekleş-
tirdiğimiz toplantılarda 
Polonya’da sektörlerin 
ülke çapında dağıldığını 
ve özellikle her sektörün 
bölgesi olduğunu öğrendik. 
Bunların tespiti ve süzgeç-
ten geçirilmesi sonrası yatı-
rım kararlarımızı vereceğiz. 
Polonya, Türkiye olarak 
ticaret yaptığımız ve bunu 
daha da geliştirebileceği-

miz ülkelerden biri. Ticaret 
hacmimiz son yıllarda 10 
kat artış gösterdi. Bu ikili 
görüşmeler ve ziyaretleri 
sürdürdüğümüz sürece bu 
ticaret kapasitemizin çok 
daha artacağına inanıyo-
rum” dedi. 

EBSO Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölgesi 
Başkanı Kamil Porsuk, 
“Bölgemizdeki sanayicile-
rimize işbirliği yaratabilme 
düşüncesiyle geldik. Şu an 
için her şey çok iyi gidiyor. 
Zaten iki ülke arasında 
ciddi bir ticaret de var. 
Arkadaşlarımız ticareti 
daha da geliştirebilmek 
için ikili görüşmelerimizi 
de sürdürüyor. Bu forum 
sayesinde iki ülke adına 
çok iyi sonuçların ortaya 
çıkacağına inanıyorum” 
diye konuştu.

YENI PAZARLARA 
AÇILMAK ISTIYORUZ
EBSO’nun Polonya 

çıkarmasına katılan İzmirli 
sanayiciler de, geçtiğimiz 
yıllarda ciddi bir artış 
gösteren Polonya-Türkiye 

ticaretini daha da geliştir-
mek adına gerçekleştirilen 
forumdan önemli bağlantı-
larla ayrıldıklarını ifade etti. 
Önümüzdeki süreçlerde de 
ikili görüşmelerini sürdüre-
ceklerini söyleyen sanayici-
ler, Polonya-İzmir arasında 
ciddi bir ticari potansiyel 
olduğunu ve bunu ortaya çı-
karmak istediklerini belirtti.

Polonyalıların da önü-
müzdeki süreçte Türkiye’ye 
gelmek, nitelikli sanayi 
ve işgücü yapısı, lojistik 
imkanları ve sosyal yönüyle 
de öne çıkan İzmir’i daha 
yakından tanımak istedik-
lerini aktaran sanayiciler, 
“Bütün ülkeleri önemse-
memiz gerektiğinin farkına 
vardık. Ülkemizde son 
dönemde yaşanan olaylar-
dan kaynaklanan endişeleri 
azalttık. Türkiye’de hayatın 
devam ettiğini ve krizleri 
atlatacak güçlü bir ekono-
miye sahip olduğumuzu 
gördüler. Türkiye’yi tanı-
dıkça birlikte iş yapabile-
ceğimizin farkına onlar da 
vardı. İki ülke iş dünyasının 
tanışmasının hedeflendi-
ği gezi, ticaret hacmini 

Ekonomik ilişkilerin zaferi



21EKİM 2016

GÜNDEM

daha da artırıp ülkemizin 
ihracatında önemli artılar 
sağlayacak. İhtiyaç halinde 
ciddi yatırımlar yapılabile-
cek” dediler.

ÜÇ KAZANIM BIRDEN
Ender Yorgancılar 
EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Bu gezi, yanlış algının 

giderilmesinde önemli bir 
adım oldu. Diğer yandan 
yeni Pazar arayışları ve 
karşılıklı ticaretin arttırıl-
masına katkı sağlayacak 
birlikteliklerin ilk tohum-
ları atıldı. Polonya’daki 
İş Forumu’nda tanışan 
firmalar eminim ki kısa 
sürede yeni ufuklara yelken 
açacaklardır. Gezimizin bir 
diğer önemli kazanımı ise 
Meclis üyesi arkadaşlarımı-
zın Polonya örneği üzerin-
den yurtdışındaki ülkelerle 
iş yapabilme becerisini de 
geliştirmesi oldu. Ben şim-
diden inanıyorum ki, pek 
çok arkadaşımız Polonya 
pazarına bu ziyaretimizin 
ardından hızla girecek. 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Aziz Kocaoğlu ile 
Ekonomi Bakanlığı Başda-
nışmanı Adnan Yıldırım’ın 
bizlerle Polonya’ya gelmesi 
de bölgemizin ve hüküme-

timizin bu konuya ne denli 
önem verdiğini herkese 
gösterdi. Yapılan iş gö-
rüşmelerinden elde edilen 
kazanımları da önümüzdeki 
günlerde katılımcı üyelere 
form göndererek öğrene-
ceğiz. 

ALGILARI DEĞIŞTI
Salih Esen 
EBSO Meclis 
Başkanı 
Bu seyahatimizin bir 

kaç amacı vardı; Biri; 
Türkiye’nin geçirmiş 
olduğu olağanüstü günlerde 
yanlış duyumların önüne 
geçmek istedik. Türkiye’de 
işlerin yürüdüğünü ve sorun 
olmadığını yaptığımız 
sunumlarla ve ikili görüş-
melerle buradaki muhatap-
larımıza anlattık. Görüşme-
lerin ardından Türkiye’ye 
yönelik olumsuz algının 
kırıldığını ve düşüncele-
rini değiştiğini görmek 
bizleri sevindirdi. Yapılan 
sunumların sonucunda da 
aldığımız geri dönüşümler 
de bunu kanıtlıyor. Diğer 
yandan İzmir’in de cazibe-
sinin ve Ege Bölgesi için 
ne denli önemli olduğunun 
vurgulanması da en iyi 
şekilde muhataplarımızdan 
karşılık buldu. 

IZMIR IÇIN
NOTLARIMIZI ALDIK
Aziz Kocaoğlu 
İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası (EBSO) hem ülkeyi 
hem de sorunları doğru 
tespit etmiş. Polonya’nın 
ekonomisinde büyüme yö-
nünde bir trend var. Onların 
ihracat ürünleriyle bizim 
ihracat ürünlerimiz çoğu 
noktada birbiriyle örtüşü-
yor. Oluşturulacak yapıyla 
karşılıklı olarak ihtiyaçların 
giderilmesi sağlanabilir. 
Ziyarette maalesef Varşo-
va Belediye Başkanı ile 
görüşme fırsatı bulamadık. 
Çünkü Polonya’da büyük 
bir kabine değişikliği düşü-
nüldüğü için başkanlar parti 
toplantılarına katılıyorlar. 
Bu açıdan görüşemedik. 
Burada da gezerken neleri 
İzmir’e kazandırabiliriz 
diye de sık sık kendimize 
sorduk ve notlarımızı aldık. 
Bu açıdan hem sanayicile-
rimize, hem yerel yönetim 
olarak bize çok şey kazan-
dıran bir organizasyon oldu. 
Diğer yandan Türkiye’nin 
ekonomik ve siyasi yapısı 
da ilk ağızdan en doğru 
şekilde anlatılma fırsatı 
bulduk.

EKONOMIDE HEDEF   
10 MILYAR DOLAR
Adnan Yıldırım
Ekonomi Bakanlığı 
Başdanışmanı
Ziyaretimizin birden 

fazla hedefi vardı. Bunlar-
dan biri içinde bulunduğu-
muz konjonktür. 15 Tem-
muz darbe kalkışmasından 
sonra bizim önemli ticaret 
partnerimiz olan ülkelere 
durumun aslını anlatmaya 
ve yanlış algıyı yok etmeye 
karar verdik. Polonya’da bu 
ülkelerin başında geliyor. 
Ziyaretimizde ticaretin daha 
da arttırılması ve geliştiril-
mesi gerektiğini anlattık. 
Polonya’daki Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri de 
orada ciddi girişimlerde 
bulundu. Polonya’daki tüm 
iş adamlarını buradaki iş 
görüşmelerine çağırdı.
Polonya ile 5.5 milyar 
dolarlık hacmini yakın bir 
gelecekte 10 milyar dolara 
çıkarmak istiyoruz. Bunun 
için de ticaretimiz geliş-
meli. Son dönemdeki yeni 
teşvik paketi ve yatırım 
destekleri de Polonyalı iş 
adamlarının yoğun ilgisini 
çekti. Kısa sürede daha 
fazla Polonyalı firmayı 
bölgemizde göreceğimize 
inanıyorum. 
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IŞADAMLARI DA 
MEMNUN
GÜVENLİĞİ 
SAĞLAYACAK
Erdem Dinçsoy
Elektral
Elektronik cihazlar ve 

elektronik güvenlik ile para 
ile satış yapılan elektronik 
satış otomatları alanında 
Polonya heyetinde yer 
aldık. Bu ziyaretimizde 
de yeni firmalarla tanışma 
imkanı bulduk. Bir inşaat 
firması, yüksek teknolojili 
kapı dedektörlerimizle 
yakından ilgilendi. Firma, 
Polonya’daki askeri, polis, 
kamu binaları gibi stratejik 
noktalara bizim dedektör-
lerimizi koymayı planlıyor. 
Bu firmayla görüşmemiz 
devam edecek böylece yeni 
kapılar bize açılacak. 

TARIMA CAN SUYU 
VERECEK
Gürcan Ekler
Ekler Pompa
Polonya aynı zamanda 

bir tarım ülkesi. Sulama 
pompalarımızın bir modeli 
ise Polonya’da bulunmuyor. 
Bu ürünü bizim sattığımızı 
duyunca çok sevindiler. 
İtalya’da fiyatların yüksek 
olması nedeniyle bizi tercih 
edeceklerine eminim. Çeşit-
li firmalarla tanışma ve ikili 
görüşme fırsatları bulduk. 

Firmalara örnek ürünlerimi-
zi, fiyatlarımızı gönderece-
ğiz. Pazarın durumuna göre 
her türlü yatırımı önümüze 
koyacağız. 

TÜRK MERMERINE 
YOL AÇILDI
Ahmet Taşpınar 
Taşpınar Mermer       
ve Granit
Son derece başarılı bir 

ziyaret oldu. Bizler de ön 

EBSO Meclis Üyesi 
sanayiciler ve 
heyette yeralan 
işadamları Polonyalı 
muhataplarıyla 
gelecek için yatırım 
planlarını yaptıkları 
görüşmelerden 
oldukça memnun 
ayrıldı.
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görüşmelerde bulunduk. 
Daha öne İtalya’dan mer-
merlerini aldığını söyleyen 
bir firma Türk mermerleri-
nin daha kaliteli olduğunu 
ve renk skalası bakımından 
çok daha zengin olduğunu 
kendilerine anlattık. Görüş-
tüğümüz firmalar özellikle 
inşaatlarda Türk mermerini 
kullanmak istiyorlar. Biz 
de çok sayıda firmanın 

İzmir’de mermer üretimi 
yaptığı vurguladık. Artık 
Türk mermerine Polonya 
yolunun açıldığını söyleye-
biliriz.

VARŞOVA’DAN 
DÖNERE SOSLA 
DÖNDÜK
Cihangir Hür 
Susitaş
Polonya özellikle döner 

dükkanlarıyla dikkat çeki-
yor. Biz de dünya çapında 
bilinen soslarımızla bu 
pazara giriyoruz. Özellikle 
pizza soslarında İtalyan-
lardan çok daha kaliteli ve 
beğenilen soslara sahibiz. 
Gerekli görüşmeleri yaptık, 
ürünlerimizle yakından 
ilgilenildi. Polonyalıların 
döner ve pizza soslarını biz 
karşılayacağız. 

Yılda bir konteyner 
kapari ihraç ediyorduk, 
ticaretimizin hacmini daha 
da artıracağız. Polonya’nın 
közlenmiş biber ve patlı-
canını, kuru domatesini, 
domates rendesini ve 
enginar konservesini de 
İzmir karşılayacak. Yeni 
pazar ve ürün çeşitlemesini 
hedefliyorduk, olmaması 
için hiçbir neden yok.
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İzmir’de Konak ve 
Karşıyaka tramvaylarını 
yapan Gülermak firması, 
Varşova Metrosu’nu inşa 
ediyor. 7 Km’lik hattı 
tamamlayan firma, şimdi 3 
km uzunluğundaki ek hattı 
da yapacak.

EBSO’nun Polonya’da 
düzenlediği iş ve yatı-
rım forumu kapsamında 
Varşova’ya giden heyet 
ülkede iş yapan Türk 
firmalarının temsilcileriyle 
de görüştü. İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Ekonomi 
Bakanlığı Başdanışmanı 
Adnan Yıldırım, ESBAŞ 
Yürütme Kurulu Başka-
nı Faruk Güler, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili İbrahim Gökçeoğlu, 
EBSO Yönetim Kurulu 

Üyesi Eyüp Sevimli ile 
Mehmet Turan’ın yer aldı-
ğı heyet Varşova metro-
sunu inşa eden Gülermak 
firmasının bu kentteki 
yönetim merkezini ziyaret 
etti. Proje Müdürü Mus-
tafa Tuncer, burada bir 
sunum yaparak firma-
larının hayata geçirdiği 
projeleri ve Varşova’daki 
çalışmalarını anlattı. 
Tuncer, 1 milyar Euro’ya 
mal olan 7 kilometrelik 
hattın istasyonlarının sahip 
olduğu modern mimari 
açısından dünyada örnek 
gösterilecek bir proje 
olduğunu söyledi. Firma 
olarak dünyanın dört bir 
yanında projelere imza 
attıklarını dile getiren Tun-
cer, Varşova Metrosu’nun 
yeni yapılacak 3 km 

uzunluğundaki ek hattının 
yapımını da üstlendiklerini 
açıkladı. İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, “İzmir’de 
bizim işlerimizi de yapan 
bir firmanın yurtdışında 
başarılı olması oldukça 
önemli” derken, Adnan 
Yıldırım ise Türk firma-

larının güçlenerek dünya 
pazarlarına açılmasının 
gurur verici olduğunu dile 
getirdi. 

Not: İbrahim Gökçe-
oğlu, Varşova Metrosu 
Proje Müdürü Mustafa 
Tuncer’e ziyaret anısına 
İzmir’den getirdikleri 
hediyeyi sundu. 

Varşova’da metroyu Türkler yapıyor

T.C. Varşova Büyükel-
çilik Maslahatgüzarı 
İstem Cırcıroğlu, 

Ekonomi Bakanı Baş Da-
nışmanı Adnan Yıldırım, 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili İbrahim 
Gökçüoğlu ve T.C. Var-
şova Ticaret Başmüşaviri 
Koray Akgüloğlu, Polonya 
Parlamentosu’nu (Sejm) 
ziyaret etti. Heyeti Polonya 
Türkiye Parlamento Dostluk 
Grubu Başkan Yardımcısı 
Milletvekili Waldemar Olej-
niczak (İktidardaki siyasi 
parti-PIS üyesi) karşıladı. 
Polonya Parlamentosu’nda 

yapılan inceleme turu ve 
bilgilendirme sonrası ger-
çekleşen görüşmede iki ülke 
arasındaki dinamik ve 2009 

yılında 10 yıllık projeksi-
yonla belirlenen hedeflere 
bugün ulaşılmış olan ikili 
ekonomik ve ticari ilişki-

lerin artarak devamı için 
mevcut işbirliğinin artırıl-
ması ve iş, ticaret ve yatırım 
imkanları üzerinde duruldu.

Türkiye’den bölgemize 
yoğun ilgi var
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Eylül Ayı 
Olağan Meclis 

Toplantısı da, iş ve 
inceleme gezisinin 
gerçekleştirildiği 
Polonya’nın Başkenti 
Varşova’da yapıldı.

EBSO Meclis Başkanı 
Salih Esen, açılış ve 
başkanlık sunuşlarında, 
ülkemizin enteresan bir 
süreçten geçtiğini, gelmiş 
olduğumuz noktada işlerini 
yapabilme açısından 
mutlu olmaları mümkün 
gözükmese de çözüm 
oluşturma mecburiyetleri 
bulunduğunu söyledi. 
Meclis Toplantısı 
öncesinde gerçekleştirilen 
iş forumunda Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın son 
derece etkili bir sunum 
gerçekleştirdiğini belirten 
Esen, İzmirli bir sanayici 
olarak bu sunumdan sonra 

bir kez daha İzmir’e hayran 
olduğunu belirtti.

BIRBIRIMIZE 
KENETLENELIM
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar 
da, 15 Temmuz olayında 
halkı, medyası, işadamları, 
sivil toplum örgütleri 
ve tüm Türkiye’nin 
birlik olabildiğini, şimdi 
dünyanın ülkemiz ile ilgili 
olumsuz algısını yıkmaları 
gerektiğini, hem TOBB’u, 
hem EBSO’yu temsilen 

yaptığı seyahatlerde 
ülkemizin gerçeklerini 
anlatmaya gayret ettiğini, 
ülkemizi daha iyi noktalara 
taşımak için gayret sarf 
etmeye devam edeceklerini 
söyledi. 

Polonya seyahati 
kendileri açısından ne 
kadar önemliyse Polonya 
açısından da o derece önem 
taşıdığını, nitekim Polonya 
hükümetinin programında 
yer alan 10 maddeden 
iki tanesinin EBSO’nun 
Varşova’ya yaptığı 

geziye ayrıldığını belirten 
Yorgancılar, seyahatle 
ilgili çalışmalarda emeği 
geçen Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi’ye de teşekkür etti.

Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin 
yaşadıklarından sonra 
toplum olarak daha çok 
sabrı olan, birbirine daha 
çok kenetlenen, birbirini 
daha çok dinleyen bir 
toplum olması gerektiğini, 
Ulu Önder Atatürk’ün 
emaneti olan Cumhuriyet 
değerlerini sonraki nesillere 
devredilmesinin ortak 
sorumluluk olduğunu 
söyledi. 

YAŞAM GELIRINDE 
IZMIR IKINCI
TÜİK’in Ankara’dan 

sonra kişi başı en yüksek 
gelirin İzmir ilinde olduğu 
yönünde bir açıklamada 
bulunduğunu, hatta bazı 

EBSO Meclisi
Polonya’da toplandı

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar: 
“Türkiye üzerindeki 
algı operasyonunu 
yıkmamız lazım. 
Türkiye’yi ne kadar 
iyi anlatırsak yabancı 
yatırımları da o denli 
kolay çekeriz.”

EBSO Meclis Başkanı 
Salih Esen: “15 
Temmuz’dan bu 
yana çok üzüldük. 
Planlarımızı büyüme 
üzerine yapmalıyız. 
Ülkemizin de biz 
sanayicilerin de 
bunlara ihtiyacımız 
var.”
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Avrupa’daki şehirlerden 
çok daha fazla gelire sahip 
bir şehirde yaşadıklarını, 
bu başarının sahibinin de 
İzmirli sanayiciler, ticaret 
erbapları olduğunu dile 
getiren Yorgancılar, İzmir 
zengin olursa ülkemizin 
de zengin olacağını, 
hedeflerinin ülkemiz 
zenginliğinin arttırılması 
olduğunu belirtti. 

Yeşil pasaportun 
sanayicilere de verilmesi 
hususunu sürekli dile 
getirdiklerini, ancak 
sadece belli bir seviyede 
ihracat gerçekleştiren 
ihracatçılara verilmesi 
ile ilgili bakanlıktan bir 
açıklama geleceği yönünde 
duyumlar olduğunu 
hatırlatan Yorgancılar, 
henüz bakanlıkça yapılmış 
bir açıklama bulunmadığı 
için konunun netlik 
kazanmadığını belirtti.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, hem 
kendilerine yol göstermesi, 
hem tecrübelerinin artması 
açısından Polonya seyahati 
ile ilgili meclis üyelerinden 
her türlü görüş ve önerileri 
kendilerine bildirmelerini 
talep etti. 

TAŞPINAR: 
IŞ GÖRÜŞMELERI 
DAHA VERIMLI OLMALI
EBSO Meclis Üyesi 

Ahmet Taşpınar öncelikle 

Polonya organizasyonunda 
emeği geçen herkese 
teşekkür etmek istediğini 
söyledi. Daha önce 
Azerbaycan ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
seyahatlerine de katıldığını, 
Polonya seyahatinde 
ikili görüşmelerin çok 
verimli olmadığını 
düşündüğünü ama bunu 
eleştiri yapmak için dile 
getirmediğini, sadece bu 
tip seyahatlerde amacın 
ticari olması nedeniyle ikili 
görüşmelerin daha verimli 
hale getirilmesi gerektiğini 
düşündüğü için ifade 
ettiğini söyledi. 

UĞURTAŞ’TAN KADINA 
ŞIDDETE KINAMA
EBSO Meclis Üyesi 

Hilmi Uğurtaş, Eylül ayı 
içerisinde İstanbul’da 
şort giydiği için bir 
bayana tekme atılmasını, 

yine İzmir Bornova’da 
kıyafeti nedeniyle bir 
bayana saldırılmasını 
şiddetle kınadığını, bu 
tip olayların toplum ve 
özellikle İzmirliler olarak 
kınanması gerektiğini 
düşündüğünü, siyasilerin 
de bu tip konulara daha 
duyarlı yaklaşmalarını 
beklediğini, çünkü şimdi bir 
önlem alınmazsa olayların 
varabileceği noktaların 
hayal bile edilemeyecek 
seviyeye gelebileceğini 
söyledi. 

EKLER: KAYYUMDAKI 
KURULUŞLARDAN 
TAHSILAT SORUNU 
ÇÖZÜLSÜN
EBSO Meclis Üyesi 

Gürcan Ekler, FETÖ 
soruşturmasından dolayı 
içinde ticaretle uğraşanlar 
da olmak üzere pek 
çok kişinin gözaltına 

alındığını, bazı işletmelere 
kayyum atandığını ve 
çek senet ödemelerinin 
yapılamadığını, tahsilat 
yapılamamasının ilerleyen 
dönemde daha da sıkıntı 
yaşanmasına neden 
olabileceği gerekçesiyle, 
Oda olarak tahsilatların 
yapılabilmesi hususunda 
hükümete öneride 
bulunulmasında fayda 
gördüğünü söyledi. 

YANIK: YEŞIL 
PASAPORTTAN 
KOBI’LER DE 
YARARLANSIN
EBSO Meclis Üyesi 

Davut Yanık, Polonya 
seyahatinde emeği 
geçenlere teşekkür ederken 
Taşpınar’ın ikili görüşmeler 
ile ilgili görüşüne 
katıldığını, daha önceki 
yıllarda gerçekleştirilen 
Suriye seyahatindeki 

Hilmi
Uğurtaş

Gürcan
Ekler

Ahmet
Taşpınar
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ikili görüşmelerin çok iyi 
olduğunu düşündüğünü dile 
getirdi. 

Yanık, yeşil pasaport 
ile ilgili konu henüz bir 
netlik kazanmasa da bu 
imkandan sadece büyük 
sanayi kuruluşlarının değil 
KOBİ’lerin de yararlanması 
ve bu konuda Odaların 
gerekli düzenlemelerin 
yapılması için girişimde 
bulunması gerektiğini 
belirtti. 

SIVRIDAĞ: ANKARA’DA 
SANAYICI GIBI 
DÜŞÜNECEK DESTEK 
LAZIM
EBSO Meclis Üyesi 

Mustafa Sivridağ, 
Polonya seyahatinin 
düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür 
ederek, Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın 
Meclis Toplantısı öncesinde 
gerçekleştirdiği sunumdan 
gurur duyduğunu ve 
Yorgancılar gibi Ankara’da 
sanayicilerin hissettiklerini 
hissedecek, yaşadıklarını 
yaşayacak bir desteğe 
ihtiyaçları olduğunu dile 
getirdi. 

Yeşil pasaport 
konusunda Yanık’ın 
ifadelerine katıldığını 
dile getiren Sivridağ, son 
günlerde zaten sıkışık 
olan piyasada bir de 
çek ve kredilerin çok 
irdelenmesinin, bankaların 
piyasayı gerdiğini 
düşündüğünü, bu nedenle 
piyasaları biraz rahatlatmak 
adına bankalara yönelik 
bir basın açıklaması 
yapılmasını talep etti. 

ANBAR: 
DIR ÇALIŞMALARI 
HIZLANDIRILSIN
EBSO Meclis Üyesi 

Nedim Anbar, Polonya 

seyahatinde emeği 
geçenlere teşekkür etti. 
Polonya’da ticari ilişkileri 
güçlendirmek için ikili 
görüşmeler yaparken 
maalesef Türkiye’de 10 
şehit daha verildiğini, 
herkesin huzurunda 
şehitlerimizi saygıyla 
andığını söyledi.

Dahilde İşleme Rejimi 
(DİR) kapsamında ihraç 
kaybıyla ithalatını yaptıkları 
her bir maddenin kullanım 
oranı ile ilgili Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nda 
devam eden bir çalışma 
bulunduğunu, uzun süredir 
devam eden çalışmanın 
süratlendirilip bir an önce 
hayata geçirilmesi için 
gerekirse Odamızca bir 
grup kurularak, Oda görüşü 
olarak Bakanlık nezdinde 
girişimde bulunulmasını 
talep etti. 

DALAN: TÜRKIYE 
DOĞRU BILDIĞI 
YOLDA GITMELI
EBSO Meclis Üyesi 

Akın Dalan, son günlerde 
üzücü olaylar yaşandığını 
ve bunların arkasındaki 
güçlerin son dönemde 
yüzlerini göstermeye 
başladığını, ABD’nin 
Suriye’deki desteğini açıkça 
gösterdiğini, Türkiye’nin 
teröriste destekte 
bulunulmaması konusunda 

taleplerine rağmen, 
Suriye’nin ayrı, Türkiye’nin 
ayrı bir program olduğunun 
dile getirildiğini, 
geçmişte Irak’ta yaşanan 
olayların şimdi Suriye’de 
tekrarlandığını söyledi. 
Yaşananlar karşısında 
Türkiye’nin başka 
devletleri suçlamayı 
bırakıp, doğru bildiği 
yolda toleranssız ilerlemesi 
gerektiğini, doğrunun tek 
olduğunu vurguladı. 

Dalan, teknik eğitimin 
gerekliliği konusunda 
sanayi ve ticaret odalarının 
var gücüyle çaba sarf 
etmesi gerektiğini, Koç 
Holding Başkanvekili 
Ali Koç verilen eğitim 
ile 500 milyarlık hedefin 
yakalanamayacağını 
dile getirdiğinde hiçbir 
işadamının destek 
çıkmadığını söyledi. 
Gündemde kıdem tazminatı 
konusunun olduğunu 
hatırlatan Dalan, bu 
işin peşini bırakmayıp 
ülkeyi ekonomik olarak 
yaşanabilir hale getirmek 
mecburiyetinde olduklarını, 
asgari ücretten en büyük 
vergiyi alan ülke olma 
durumundan çıkmamız 
gerektiğini dile getirdi.

Polonya seyahatinde 
emeği geçen herkese 
teşekkür eden Dalan, bu 
seyahat sayesinde geçmiş 

ile günümüz arasında 
mukayese yapabilme şansı 
bulduğunu söyledi. 

AYDOĞDU:
SEYAHATTEN 
ÖNCE SANAYICILER DE 
ARAŞTIRMA YAPMALI
EBSO Meclis Üyesi 

Mert Aydoğdu, öncelikle 
yapılan seyahat için emeği 
geçenlere teşekkür etmek 
istediğini söyledi. 

Pakistan, Ürdün, 
Brezilya ve birçok ülkede 
ikili görüşmelere katıldığını 
anlatan Aydoğdu, her 
ülkedeki sanayicinin 
yapısının farklı olduğunu, 
bunun ülke yapısına göre 
de farklılık gösterdiğini, 
özellikle Brezilya’nın 
ucuz fiyat verilse bile 
görüşmelere katılmadığını, 
bizde ise kim gelirse gelsin 
görüşmeye gidildiğini dile 
getirdi.

Mert Aydoğdu, bu 
seyahate katılmadan 
önce Polonya’daki 
kozmetik firmalarını 
araştırdığını bir çoğuna 
mail atarak yapılacak 
görüşmeye numune 
getirebileceğine dair irtibat 
sağlayarak görüşmelere 
geldiğini, dolayısıyla 
ikili görüşmelerin zayıf 
olduğu konusunda 
Yönetimin eleştirilmesini 
doğru bulmadığını, 

Mustafa
Sivridağ

Nedim
Anbar

Davut
Yanık
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firma sahiplerinin bu 
tip görüşmelerden önce 
araştırma yaparak, bazı 
firmalarla irtibat kurarak 
seyahatlerdeki ikili 
görüşmelere katılmasının 
daha faydalı olduğunu 
düşündüğünü söyledi. 

KURTALAN’DAN
TEKNIK EĞITIME
DESTEK ÇAĞRISI
EBSO Meclis Üyesi 

Murat Kurtalan, Polonya 
seyahatinin çok başarılı 
olduğunu ifadeyle, emeği 
geçenlere teşekkür etti. 

Toplantı arasında 
tanıştığı Türk iş adamına, 
Polonya’dan neden 
az katılımcı olduğunu 
sorduğunu,  Polonya- Türk 
İş adamları Derneği’ne bu 
davetin gelmediğini, eğer 
davet gelseydi çok fazla 
katılımcı olacağı şeklinde 
cevap aldığını dile getiren 
Kurtalan, bu eksikliğin 
siyasi olaylar ile alakası 
olabileceği gibi davetler 
konusunda da bir aksama 
yaşanmış olabileceğini 
söyledi. 

Geçen meclis 
toplantısında Soğutma 
Sanayi Meslek Komitesi 
olarak teknik eğitim 
meslek liseleri ile ilgili 
hazırladıkları projeden söz 
ettiğini, İZKA ve EBSO 
Yönetim Kurulu’nun 
desteği ile projenin 
gerçekleştiğini, İZKA’dan 
yaklaşık olarak 495 bin 
TL hibe kredi alındığını 
ancak alınan paranın yüzde 
10’unun katılım payı verme 
bedeli olduğunu, yani 49 
bin 500 Lira verip, 495 bin 
liralık makine ekipman 
alacak projenin milli 
eğitim katkı sağlayamadığı 
için durma noktasında 
olduğunu, 28 bin lirayı 
çevre sanayicilerden 

topladıklarını, 22 bin lira 
açık bulunduğunu, bu 
parayı 10-15 gün içinde 
temin edemezlerse projenin 
iptal olacağını belirterek, 
tüm sanayicilerden destek 
talep etti.

YORGANCILAR 
KONULARI 
DEĞERLENDIRDI 
Meclis üyesi 

sanayicilerin gündeme 
getirdiği konuları 
değerlendiren EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Murat 
Kurtalan’ın gündeme 
getirdiği konu ile ilgili 
olarak öncelikle Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
görüştüğünü, eksik kalan 
kısmın Milli Eğitim 
tarafından ödeneceğini 

bildirdi. Yorgancılar, 
mesleki eğitim konusunu 
Ali Koç’tan sonra en fazla 
EBSO’nun dile getirdiğini 
de vurguladı.

Hilmi Uğurtaş’ın 
kadınlarımıza yapılan şiddet 
olaylarının kınanmasında 
çok haklı olduğunu belirten 
Yorgancılar, kendisinin 
ve çevresindekilerin bu 
olayları ciddi anlamda 
kınadığını ama gerekli cezai 
yaptırım uygulanmadığı 
sürece kınamanın yeterli 
olmayacağını söyledi.

Gürcan Ekler’in 
dile getirdiği çek senet 
alacakları hakkındaki 
konunun TOBB ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanımızın 
gündeminde olduğunu, 
şu ana kadar herhangi bir 
sıkıntı yaşanmadığını ancak 
yaşanacak olursa çözümü 
hususunda kendisi ile 
irtibata geçilmesini istedi.

Ekonomi Bakanlığı 
Başdanışmanı Adnan 
Yıldırım’ın seyahatte 
kendileriyle birlikte 
olduğunu, Nedim 
Anbar’ın dile getirdiği 
konuyu Yıldırım’a detaylı 
izah edebileceklerini 
ayrıca İhracat Genel 
Müdürlüğü’nden 
yetkililerin de aralarında 
bulunduğunu belirterek, 
konunun çözümü 
hususunda destek talep 

edebileceklerini söyledi.
Polonya iş seyahati 

öncesinde ikili görüşmeler 
için hazırlık yaparken, 
gerek Polonya Ticaret 
Odası gerekse Polonya 
Türkiye İşadamları Derneği 
olsun ikili görüşmelerin 
yapılabileceği kurum ve 
kuruluşlara gerekli yazıları 
yazdıklarını hatırlatan 
Yorgancılar, hatta bununla 
yetinmeyip Ekonomi 
Bakanlığımız vasıtası ile 
de irtibat kurulabilecek her 
kuruma gerekli duyuruyu 
yaptıklarını söyledi. Diğer 
taraftan bizim Odamız’a 
da heyet geldiğinde ilgili 
sektörler hangileriyse o 
sektördeki tüm üyelerimize 
davet yazısı yazdıklarını 
dile getiren Yorgancılar, 
ama ne yazık ki 5 kişiden 
fazla davete icabet eden üye 
bulunmadığını, kendilerinin 
de Polonya’da yaşadıkları 
durumun bu olduğunu 
söyledi.

Mustafa Sivridağ’ın 
bankaların çek analizleri 
ile ilgili tespitinin çok 
doğru olduğunu ifade 
eden Yorgancılar, ancak 
kayyum atama uygulaması 
nedeniyle bankaların 
çeklerin kredi karşılığı 
verilip verilmediğini 
araştırdığını, dolayısıyla 
bu sıkıntıyı bugün herkesin 
yaşadığını anlattı.

Mert
Aydoğdu

Murat
Kurtalan

Akın
Dalan

EBSO Meclis Üyesi 
sanayiciler, faaliyet 
gösterdikleri 
sektörlerden 
örneklerle 
bürokrasinin 
azaltılmasını, 
yatırım, üretim ve 
ihracatın yanısıra 
mesleki ve teknik 
eğitime de destek 
verilmesini istedi.
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Türkiye, büyümeye 
yönelik risklerin 
artması üzerine 

kamu harcama silahını 
çekti. Yatırım yönünden 
kamu harcamalarında 
artışı içeren 2017 bütçesi 
ve 2017-2019 Orta Vadeli 
Program hazırlandı. 
OVP’de sürdürülebilir 
düşük enflasyon, azalan 
cari açık ve yüksek büyüme 
patikasına odaklanıldı. 
Yatırımların artırılması 
yoluyla bütçe açığı 
‘bilinçli’ olarak yukarı 
taşındı. OVP ile 2016’da 
yüzde 4.5 olarak planlanan 
büyüme hedefi yüzde 
3.2’ye çekilirken 2017 
için yüzde 4.4 büyüme, 
yüzde 6.5 enflasyon, 9 bin 
529 dolar milli gelir ve 
yüzde 10.2 işsizlik hedefi 
belirlendi. 2018 için yüzde 
5 olan büyüme hedefi 
sabit kaldı. 2019 için de 
yüzde 5 büyüme hedefi 
konuldu. Yeni program 
ile büyümenin artmasını, 
cari açığın, enflasyon ve 
işsizliğin düşürülmesini 
hedeflediklerini kaydeden 
Başbakan Binali Yıldırım, 
kamu harcamalarının 
artırılması yönünde bir 
karar alındığını duyurdu. 
Yıldırım, bu artışın ana 
nedeninin yatırımlar 
olacağını ve “bilerek” 
planlandığını vurgulayarak, 
“Öyle bir an gelir, bütçe 

açığını büyütmenin, 
büyütmemeden daha 
fazla faydası vardır. 
Kaynaklarımız sağlam, alt 
yapımız sağlam. Türkiye 
dünyaya açık bir ülke” dedi.

EN KÖTÜYE GÖRE 
HAZIRLANDIK
Çankaya Köşkü’nde 

düzenlenen toplantıyla 
ekonomide önümüzdeki 
3 yıllık yol haritasını 
açıklayan Başbakan 
Yıldırım, yeni OVP’deki 
tahminlerin kötümser, 
karamsar tahminler 
olduğunu belirtti. 
Yıldırım şöyle konuştu: 
“İşimizi kış tutuyoruz, 
yaz çıkarsa bahtımıza’ 
anlayışı ile hazırladık. 
Olabilecek en olumsuz 
tahminleri buraya yansıttık 
ama günü geldiğinde 
daha iyi oranlarla 
da karşılaşacağımızı 
söyleyebilirim. Bu süreçte 
kamu olarak tasarrufta 
örnek olacağız. Önce 
kendimizden başlayacağız. 
Araç alınmasına, 
yeni bina alınmasına, 
yapılmasına, kiralanmasına 
mecburiyet olmadıktan 
sonra izin vermeyeceğiz. 
Gereksiz dış seyahatleri 
sınırlandıracağız. 
Güvenlik ve eğitim 
dışında fazla personel 
alımı düşünmüyoruz. 
Daha birçok tedbir var. 

Büyüme riskine karşı 
‘kamu harcama’ silahı

2016 yıl sonu revizeleri ve
2017-2019 OVP 2017 tahminleri

2016
sonu
revize

Büyüme (%)
GSYH (milyar TL)
Kişi başı gelir ($)
Enflasyon (%)
İhracat (milyar dolar)
İthalat (milyar dolar)
Dış ticaret dengesi (milyar $)
Cari açık (milyar $)
GSYH/Cari açık(%)
Bütçe gideri (milyar lira)
   Faiz harcamaları (milyar lira)
Bütçe geliri (milyar lira)
   Vergi gelirleri (milyar lira)
Bütçe açığı (milyar lira)
İstihdam (milyon kişi)
İşsizlik (%) 

3,2
2.148
9.243

7,5
143,1

198
-54,9
-31,3
-4,3

581,1
51,5

546,5
450

-34,6
27.216

10,5

4,4
2.404
9.529

6,5
153,3

214
-60,7

-32
-4,2

645,1
57,5

598,3
511

-46,9
27.948

10,2

2017
tahmin

Türkiye, 2017’de kamu harcamalarını artırarak büyüme tercih etti, ihracata ilave teşvik 
geliyor. Hükümetin yeni OVP’yle en büyük hedefi, Türkiye’yi yeniden yüzde 5 büyüyen bir 

ülke haline getirerek hem istihdamı hem de kişi başına düşen milli geliri artırmak.
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Dolayısıyla tasarrufu 
devletten başlatacağız, 
sonra vatandaşa yüzümüz 
olsun. Önce biz yapalım, 
sonra da vatandaşa dönelim 
‘biz yapıyoruz, siz de katkı 
sağlayın’ diyebilelim.” 

YAPISAL REFORMLARA 
DEVAM MESAJI
Türkiye’nin dünya 

ortalamasının 2 katı 
büyümeyi yakaladığını 
kaydeden Başbakan 
Yıldırım, “3 - 4 bandında 
büyüme bizim asla 
hedeflediğimiz bir büyüme 
değildir. Turizmle, ihracatla, 
terörle mücadelede ciddi 
olumsuzluklar yaşadık. 
Darbe girişimi oldu. Sürekli 
bir olayla karşı karşıya 
kaldık. Türkiye’nin borcu 
milli gelirinin yüzde 
70’inin üzerindeydi, şimdi 
yüzde 32. Cari açığımızı 
azaltmışız, büyümeyi 
sürdürmüşüz, enflasyonu 
kontrol altına almışız, 
önümüzdeki 3 yıl ile 2004-
2007 arasını kıyaslarsak 
bu 3 yıl dünya şartları 
açısından çok çok kötü. 
Darbe bile dinlemedik, 
yapısal reformlara devam 
ettik” dedi.

YENI YOL HARITASI
l 2016 için kişi başı 

milli gelir hedefi 9 bin 364 
dolardan 9 bin 243 dolara 
indirildi. 2017 için 10 bin 
30 dolar olan hedef 9 bin 
529 dolar, 2018 için de 
10 bin 659 dolar olan kişi 
başına milli gelir hedefi 
10 bin 164 dolar olarak 
güncellendi. 2019’da hedef 
ise 10 bin 926 dolar.

l 2016 için yüzde 7.5 
olan enflasyon hedefinde 
değişikliğe gidilmezken 
2017 için daha önce 
yüzde 6 olarak açıklanan 
enflasyon hedefi yüzde 6.5 
olarak revize edildi. 2018 

ve 2019 için de yüzde 5 
enflasyon hedeflendi.

l Cari işlemler 
açığında da 2019 için 
yüzde 3.9 olan hedef yüzde 
4.3, 2017 için yüzde 3.7 
olan hedef yüzde 4.2, 
2018 için yüzde 3.5 olan 
hedef de yüzde 3.9 olarak 
değiştirildi. 

l İşsizlik hedefleri 
de OVP’de yeniden ele 
alınırken 2016 için yüzde 
10.2 olan işsizlik hedefi 
yüzde 10.5 olarak yeniden 
güncellendi. 2017 için 
yüzde 9.9 olan hedefler 
yüzde 10.2, 2018 için 
yüzde 9.6 olan işsizlik 
hedefi de yüzde 10.1 olarak 

gerçekleşti. 2019 için 
işsizlik hedefi yüzde 9.8.

ÖNCELIKLI 
UYGULAMALAR
2017-2019 döneminde 

ele alınacak öncelikli 
düzenleme ve uygulamalar 
da şöyle olacak:

l İş uyuşmazlıklarının 
çözümü için arabuluculuk 
müessesesi kurulacak. 
Uzun süren iş 
mahkemelerinin önüne 
geçmek için kurulacak 
sistemle, “iş barışının” 
sağlanması hedefleniyor. 
İş uyuşmazlıklarında 
mahkemeye gidilmeden bu 
kurum çözümü sağlayacak, 

bu esnada işler de sürecek.
l Bilirkişilik ve 

noterlik sistemi yeniden 
yapılandırılacak. Bilirkişi 
ana unsur değil, yargılamada 
bir destek unsuru olarak 
düşünülecek. Noterlik 
sistemi AB standartlarına 
uygun olarak düzenlenecek. 
Yargılama sürelerinin 
kısaltılması asıl hedef 
olacak. 15 Temmuz’da 
darbe girişimine karışanların 
yargılanması süratle 
yapılacak.

l Finans ve bilişim 
alanlarında ihtisas 
mahkemeleri kurulacak. 
Denizcilik konularında 
mahkemelerin sayıları 
artacak. Rekabet 
Kurumu’nun kararlarına 
yönelik uzlaşma müessesesi 
kurulacak. İstanbul Finans 
Merkezi kurulacak.

UZAY AJANSI 
GELIYOR...
l Firmalara ihracat artış 

oranına bağlı olarak prim 
desteği verilecek.

l Küçük esnafın iş 
yeri açmasına yönelik 
bürokratik işleri azaltacak 
düzenlemeler yapılacak. 
Tüm ruhsatlar tek 
merkezden verilecek. 
Taşınırların rehin 
gösterilmesi kanunu 
çıkarılacak. Arsa, araba 
değil makine gibi, tablo gibi 
her türlü eşya rehin olarak 
bankalara gösterilebilecek. 
Vergi Usul Kanunu ve 
Gelir Vergisi kanunları 
yasalaştırılacak.

l Patent Kanunu 
çıkarılacak. Sanayide yerli 
üretimin kamu alımları 
yoluyla destekleyecek 
programlar hayata 
geçirilecek. Sağlık 
endüstrisinin yerlileşmesine 
yönelik programlar hayata 
geçecek. Türkiye Uzay 
Ajansı kurulacak.

%5
%5

2016 büyüme tah-
mini %4.5’ten

%3.2’ye, 2017 için
%4.4’e çekildi. 2018

ve 2019’da
%5 bekle-

niyor.

Enf-
lasyon
tahmini

2017’de %6’dan
%6.5’ revize edilir-

ken, 2018 ve 2019 yılların-
da TÜFE’nin %5

olması öngürüldü.
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EĞITIM TAM GÜN 
OLACAK
Uzun vadeli büyüme 

unsuru olarak ikili öğretim 
tamamen kaldırılacak. 
Yıldırım, 2019 sonuna 
kadar ikili öğretime son 
verileceğini ve tekli 
öğretime geçileceğini 
belirterek, “Öğrencilere 
‘kötü haber.’ Yarım gün 
okuyacaklardı, tam gün 
okuyacaklar ama daha çok 
şey öğrenecekler” dedi.

OVP’ye göre çıraklık 
eğitimi zorunlu olacak. 
Mesleki ve teknik eğitim 
reformu yapılacak. Okul 
öncesi eğitim zorunlu hale 
getirilecek. Eğitimde özel 
sektörün payı artırılacak. 
5. sınıftan itibaren yabancı 
dil zorunlu olacak. 5. 
sınıf, hazırlık sınıfı haline 
getirilecek.

YATIRIMDA ARTIŞ, 
IHRACATA DESTEK
Başbakan Binali 

Yıldırım’ın yeni Orta 
Vadeli Program’ı açıkladığı 
toplantıya katılan bakanlar 
da kendi görev alanlarıyla 
ilgili açıklamalarda 
bulundu. 

Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, programın 
mali disiplini hedef aldığını 
vurgulayarak, “En önemli 
husus da, 1 yıl içinde 
program yapısal reformlarla 
destekleniyor. Meclis’te 
zaten pek çok düzenleme 
duruyor. Bunları hızlandırıp 
büyümeyi tekrar yüzde 
5 bandına oturtmaya 
çalışacağız” dedi.

Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli de, işsizlik 
oranlarında istikrarlı bir 
düşüş öngördüklerini 
belirtti.

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, “2016 sonu 
itibarıyla 15 milyar 
liralık özelleştirme geliri 

hedefliyoruz. 2017 için 
hedefimiz 13 milyar lira” 
dedi.

Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, ihracat 
teşviklerinin artacağını 
belirterek, “2016’ya göre 
2017’de yapacağımız 
artış kadar ilave ihracat ve 

ihracat destek primimiz 
olacak” diye konuştu.

Kalkınma Bakanı Lütfü 
Elvan ise bütçe açığının 
1.9’a çıkarılmasının 
nedenini şöyle açıkladı: 
“Bunun temel nedeni 2017 
için yatırımlarımızdaki 
önemli artış. 2016 başlangıç 

ödeneğine baktığımızda 
yatırımların GSYH içindeki 
payı yüzde 2.3 idi. 2017’de 
2.8’e çıkarıyoruz. 

Yaklaşık 67 milyar 
liralık sermaye giderimiz 
var, 11 milyar lira civarında 
da sermaye transferi 
sözkonusu.”

Yeni programın 5 temel amacı
Orta Vadeli Program’ın 5 temel 

amacının olduğunu hatırlatan Başba-
kan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunlardan birincisi istikrar. Milleti-
mizin hükümetimize tam desteği var. 
Bunu 15 Temmuz’da gördük. İstikrar 
olunca kapsayıcı bir büyümeyi de ger-
çekleştireceğiz. Saman alevi gibi bü-
yüme kalıcı olmaz. Türkiye’nin mutlaka 
katma değeri yüksek ürünlerde söz 
sahibi olması lazım. Buralarda yerlileş-
tirmeyi artıracak tedbirleri alacağız.

İkinci temel amacımız enflasyonu 
düşürmek. Bu sene öngörülemeyen bir 
şey olmazsa yüzde 7.5 seviyesinde bir 
enflasyonla sezonu kapatmış oluyoruz. 
Seneye enflasyon oranımız yüzde 6.5. 
Devam eden sene de (2018) yüzde 5 
seviyesine gerilemiş oluyor.

Üçüncü hedef cari açığı azaltmak. 
Satarken azimli alırken nazlı olacağız. 
İçeride yaptığımız bir şey varsa dışarı-
dan fuzuli olarak almayalım. Bunun için 
Eximbank’ın destek bütçesini 3 katına 
çıkarıyoruz.

Dördüncü amacımız rekabet gücü 
ve verimliliği artırmak. Herkes ihracatçı 
oldu, o halde farklı ürünler yaparak 
fark oluşturmak gerek. Çin nasıl yapı-
yor? Daha çok ürettiğimiz zaman daha 
makul fiyatlarla satma imkanına kavuş-
muş olacağız. Mali disiplin vazgeçil-
mez. Savurganlık yok, hovardalık yok. 
Öncelikleri iyi belirlemek, kaynaklarla 
karşılamak lazım. Bu da mali disiplinle 
olacak. Seçim gelir geçer, önemli olan 
geçimdir.

Beşinci olarak büyüme… Büyüme-
deki stratejilerimiz; beşeri sermaye-
nin geliştirilmesi, işgücü piyasasının 
etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik 
geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki 

altyapının güçlendirilmesi, kurumsal 
kalitenin iyileştirilmesi olacak. Bizim 
petrolümüz yok. Üstünlüğümüz, genç 
nüfusumuz. Büyümenin artarak devam 
etmesi, kişi başına gelirin artması, yeni 
iş aş alanları, yani istihdam. Okuldan 
yeni mezun gençlerimizin iş bulması, 
istihdam edilmesi için sürekli yatırım 
yapılması lazım.

YATIRIMLAR HIZLANACAK
Güncel OVP’de mali disiplinden 

taviz verilmeyeceği yönünde vurgu de-
vam ederken, bütçe açığının GSYH’ya 
oranı “bilinçli” olarak yatırımların hız 
kazanması için 2017 yılında artırılıyor. 
Daha sonraki yıllarda ise bütçe açığının 
GSYH’ya oranı aşağı yönlü bir patikaya 
tekrar dönüyor. Merkezi yönetim bütçe 
açığının GSYH’ye oranı 2016’da yüzde 
1.3’ten 1.6’ya, 2017’de yüzde 1’den 1.9’a, 
2018’de yüzde 0.8’den 1.6’ya çıkarıldı. 
Başbakan Yıldırım, “Yatırımlara hız 
kesmeden devam edeceğiz, kaynak 
problemimiz yok. Yatırımları 2017’de 
artırmış olacağız” dedi.

EL ILE GELEN DÜĞÜN BAYRAM
Bu yıl Çin ve Hindistan dışında 

Türkiye’nin dünya ortalamasının iki katı 
büyümeyi yakaladığına işaret eden 
Başbakan Yıldırım, “Bu büyüme bizim 
için yeterli değil. Yüzde 3-4 bandında 
bir büyüme bizim asla hedeflediğimiz 
bir durum değil. Ancak ‘el ile gelen dü-
ğün bayram’ derler bizim memlekette. 
Küresel olumsuzluklar bizi de etkiliyor. 
Avrupa’da büyüme eksi düzeylere veya 
sıfır düzeylere giderken, biz yine yüzde 
3’ün üzerinde bir büyümeyi 2016’da 
yakaladık” diye konuştu.
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9. Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Şurası, 
Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
evsahipliğinde, Başbakan 
Binali Yıldırım’ın başkanlı-
ğında, Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik ile 365 
oda ve borsanın yönetim 
kurulu başkanları ve meclis 
başkanlarının katılımıy-
la TOBB Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Şurada, 81 ilden 365 
oda/borsa başkanı özel sek-
törün sorunlarını ve çözüm 
önerilerini, Başbakan Yıldı-
rım ve bakanlara iletti.

Başbakan Binali Yıldı-
rım, sanayi ve ticaret odası 
başkanlarının ifade ettiği 
sorunları şuraya katılan ba-
kanlarla birlikte büyük bir 
titizlikle not ettiğine dikkati 
çekerek, “Bunların hepsine 
çözüm bulmak, ülkemizin 
ve milletimizin muasır me-
deniyetler yolculuğunda en 
önemli paydaşlarından biri 

olan siz sanayi ve ticaret 
erbabının önünü açmak, 
yolunu aydınlatmak, 65. 
Hükümet olarak bizim en 
önemli görevlerimizden 
biridir. Bundan emin ola-
bilirsiniz. AK Parti iktidarı 
olarak geçtiğimiz 14 yılda 
hep bunu yaptık. ‘Her şeyi 
biz biliriz, biz yaparız’ 
zehabına kapılmadan, 
memleketin bütün paydaş-
larını, her alandaki sivil 
toplum kuruluşlarını işin 
içine dahil etmek suretiyle 
vatandaşımızın, milleti-
mizin beklediği en uygun, 
en ideal çözümü üretmeye 
çalıştık” ifadesini kullandı.

IŞIMIZ BUNDAN 
SONRA DAHA FAZLA 
TAKIP
Anlatılan sorunların 

yüzde 60-70’inin uygu-
lamayla ilgili sorunlar 
olduğuna dikkati çeken 
Yıldırım, “Yasalar var, 
altyapı var ama uygulama-
ya gelince maalesef keyfilik 
yüzünden vatandaşımız, ya-
tırımcımız, sanayicimiz za-
man kaybediyor, üzülüyor. 
Bunları da birlikte aşacağız. 
İnsanın olduğu yerde sorun 

var ama sorunları çözecek 
olan yine insandır” dedi.

Yıldırım, bu konuda 
beraber çalışılacağını, daha 
yakın temasta olunacağını 
belirterek, TOBB, odalar 
ve ilgili bakanların her bir 
konuyu tek tek takip edece-
ğini, kendisinin de takipçisi 
olacağını söyledi.

Düzenlemelerin yete-
rince var olduğunu, asıl 
meselenin ise uygulamada 
bulunduğunu ifade eden 
Yıldırım, “Uygulamaya 
gelince maalesef taşrada, 
orada, burada farklı farklı 
durumlar ortaya çıkıyor 
ve bundan da sektörümüz, 
sizler zarar görüyorsunuz. 
Emin olabilirsiniz ki işimiz 
bundan sonra takip, daha 
fazla takip. Sahada ne 
oluyor, ne bitiyor, yukarıda 
alınan kararlar sahada hangi 
oranda uygulama imkanı 
buluyor. Bunları bütün 
bakanlarımız tek tek takip 
edecekler ve gereğini yapa-
caklardır” diye konuştu.

 
GENÇLERI GELECEĞE 
HAZIRLAYACAKSINIZ
Yıldırım, Şurada sanayi-

nin daha da geliştirilmesi, 

yeni OSB’ler yapılması, 
lojistik merkezler yapıl-
ması, birtakım bürokratik 
engellerin ortadan kaldı-
rılması gibi taleplerin dile 
getirildiğini aktararak, 
“Ben burada lükse yönelik, 
israfa yönelik hiçbir talebe 
rastlamadım. Hepsi kendi 
içinde tutarlı, hepsi de ülke-
ye katma değer sağlayacak, 
bölgeye daha fazla yatırım 
yapmayı temin edecek 
talepler. Bunlara karşı du-
yarsız olamayız, hiç kimse 
olamaz” değerlendirmesin-
de bulundu.

Türkiye’nin mutlak üs-
tünlüğü olmadığına dikkati 
çeken Yıldırım, “Petrolü 
yok, doğalgazı yok. Muka-
yeseli üstünlüğümüz var. 
Mukayeseli üstünlüğümüz 
ne? Genç nüfusumuz. Be-
şeri kaynağımız. Bu bizim 
birçok ülkede olmayan gü-
cümüz. Bu gücümüzü şimdi 
kullanma zamanı gelmiştir” 
dedi. Yıldırım, bu gücü kul-
lanmak için gençlerin en iyi 
şekilde eğitimle donatıla-
cağını ifade ederek, “Sizler 
de bu gençleri alıp önlerini 
açacaksınız, geleceğe hazır-
layacaksınız” diye konuştu.

Türk özel sektörü sorunlarını 
hükümete aktardı
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Bilindiği üzere, mevcut teşvik 
sistemimizin uygulanmasına ilişkin 
2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar” 2012 yılı 
Haziran ayında yürürlüğe girmişti. Söz 
konusu mevzuatın yayımını müteakip, 
ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik 
gelişmeler ışığında, siz özel sektörümüzün 
ihtiyaçlarını karşılamak için Ekonomi 
Bakanlığımız tarafından yürütülen 
çalışılmalar hız kesmeden devam etmiş 
ve mevzuat üzerinde çeşitli güncellemeler 
yapılmıştır. Son olarak ise, 5 Ekim 2016 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
2016/9139 sayılı Karar değişikliği ile 
mevcut yatırım teşvik sisteminin etkinliğinin 
artırılması yönünde aşağıda detayları verilen 
önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer 
kazançlara uygulanacak oranının yükseltilmesi

Öncelikle, vergi indirimi desteğinin etkinliğinin 
artırılmasına ilişkin önemli bir değişiklik uygulamaya 
konulmuştur. Mevcut uygulamada, yeni yatırımlardan 
kazanç elde edilmesinin zaman alması nedeniyle, 
işletme döneminde kullanılan vergi indirimi hakkı 
uzun yıllar içerisinde tüketilebilmekte ve bu nedenle 
desteğin reel tutarı azalabilmektedir. Yapılan yeni 

düzenleme ile yatırıma katkı tutarının 
yatırım döneminde diğer faaliyetlerden 
elde edilecek kazançlara uygulanacak 
oranı tüm bölgelerde yüzde 80’e 
çıkartılarak yatırımcılarımızın vergi 
indirimi desteğinden daha kısa sürede 
yararlanabilmesi sağlanacak ve bu 
sayede desteğin etkinliği artırılmış 
olacaktır. Ayrıca, yatırımcılarımız yatırım 
döneminde elde ettikleri bu finansman 
imkânını, belgeye konu yatırımlarına 
kanalize ederek yatırımlarını beklenenden 
daha önce faaliyete geçirebileceklerdir.

Avantajlı desteklerin oran ve 
sürelerinin kalıcı hale getirilmesi

Bilindiği üzere, mevcut uygulamada 
yatırımcılarımızın vergi indirimi ve sigorta primi işveren 
hissesi desteği açısından yararlandıkları yüksek destek 
oran ve süreleri 31.12.2016 tarihinden sonra başlanılacak 
yatırımlar için düşecekti. Örneğin, vergi indiriminde 
yatırıma katkı oranları bölgeler itibariyle 5 ila 15 puan 
arasında düşecek, sigorta primi işveren hissesi desteği 
süreleri ise 1. ve 2. bölgede kalkacak, diğer bölgelerde 
de 1 ila 3 yıl arasında azalacaktı. Yaptığımız yeni 
düzenleme ile yatırımların görece avantajlı destek oran 
ve sürelerinden yararlanılabilmesi için aranan 31 Aralık 
2016 tarihinden önce yatırıma başlama koşulu yürürlükten 

Teşvik sistemimizde yapılan 
son radikal değişiklikler

Terzi usulü kişiye özel kıyafet dikilecek ve vergi tatilinden hibe desteğine, 
altyapı desteğinden alım garantisine, sermaye katkısından enerji desteğine kadar 

yatırımcılarımıza neredeyse sıfıra yakın maliyetle yatırım imkânı sağlayacak son derece 
cazip teşvikler sunulacaktır.

Adnan Yıldırım
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Bakan Başdanışmanı

(2014-15) Bakan Yardımcısı
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kaldırılarak, avantajlı destek oran ve süreleri kalıcı hale 
getirilmiştir.

Orta-yüksek teknolojili yatırımların daha avantajlı 
olarak desteklenmesi

Geçtiğimiz yıl yine bir Karar değişikliği ile OECD 
teknoloji yoğunluk tanıma göre “yüksek teknolojili” 
sanayi sınıfında yer alan ürünlerinin üretimine yönelik 
yatırımların öncelikli yatırımlar kapsamına alınarak 5. 
bölge desteklerinden yararlandırılması sağlanmıştır. Bu 
defa ise, yine sanayimizde yapısal dönüşümü sağlayacak 
ve rekabet gücümüzü artıracak OECD teknoloji yoğunluk 
tanımına göre “orta-yüksek teknolojili” sanayi sınıfında 
yer alan motorlu kara taşıtları imalatı, makine imalatı, 
kimyasal madde imalatı gibi daha çok gelişmiş bölgelerde 
yoğunlaşan, teknolojisi görece daha yüksek olarak 
seçilmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar 1., 2. ve 
3. Bölgelerde yer alsalar dahi 4. Bölge destek oran ve 
sürelerinden yararlandırılacaklardır. Yapılan bu önemli 
düzenlemenin, sanayi sektöründeki düşük katma değerli 
üretim ve ihracat yapısının dönüştürülmesi yoluyla dünya 
ticaretine uyum sağlayabilen sürdürülebilir bir imalat 
sanayi yapısı, sürdürülebilir cari açık ve sürdürülebilir 
büyüme hedeflerine ulaşılması yönünde katkı sağlayacağı 
öngörülmektedir.

Diğer düzenlemeler
Yukarıda yer alan hususlara ilave olarak, sektörlerden 

gelen talepler doğrultusunda ve uygulamada ortaya 
çıkan bir takım aksaklıkların giderilmesi yönünde de 
düzenlemeler yapılmıştır. Çünkü daha çok üretmek için 
yatırım yapan, istihdam sağlayan, ihracatı artıran, ihracata 
dayalı büyümeyi yeniden büyümenin ana lokomotifi 
haline getiren bir Türkiye’ye, sizlerin katkı ve inisiyatifleri 
vasıtasıyla ulaşabileceğimiz açıktır.

Bahsi geçen tüm bu düzenlemelere ilaveten, mevcut 
teşvik sisteminde olmayan bir bakış açısı ile tasarlanan, 

vizyoner ve esnek bir teşvik sistemi olan “Proje Bazlı Yeni 
Teşvik Sistemi” de 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2016/6745 sayılı Kanun ile yürürlüğe 
konulmuştur. Bilindiği üzere, her bir yatırım projesi, 
gerek karakteristikleri gerekse de ihtiyaçları açısından 
birbirinden farklılık arz etmektedir. Mevcut uygulamada 
sağlanan destekler ve bunlara ilişkin oran ve süreler 
mevzuat ile hâlihazırda tanımlanmış olduğu için herhangi 
bir esneklik söz konusu olmamaktadır. Yeni düzenleme 
ile ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek 
ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğinin sağlayacak, 
dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümümüzün 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge 
yoğun ve yüksek katma değerli yatırımlar “proje bazlı” 
olarak desteklenecektir. 

Yatırımın büyüklüğü, getireceği teknoloji, sağlayacağı 
katma değer, oluşacak istihdam ve ihracat potansiyeli 
gibi kriterler gözetilerek sağlanacak farklı destek ve 
imtiyazlar Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanacak ve 
mevcutta uygulanan desteklerin yanı sıra söz konusu 
yatırımların ülkemizde yapılması için hangi desteğe 
ihtiyaç duyuluyorsa onlar verilecektir. Bir başka 
deyişle, terzi usulü kişiye özel kıyafet dikilecek ve 
vergi tatilinden hibe desteğine, altyapı desteğinden alım 
garantisine, sermaye katkısından enerji desteğine kadar 
yatırımcılarımıza neredeyse sıfıra yakın maliyetle yatırım 
imkânı sağlayacak son derece cazip teşvikler sunulacaktır. 
Bu kapsamda; yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin 
Türkiye’de üretilmesi, cevherden başlayan entegre 
metalürji yatırımları, petrokimya yatırımları, tıbbi cihaz 
ve sağlık teknolojileri, ilaç yatırımları, biyo-teknoloji ve 
nano-teknoloji yatırımları, hafif raylı sistemler ve hızlı 
tren yatırımları, kara, hava ve deniz savunma sistemleri, 
uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim ve haberleşme 
teknoloji yatırımları gibi alanlarda bu modeli çok etkin bir 
şekilde kullanarak sizlerin de yardımıyla ülkemizi 2023 
hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış olacağız.
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Uluslararası kredi 
derecelendirme ku-
ruluşu Moody’s’in 

kredi notunu indirme 
kararına rağmen yabancı 
yatırımcılar, ekonomik 
temellere odaklanarak 
Türkiye’yi “yatırım yapıla-
bilir” ülke olarak görmeye 
devam ediyor.

Moody’s,  Türkiye’nin 
uzun vadeli yabancı para 
cinsinden kredi notunu “ya-
tırım yapılabilir” seviyenin 
altına indirdiğini açıkladı. 
Temmuz ayında FETÖ’nün 
darbe girişiminin ardından 
kuruluşun Türkiye’nin 
notunu negatif izlemeye 
almasıyla başlayan 90 
günlük belirsizlik süreci bu 
şekilde sonuçlanmış oldu. 
Peki gerçekten Türkiye 
artık yatırımcı nezdinde ya-
tırım yapılabilir ülke olarak 
görülmüyor mu?

Kararın motivasyonunu 

bir kenara bırakıp yatı-
rımcının Türkiye algısına 
baktığımızda, ülkeyi uzun 
yıllardır yakından takip 
eden yatırımcıların reel 
ekonomik temellere baka-
rak, uzun vadeli düşündü-
ğünü söylemek mümkün. 
Şu ana kadar eldeki veriler, 
piyasaların ilk işlem günün-
de verdiği tepki, yabancı 
ekonomistlerin değerlen-
dirmeleri Türkiye’nin tüm 
bölgesel gelişmelere rağ-
men hala yatırımcılar için 
cazibesini korumaya devam 
ettiğini açık bir şekilde 
gösteriyor.

RATING 
KURULUŞLARININ 
ETKISI SINIRLI
Dünyanın tüm önemli 

şirketleri ve ülkeleri ağır-
lıklı olarak ABD merkezli 
üç kredi derecelendirme 
kuruluşu (Fitch Ratings, 

Moody’s ve Standard & 
Poor’s) tarafından dere-
celendiriliyor. Bu derece-
lendirmenin asıl amacı, 
borç alan veren arasındaki 
itibarı, bir anlamda borcu 
ödeyebilme gücünü ölçe-
bilmek. Hem ülkeler hem 
de şirketler bu şekilde dış 
borçlanmaya gidebiliyor, 
borcun süresi, miktarı ve 

faizi genelde bu derecelen-
dirme ve görünüme göre 
belirleniyor.

Türkiye söz konusu 
olduğunda ise dünyanın 
üç büyük kredi derecelen-
dirme kuruluşunun aşırı 
temkinli bir tavır içerisinde 
bulunduğu uzun yıllardır 
bilinen bir gerçek. Özellikle 
ekonomik büyüme tahmin-
leri konusunda kuruluşların 
kıdemli analistleri bile 
artık bunu kabul ediyor. 
Bu yüzden hemen her yıl 
büyümede yukarı yönlü 
revizyonlar yapılıyor. Her 
ne kadar bu kuruluşların 
raporlarını yazan analistler 
bazen gelişmeleri anlamak-
ta, Türkiye’nin ekonomik 
dinamiklerini okumakta 
zorlansalar da Türkiye’nin 
temel mali göstergeleri, 
düşük kamu borcu, görece 
güçlü büyüme ve iç talebi, 
uzun vadeli yabancı yatı-

Yabancı yatırımcının gözünde 
Türkiye ‘yatırım yapılabilir’ ülke

Türkiye’nin temel 
mali göstergeleri, 
düşük kamu borcu, 
görece güçlü 
büyüme ve iç talebi, 
uzun vadeli yabancı 
yatırımcı için fırsat 
sunuyor. 
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rımcı için fırsat sunuyor. 
Bu yüzden de derecelen-
dirme kuruluşlarının not 
kararlarının olumsuz etkisi 
son derece sınırlı kalıyor. 
Kısacası yabancı yatırımcı 
küresel düşük büyüme ve 
negatif faiz ortamında geli-
şen piyasalarda fırsat ve kar 
arayışını sürdürüyor.

TÜRKIYE’NIN 
SISTEMIK RISKLE 
KARŞILAŞMAZ
Geriye bakıldığında 

Türkiye’nin 2001 krizi da-
hil olmak üzere borç ödeme 
geçmişinin sorunsuz olduğu 
rahatlıkla görülebilir. Kı-
sacası bölgesel risklerdeki 
yükseliş bile son yıllarda 
borcun geri ödenmesinde 
herhangi bir engel oluştur-
madı.

Moody’s’in not kararı 
sonrasında AA’ya konuşan 
Nomura Orta ve Doğu 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 
Bölgesi Stratejisti Timothy 
Ash, “İyi haber şu ki önü-
müzdeki belirsizlik ortadan 
kalktı. Şimdi piyasalar 
yeniden fiyatlama yapabilir. 
Ben Türkiye’nin bu karar 
sonrasında herhangi bir sis-
temik riskle karşılaşacağını 
düşünmüyorum. Belki bir 
miktar para çıkışı olabilir 
ama gelişen piyasalara 
yönelen asıl sermaye daha 
fazla kazanç getireceği 
düşüncesiyle yeniden giriş 
yapacaktır. Türkiye’nin 
mali rasyolarında herhangi 
bir bozulma, ya da kredi-
bilitesini etkileyebilecek, 
dış finansman açısından 
risk oluşturabilecek bir 
tehdit görmüyorum” diye 
konuştu.

Moody’s’in not kara-
rının ardından haftanın ilk 
işlem günündeki piyasa tep-
kisinin son derece yumuşak 
olduğunu vurgulayan Ash, 

“Bazıları için ilginç olabilir 
ama piyasalardaki sınırlı 
tepki Moody’s’in öngördü-
ğünün tersine Türkiye’nin 
dayanıklılığını ve güçlü 
temellerini yansıtıyor. 
Hatta bazı yatırımcılar 
satın almak için Moody’s 
belirsizliğinin dağılmasını 
bekliyordu” ifadelerini 
kullandı.

1999 yılından beri 
Türkiye’yi yakından izle-
yen Ash’in görüşleri yaban-
cı yatırımcılar tarafından 
da paylaşılıyor. Örneğin 
uluslararası piyasalarda 
“yatırım gurusu” olarak 
bilinen Franklin Templeton 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Mark Mobius, darbe 
girişimden sadece günler 
sonra Türkiye piyasalarında 
yatırım fırsatı arayışın-
da olduğunu söylemiş, 
“Kişisel olarak Türkiye’ye 
daha yakından bakmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 
Acele etmiyoruz şu anda, 
ama aynı zamanda tabii ki 
oradaki yatırım fırsatlarını 
arıyoruz” ifadelerini kullan-
mıştı. 

Aynı doğrultuda Japon 
kredi derecelendirme ku-

ruluşu Japan Credit Rating 
(JCR) Eurasia Başkanı Or-
han Ökmen da Moody’s’in 
kararına rağmen Türkiye’yi 
hala yatırım yapılabilir ülke 
konumunda gördüklerini 
söyledi.

GÜNEY AFRIKA VE 
TÜRKIYE KIYASLAMASI
Moody’s’in değerlen-

dirmesine göre Türkiye’nin 
kredi notu (Ba1) ile Güney 
Afrika’nın kredi notunun 
(Baa2) iki basamak altında 
bulunuyor. Oysa Güney 
Afrika’nın ekonomik bü-
yümesi Türkiye’nin aksine 
neredeyse durmak üzere. 
Uluslararası Para Fonu’nun 
(IMF) projeksiyonlarına 
göre Güney Afrika’nın 
bu yıl sonunda yüzde 0.1, 
gelecek sene ise en iyi ih-
timalle yüzde 1.0 oranında 
büyümesi bekleniyor.

Buna rağmen Moody’s 
Başkan Yardımcısı Zuzana 
Brixiova geçen hafta Güney 
Afrika’nın kasım ayındaki 
değerlendirmesinde kredi 
notunun düşürülmesi ihti-
malinin üçte bir seviyesinde 
olduğunu söylemişti. Bu 
da demek oluyor ki, IMF 

tarafından mayıs ayında 
önce yüzde 0.6’ya sonra 
yüzde 0.1’e çekilen Güney 
Afrika’nın notunun korun-
ması ihtimali, notun azaltıl-
masından daha yüksek bir 
olasılık. Üstelik Moody’s’in 
Güney Afrika için büyüme 
tahminleri de son derece 
düşük. Moody’s bu yılın 
sonunda Güney Afrika’nın 
yüzde 0.2 gelecek yıl ise 
1.1 oranında büyümesini 
bekliyor. 

Öte yandan Moody’s, 
Türkiye’nin notunun in-
dirildiğine ilişkin açıkla-
masında bile Türkiye’nin 
2016-2019 yılları arasında 
ortalama yüzde 2.7 oranın-
da büyümesinin beklendiği-
ni belirtiyor. 

Uluslararası Para Fonu 
(IMF) verilerine göre 
ise Türkiye’nin bu yılın 
sonunda yüzde 3.8 oranında 
büyümesi bekleniyor. Peki 
büyümeyen Güney Afrika 
nasıl olur da Türkiye’den 
daha “yatırım yapılabilir” 
olarak değerlendirilebilir? 
Bu soruya verilecek yanıt, 
Moody’s’in kararının hangi 
‘saiklerle’ alındığını da 
ortaya koyacak.
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Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı 

Murat Çetinkaya, özellikle 
son aylarda turizm 
gelirlerindeki düşüş ve 
15 Temmuz’da yaşanan 
olayların etkisinin kısa 
vadede ekonomide bir ivme 
kaybını da beraberinde 
getirdiğini belirterek, 
"Bununla birlikte, ilgili 
otoritelerin verdiği güçlü 
ve koordineli politika 
tepkisinin bir yansıması 
sonucu alınan teşvik ve 
tedbirlerin de katkısıyla, 
yavaşlamanın geçici 
olmasını ve Türkiye 
ekonomisinin sağlam 

temellerinin de desteğiyle 
son çeyrekten itibaren 
toparlanmanın başlamasını 
bekliyoruz" dedi.

Çetinkaya, TCMB 
olarak reel sektör 
ile finansal sektör 
etkileşimlerini daha iyi 
anlamak ve iletişimlerini 
güçlendirmek çabası 
içinde olacaklarını çeşitli 
platformlarda ifade ettiğini 
anımsattı.

Küresel kriz sonrası 
ortaya çıkan iktisadi 
konjonktür ile güven ortamı 
ve finansman kanallarına 
dair sorunların tüm dünyada 
ekonomik büyümeyi önemli 
ölçüde yavaşlattığını ifade 

eden Çetinkaya, şunları 
söyledi:

"Bu sürecin küresel 
çapta düşen verimlilik, 

zayıflayan yatırımlar ve 
artan gelir dengesizliği 
ile birleşmesiyle dünya 
ekonomisi yavaşlama 
dönemine girdi hala 
da çıkılabilmiş değil. 
Bu dönemde ülkelerin 
iktisadi temellerini 
sağlamlaştırmaları artık her 
zamankinden daha fazla 
önem taşıyor. Küresel krizi 
takiben son 8 yılda merkez 
bankaları tarihsel olarak 
çok önemli roller üstlendi.

Sahip olunan bütün 
parasal araçlar kullanılarak 
ekonomiyi destekleme 
yönünde çabalar gösterildi, 
hala da gösterilmeye 
devam ediyor. Ancak 
parasal genişlemenin 
tek başına istikrarlı 
büyümeyi sağlayamayacağı 
görülmeye başlandı. 
Ekonomide güven faktörü, 
sağlıklı işleyen finansman 
kanalları ve gelir dağılımı 
gibi unsurlar, yatırımlar ve 
dengeli büyüme açısından 
orta ve uzun vadede çok 
daha önemli rol oynadığı 
bir kez daha yaşanarak 
öğrenilmiş oldu. İktisat 
politikalarında farklı bir 
yaklaşımın benimsenmesi 
gerektiği konusunda küresel 
ölçekte güçlü bir kanaat 

TCMB Başkanı 
Çetinkaya, Türkiye 
ekonomisinin 
sağlam temellerinin 
de desteğiyle son 
çeyrekten itibaren 
toparlanmaya 
başlamasını 
beklediklerini 
söyledi.

Çetinkaya: 
Son çeyrekten 

itibaren 
toparlanma 
bekliyoruz
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oluşmaya başladı, ancak 
bunun nasıl yapılacağına 
dair henüz bir uzlaşma 
ortaya çıkmış değil."

Murat Çetinkaya, 
TCMB olarak küresel 
ekonomiye dair 
gelişmelerin Türkiye 
ekonomisi üzerine 
yansımalarını yakından 
takip ettiklerini anlatarak, 
"Küresel iktisadi 
konjonktür ekonomiyi 
temelde üç kanaldan 
etkiliyor. Birincisi dış talep, 
ikincisi sermaye akımları, 
üçüncüsü ise emtia ve 
ithalat fiyatları. Bu üç 
kanal özellikle gelişmekte 
olan ülkeler için büyüme, 
enflasyon ve cari denge 
dinamikleri açısından 
zaman zaman belirleyici 
olabiliyor" dedi.

Son yıllarda global 
likidite şartları ve düşük 
emtia fiyatlarının Türkiye 
için nispeten destekleyici 
olduğunu aktaran 
Çetinkaya, buna rağmen 
zayıf küresel talebin, 
ihracat ve iktisadi faaliyeti 
sınırlamaya devam ettiğini 
kaydetti.

TÜRKIYE OLUMLU 
AYRIŞACAK
Çetinkaya, zayıf küresel 

talebin yakın dönemlerde 
jeopolitik şoklarla 
birleşince iktisadi faaliyette 
bir miktar yavaşlamanın 
ortaya çıktığına işaret 
ederek, şu görüşleri dile 
getirdi:

"Özellikle son aylarda 
turizm gelirlerindeki düşüş 
ve 15 Temmuz’da yaşanan 
olayların etkisi kısa vadede 
ekonomide bir ivme 
kaybını da beraberinde 
getirdi. Bununla birlikte, 
ilgili otoritelerin verdiği 
güçlü ve koordineli 
politika tepkisinin bir 
yansıması sonucu alınan 
teşvik ve tedbirlerin de 
katkısıyla, yavaşlamanın 
geçici olmasını ve Türkiye 
ekonomisinin sağlam 
temellerinin de desteğiyle 
son çeyrekten itibaren 
toparlanmanın başlamasını 
bekliyoruz. Avrupa Birliği 
talebinin göreli olarak 
güçlü olmasının da bu 
süreci destekleyeceğini 
değerlendirmekteyiz. 
Nitekim yakın dönemde 
açıklanan öncü veriler 
sanayi üretiminde 
Temmuz ayında gözlenen 
gerilemenin büyük ölçüde 
geçici olacağına işaret 
ediyor.

Kuşkusuz kısa vadeli 

eğilimlerin ötesinde, orta ve 
uzun vadede ekonominin 
büyüme potansiyelini 
etkileyen unsurlar son 
derece önemli. Bu açıdan 
bakıldığında da ülkemizin 
olumlu ayrışacağını 
düşünüyoruz. Türkiye’nin 
demografik yapısı, 
güçlü girişimci tabanı ve 
stratejik konumu orta ve 
uzun vadede potansiyel 
büyümeyi destekler 
nitelikte.

Bunun yanı sıra basiretli 
maliye politikası, sağlam 
bankacılık sistemi ve risk 
odaklı bir para politikası 
çerçevesi de şoklara karşı 
önemli bir direnç sağlıyor. 
Son dönemde verimlilik, 
rekabet gücü ve tasarruf 
artışını destekleyecek 
düzenlemelerle bu 
sağlam yapının daha 
da güçlendirilmesi 
amaçlanıyor."

FINANSAL KOŞULLAR 
HALEN SIKI
MB Başkanı Çetinkaya, 

bu gelişmeler çerçevesinde, 
Merkez Bankası olarak fiyat 
istikrarı hedefine ulaşmak 
için enflasyon risklerine 
dikkat ederek ekonomik 
dengeleme sürecini de 
gözettiklerini belirterek, 

bu doğrultuda, son aylarda 
para politikasının etkinliğini 
de artırmak amacıyla 
sadeleşme sürecine devam 
ettiklerini söyledi.

Ekonomide 
yaşanan ivme kaybı ve 
çekirdek enflasyondaki 
kısmi iyileşmenin 
sadeleşmeyi koridorun 
üst bandını indirerek 
gerçekleştirmelerine 
para politikası açısından 
olanak tanıdığını ifade 
eden Çetinkaya, "Bununla 
birlikte, para politikasının 
çizdiği çerçevenin ve faiz 
oranlarının genel parasal 
ve finansal koşulların 
bileşenlerinden sadece 
bir tanesi olduğunu tekrar 
vurgulamak gerekiyor. 
Gelinen nokta itibarıyla 
finansal koşulların 
halen sıkı olduğunu 
değerlendiriyoruz. En 
son yayımladığımız karar 
metninde de bunu açıkça 
belirttik" diye konuştu.

Çetinkaya, mevcut 
konjonktürde para 
politikası kararlarının 
sağlıklı bir şekilde 
değerlendirilebilmesi 
açısından bu hususun 
doğru anlaşılmasının önem 
taşıdığını da sözlerine 
ekledi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı, 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkan Yardımcısı 
Ender Yorgancılar, Torbalı 
Ticaret Odası’nın ev 
sahipliğinde düzenlenen  
'Yeni Teşvik Paketi, 
İzmir Ekonomisi ve 
Sanayicinin Sorunları'  
konulu toplantıda konuştu. 
Yorgancılar, “İzmir, 
dünyada yatırım yapılabilir 
kentler arasında en üst 
sıralarda yer alıyor. Net 
cari açık vermeyen bir 
şehiriz. İzmir zengin olursa 
Anadolu zengin olur, 
Anadolu'nun zenginliği de 
Türkiye'nin zengin olması 
demektir" diye konuştu.

Torbalı Ticaret Odası, 
'Yeni Teşvik Paketi, İzmir 
Ekonomisi ve Sanayicinin 
Sorunları' konulu bir 
toplantı gerçekleştirdi. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Başkanı ve TOBB 

Başka n Yardımcısı Ender 
Yorgancılar'ın da katıldığı 
toplantı Metropolis Otel'de 
gerçekleştirildi. Torbalı 
Ticaret Odası Başkanı 
Abdulvahap Olgun, Meclis 
Başkanı Erkan Aksoy ve 
oda yöneticilerinin tam 
kadro yer aldığı toplantıya 
ilçedeki sanayiciler 
yoğun katılım gösterdi. 
15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında ülke 
ekonomisini değerlendiren 
Ender Yorgancılar, 
teşvik paketi hakkında 
açıklamalarda bulunurken  
"İzmir'in avantajlarını 
biliyor muyuz?" konulu 
sunum gerçekleştirdi.

MORAL VE GÜVEN 
ORTAMI
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı olarak birçok şehir 
ve ilçenin ticaret odasını 
gezdiğini kaydeden Ender 
Yorgancılar, 15 Temmuz 
ve birçok terör olayları 

sonrasında ülke imajını 
düzelteceklerini, moral ve 
güven ortamını sağlamaya 
odaklanılması gerektiğini 
belirtti. İzmir’in özel 
konumu sayesinde 1.5 
milyar insana ulaşmaya 
imkan sağladığını kaydeden 
Yorgancılar. "Dünyanın 
en büyük firmaları hep 
İzmir'de. Peki, bunlar neden 
burada üretim merkezlerini 
kuruyor? Adamlar personel 
de buluyor. Personellerini 
kendileri eğitiyorlar. Biz 
de bunu başarabiliriz. 
İzmir 8.3 milyar dolarlık 
ihracat, 8.8 milyar dolarlık 
ithalat rakamlarına sahip. 
Net cari açık vermeyen 
bir şehir. Nasıl bir model 
olduğumuzu herkese 
göstermeliyiz. Amacımız 
İzmir'in zengin olması 
değil, İzmir'le birlikte 
Anadolu ve Türkiye'nin 
zengin olmasıdır.  İzmir, en 
ucuz üretim yapılacak şehir. 
İzmir, dünyada en hızlı 

EBSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yorgancı-
lar, “İzmir, dünyada 
yatırım yapılabilir 
kentler arasında 
en üst sıralarda yer 
alıyor” dedi. 

İzmir zengin olursa
Türkiye zengin olur
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büyüyen ikinci metropol 
şehir ve aynı zamanda 
yatırım yapılabilecek en 
uygun şehirlerden bir 
tanesi. 

Bunu ben 
söylemiyorum, yurt 
dışındaki kuruluşlar 
söylüyor" dedi. 

GÜÇLÜ EKONOMI 
GEREKIYOR
Torbalı Ticaret Odası 

Başkanı Abdulvahap Olgun 
ise, 15 Temmuz darbe 
girişimi, terör olayları 
ve komşu ülkelerdeki 
iç savaşlara rağmen 
Türkiye'nin dimdik ayakta 

olduğunu söyledi. Olgun, 
"Bu sürecin emniyet sibobu 
iş âlemidir Bu dönemden 
güçlenerek çıkacağız. 
Milletimiz kendisinde bu 
şuurun, inancın olduğunu 
15 Temmuz'da gösterdi. 
Ekonomik kriz çıkarmak 
isteyenler hüsrana 

uğrayacak. Ekonomimiz 
güçlü olursa sıkıntıların 
üstesinden rahatlıkla 
geliriz" dedi.

YORGANCILAR’A 
TEŞEKKÜR
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar’ın 
desteği ile bugüne kadar 
Torbalı olarak başta katı 
atık bedeli, atık deşarj 
sorunu, imar sorunu ve 
çöp tesisi sorunu gibi 
birçok sorunu çözümüne 
katkı koyduklarını ifade 
eden Olgun, "Ender Bey 
hep yanımızda oldu ve 
sorunlarımızın çözümünde 
yoğun mesai harcadı. 
Kendisine konularımızın 
takibi ve çözümü için 
verdiği destek için teşekkür 
ediyoruz. Kapasite raporu 
talep eden sanayici 
üyelerimizin bu talepleriyle 
ilgili konuyu da birlikte 
çözeceğimize inanıyorum" 
diye konuştu.

Dünyada en 
hızlı büyüyen 

2’inci metropol 
şehir

Uzay 
ve 

havacılıkta 
Doğu Avrupa ve 
Orta Asya’da en 
rekabetçi 1’inci 

şehir

Kimya 
ve enerjide 

Doğu Avrupa 
ve Orta Asya’da 

en rekabetçi 
3’üncü şehir

25 
trilyon 

dolar GSMH 
ile 8 milyar dolar 
ticaret hacmine 

ulaşılabilirlik
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanvekili 

İbrahim Gökçüoğlu, son 
teşvik paketiyle 33 sek-
törde orta ve ileri tekno-
loji üretimi için yapılacak 
yatırımlara 4. Bölge teşviği 
verileceğini belirterek 
teşviklerin yeni yatırımların 
önünü açacağını söyledi. 
Gökçüoğlu, “Tarımı, sana-
yisi, ticareti, turizmi, insanı, 
yaşam tarzı ve modern gü-
len yüzü ile yaşanacak şehir 
İzmir, gelişim atağında. Son 
düzenlemelerin ardından 
kentteki serbest bölgelerin 
başarısı da dikkate alınarak 
İzmir,  serbest şehir statüsü-

ne kavuşturulmalıdır” dedi.
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Meslek Komiteleri 
Ortak Toplantısı, Sos-
yal Güvenlik Kurumu 
İzmir İl Müdürü Ekrem 
Gülcemal’in de katılımıyla 
gerçekleştirildi. Ege Böl-
gesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanvekili İbra-
him Gökçüoğlu, büyüme 
rakamlarının yüzde 5 ve 
üzerine çıkarılmasının öne-
mine değinerek, geçtiğimiz 
günlerde açıklanan Orta Va-
deli Programı (OVP) değer-
lendirdi. Gökçüoğlu, OVP 
ile istikrarlı ve kapsayıcı 
nitelikli büyümeyi artırarak 
enflasyonu düşürmenin yanı 

sıra cari açıktaki azalma 
eğilimini koruma ve eko-
nominin rekabet gücünü, 
istihdam ve verimlilik sevi-
yesini artırarak mali disiplin 
kalitesindeki artışa paralel 
kamu maliyesinin güçlen-
dirilmesinin amaçlandığını 
kaydetti. Gökçüoğlu, vergi 
ve SGK borçlarının yeniden 
yapılandırılması ile varlık 
barışı kararlarının ardın-
dan gündeme gelen teşvik 
kararlarının yeni yatırım ve 
istihdam olanakları açısın-
dan İzmir’e önemli artılar 
getireceğine dikkat çekti. 

SERBEST ŞEHIR 
STATÜSÜ
33 sektörde orta ve ileri 

teknoloji üretimi yapılacak 
yatırımlara bölgesine bakıl-
maksızın 4. Bölge teşviği 
verileceğinin açıklandığı-
nı hatırlatan Gökçüoğlu, 
“İzmir Kalkınma Ajansı 
verilerine göre kentimiz, ül-
kemizin en ucuz sanayi şeh-
ri.  İzmir- İstanbul otoyolu,  
İzmir- Ankara hızlı tren 
projeleri, tamamlandığında 
dünyanın 10’uncu büyük 
limanı olacak Çandarlı, 
Türkiye’nin ikinci büyük 
konteyner taşıma kapasite-
sine sahip Alsancak Limanı 
ile kruvaziyer ve yeni yat 
limanı projeleri, 13 orga-
nize sanayi bölgesi dikkate 
alındığında İzmir’in büyük 
bir gelişim atağında olduğu 
görülüyor. Yeni teşvikler 
bu gelişimi hızlandıracak-
tır” dedi. İzmir’in liman, 
ihracat ve sanayi potansiye-
li dikkate alınıp dünyanın 
başarılı örneklerinde olduğu 
gibi deniz bağlantılı serbest 
bölgeler kurulması gerekti-
ğini vurgulayan Gökçüoğlu, 
“ESBAŞ ve İZBAŞ’ın 
başarısı dikkate alınarak 
kentimize serbest şehir 
statüsü verilmelidir” diye 
konuştu.

YAPILANDIRMADAN 
YARARLANIN
SGK İzmir İl Müdürü 

Ekrem Gülcemal de, yeni 
6728 Sayılı Torba Ka-
nun ile SGK borçlarının 
yeniden yapılandırılması 
hakkındaki düzenlemeler 
hakkında sanayicilere bilgi 
verdi. Gülcemal, yeniden 
yapılandırma düzenleme-
sinden yararlanmak isteyen 
işadamlarına zaman kay-
betmeden başvurmaları için 
çağrıda bulundu. 

İzmir, gelişim atağında
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO), 19 
Ağustos’ta yürürlüğe 

giren alacakların yapılan-
dırılmasına ilişkin olarak 
bilgilendirme semineri 
düzenledi.

İzmir Vergi Dairesi 
Başkanlığı işbirliğinde 
gerçekleştirilen seminerin 
açılış konuşmasını yapan 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, iş dün-
yasının son dönemde gerek 
yurt içi gerekse küresel 
ekonomik gelişmelerden 
olumsuz yönde etkilendi-
ğini belirtti. KOBİ’lerin bu 
daralmada en çok etkilenen 
kesim olduğunu söyleyen 
Yorgancılar, hükümetin 
böyle bir süreçte proaktif 
adımlar atarak önemli bir 
eylem planını harekete 
geçirdiğini ifade etti. 

Ender Yorgancılar, şun-
ları söyledi: “23.08.2016 
tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması 
ile ekonominin en önemli 
aktörü olan KOBİ’lerimiz-
den vatandaşlarımıza kadar 
geniş bir kesim yararlana-
bilmektedir. Ekonomideki 
mekanizmaların işlerliğini 
yitirmemesi adına bu hamle 
önemli olup, üyelerimizin 
de en doğru şekilde fayda-
lanmasını ümit ediyoruz. 
Söz konusu yapılandır-
ma ile borçluların borç 
yükünün azaltılarak taksitle 
ödeme imkanı getirilmesi, 
ihtilafların sulh yoluyla 
çözülmesi, vergi ödeme-
lerine çeşitli esneklikler 

getirilmesi, işletmelerin 
kayıtlı ekonomiye geçişle-
rinin teşvik edilmesi, çeşitli 
varlıkların milli ekonomiye 
kazandırılması gibi hususlar 
ekonomiye de hareket 
kazandıracaktır.”

ENGIN: BIR AF DAHA 
OLMAYACAK
İzmir Vergi Dairesi Baş-

kanı Müdürü Rıfat Engin, 
“Bugüne kadar bilinen af 
kanunlarının belki de en 
kapsamlısını yürürlüğe koy-
duk. Biz geçtiğimiz aftan 
sonra ‘bir daha af olmaya-
cak, bundan sonra herkes 
tedbirli davransın’ demiştik. 
Ama milletimiz 15 Tem-
muz saldırısını yaşadı. Biz 
bu süreçte vatandaşlarımı-
zın sıkıntılarını gidermek 
için, devam eden itilaflar 
son bulsun, devletimizin 
kasasına alacaklar hızlı bir 
şekilde girsin, devlet ve 

millet olarak faaliyetleri-
nize devam edelim diye 
böyle bir çalışma yaptık Biz 
bu konuda tüm İzmirlilere 
hizmet vermeye hazırız" 
diye konuştu.

İzmir Vergi Dairesi Tah-
silat Müdürü Emine Çetin 
de borçları yapılandırmaya 
ilişkin sunum gerçekleş-
tirdi. Çetin, sunumunun 
ardından sanayicilerin dü-
zenleme ile ilgili sorularını 
yanıtladı.

ASIL ALACAKTAN 
VAZGEÇILMIYOR
30 Haziran 2016 itiba-

rıyla ödenmemiş olan vergi, 
prim borçlarına, gümrük 
vergi borçlarına 18 aya 
kadar yeniden yapılandırma 
getiren yasa kapsamında 90 
milyar TL'lik vergi alacağı-
nın yeniden yapılandırılma-
sını öngören düzenlemeden 
5 milyona yakın mükellefin 

yararlanması bekleniyor. 
Sosyal güvenlik primlerin-
de ise yaklaşık 72 milyar 
liralık tutarın yapılandırıl-
ması öngörülürken, vergi ve 
prim olarak toplamda yak-
laşık 162 milyar TL'lik tutar 
yeniden yapılandırılacak. 
Trafik, askerlik, nüfus, se-
çim, karayolu geçiş ücreti, 
RTÜK idari para cezaları, 
YURT-KUR öğrenim ve 
katkı kredisi alacakları, 
SGK ve belediyelerin ala-
caklarının da dahil olduğu 
yapılandırmalar, 30 Haziran 
da dahil, bu tarihten önceki 
dönemi kapsayacak.

Kesinleşmiş kamu 
alacakların asıl tutarlarının 
tahsilinden vazgeçilmeye-
cek. Bu asıllara uygulanan 
gecikme faizi, gecikme 
zammı ve gecikme cezası 
yerine yurt içi ÜFE esas 
alınarak belirlenecek tutar 
ödenecek.

EBSO’da alacakların 
yapılandırılması semineri

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 
yapılandırma 
ile borçluların 
yükünün azaltılarak 
taksitle ödeme 
imkanı getirilmesi, 
işletmelerin 
kayıtlı ekonomiye 
geçişlerinin teşvik 
edilmesinin 
ekonomiye 
de hareket 
kazandıracağını 
söyledi.
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213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mülga 370 inci maddesi 6728 sayılı yasayla 
canlandırılmış, “İzaha davet” başlığı altında 
yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme 
ile amaçlanan mükelleflerin vergiye gönüllü 
uyumun artırılmasıdır. İzaha davetteki temel 
amaç, idarenin verginin ziyaa uğramış 
olabileceğini harici karinelerle tespit ettiği 
hallerde, haklarında vergi incelemesine 
veya takdir işlemlerine başlanılmamış 
mükelleflerden yetkili merciler tarafından 
izahat talep edilmesidir. 

 Yapılan düzenlemeyle, verginin 
ziyaa uğramış olabileceğine yönelik bir ön 
tespit bulunması durumunda mükelleflerin 
izaha davet edilebilmesi ve vergiyi ziyaa 
uğrattığını kabul edip madde kapsamında 
beyanname vererek tahakkuk eden vergiler 
ile “izahat zammını” süresinde ödeyen 
mükelleflere, vergi ziyaı cezasının yüzde 20 
oranında kesilmesi öngörülmektedir. 

 İzaha davet edilen mükelleflerce yapılan izahat 
sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece 
anlaşılması halinde söz konusu tespitle ilgili olarak 

mükellefler, vergi incelemesine tabi 
tutulmayacak ve takdir komisyonuna sevk 
edilmeyecektir. Söz konusu izaha davet 
bir kısım hukuki süreçlerden geçmekte ve 
hukuki sonuçlar doğurmaktadır. 

1- VERGI ZIYAINA SEBEBIYET 
VERILDIĞININ ELDE EDILECEĞI 
VERILER 
l Tapu daireleri ve bankalardan elde 

edilen bilgilerin karşılaştırılması. 
l Form BA ve Form BS’lerde yer 

alan bilgilerin karşılaştırılması neticesinde 
mükelleflerin izaha davet edilmesi. 

l Yapılan risk analizleri sonucunda 
mükelleflerin izaha davet edilmesi.

l Yapılan risk analiz çalışmaları 
sonucunda, mükelleflerce vergi dairelerine 
verilen dönem sonu bilançosunda 
“Ortaklardan Alacaklar” hesabında bakiye 

bulunmakla birlikte aynı döneme ilişkin gelir tablosunda 
faiz geliri beyan etmediği anlaşılan mükelleflerin tespit 
edilmesi. 

l Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

İzaha davetle mükellefler 
artık cezalandırılmayacak

Prof. Dr. Keramettin Tezcan
Mali Hukuk Öğretim Üyesi

EBSO Fahri Danışmanı

Mükellefin yapacağı izahatı ispatlamak üzere başta defter ve belgeler olmak üzere 
Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesi kapsamında her türlü delili yazılı izahatın eki olarak 

sunması gerekmektedir. Söz konusu değişiklik, mükelelflerin gönüllü uyumunda süprizlerle 
karşılaşmayan önemli bir uygulama olarak gelecek günlerde karşımıza çıkacaktır.
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kullanılındığının tespiti durumunda. 

2- IZAHA DAVET IÇIN GEREKLI ÖN 
TESPIT VE HUKUKI SONUÇLARI 
İzaha davet için öncelikle ön tespit gerekmektedir. 

Vergi incelemesi yapmaya ve/veya mükellefler veya 
mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel 
kişilerden bilgi toplamaya yetkili kılınanlar tarafından 
doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu 
veya verilerin “İzah Değerlendirme Komisyonuna” intikal 
ettirilmesi neticesinde, mezkûr Komisyon tarafından 
verginin ziyaa uğramış olabileceği ve mükellefin izaha 
davet edilebileceği yönünde yapılan tespit sonucunda, 
izahat tespit komsyonu izaha daveti yapacak ve kendisine 
yapılan izahatı değerlendirmeye tabi tutarak izahın konusu 
ile ilgili nihai karar verecektir.  

İzahatın yeterli bulunmaması: Haklarında yapılan 
ön tespite ilişkin olarak, izaha davet yazısında yer verilen 
ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte 
vergi ziyaına neden olunduğu yönünde mükelleflerce 
izahatta bulunulması durumunda, yazılı izahatın yapıldığı 
tarihten itibaren 15 gün içerisinde hiç verilmemiş olan 
vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış 
yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, 
ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin 
geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanun’un 
51’inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak 
gecikme zammı oranında bir zamla ödenmesi şartlarıyla 
vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden yüzde 
20 oranında kesilecektir. Söz konusu kesilen ceza uzlaşma 
kapsamındadır.

Yapılan izahatın yeterli bulunması: Haklarında 
yapılan ön tespite ilişkin vergi ziyaına neden olunmadığı 
yönünde mükellefçe yazılı izahatta bulunulması 
üzerine, mükellefin izahatının komisyonca yeterli 
bulunması ve beyanname verilmesini gerektirir bir 

durumun olmadığının değerlendirilmesi durumunda, 
mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak 
vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi 
yapılmaz. 

3. IZAHA  DAVETIN YAPILMAYACAĞI DURUMLAR
l Kanunun 359’uncu maddesinde yer alan fiillerle 

verginin ziyaa uğratılmış olabileceği hallerde izaha davet 
hükümleri uygulanmayacaktır.

l Bununla birlikte sahte veya muhteviyatı itibarıyla 
yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine 
dair vergi inceleme yetkisini haiz kişilerce düzenlenen 
raporlara istinaden yapılan ön tespitlerde, kullanılan 
sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; 
vergiler hariç, her bir belge itibarıyla 50 bin Türk Lirası’nı 
geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve 
hizmet alışlarının yüzde 5’ini aşmaması. 

l Yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler 
hakkında, tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış 
olması. 

l Davet konusu ön tespitle ilgili olarak Vergi Usul 
Kanunu’nun 371’inci maddesinde yer alan pişmanlık 
hükümlerinden yararlanılamayacaktır. 

SONUÇ: İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden 
itibaren 15 günlük süre içerisinde yazılı izahatta 
bulunulmaması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci 
maddesinde yer alan indirimli ceza uygulamasından 
yararlanılamayacağı ve mükellefin incelemeye ya da 
takdire sevk edilebilecektir. Mükellefin yapacağı izahatı 
ispatlamak üzere başta defter ve belgeler olmak üzere 
Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesi kapsamında her türlü 
delili yazılı izahatın eki olarak sunması gerekmektedir. 
Söz konusu değişiklik, mükelelflerin gönüllü uyumunda 
süprizlerle karşılaşmayan önemli bir uygulama olarak 
gelecek günlerde karşımıza çıkacaktır.
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Türkiye’nin 
Avrupa’da birinci, 
dünyada ise üçüncü 

olduğu iş kazalarına özel 
sektör de çözüm arıyor. 

İzmir Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (İZSİAD), bu 
amaçla İzmir’de 3 yıldan 
bu yana düzenlediği dev 
zirveyle kamu ve özel sek-

tör kuruluşlarını biraraya 
getirdi.

KÜÇÜKKURT: 
KRAL ÇIPLAK
Bayraklı’daki Tepe-

kule Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen İzmir İş Sağlığı 
ve Güvenliği Zirvesi’nin 
açılışında konuşan İZSİAD 
Başkanı Hasan Küçükkurt, 
Türkiye’nin iş sağlığı ve 
güvenliği noktasında içler 
acısı bir durumda olduğunu 
söyledi. Kurumsal firma-
larda koruyucu ve önleyici 
önlemlerin büyük oranda 
alındığını ama küçük işlet-
melerde alınması gereken 
çok yol olduğunu aktardı. 
Küçükkurt, “Biz burada 
kral çıplak diyoruz. Çünkü 
ülkemiz iş kazalarında 
dünya üçüncüsü ve Avrupa 
birincisi konumunda. Son 
10 yılda 15 bin kişi kazalar-
da yaşamını yitirdi. Ayrıca 
kaza geçiren her 4 kişiden 
biri de sakat kaldı. Fakat bu 
iş kazalarının sadece 10’da 
biri iş kazası olarak SGK 
kayıtlarına geçiyor. Evlat-
ları babasız, eşleri kocasız 
bırakan bu canlar, yasalara 

yönetmeliklere rağmen 
firmaların yasal yükümlü-
lüklerini yerine getirmeme-
sinden kaybediliyor. Yasal 
zorunluluğa rağmen 700 
bin şirketten 500 bininde 
hala İSG uzmanı bulun-
muyor. Bu zirve ile her 
gün kaybettiğimiz canları 
kurtarmayı amaçlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

ESEN: CANIN 
MALIYETI OLMAZ
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası (EBSO) Meclis 
Başkanı Salih Esen, yasal 
düzenlemelere rağmen 
iş kazalarının halen 
Türkiye’nin en önemli 
gündem maddesi olduğunu 
ve bu açıdan kara listenin 
en başında yer aldığını 
kaydetti. Esen, “Kanunlar 
iş kazalarının yüzde 98’ini, 
meslek hastalıklarının yüz-
de 100’ünü önlemeyi amaç-
lıyor. Azalması gereken iş 
kazaları bu yılın 9 ayında 
yüzde 8 arttı. Güncel veriler 
itibariyle iş kazalarında hala 
üst sıralarda olmamız ya 
teorik bilgide sorun ya da 
uygulama hatası olduğunu 

Gündemimiz iş sağlığı ve güvenliği

Salih
Esen
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gösteriyor” dedi.
Salih Esen konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Bu noktayı 
çözmeliyiz. Artışlarda işçi-
işveren ikilisinden sadece 
tek tarafı itham etmek en 
büyük haksızlıktır. Devleti-
miz denetimleri yapsa da is-
tenen sonuçları alamıyoruz. 
İşverenlerin bir kesimi iş 
güvenliği önlemlerini ma-
liyet olarak görmekte. Bu 
yanlıştır ve insan hayatının 
maliyeti olamaz. Çalışan 
açısından baktığımızda ise, 
kurallara uymak kesinlikle 
bir gereklilik olmalıdır. 
İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda işveren gerekli 
bütün yasal sorumlulukları-
nı yerine getirdikten sonra, 
kişisel koruyucu ekipmanı/
aleti kullanmayarak yüküm-
lülüklerini yerine getirme-
yen çalışanın iş kazalarında 
işverenle beraber ortak 
sorumlu olması gerek-
mektedir. Bareti, kemeri 
takmayan bir çalışanın 
yaptığı kazadan işverenin 
sorumlu tutulması çok da 
adil olmamaktadır.”

Kamuoyunda iş 
kazalarının en çok sana-
yide olduğu yönünde algı 
yaratıldığını belirten Esen, 
sektörel dağılıma bakıl-
dığında inşaat, tarım ve 
lojistik sektörlerinin öne 
çıktığına dikkat çekti.

İşçi ve işverenin et 
ile tırnak gibi olduğunu 
vurgulayan Esen, “Sanayi 
4.0’a hazırlanmak zorunda 
olduğumuz ve ülkemizin 
ekonomik anlamda çıkışını 
bu noktada gördüğümüze 
göre iki tarafın birbirine 
inanması, dayanması kadar 
doğru bir şey yoktur. Bu 
nedenledir ki, gelin hep 
beraber kurallara uyalım. 
Uyulmasını sağlayalım. 
Birbirimizi anlamaya çalı-
şalım. Birbirimizin hakkına 

tecavüz etmeyelim. İşçileri-
miz olmazsa, fabrikalarımız 
da olmaz. Biz bunun çok iyi 
farkındayız. Ancak, işvereni 
işçi düşmanı gibi görmek 
de hiçbir sorunu çözmez. 
Zaten çözmemektedir de. 
Gerektiğinde daha az ka-
zanmayı göze alarak, daha 
mutlu ve sağlıklı bir ekiple 
çalışmak mutlak öncelik-
lerimiz arasında olmalıdır” 
diye konuştu.

KOCAOĞLU: EĞITIM 
ÇOK ÖNEMLI
İzmir Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Aziz Koca-
oğlu ise, eğitimin iş salığı 
ve güvenliği konusunda 
çok önemli bir yere sahip 
olduğunu aktardı. Kocaoğlu 
şunları söyledi: “Eğer işçiyi 
eğitmezseniz siz istediğiniz 
kadar koruyucu önlemi alın 
ama işçi kullanmaz. İşveren 
de bu kişiyi uyarır yapma-
ması halinde işten çıkarınca 
da haksızlığa uğrayabiliyor. 
Zira, bir dönem işveren 
düşmanlığı ciddi şekilde 
pompalanmıştı. Ama şunu 
unutmayın ki, İşveren 
yoksa işçi de olmaz. Onun 
için el ele verip kaliteli ürün 
ve katma değerli üretimi 
birlikte yapmalıyız.”

Kocaoğlu 12 yıldır bele-
diye başkanlığı yaptığını da 
hatırlatarak, “Bu 12 yıllık 
görev süremde hayalim 
çalışanların performans 
ölçümüydü. Yani her işçinin 
performansını ölçeceksin ve 
ücretinden terfisine kadar 
buna göre değerlendirecek-
sin. İşte böyle bir sistem 
olursa o zaman koruyucu 
tedbirlerin uygulatılması 
daha kolaylaşır” dedi.

Açılış töreni öncesi; 
CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Çetin Osman Budak, 

İzmir İş Sağlığı 
ve Güvenliği 
Zirvesi’nde, ülke 
genelinde günde 
ortalama 20 
çalışanın hayatını 
kaybettiği iş 
kazaları ve meslek 
hastalıklarına çözüm 
arandı. 
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Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila, TÜRKONFED 
Başkanı Tarkan Kadoğlu, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 
Başkanı Şuayip Er, İŞKUR 
İzmir Bölge Müdürü Kadri 
Kabak ve Türk İş Ege Bölge 
Temsilcisi Süleyman Yıldı-
rım da, konuşmalarında iş 
sağlığı ve güvenliği tedbir-
lerinin alınması gerekliliğini 
vurguladı.

Konuşmaların ardından 
protokol heyeti, Zirve’nin 
açılış kurdelesini keserek iş 
sağlığı ve güvenliği veren 

firmaların stantlarını gezdi. 
Öğrenciler de ilkyardım 
müdahaleleri hakkında 
bilgilendirildi.

ÇIÇEKÇI OTURUM 
YÖNETTI
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi, Yerli ve yabancı 
dev firmaların yöneticile-
rinin ve İSG uzmanlarının 
katılımıyla iyi ve örnek İSG 
uygulamalarının aktarıldığı 
İzmir İş Sağlığı ve Gü-
venliği Zirvesi’nin önemli 

bölümlerinden meslek has-
talıkları oturumunu yönetti. 
Dr. Ümit Erkol, Dr. Hülya 
Pirinççi ile Dr. Rüstem 
Uçar’ın meslek hastalıkla-
rına ilişkin yasal mevzuat, 
sağlıklı çalışma ortamı için 
işçi ve işveren açısından 
alınması gereken önlemleri 
tartıştığı oturumda, meslek 
hastalıklarına bağlı ölüm-
lerin iş kazalarından 6 kat 
fazla olduğunu hatırlatan 
Çiçekçi, EBSO’nun da 
üyelerini bilgilendirmek 
amacıyla İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu başta olmak 

üzere çalışma hayatına 
ilişkin konular hakkında bir-
çok etkinlik düzenlediğini 
hatırlattı. Erdoğan Çiçekçi, 
“Gerek işyerlerimizin ve 
çalışanlarımızın huzur ve 
güvenliğinin sağlanması, 
gerek ülke ekonomimizin iş 
kazaları ve meslek hasta-
lıkları dolayısıyla taşıdığı 
yükten kurtulabilmesi ama-
cıyla söz konusu mevzuatın 
uygulanması ve bu kültürün 
yerleştirilmesi açısından 
ciddi sorumluluklar taşıdığı-
mızın farkındayız” ifadele-
rini kullandı.

Dünyada sadece 
sayılı firmala-
rın ürettiği ve 

ülkemize ithal edilen Tam 
Otomatik Hizmet Oto-
matları, İzmir merkezli 
Elektral A.Ş. tarafından 
artık Türkiye’de üretilme-
ye başlandı.

İzmir Atatürk Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren ve satış 
otomatları ile elektronik 
güvenlik ekipmanları 
üreten Elektral A.Ş.’nin 
“dışa bağımlılığa son” slo-
ganıyla iş ve işçi güvenliği 
otomatları ile ülkemizde 
kanayan yara olan iş 
kazalarına karşı da önlem 
alınmış olacak.

Elektral A.Ş. Başkan 
Yardımcısı ve Ege Böl-
gesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi Dr. Erdem Dinçsoy; 
bu konuda üretim yapan 
Türkiye’de ilk ve tek firma 
olduklarını belirterek, 
“Türkiye’nin iş kazaların-

da Avrupa birinciliğini iş 
güvenliği otomatlarıyla 
en alt seviyeye indirmeye 
yardımcı olacağız” dedi.

ENDÜSTRI 4.0’IN BIR 
HALKASI OLACAĞIZ
Elektral’ın ürettiği iş 

ve işçi güvenliği otomat-
ları, fabrikalardaki teknik 
personele kullanacakları 
kişisel koruyucu donanım 
malzemelerini fabrika 
kartlarıyla alabilme imka-
nı sağlıyor. Ethernet ya da 
GPRS ile haberleşen oto-
matlar ayrıca limitleme ve 
raporlama da yapabiliyor.

Aynı zamanda A sınıfı 
iş güvenliği uzmanı da 
olan Dr. Erdem Dinç-
soy, üretim sektöründe-
ki önemli endüstriyel 
devrimlere bir Türk 
firmasının da katkı sağ-
layacak olmasının altını 
çizerek “Endüstri 4.0 ile 
dünyanın ileri devletleri 
birbiri ile yarışıyor, biz 

de Türkiye’de faaliyet 
gösteren ileri teknoloji 
üretim firması olarak bu 
zincirde önemli bir halka 
olmak istiyoruz. Biz 40 
yıldır, intensif mühendis-
lik ve Ar-Ge kadromuz 
ile bölgemizin en eski ve 
en yüksek birim kilogram 
değere sahip ihracatını 

yapan firmasıyız. Hede-
fimiz, ülke hedeflerimize 
ulaşabilme adına, her 
zaman en kaliteliyi en 
ekonomik imal edip, 
insanlığa faydalı, doğaya 
dost cihazlar üretmek, 
ihraç etmek, ülkemize 
katma değer yaratmaktır” 
diye konuştu.

Fabrikalarda iş güvenliğine 
yüksek teknolojili çözüm
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Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik 
Bakanlığı’nın iş ka-

zaları ve meslek hastalıkları 
nedeniyle her yıl yaşanan 
can ve mal kayıplarını en 
aza düşürmek amacıyla 
hayata geçirdiği Teks-
til, Deri, Mobilya, Gıda 
Ürünleri ve İçecek İmalatı 
ve Kimya Ürünleri İmalatı 
Sektörlerinde İşyerlerinde 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
İyileştirilmesi Projesi (İS-
GİP), Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıyla 
tanıtıldı. Deri ve Kimya 
sektörleri için İzmir pilot il 
olarak seçildiği projede, 2 
sektörden seçilen 5’er işlet-
mede uygulamalar kapsa-
mında firmaların iş sağlığı 
ve güvenliği uzmanlarıyla 
metal, maden, inşaat sektör-
lerine yönelik projede elde 
edilen 3T risk değerlendir-
me metodu sektöre uyar-
lanarak paylaşılacak. Yurt 
çapına e-öğrenme portalıyla 
yaygınlaştırılacak. İşletme-
lerde iş sağlığı ve güvenli-
ğini tehdit eden risklerin ve 
alınması gereken tedbirlerin 

tespit edileceği; acil durum 
planlarının hazırlanması ve 
işletmeler için iş sağlığı ve 
güvenliği yönetim sistemi 
oluşturulması konusunda 
yol gösterilecek.

Toplantının açılış 
konuşmasını yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Ateş Demirkalkan, “İş 
sağlığı ve güvenliği çalışma 
hayatımızın önemli konu 
başlıklarından birisi haline 
geldi. Bu gerçeği dikkate 
alan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, can 
ve mal kayıplarını en aza 
düşürmek için iş sağlığı 
ve güvenliğine yönelik 
tedbirleri artırmak amacıyla 
bu projeyi hayata geçirdi. 
Bizler sanayiciler olarak, 
gerek işyerlerimizin ve 
çalışanlarımızın huzur ve 
güvenliğinin sağlanması, 
gerek ülke ekonomimi-
zin iş kazaları ve meslek 
hastalıkları dolayısıyla 
taşıdığı yükten kurtulabil-
mesi amacıyla söz konusu 
mevzuatın uygulanması ve 
bu kültürün yerleştirilmesi 
açısından ciddi sorumluluk-
lar taşıdığımızın farkında-

yız. Bu toplantının da yine 
Bakanlığımız ve Odamızın 
işbirliğinde düzenlenmesi 
bizleri ayrıca memnun 
etmektedir. Çünkü sorun-
ların çözümünde işbirliği 
çok büyük önem taşıdığına 
inanmaktayız” dedi.

CEZA YERINE YOL 
GÖSTERICILIK
ÇSGB Proje Koordi-

natör Yardımcısı Nihat 
Eğri, iş sağlığı ve güven-
liği alanında yürüttükleri 
çalışmaların sonuçlarını 
sahada görebildiklerini 
anlattı. Çalışma Bakanlığı 
denildiğinde işverenlerin 
olumsuz düşündüğünü 
belirten Eğri, “Şuna emin 
olabilirsiniz ki, bu proje 
ile yapacağımız çalışmada 
yol gösterici kimliğimizle 
buradayız. Kimya sektörün-
den firmaların katılmasını 
ve bize yardımcı olmalarını 
temenni ediyoruz” dedi. 

KANUN 
UYGULANDIĞINDA 
ISG YÖNETIM 
MODELI OLUŞUYOR
‘İşyerlerinde sıfır iş 

kazası ve sıfır meslek 
hastalığı’ düşüncesiyle 
yola çıktıklarını ifade eden 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı İlknur Çakar, 
“Kanuna göre işveren 
ve alt işveren kendi 
firmasında iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda bir 
yönetim modeli oluşturmak 
zorunda. Eğer kanunun tüm 
maddelerini uygularsanız 
otomatik olarak iş sağılığı 
ve güvenliği yönetim 
modelini oluşturmanızı 
sağlıyor” dedi. 

Çakar, Kalkınma 
Bakanlığı kaynaklarıyla 
gerçekleştirilen ve 2 yıl 
sürecek proje için sektörleri 
belirlerken SGK’nın 
iş kazaları verilerini 
kullandıklarını bildirdi.  

ilknur Çakar, “İki sek
Proje Yöneticisi Kamil 

Sami Ekemen de, deri 
ve kimya sektörlerinde 
faaliyet gösteren firmaları 
muhtemel iş sağlığı ve 
güvenliği denetimlerine 
hazır hale getirmeyi, 
varsa eksikliklerini 
tamamlamalarının 
amaçlandığını anlattı.

İSG Projesinde İzmir 
deri ve kimyada pilot il seçildi

İlknur
Çakar

Kamil Sami 
Ekemen

Nihat
Eğri

Ateş İlyas
Demirkalkan
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İflasın ertelenmesi kurumunda değişikliğe 
gidildi. Değişikliğe gidilme gerekçesi olarak; 
iflasın ertelenmesi kurumunun, borçlu ile 
alacaklıların menfaatleri ve hatta milli ve 
bölgesel menfaatler arasında hassas bir dengeye 
dayandığı ancak son yıllarda bu kurumun 
amacından saptırılıp mecraından tamamen 
çıkarak hiçbir şekilde amaca hizmet etmediği, 
tamamen borçlunun menfaatlerini gözetip 
alacaklının menfaatlerini dikkate almadığı ve 
dengenin tekrar kurulmasının bir zorunluluk 
olduğu belirtilmiştir. Nitekim konkordato 
kurumunun işlevsiz kalıp iflasın ertelenmesi 
kurumunun birden bire ilgi görmesi de 
gerekçeden anlaşıldığı üzere kanun koyucuyu 
ilgili maddelerde değişiklik yapmaya iten 
nedenlerden biri olmuştur. 

Yapılan son değişiklikler kısaca;
1- İflas erteleme süresi olan azami 1 yıllık 

süre korunmuş olup kayyımın verdiği raporlarla 
en fazla 4 yıl uzatılan toplam 5 yıllık süre son değişiklikle 1 
yıl erteleme 1 yıl uzatma süresi olmak üzere 2 yıla indirilmiş,

2- Uzatma yargılaması sırasında ancak bir defa revize 
iyileştirme projesi verilebilecek,

3- Yeni ihdas edilen İcra İflas Kanunu 179/c maddesi ile 
mahkemece verilen karara karşı istinaf kanun yoluna, bölge 
adliye mahkemesince verilen kararlara karşı temyiz yoluna 
başvurulabilecektir. Burada borçlu, erteleme talep eden 
alacaklı kararın tebliğinden, diğer ilgililer kararın ilanından 
itibaren on günlük sürede bu kanun yollarına başvurabilirler. 

4- Bölge adliye mahkemesince iflasın ertelenmesi 
kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi 
tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararının Yargıtay 
tarafından bozulması hâlinde, borçlunun malvarlığı 
üzerindeki tedbirler devam edecektir,

5- Kayyımlık kurumunun önemine binaen kayyımlık 
sicile bağlanmış ve bir kayyımın en fazla üç dosyada görev 
alabileceğine hükmedilmiştir,

Böylelikle iflasın ertelemesi kurumunda borçlunun iyi 
niyetine verilen önem arttırılmış, erteleme süresi kısaltılmış 
ve iflas erteleme kurumuna ciddiyet kazandırılmıştır.

YAPILAN MEVZUAT DEĞIŞIKLIKLERI
9 Ağustos 2016 tarih 29796 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun iflasın 
ertelenmesiyle ilgili olan 179. Vd. maddelerinde değişikliğe 
gidilmiş ve kanun yolları başlıklı 179/c maddesi ihdas 
edilmiştir. Yapılan değişiklikler şu şekildedir;

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın 
ertelenmesi

MADDE 179 – Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, 

aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden 
düzenlenen ara bilançoya göre borca batık 
olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş 
kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye 
hâlinde ise tasfiye memurları veya bir 
alacaklı tarafından beyan ve mahkemece 
tespit edilirse, önceden takibe hacet 
kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu 
kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş 
kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket 
veya kooperatifin malî durumunun 
iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair 
bir iyileştirme projesini son bir yıldan uzun 
süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki 
mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini 
isteyebilir.

İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak 
konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynaklar 
ve önlemler ile erteleme süresince tüm 
işletme giderlerinin ve çalışma sermayesinin 

nasıl karşılanacağı gösterilir.
Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların 

adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre 
stoklar ile bunların bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren 
listeler, vergi dairesine sunulmuş en son bilanço ve gelir 
tablosu, şirket veya kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile 
iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren 
diğer bilgi ve belgelerin, işletmenin devamlılığı esasına göre 
düzenlenmiş ara bilançoyla birlikte mahkemeye sunulması 
zorunludur.

Üçüncü fıkrada belirtilen liste ve belgelerin iflasın 
ertelenmesi talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece 
verilecek iki haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması 
hâlinde iflasın ertelenmesi talebi ispatlanamamış sayılır 
ve borca batık olduğunun anlaşılması hâlinde talep sahibi 
şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilir.

Daha önce iflasın ertelenmesinden yararlanmış bir 
sermaye şirketi veya kooperatif, duruma göre uzatma dâhil 
erteleme süresinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe 
iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz.”

ERTELEME YARGILAMASI
MADDE 179/a – Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde 

bulunulması üzerine, yönetim organının yerine geçmesi ya 
da yönetim organı kararlarını veya işlemlerinin bir kısmını 
veya tamamını onaylaması ve ayrıca envanter işlemlerini 
başlatarak kontrolü altında yürütmesi için, derhal, görevinin 
gerektirdiği mesleki ve teknik yeterliliğe sahip, yeterli sayıda 
kayyım atar.

İflasın ertelenmesi talebi, kayyımın atanmasına ilişkin 
karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil 
yetkisi ile bunların sınırları tescil edilmek üzere ticaret sicili 
müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının 

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

İflas erteleme konusunda yeni değişiklikler
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ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir. 
Bu ilanda alacaklıların iflasın ertelenmesi talebinin ilanından 
itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz ederek iflasın 
ertelenmesi şartlarının bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve 
mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri belirtilir.

Mahkeme ayrıca şirketin veya kooperatifin malvarlığının 
korunması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
tedbirleri alır; 179/b maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra 
hükümleri saklı kalmak ve toplam iflasın ertelenmesi 
süresinden sayılmak kaydıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre 
yapılan takipler de dâhil olmak üzere şirket veya kooperatif 
aleyhine takip yapılmasını yasaklayabilir veya evvelce 
başlatılmış takipleri durdurabilir. Bu süre içinde ihtiyati tedbir 
ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile 
kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

İflasın ertelenmesi yargılaması sırasında tedbir 
talebinin reddi veya bu talebin kabulü hâlinde aynı 
mahkemeye yapılacak itiraz üzerine verilecek kararlara 
karşı 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanununun 341 inci ve devamı maddeleri uyarınca istinaf 
yoluna başvurulabilir.

Kayyım, mahkemece uygun görülecek sürelerde, sermaye 
artırımı ödemelerinin gerçekliği ve bunların kullanım yerlerini 
de gösterecek şekilde şirket veya kooperatifin faaliyetleri 
hakkında rapor verir.

Mahkeme gerektiğinde kayyımın görevine son verebilir 
ve görevine son verilen ya da istifa eden kayyımın yerine 
yenisini seçer. Mahkemece atanan kayyımlar, özel sicilinde 
kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu adli 
yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına 
bildirilir. Bir kişi aynı anda en fazla üç dosyada kayyım 
olarak atanabilir. Kayyımın sorumlulukları hakkında 
227’nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümleri 
uygulanır.

Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille 
vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir.

Şirket veya kooperatif, erteleme yargılaması sırasında 
ancak bir defaya mahsus olmak üzere revize iyileştirme 
projesi verebilir.

İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle 
sonuçlandırılır.

Mahkeme, projeyi ciddi ve inandırıcı bulur ve şirket 
veya kooperatifi iflasın ertelenmesine layık görürse iflasın 
ertelenmesine; şirket veya kooperatifin borca batık olmadığını 
tespit ederse erteleme talebi ile iflas davasının reddine; aksi 
takdirde şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir.”

ERTELEME KARARI VE SONUÇLARI
MADDE 179/b – Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 

6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere 
hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, 
ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir 
takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren 
müddetler işlemez.

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya 
ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar 
nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir 
veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip 
nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın 
satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince 
işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler 
teminatlandırılmak zorundadır.

206’ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için 
haciz yoluyla takip yapılabilir.

Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre mahkemece 
uygun görülmesi hâlinde bir yıl daha uzatılabilir. Uzatma 
talebi hakkında karar verilebilmesi için erteleme kararının 
kesinleşmesi bekletici sorun yapılır. Uzatma yargılaması 
sırasında ancak bir defa revize iyileştirme projesi verilebilir.

İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme 179/a maddesi 
uyarınca atanan kayyımın görevine devam etmesine karar 
verebileceği gibi aynı niteliklere sahip yeni kayyım da 
atayabilir. Kayyım, takvim yılının her üç aylık dönem sonu 
itibarıyla şirketin projeye uygun olarak iyileşme gösterip 
göstermediğini mahkemeye rapor eder. Kayyım ayrıca 
şirketteki olağanüstü gelişmeleri mahkemeye derhal rapor 
etmekle yükümlüdür.

Erteleme süresi sonunda, kayyımın verdiği raporlardan 
veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan borca 
batıklığın devam ettiğini tespit eden mahkeme, şirketin veya 
kooperatifin iflasına karar verir.

Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın 
verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi 
raporundan şirketin veya kooperatifin malî durumunun 
iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, 
erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına; 
şirket veya kooperatifin bu aşamada borca batıklığının ortadan 
kalktığı sonucuna varırsa, erteleme talebi ile iflas davasının 
reddine karar verir.

İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai 
kararların hüküm fıkraları tescil edilmek üzere ticaret sicili 
müdürlüğüne bildirilir ve 166’ncı maddenin ikinci fıkrasının 
ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir.”

KANUN YOLLARI
MADDE 179/c – İflasın ertelenmesi talebi üzerine 

mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya 
kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklı tarafından 
kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise kararın 
ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. 
Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı 
da aynı esaslar dâhilinde on gün içinde temyiz yoluna 
başvurulabilir.

Bölge adliye mahkemesince iflasın ertelenmesi kararının 
kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen 
iflasın ertelenmesi kararının Yargıtay tarafından bozulması 
hâlinde, borçlunun malvarlığı üzerindeki tedbirler devam eder. 
Mahkeme davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye 
veya kaldırmaya yetkilidir.”
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Erdoğan Çiçekçi, 
tarım ve gıdada kaynakların 
etkin ve verimli şekilde 
kullanımının zorunlu hale 
geldiğine dikkat çekerken, 
buna küresel iklim deği-
şikliği boyutu da eklenince 
hassasiyetin katlandığını 
söyledi.

Dünya Gıda Günü 
etkinlikleri kapsamında 
“İklim Değişikliğinin Gıda 
ve Tarım Sektörüne Etki-
leri” semineri, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi. İzmir 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü işbirliğiy-
le düzenlenen seminerin 
açılış konuşmasını yapan 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi, ekonomik açıdan 
bakıldığında Türkiye’nin 
başta 78 milyonluk nüfusu 

olmak üzere her yıl ülkeye 
gelen milyonlarca turiste ve 
içinde bulunduğumuz coğ-
rafyada yaşayan 1.5 milyar 
insana doğrudan gıda ve 
içecek arz ettiğini bildirdi. 

Bu nedenle tarım 
politikalarında sürdürüle-
bilir üretime ve önleyici 
tedbirlere öncelik verilmesi 
gerektiğini belirten Çiçek-
çi, “Çok sevindiricidir ki, 
Sayın Başbakan sevindirici 
tarım desteklerini ve tarı-

mın önemini açıkça ortaya 
koyan duyurular yaptı. İn-
şallah bunlar gerçekleşir ve 
ülkemiz de bir tarım ülkesi 
olmanın heyecanıyla çalış-
maya devam eder” dedi.

Erdoğan Çiçekçi, geliş-
mekte olan ülkelerde yak-
laşık 1 milyar insanın aşırı 
yoksulluk içinde yaşarken, 
dünyada yüzde 40’ı yenile-
bilir durumdaki 1.3 milyar 
ton yiyeceğin çöpe gittiğini 
belirtirken, kaynakların 
etkin ve verimli şekilde 
kullanımının zorunlu hale 
geldiğini, buna küresel ik-
lim değişiklikleri boyutu da 
eklenince hassasiyetin ikiye 
katlandığını ifade etti.

Yapılan araştırmaların, 
dünyanın yakıtsız kalma-
dan önce susuz kalacağını, 
dünya nüfusunun yaklaşık 
yüzde 40’ının susuzluk ris-
kiyle karşı karşıya olacağı-
nın öngörüldüğünü aktaran 
Çiçekçi, “İklim değişikliği 
en çok suyu vuruyor. 21. 
yüzyılın en büyük tehlike-
sinin kuraklık ve susuzluk 
olarak gösterilmesinin ana 
nedeni de budur. O nedenle, 

İklim değişikliği tarım ve 
gıdayı da vuruyor

Ahmet
Güldal

Erdoğan
Çiçekçi

EBSO Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı 
Çiçekçi, küresel iklim 
değişikliği temasının 
işlendiği Dünya Gıda 
Günü toplantısında 
kaynakların etkin ve 
verimli kullanılması 
gerektiğini savundu.
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bugünden tedbirlerimizi 
almak zorundayız. Suyun 
kullanımını bilinçli hale 
getirmeyip israfa devam 
edersek bu iklim değişikli-
ğinin su üzerinden de dün-
yayı yakacağını unutmamak 
gerekir” diye konuştu.

HAVZA BAZLI 
DESTEKLEME MODELI
İzmir Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü 
Ahmet Güldal da, dünya-
da 1 milyar insanın açlık 
sınırında yaşadığını, gıdaya 
ulaşım anlamında bir 
planlamanın yapılmasının 
zorunluluğuna dikkat çe-
kerken, Türkiye’nin güvenli 
gıdada üretimden gelen 
kaynaklarını çok iyi kullan-
mak için planlı bir döneme 
girdiğini ifade etti. 

Başbakan Binali 
Yıldırım’ın “Milli Tarım 
Pojesi”yle bundan sonra 
tarım sektörüne ışık tutacak 
önemli projeleri açıkla-
dığını hatırlatan Güldal, 
tarımda planlama yapılması 
gerekliliği tezinin arkasını 
dolduracak birkaç yıllık 
çalışmanın ürünü sonuçla-
rın bu projeyle kamuoyuna 
sunulduğunu dile getirdi. 
Tarımda kullanılan suyun 
yeterli olmadığını, bu ne-

denle Bakanlık olarak üre-
tim planlaması yapılırken, 
su kısıtlılığı göze alınarak 
‘havza bazlı destekleme 
modeli’nin geliştirildiğini 
vurgulayan Güldal, şunları 
kaydetti:

“Bu modelin teme-
linde de sulamayla ilgili 
imkanlarımız bulunuyor. 
Su gerektiren ürünler su sı-
kıntısı olmayan bölgelerde, 
su gerektirmeyen ürünler de 
kurak bölgelerde yetiştirile-
cek. Bu uygulama 2017’de 
hayata geçirilecek. Hayvan-
cılık için de birkaç başlıkta 
açıklanan destekleme mo-
delleriyle süt üretimi için 
damızlık tesislere yüzde 
50 hibe destek sağlanacak, 
böylece damızlık üretimi 
Türkiye’de gerçekleştirile-
cek. Kırmızı et ihtiyacı için 
de desteklenecek bölgeler 
tespit edildi.”

 
GIDA DENETIMLERI
Ahmet Güldal, gıda de-

netimlerinin geçmiş yıllara 
göre çok daha etkili yürü-
tülürken, denetim sonrası 
cezalandırmaların İzmir’de 
azaldığını belirterek, “Bu 
da, İzmir’in, üretim ve satış 
noktaları konusunda bakan-
lığın kriterlerine daha çok 
uyduğunu gösteriyor” dedi.

İzmir’in 54 bin 460 
civarında gıda denetimiyle 
ile İstanbul’dan sonra en 
çok denetim yapan ikinci 
il konumunda olduğunu 
söyleyen Güldal, taklit ve 
tağsiş mücadelesinde de 
İzmir’in süt ürünleri başta 
olmak üzere bakanlığın 
açıkladığı listeye girdiği-
ni aktardı. Güldal, “Bize 
bunun nedenini soruyorlar. 
Çünkü Türkiye’nin en çok 
süt üretimi yapan kenti İz-
mir. Bilerek ya da bilmeye-
rek yanlışa düşen firmalar 
çıkıyor. Onlar da tesit edilip 
kamuoyuna duyuruluyor. 
Ama çok yakında yasal 
değişiklik yapılarak, taklit 
ve tağsiş yapan firmalara 
faaliyetten men, kapatmaya 
varan bir dizi ağır yaptı-
rım uygulanacağını daha 
ağır cezalar getirecek bir 

hazırlık söz konusu” diye 
konuştu.

Toplantının Dokuz 
Eylül Üniversitesi İİBF 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yaşar Uysal moderatör-
lüğündeki bölümünde 
Ege Üniversitesi Çevre 
Sorunları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Nuri Azbar 
ile Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomisi 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ayşe Uzmay, iklim 
değişikliğinin gıda ve tarım 
sektörüne etkilerini anlattı. 
Ege Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Gıda Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Şebnem Tavman’ın 
moderatörlüğündeki bölüm-
de ise İzmir Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdür-
lüğü Gıda ve Yem Şube 
Müdürü Zekeriya Yazıcı, 
sürdürülebilir gıda güven-
liği kapsamında yaptıkları 
denetimler hakkında bilgi 
verdi. Menemen Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdü-
rü Aydın İmamoğlu bitkisel 
üretimde sürdürülebilirlik, 
Pınar Et Genel Müdürü 
Tunç Tuncer de hayvansal 
üretimde sürdürülebilirlik 
adına yürüttükleri çalışma-
ları anlattı.
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Hekimler hekimi, ünlü hekimbaşı 
Hipokrat, -ki memleketlimiz 
olur kendileri- “Gıdanız ilacınız, 

ilacınız gıdanız olsun” derken, hiç şüphesiz 
sağlıklı beslenme ve sağlıklı gıda konusuna 
vurgu yapmaktaydı. Zira bu konuya dikkat 
etmezseniz “gıdanız zehriniz, zehirler 
de gıdanız” oluverir. Siz siz olun, canın 
boğazdan geldiğine inandığınız kadar, 
boğazdan da gidebileceği gerçeğini 
görmezden gelmeyin.

Son yıllarda sağlıklı beslenme konusu 
insanımızın dikkatini çeker oldu. Bundan 
istifade eden medya da çarşaf çarşaf yayın 
yapıyor, medyatik hocalar televizyon 
kanallarını geziyor, gece yarılarına kadar 
sağlıklı beslenme programları yapılıyor. 
Gazetelerde özel köşeler açılıyor, haftalık 
ilaveler veriliyor, kitaplar yazılıyor, diyet 
listeleri havalarda uçuşuyor. Biz de geri 
kalır mıyız? EBSOHABER olarak sağlıklı beslenmeden, 
gıda tamamlayıcılardan, sağlığa yararlı tıbbi bitkilerden, 
takviyelerden söz edelim, sizlere bu konularda güncel 
haberler verelim istedik.

Bir eczacı olarak, gıda kimyası, ilaç-besin 
etkileşmeleri, tıbbi bitkiler ve etkileri, bunlardan 
hazırlanan takviyeler ve ilaçlar vs. gibi konularda eğitim 
aldım. Diyet listeleri benim yazı konum dışında olacak. 
O konuyu uzmanlarına bırakacağım.  Daha doğrusu diyet 
listenizi hazırlamayı size bırakacağım. Ben sadece sağlıklı 
gıdaları, beslenmeyi, kimyasalları, protein, karbonhidrat, 
yağ vs. gibi ana tanımlamaları, bilimsel ve tarafsız olarak 
size iletmeye çalışacağım, siz istediğiniz gibi kendiniz, 
kendi beslenme programınızı yapın.

Bu konuda tarafsız bilgi önemli. Çünkü görüyoruz, 
basın taraflı olabiliyor, büyük gıda üreticileri medya 
aracılığıyla yönlendirici tarzda davranabiliyor.

“Zeytinyağlı yiyemem, basma da fistan giyemem” 
türküsünü tekrar yaşama geçirmek peşinde çaba sarf eden 
ülkeler olabiliyor. Örneğin ABD’li müttefiklerimizin 
söylediklerine bakarsanız soyadan daha yararlı gıda 
yok. Soya unu, fasulyesi, sütü, müslisi, tatlısı, yağı, 
filizi. Soya da soya... Dediğim gibi, aynı müttefik, 
cumhuriyetin ilk yıllarında da bu yönlendirmeyi, sözünü 
ettiğimiz türkü ile yapmıştı. Çünkü ellerinde dağlar 
kadar mısırözü, margarin, soya vs. yağları, sentetik, 

nylon, kumaş stokları birikmişti bunları 
eritmek gerekiyordu. Şimdi de mucize 
yiyecekler, örneğin kinoa başladı. Kinaosız 
yaşam haram bize. 2013 yılının “kinoa 
yılı” ilan edilmesinden sonra kinoanın 
yetiştiği ülke halkları, Bolivyalılar, 
Perulular kinoa yiyemez hale geldi. 
Çünkü fiyatlar tavan yapınca kendileri 
pirince, buğdaya döndü. Aslında konuyu 
inceleyen Avusturalyalı gıda bilimcisi Prof. 
Thomas Simnadis, sağlığımız açısından 
kinoa için “buğdaydan, pirinçten daha üst 
sıraya yerleşecek kadar üstün değil” diyor 
ama kinoa çılgınlığı tam gaz…  Ülkeler 
kendi üretim fazlalarını pompalama 
adına insanlığa doğru, tarafsız bilgi 
vermeyebiliyor, hatta bile bile yanlış 
bilgi ile toplumlar kandırılabiliyor. 
Aman dikkat!

Bu girişten sonra 
sağlıklı beslenme konusuna yavaş 
yavaş ısınalım isterseniz. 
Öncelikle şunu aklımızdan hiç 
çıkarmayalım: Yaşlanmak 
iyidir, özellikle sağlıklı 
yaşlanmak yaşam 
mottomuz olmalıdır, 
nokta. Sağlıklı 
yaşlanabilme 
düşüncesini, yaşam 
felsefemiz olarak 
içselleştirebilirsek, 
yolun büyük bir 
bölümünü almış 
oluruz. Ancak bu 
yol, sadece sağlıklı 
beslenmeden ibaret 
değil, çok daha 
başka faktörler de var. 
Egzersiz, zararlıları 
terk etme (şeker, tuz, 
sigara, alkol vs.), beden 
ve ruh sağlığımıza dikkat 
etme, belirli sürelerde check-
up yaptırma, takviyelerden 
yararlanma, riskli bir yaşamdan 

Can boğazdan gelir!

Enver Olgunsoy
EBSO Meclis Üyesi

Öncelikle şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım: Yaşlanmak iyidir, özellikle sağlıklı yaşlanmak 
yaşam mottomuz olmalıdır, nokta. Sağlıklı yaşlanabilme düşüncesini, yaşam felsefemiz 

olarak içselleştirebilirsek, yolun büyük bir bölümünü almış oluruz. 
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kaçınma vs. gibi…
Sağlıklı beslenmeye, 

öğünlerde yenen 
miktarı azaltarak 
başlayabiliriz.

Rafine şeker, tuz 
terk edilmelidir.

Besinler 
fırınlama, haşlama 
tarzında veya tencere 
yemeği şeklinde 
tüketilmelidir. 
Yemekler çiğden 
tencereye konarak 
pişirilmelidir.

Kızartma, kavurma, 
ızgara tarzı pişirme çok aza 
indirilmelidir.

Yemeklerde sıvı 
yağ, özellikle zeytinyağı 
kullanılmalıdır. Zeytinyağı denilince 
akla hemen Akdeniz-Ege mutfağı 
geliyor. Bu konuda çok şanslıyız ki yeme 
alışkanlığımız bu yönde. Bu da tabii ülkemizde 
en uzun yaşayan insanların bölgemizde olması 

sonucunu getiriyor. Ayrıca, Ege otlarını da unutmamak 
gerek…

Kuru baklagil, lifli tahıl, sebze ve 
içinde şeker olduğu için miktarına 

dikkat edersek meyve de sağlıklı 
beslenmenin ana ögeleridir.

Tavuk, balık, et, süt 
ürünlerini, öğünlerde yan 

yana olmamak kaydıyla, 
yani bu protein cinslerini 
karıştırmadan, öğünlerde 
yeterli miktarda (150 gr. 
kadar) tüketmeliyiz.

Günde 2,5 ile 
3,5 litre arasında 
su içmek, sağlıklı 
beslenmenin olmazsa 
olmazı.

Dondurulmuş 
gıdalar mutlaka 
buzdolabında veya 
mikrodalga fırınlarda 

çözündürülmeli 
ve asla bir daha 

dondurulmamalıdır. 
Donmuş gıdalar 

oda sıcaklığında 
çözündürülmeye 

bırakılmamalıdır.
Pişirilen kap-kacak mutlaka 

temiz ve bulaştan uzak olmalı, 
buzdolabı içi ve rafları 

sıkça temizlenmelidir.
Ayrıca 

buzdolabına gıdaların 
yerleştirilmesi de 
çok önemlidir. 
Gıdalar birbirine 
temas etmeden 
yerleştirilmeye 
çalışılmalıdır. Et, 
balık, tavuk paketleri 

sıvı sızdırmayacak 
şekilde olmalıdır.

Pişirilen 
yemekler sıcakta 

bekletilerek ve kapağı 
açık olarak soğutulmaya 

çalışılmamalıdır. En doğrusu 
soğuk su içerisine tencereyi 

kapağı kapalı olarak koyarak olur, 
sonra ılıyan yemek yine kapağı kapalı 

olarak buzdolabına konmalıdır.
Pişirme ısısı yemeğin merkez sıcaklığı 

70 derecede en az iki dakika olacak şekilde 
planlanmalıdır. Buzdolabındaki veya pişmemiş diğer 
gıdalar muhafaza edildikleri yerlerden ‘ilk giren ilk çıkar’ 
prensibine uygun olarak alınıp pişirilmeye verilmelidir.

Yumurtalar pişirilmeden hemen önce yıkanmalıdır. 
Daha önce değil.

Et, tavuk, balık kesilen bıçaklar yıkamadan sebze 
doğrama işleminde kullanılmamalıdır. Hatta etler 
kesinlikle sebzelerden ayrı yerde ayrı mutfak aletleri 
kullanılarak yemeğe hazır hale getirilmelidir.

Sebze ve meyveler akan su altında iyice yıkanmalıdır. 
Bulaş olma ihtimali varsa sirkeli veya tuzlu suda 
bekletilip durulandıktan sonra tüketilmelidir.

Satın alınan et-tavuk-balığın soğukta mı yoksa 
dondurularak mı saklandığı öğrenilmeli, aynı işlem 
evde de sürdürülmelidir. Dondurulmuş ürün alıyorsanız 
buzlarının çözünmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Artmış yiyecekler kapağı kapalı olarak en çok 24 saat 
daha buzdolabında saklanmalı, sonra atılmalıdır.

Kalabalık mekanlarda, otel vs. gibi yerlerde 
güvenli gıdaya çok daha önem verilmeli, özellikle yaz 
aylarında artan sıcaklığın gıdalarda olumsuz etkileri 
unutulmamalıdır.

Bu yazımda çok genel şeylerden söz ettim. Bundan 
sonra sizlere sağlıklı beslenmenin yollarını detaylara 
inerek yazmaya çalışacağım.

Sağlıklı birey, sağlıklı toplum, sağlıklı üretim, sağlıklı 
TÜRKİYE…

Bilge insanlarımız boşuna “her şeyin başı sağlık” 
dememişler.

Kalın sağlıcakla…
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Boya ve kimya sa-
nayicileri, sektörün 
1 numaralı sorunu 

Özel Tüketim Vergisi ve Te-
minat mektubu çözümüne 
bir adım daha yaklaştı. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Boya 
ve Kimya Sanayi Meslek 
Komiteleri ev sahipliğinde 
İstanbul Sanayi Odası ile 
Kocaeli Sanayi Odası ilgili 
meslek komitelerinin de 
katılımıyla gerçekleştiri-
len toplantıda, sektörün 
önerileri Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı yetkilileriyle pay-
laşıldı. Sanayiciler ile her 
buluşmada sorunların birer 
birer çözüldüğünü belirten 
yetkililer ise, iş dünyasına 

yardıma hazır oldukları 
mesajını verdi. 

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası ile Kocaeli Sanayi 
Odası ve İstanbul Sanayi 
Odası’nın boya ve kimya 
alanında faaliyet gösteren 
sanayicileri, ortak konular 
için güçbirliği yaparak 
sektör için çözümleri kolay-
laştırıyor.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Boya, Vernik ve 
Kaplayıcı Maddeler Sanayi 
Meslek Komitesi, Kimya-
sal Ürünler Sanayi Meslek 
Komitesi ile Kocaeli Sanayi 
Odası Boya ve Sanayi Gaz-
ları Sanayi Grubu, Temel 
Kimyasal Ürünler Sanayi 

Grubu, İstanbul Sanayi 
Odası Boya, Vernik, Reçine 
ve Çeşitli Kimya Sanayi, 
Temel Kimya Sanayi Mes-
lek Komitesi’nin ortaklaşa 
gerçekleştirdiği toplantıda; 
ÖTV ve teminat mektubu 
çözümlerinde yaşanan 
sorunlar, bu defa Maliye 
Bakanlığı ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı üst düzey 
yetkilileriyle birlikte tüm 
ayrıntılarıyla mercek altına 
alındı. 

EBSO Meclis Üyesi 
Mesut Kanat’ın yönettiği 
toplantıda, sektöre ilişkin 
ayrıntılı bir sunum yapan 
EBSO Boya, Vernik ve 
Kaplayıcı Maddeler Sanayi 

Boya ve kimyacılardan ÖTV ile teminat
mektubu çözümünde önemli adım

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın ev 
sahipliğinde İstanbul 
Sanayi Odası ile 
Kocaeli Sanayi 
Odası’nın boya 
ve kimya meslek 
komitelerinin 
ortak toplantısında 
sektörün ÖTV, 
teminat mektubu 
ve bürokrasideki 
uygulamalara çözüm 
önerileri tartışıldı. 

İhsan 
Bilgiç

Hasan 
Şerefhan
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Meslek Komitesi Başka-
nı İhsan Bilgiç, Ksilen, 
Toluen, S. Nafta olmak 
üzere sektörün kullandığı 
hammaddelerin gümrük ve 
antrepo rejimi kapsamında-
ki teminat uygulamalarında, 
KDV ve ÖTV kapsamın-
daki vergilendirmelerde 
sanayicilerin altından 
kalkamayacağı yüklerin 
altına sokulduğunu, üretim 
maliyetlerinin ciddi oranda 
arttığını, bazı çok uluslu 
firmaların yatırımlarını 
komşu ülkelere kaydırması 
nedeniyle de sektörün ge-
rektiğinde yeterli hammad-
de tedariki yapamadığı için 
ihracat taahhütlerini zama-
nında yerine getiremeyip 
pazar kaybettiğini bildirdi.

TEMINAT VERGININ 
KAT KAT ÜSTÜNDE
Boya ve kimya sektö-

rünün sorunlarına çözüm 
bulabilmek amacıyla 2012 
yılından bu yana Ankara’da 
Maliye Bakanlığı ile Türki-
ye Odalar ve Borsalar Bir-
liği nezdindeki girişimlerin 
yanısıra sektörün yoğun 
olarak üretim yaptığı İzmir, 
Kocaeli ve İstanbul’da 
sanayicilerle toplantılar 
gerçekleştirildiğini hatırla-
tan Bilgiç, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“11 Ekim 2012 tarihine 
kadar 50 ton solvent 3 bin 
500 – 4 bin liralık teminat 
mektubu ile gümrüklene-
biliyordu. Ancak bu tarihte 
yayınlanan 25 nolu Tebliğ 
ile bu tutar 114 bin 925 lira-
ya yükseltildi. 8 Eylül 2016 
tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan tebliğ ile 50 ton 
solvent ithalatı için gerekli 
teminat mektubu 124 bin 
925 lira oldu. Teminat mek-
tup tutarı mal bedelinden 
yüzde 35 yüksek hale geldi. 
Tiner dışı üretimde temi-

nat mektup tutarı ise vergi 
aslının tam 143 katı. Bu 
teminat mektubu ve ÖTV 
oranları ile yerli üretimden 
solvent temini imkansız 
hale gelmiştir.”

Orta ölçekli, yılda 4 bin 
ton ÖTV’ye tabi solvent 
gümrükleyen bir firmanı 
yılda 10 milyon TL, mevcut 
mektupların 2 yılda çözül-
düğü düşünülürse toplamda 
20 milyon TL mektup 
limitine sahip olmak zo-
runda olduğunu hatırlatan 
Bilgiç, bugünkü bankacılık 
mevzuatı ve teminat yapısı 
ile ilgili kriterler dikkate 
alındığında bunun nere-
deyse imkansız olduğunu 
bildirdi.

İhsan Bilgiç, ÖTV ve 
teminat mektubu sorun-
larına antrepo teminat 
mektubunun da eklendiğini 
vurgularken, “Eskiden 
ÖTV miktarının yüzde 5’i 
oranında teminat mektubu 
ile yapılan uygulama önce 
yüzde 100, sonra da yüzde 
120’ye çıktı. 50 ton solvent 
için 176 bin 550 liralık 
antrepo teminat mektubu 
vermek zorundayız. Bu 
durum, tedarikçi sayısını 
olumsuz etkilemekte ve 
rekabeti olumsuz etkilediği 
için yeterli arz bulunma-
maktadır. Yakın bir süreçte 
üretim yapabilmek için 

hammadde bulunamaması 
problemi ile karşı karşıya 
kalabiliriz” diye konuştu. 

Dünyanın yaşadığı 
konjonktürde Türkiye’nin 
üretmekten başka çaresi 
olmadığını vurgulayan 
İhsan Bilgiç, Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım 
ve ekonomiden sorumlu ba-
kanların da bu gerçeği yük-
sek tonda seslendirdiğini, 
üretimin önündeki engel-
lerin kaldırılacağı söylem-
lerinin kendileri için umut 

SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ 
SORUNLARI

l Özel Tüketim Vergisi ve Teminat mektubu çözümü   
    sorunları
l Akredite laboratuvarların sayılarının artırılması, 
    yapılan testlerin envanterinin çıkarılması
l Hedef pazarlarla ilgili bilgi eksikliklerinin 
    giderilmesi, güncel bilgilerin kullanılması, 
    oluşturulması
l Hammaddede dışa bağımlılığın azaltılması, zaman 
    ve maliyeti düşürecek çözümlerin geliştirilmesi 
l Ürünlerin hedef pazarlarda daha etkili olarak 
    pazarlanması
l Sektörde kullanılan solventlerin kullanımı ve 
    denetlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması
l Eximbank desteklerinin, ürünlerinin çeşitlendirilmesi
l Katma değeri yüksek ürün üretilmesi ve 
    desteklenmesi
l Gözetim kurumlarının işlevine sahip yerli 
    alternatifler üretilmesi
l Boya sektöründe yetkin ve eğitimli elemanların 
    yetiştirilmesi
l Üretilen ürünlerin düşük maliyetle hedef pazarlara 
    ulaştırılması
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kaynağı olduğunu söyledi. 
Bilgiç, “Cumhuriyet tari-
hinin en kapsamlı teşvik 
paketlerinin uygulamaya 
geçildiği günümüzde ÖTV 
sorunları çözülmezse pet-
rokimya sektöründe kimse 
yatırım yapmaz. Araçların 
akaryakıt alımlarının elekt-
ronik takibi gibi modern ve 
çağdaş sistemlere geçildiği 
bir ortamda ÖTV, teminat 
mektubu uygulamalarında 
mutlaka sektörün önünü 
açacak tedbirler alınmalı-
dır” dedi.

POZITIF AYRIM 
KRITERLERI 
UYGULANSIN
Sanayi boyalarının ana 

solventi Ksilen’in yanısıra 
boya formüllerinde yüzde 
2’nin altında kullanılan 
wax, köpük kesici, izos-
yanat ve bazı adetiflerde 
bulunan ÖTV’nin kaldırıl-
ması gerektiğini savunan 
İhsan Bilgiç, ilgili bakan-
lık yetkilileriyle sektör 
temsilcilerinin belirlediği 
pozitif ayrım kriterlerinin 
uygulanmasını isteyerek şu 
önerilerde bulundu:

“Pozitif ayrım kriter-
lerinden tamamını ihtiva 
eden firmaların, bu durumu 
YMM raporu ile belgelen-
dirdiği takdirde,  ayrıca 
geçmiş 3 yıl, 52-72 dönem 

incelenmiş mükelleflerin, 
incelemelerde bir problem 
tespit edilmemişse, teminat 
mektup oranı yüzde 5’i ora-
nında uygulanmalı ve yılda 
en fazla 3 ÖTV dönemi 
incelenmelidir. 

Pozitif ayrım kriterle-
rinden 7’isini ihtiva eden 
firmalarda ise, teminat 
mektup oranları yüzde 10’u 
oranında uygulanmalı ve 
yılda en fazla 6 ÖTV döne-
mi incelenmelidir.

Bu kriterlerden 5’ini 
ihtiva eden firmalarda ise, 
teminat mektubu oranları 
yüzde 25’i oranında uygu-
lanmalı ve yılda en fazla 
12 ÖTV dönemi 
incelenmeli-
dir. Pozitif 
ayrım kri-
terlerinden 
faydala-
nacak 
firma-
lar-
daki 
ver-
gi 

incelemelerinin ‘süreli 
vergi incelemesi’ olması 
ve yasal düzenleme ile bu 
incelemelere süre sınırlan-
dırılması getirilmelidir.”

Kocaeli Sanayi Odası 
Boya ve Sanayi Gazları Sa-
nayi Grubu Başkanı Hasan 
Şerefhan da, halihazırdaki 
gümrük uygulamalarının 
Gümrük Kanunu’nun ge-
rekçesi ile uyumlu olma-
dığını savundu. Gümrük 
İdaresi tarafından ÖTV (I) 
Sayılı Liste kapsamındaki 
eşyanın antrepoya girişinde 
ve ithalinde ayrı ayrı olmak 
üzere iki defa teminat 

alındığını, bu teminatların 
Antrepo Rejimi 

için olanının 
Gümrük İda-
resi adına, 
ithalat için 
olanının 
ise 
Vergi 
Dai-
resi 
adı-
na 

düzenlendiğini anlatan Şe-
refhan, “Antrepo Rejimi’ne 
tabi tutulan ÖTV Kanunu 
(I) sayılı listesinde bulunan 
eşyaların ithalinde antre-
poya alınma aşamasında 
diğer ülkelerdeki oranlarda 
teminat mektubu alınmalı. 
Bu mümkün olamıyorsa ve 
mutlaka ikinci bir teminat 
isteniyorsa diğer eşyalarda 
olduğu gibi verginin yüzde 
10’u kadar teminat alınma-
lı” dedi.

HER TOPLANTIDA 
ÇÖZÜM
İzmir, İstanbul ve 

Kocaeli’de faaliyet göste-
ren boya ve kimya sana-
yicileriyle EBSO Meclis 
Salonu’nda biraraya gelen 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
Daire Başkanı Mehmet 
Arabacı, Grup Başkanı 
Ersin Saklar, Gümrükler 
Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Erhan Ertürk ile 
Uzman Tekin Çitoğlu ve 
Uzman Yardımcısı Murat 
Ceviz, her toplantıda çözüm 
üretildiğine dikkat çekti. 
Sanayicilerin sorularını 
cevaplandıran Mehmet 
Arabacı, “Daha önceki 
toplantılarda alınan karar-
larla Erken Teminat Çözüm 
Sistemi (ETÇS) uygulama-
ya konuldu, gümrüklerdeki 
uygulamalar standart hale 
getirilmeye çalışıldı. İş 
dünyasına yardıma hazırız” 
dedi. Gümrükler Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı 
Ertürk de, çifte teminatın 
sanayicilerin global ve 
bireysel teminat mektupla-
rını ayrı ayrı vermelerinden 
kaynaklandığını anlatırken, 
solventlerin de akaryakıt 
antrepolarına indirilmesinin 
vergi ve teminatı artırdığını, 
bu nedenle ithalatta sektöre 
yönelik antrepoların kulla-
nılması gerektiğini söyledi.



59

SEKTÖR

EKİM 2016

Türkiye’nin enerji 
ekipmanları üretim 
ve dağıtım üssü-

nün Ege Bölgesi olması 
misyonu ile kurulan Enerji 
Sanayicileri ve İş Adam-
ları Derneği (ENSİA), 
Türkiye’nin gelecek 7 yılda 
oluşacak 25 milyar dolarlık 
yenilenebilir enerji paza-
rında en fazla yerli üretim 
katkısını sağlamak üzere 
kolları sıvadı.

Ege Bölgesi Merkezli 
kurulan ancak üyeleri ve 
hedefleri ile tüm Türkiye’yi 
kapsayan ENSİA’nın 
tanıtım toplantısı, EBSO 
Sanayiciler Kulübü’nde 
gerçekleştirildi.

ENSİA Kurucu Başkanı 
Hüseyin Vatansever, enerji 
sektörünün Türkiye’nin 
en dinamik sektörlerinin 
başında geldiğini belirterek, 
“Türk ekonomisinin enerji 
talebi her yıl artıyor. Cari 
açıkta enerji ve enerji ham 
maddesi ithalatının 2015 
yılındaki yüzde 88’lik, 
2016 ilk 6 ayındaki yüzde 
89’luk payı ile enerjide olan 
dışa bağımlılığımız devam 
etmekte. Bu da sürdürüle-
bilir kalkınma, rekabetçi ve 
güçlü bir ülke ekonomisinin 
inşa edilmesi hedefinin 
önünde büyük engel oluş-
turmaktadır” dedi.

Türkiye’de yenilenebilir 
enerji yatırımlarının arttığını 
ve Ekonomi Bakanlığı’nın 
desteklerinin sürdüğünü 
belirten Vatansever, bu 
destekler incelendiğinde söz 
konusu santraller için ithal 
edilen makine-teçhizatın 
oranının ortalama yüzde 

71.04 olmasının enerjide 
teknoloji yönüyle de dışa 
bağımlı olduğumuzu gös-
terdiğini söyledi.

Hüseyin Vatansever, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın, 
Cumhuriyetimizin 100. 
yılı için belirlediği 2023 
Vizyonu’nda, ülkemizin 
kurulu gücünün 100 bin 
MW’a ulaşması ve bu 
gücün en az yüzde 30’unun 
yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilmesi hedeflenmek-
te. 30 bin MW’lık yenile-
nebilir enerji kaynağının ise 
20 bin MW’lık bölümünün 
rüzgâr, 5 bin MW’lık bö-
lümünün ise güneş enerjisi 
kaynaklı olması öngörül-
mekte. Bu hedefler, rüzgâr 
enerjisinde bugünkü kurulu 
gücün yaklaşık dört kat, gü-
neş enerjisinde ise bugünkü 
kurulu gücün yaklaşık 10 
kat artması demektir. Sana-
yici gözüyle bunun anlamı, 
önümüzdeki 7 yıl için en az 
25 milyar dolarlık bir yeni-
lenebilir enerji ekipman pa-
zarı anlamına gelmekte. Bu 
yatırımların yerli ekipman 

olması gerektiğinin altını 
çiziyoruz. Türkiye’de yatı-
rım yapan yabancı da bizim 
için yerli üretimdir. Ege 
Bölgesi başta olmak üzere 
ülkemizin her yanına yerli 
ve uluslararası yatırımcıyı 
çekmek için çalışacağız.”

IZMIR, BIR ADIM ÖNDE
Aynı zamanda Ege 

Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi de olan Vatansever, 
İzmir’in yenilenebilir enerji 
konusunda diğer illere göre 
önde olduğunu belirtirken, 
“Bugüne kadar oluşturdu-
ğumuz altyapıyla, vizyonla, 
yenilenebilir enerji ihtisas 
OSB’yle, kurduğumuz 
kümeyle, sunulan hibelerle, 
kooperatif çalışmalarımızla 
mukayeseli bir üstünlü-
ğümüz var. Bu üstünlüğü-
müzü İzmir’deki tüm ilgili 
paydaşlarla birlikte sahip-
lenip, vakit kaybetmeden 
yenilenebilir enerjiyi İzmir 
için bir kaldıraç olarak 
kullanmalıyız. İzmir başta 
olmak üzere Türkiye’yi 
yenilenebilir enerji alanında 
uzmanlık merkezi haline 

getirmeliyiz. Bu durum 
ülkemiz için de bir avantaj 
olacaktır. İzmir’in dünya-
daki tüm şehirlerle rekabet 
eden bir yenilenebilir enerji 
merkezi haline getirebilir-
sek, ülkemizdeki tüm diğer 
şehirleri de bu alanda daha 
ileriye taşımamız mümkün 
olacaktır” dedi.

BERGAMA OSB’NIN 
YILDIZI PARLIYOR
Bergama OSB’yi ye-

nilenebilir enerjiler üretim 
üssü olarak belirlediklerini 
ve bu çabalarının meyvesini 
almaya başladıklarını ifade 
eden Vatansever, “Hedefi-
miz öyle büyük ki Bergama 
OSB’nin de alanı yetmeye-
cek. LM Wind gibi birkaç 
firma daha gelse bölge 
dolacak. Bunun sinerjisi 
tüm bölgeye yayılacaktır. 
Güneş, biyogaz, rüzgar ve 
diğer dallara bunların yansı-
masını istiyoruz. Bergama-
ya Danimarka, Almanya, 
Çin ve Taiwandan firmalar 
ilgi duyuyor. Yerli yatırım-
cı ve Türkiye’de yatırım 
yapacak yabancı firmaları 
bölgemize çekmek istiyo-
ruz” diye konuştu.

Enerji sanayicileri, 
ENSİA çatısında buluştu
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı İbrahim Gökçü-
oğlu, Türkiye’nin gele-
neksel üretim teknolojileri 
ve politikalarıyla bir üst 
lige çıkmasının çok zor 
olduğunu hatırlatarak genç 
mühendislerden 4. Sanayi 
Devrimi sürecinde teknik 
bilgi ve kişisel yeteneklerini 
yaratıcılıkla geliştirip ye-
nilikçi fikirler üretmelerini 
istedi. Mühendisliğin hayal 
eden, düşünen, tasarlayan ve 
uygulayan bir yeteneği ge-
rektirdiğini belirten Gökçü-
oğlu, “O nedenle varlığınız 
ve yapacaklarınız ülkemiz 
için çok değerli” dedi.

Ege Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi 2015-2016 
Dönemi Mezuniyet Töreni, 
Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoş-

kun ile Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu’nun katılımıyla 
yapıldı. EÜ Prof. Dr. Yusuf 
Vardar MÖTBE Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştiri-
len törende akademisyenler 
ve öğrencilere hitap eden 
EBSO Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Gökçüoğlu, 
Makine Mühendisliği’nden 
1973 yılında mezun olduğu 
üniversitede konuşma 
yapmanın kendisi için ayrı 
bir gurur kaynağı olduğunu 
dile getirdi. Aynı zamanda 
EBSO’nun bölge üniversite-
leriyle oluşturduğu Üniver-
site Sanayi Koordinasyon 
Kurulu (ÜSKK) Başkanı da 
olan İbrahim Gökçüoğlu, 
bu kapsamdaki en verimli 
işbirliğini Ege Üniversitesi 
ile birlikte gerçekleştirdikle-
rini vurguladı.

DÜNYANIN 
MÜHENDISLERE 
IHTIYACI VAR
Baş döndüren teknolojik 

gelişmenin küreselleşme-
nin de etkisiyle ekonomik, 
toplumsal ve siyasal alanda 
yeniden yapılanmayı gerekli 
kıldığını belirten Gökçüoğ-
lu, mühendislik fakültesin-
den mezun gençlerin dün-
yadaki değişimin gerisinde 
kalma lüksünün bulunmadı-
ğına işaret etti.

İbrahim Gökçüoğlu, kü-
resel piyasalara entegre olan 
Türkiye’nin kendine 2023 
hedeflerini koyduğunu, dün-
yada ilk 10 büyük ekonomi 
arasında olabilmenin yolu-
nun da üretmekten geçtiğini 
vurgularken, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“EBSO olarak ‘Üretim 
yoksa kalkınmak hayaldir’ 
şiarını her kademede yerleş-

tirmeye çalışıyoruz. Ancak 
artık geleneksel üretim 
yöntemlerinden geç kaldı-
ğımız yüksek katma değerli 
üretime geçmek zorunda-
yız. Dünyanın geleceği de 
mühendislik çalışmalarında. 
Dünya var oldukça geçerli 
bir mesleğe sahip olmanın 
kıymetini bilin. O nedenle 
varlığınız ve yapacaklarınız 
ülkemiz için çok değerli.”

Genç mühendislerden 
mesleki ve teknik bilginin 
yanında kişisel donanım-
larını farklı alanlarda da 
geliştirmelerini isteyen 
Gökçüoğlu, “Öncelikle 
yaşamınızda ve ilişkileriniz-
de dürüst olun, insanların 
güvenini kazanın. Dünyada-
ki gelişmeleri takip edebil-
mek için mutlaka lisan bilin. 
Farklı olun, mesleğinizde 
zor olanı seçin. Günümüz 
şartlarında her yıl 750 bin 

Genç mühendislere 
sanayici öğüdü
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gencin işgücü piyasasına 
dahil olduğunu düşündü-
ğümüzde zorlu rekabet 
ortamında ayakta kalmak, 
kendini kanıtlamak ancak 
farklı ve kaliteli olmakla 
mümkündür. Hedefleriniz 
olsun. Engellerden, sizi 
yolunuzdan vazgeçirmeye 
çalışanlardan yılmayın. 
Unutmayın ki rotası ol-
mayan gemi hiçbir limana 
yanaşamaz. Hata yapmaktan 
çekinmeyin ama aynı hatayı 
iki kere yapmayın. Zorluk-
lar gözünüzü korkutmasın. 
Emek harcamadan gelinen 
nokta başarı sayılmaz, kolay 
kazanılan kolay kaybedi-
lir. Limitlerinizi zorlayın, 
sabrınızı hiç kaybetmeyin. 
Hayat seçimlerden ibarettir 
ve bunlardan en önemli ikisi 
iş ve eş seçimidir” dedi.

SANAYI 4.0 ILE 
UYUMLU EĞITIM
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Gök-
çüoğlu, yüksek teknolojili 
üretim için nitelikli işgü-
cü, nitelikli işgücü için de 
küresel üretimin ihtiyaçları 
doğrultusunda nitelikli ve 
kaliteli eğitim sisteminin 

önemine dikkat çekerken, 
“EBSO olarak bunun altını 
ısrarla çiziyoruz. Çünkü 
bugün dünya Sanayi 4.0 ile 
farklı bir dil konuşurken 
bizim geleneksel üretim 
teknolojileri ve mevcut 
politikalarımızla bir üst lige 
çıkmamız çok güç hale gel-
miştir. Bu bağlamda Sanayi 
4.0 bilincini iş dünyasının en 
küçük birimlerine kadar yay-
gınlaştırmamız şart. Yeter 
ki genç nüfus avantajımızı 
doğru yönde kullanabilelim 
ve eylemlerimizi ivedilikle 
hayata geçirebilelim. Güzel 
ülkemizin muasır medeni-
yetler seviyesine ulaşmasını 
hedefleyen Cumhuriyeti-
mizin kurucusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bu yolda ülkemizi emanet 
ettiği siz gençlere olan 
güvenini boşa çıkarmayın” 
diye konuştu. Sanayi 4.0 
sürecinde üniversitelerde 
mesleki ve teknik bilgiyle 
donatılmış, kişisel yetenek-
lerini yaratıcılıkla geliştirmiş 
ve yenilikçi fikirler üreten 
bireylerin yetiştirilmesinin 
mutlak şart haline geldiğini 
de vurgulayan Gökçüoğlu, 
ÜSKK aracılığıyla üniver-

site ve sanayi işbirliğine 
katkı vermeye çalıştıklarını 
anlattı. İbrahim Gökçüoğlu, 
akademisyenleri sanayi-
cilerle daha çok işbirliği 
yapmaya davet ederken şu 
görüşleri dile getirdi:

“Üniversitelerde üretilen 
bilimi sanayiye entegre ede-
mezsek işimiz zor. Sanayici-
ler olarak bizlerin de üretim 
yerlerimizi akademisyenlere 
açmamız gerekli. Bu konu-
daki çalışmalarımızı karar-
lılıkla sürdürüyoruz. Bugün 
hocalarımızın projelerinde 
döner sermayeden aldıkları 
pay yüzde 85’e çıkarılmışsa, 
mühendislik öğrencilerinin 
staj yapmasında mesafe 
alındıysa Odamızın katkı-
sı yadsınamaz. Şimdi de 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan ısrarla aka-
demisyenlerin sanayicilerle 
ortak tez çalışması yapma-
sını, sanayicilere de çalışan 
sayısına göre kez çalışmasını 
desteklemesini talep ediyo-
ruz. Bunu sürekli gündemde 
tutacağız.”

ÜNIVERSITE VE SANAYI 
IŞBIRLIĞINE DEVAM 
Ege Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun 
da, üniversite ve sanayi 
işbirliğinin devam edeceğini 
söyledi. Kendisinin hekim 
olmasına rağmen henüz 
merkezi sınav sisteminin 
bulunmadığı 1973 yılında 
ODTÜ Elektrik Mühendis-
liği Fakültesi’ni kazanarak 
üniversite hayatına adım 
attığını daha sonra da EÜ 
Tıp Fakültesi’ne kayıt 
yaptırdığını anlatan Prof. Dr. 
Hoşcoşkun, “Sanayi ve üni-
versitenin her aşamada bir-
likte çalışmasını istiyorum. 
Ülkemizin sizlere ihtiyacı 
var. Yetişmiş, değerli insan-
lar olduğunuzu unutmayın, 
bu bilinçle çalışın” dedi.

E.Ü Mühendislik Fa-
kültesi 2015-2106 Diploma 
Töreni’nde genç mühen-
dislere diplomaları ve bu 
yıl dereceyle mühendislik 
fakültelerine giren gençlere 
başarı belgeleri E.Ü Rektörü 
Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun, 
Mühendislik Fakültesi De-
kan Vekili Prof. Dr. Aydoğan 
Savran ve EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcı-
sı İbrahim Gökçüoğlu ile 
mühendislik fakültesi bölüm 
başkanları tarafından verildi.
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. 
yıldönümünde; ülkemiz keskin virajlarla 
dolu zorlu bir yolda oldukça zor bir 
dönemden geçiyor. Millet olarak; ordumuz, 
yurdumuz, dini inançlarımız ve istiklâlimiz 
gibi kutsallarımızla çok büyük bir imtihan 
içindeyiz.

İsimleri her gün artan çeşitli  terör 
örgütleri… Bunların adının geçtiği  
girişimler... kalkışmalar... teşebbüsler.... 
tanklar... toplar... tüfekler... silahlar... 
gözaltılar... sorgulamalar... ve yargılamalar... 
Ve yitip giden canlar…

Bitmek tükenmek bilmeyen terör 
belasının pençesinde kıvranıyoruz yurdun 
dört bir yanında... Hangi toplum bu derece 
yüksek dozda acı enjekte edilmeye, 
psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel 
açıdan bu kadar  işkenceye dayanabilir?

Yorgunuz hem de çok yorgunuz…
Hayallerimiz hırpalanmış, ümitlerimiz kırgın, 

emeklerimiz yorgun....
Bu kadar acıyı üst üste yasayan ülkemin makus talihi  

elbette değişecektir... Ve biliyoruz ki;  her kışın sonu bahar  
ve her karanlığın sonu aydınlıktır.

Hani eskilerde “Her şey devirdaimdir ve de her şey zıttı 
ile kaimdir...” diye bir söz vardır.

Simdi artık kapkaranlık gecelerden aydınlık, apaydınlık 
sabahlara umut içinde uyanma vaktidir.

Çünkü artık, savaş çığırtkanlığını unutup barış 
şarkılarını söyleme vaktidir   

* * *
Ekim ayı içinde önemli günlerin “önemine” vurgu 

yaptı yazılı, görsel ve sosyal medya emekçileri...
Efendim;
3 Ekim “Dünya Gülümseme Günü” dendi.
Haydi hep birlikte gülümseyelim dediler ve 

gülümseyen yüzlerle birer hatıra fotoğrafı paylaşıldı büyük 
bir özenle... Ne de olsa Dünya Gülümseme Günü idi ve de 
idrak etmemiz gerekirdi. Zaten kahkaha atmayalı da bir 
hayli zaman olmuştu... Olsun du, gülümsemek de yeterdi... 
Bunca gözyaşından sonra...

Zaten gülmek de ağlamanın zıttı değil miydi?
Sonra;
11 Ekim geldi... “Dünya Kız Çocukları Günü” dendi 

ve herkes  kızları ile mutlu mutlu, musmutlu  fotoğraflarını  
paylaştı, kutladı, kutlandı...

Ne de olsa Türkiye 2012 yılında “Dünya Kız Çocukları 
Günü”nü Kanada  ve Peru ile  birlikte ilk kabul eden ve  ilk 
imzalayan ülkelerden biriydi.

Yine aynı şekilde  ülkemiz İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi ve Kyoto -İstanbul-Sözlesmesini de  

imzalayanlar arasında yer alıyordu...
Olsun du…
Yazılı metinler ile pratik başka 

başka şeylerdi.. 
Çünkü, halâ bu devirde ülkemde bir 

kız çocuğundan  çocuk gelin de olurdu, 
kuma da olurdu, küçücük yaşta anne 
de olurdu... Ya da töre cinayetleri ile 
yine törelere kurban olurdu...

Ayrıca, ülkem bir terbiyehane idi.   
Bir genç kız  şort giydiği için herhangi  

bir kişi tarafından “tekdir” mahiyetinde  
tekmelenebilirdi de... Çünkü bu memlekette 
herkes had bildirir de; bir türlü haddini 
bilemezdi... Çünkü  bu memlekette herkes 
birer eğitimci idi de; nedense bir türlü 
kendini eğitemezdi…

Bu durumda  21. yüzyılda insan 
haklarından ve kadın-erkek eşitliğinden söz 
etmesek de olurdu... E, bu “hak” denilen şey 

de zaten  haksızlığın zıttı değil miydi?
Yeter ki “Dünya Kız Çocukları Günü” kutlu olsun-

du…
* * *

Böyle bir  şuur zaafiyeti içine girmiş ve böyle 
yaşamaya alıştırılmış bir toplumun bireyleri olmak ne acı... 

Ne yazık ki; bize dayatılan ve normalleşme eğiliminde 
olan her kötülük, uyuşturulmuş beyinlerimizin düş 
kırıklıklarıdır.

Zaten normalleşme sürecinde  düş kırıklıkları da  
mutlaka olurdu...

Ve  bunların hepsi de olağanüstü hallerin birer tezahürü 
idi…

Ve de dayanmak, katlanmak, tamir etmek ve de 
unutmak için de  insanüstü gayrete gerek vardı...

* * *
İşte bu noktada unutulmamalıydı ki;
ihtiyacımız olan insanüstü gayret ise, zaten bizim 

doğamızda, genlerimizde ve kodlarımızda vardı. Bunun 
için ise Türk olmak, ulus olmak yeterli idi...

Türklük şuurumuzu ayakta tutan ise şanlı 
bayrağımız, laik Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ulu 
önderimiz Atatürk’ün ilke ve inkılâpları, başucu kitabı 
niteliğindeki büyük Nutuk gibi...

önümüzde  son derece sarih bir yol haritası var iken...
bu dolambaçlı, bu  karanlık yollarda ışığa sırtını dönüp 

yol almaya çalışmak ise; sadece abes ile iştigâl idi...
Yurdumuzu barışa ve huzura götürecek  aydınlık  Laik 

Türkiye Cumhuriyeti yolundan   ayrılmamak  üzere...
29 Ekim 1923…………..
Kuruluşunun 93.yılında Cumhuriyet Bayramımız kutlu 

ve umutlu olsun. 

Değerlerimiz ve inançlarımız

İhsan Özduran
EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı (EB-
SOV) Kadınlar 

Birliği’nin etkinliğine 
katılan şair, yazar, gazeteci, 
araştırmacı, tiyatro oyuncu-
su Sunay Akın, kütüphane 
ve müzelerin boş bırakılma-
ması gerektiğini söyledi.

EBSOV Kadınlar 
Birliği, cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 93. yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında 
Sunay Akın’ın katılımıyla 
“Cumhuriyetin Değerleri” 
konulu bir söyleşi ger-
çekleştirdi. EBSO Meclis 
Salonu’nda düzenlenen 
toplantıda Atatürk’ün kitap 
sevgisinden bahseden Akın, 
O’nun kitap sevgisi nede-
niyle zafer kutlamalarının 
iki gün geciktiğini anlattı. 
Sunay Akın, “Atatürk yü-
zünden iki gün gecikti zafer. 
Her şey hazırken Mustafa 
Kemal çadırından çıkmadı. 
İstanbul’dan özel olarak 
getirttiği kitabı okudu; 
Çalıkuşu. Zafer kazanılmış, 
karargah çadırları sökülü-
yor, Ankara’ya dönüş ha-
zırlıkları yapılıyor. Mustafa 
Kemal, bir askeri çadırının 
yanına çağırıp ‘Sakın ki-
taplarımı unutmayın’ diyor. 
Askerin boş sandık bekle-
diğini söylemesi üzerine bir 
mermi sandığını boşaltarak 
kitapları buna doldurmasını 
emrediyor, ‘Asıl savaşımız 
şimdi başlıyor’ diyor. O gün 
kitapları hedef göstermiş 
ama görememişiz” dedi.

Türkiye’de kütüphane-
lere çok değer verilmediğini 
söyleyen Sunay Akın, Türk 
kütüphanelerinde kitapların 

yerini gösteren ilk sistemin 
1942’de Muzaffer Gökman 
tarafından kurulduğunu 
anlattı. 

ILK BILIMKURGU 
ROMANI ANADOLU’DA 
YAZILDI
Kitaplar hakkında ilginç 

bilgiler veren Berlin Kütüp-
hanesi’ndeki dünyanın ilk 
bilim kurgu uzay romanın-
dan söz eden Sunay Akın, 
şöyle konuştu:

“Berlin 
Kütüphanesi’nde dünya 
edebiyatının ilk el yazma-
sı eserleri var. Bunlardan 
biri ilk bilim kurgu uzay 
romanı. Yaklaşık 2000 
yıl önce yazılmış. Yazan, 
Samsatlı Lucian. Roman 
şöyle başlıyor: ‘Olimpiyat-
lara katılmış 50 atletle bir 
gemide karanlık denizde 
gidiyorduk. Fırtına çıktı. 
Dalgalar gemiyi kaldırdı 
indirdi, kaldırdı indirdi, 
kaldırdı gittik, Ay’a konduk’ 
İlk aya seyahat 2000 yıl 
önce. Taşı kaldırıyorlar 

altından böceklere benzer 
yaratıklar çıkıyor. 2000 yıl 
önceki uzaylılar. Bugün de 
aynı tasvir edilmiyor mu? 
İşte dünyanın ilk bilimkurgu 
romanı Adıyaman ve Urfa 
arasında yer alan Samsat’ta 
yazılıyor.”

FATIH, 
KÜTÜPHANECIYDI
Her Osmanlı padişahı-

nın bir mesleği olduğu ve 
Fatih Sultan Mehmet’in kü-
tüphaneci olduğu bilgisini 
veren Akın, “’Bir şehir için 
olmazsa olmaz 3 şey vardır; 
kanalizasyon, hamam ve 
kütüphane. Kanalizasyonla 
şehrin pisliğini akıtacağız, 
hamamla vücutlarımızın, 
kütüphanede ruhlarımızı 
aydınlatacağız’. Bu sözü 
söyleyen bir padişah adına 
kütüphane yok” dedi.

Dünyanın dolar tarafın-
dan değil kitaplar tarafından 
yönetildiğini savunan Sunay 
Akın, “Washington’daki 
parlamento kütüphanesinin 
raf uzunluğu 1400 kilomet-

re. Bundan daha büyük bir 
kütüphane yaparsanız Ame-
rikalı da bir sabah kalkıp 
‘Acaba bugün Türk Lirası 
kaç Dolar oldu?’ diye düşü-
nür” ifadelerini kullandı.

CUMHURIYET VE 
DEMOKRASI 
VAZGEÇILMEZIMIZ
EBSOV Kadınlar Birliği 

Başkanı İhsan Özduran da, 
öğrenci bursları yararına 
2016-2017 çalışma dönemi-
nin ilk etkinliğini gerçek-
leştirdiklerini hatırlatırken, 
programın destekçisi Gülser 
Tabağ’a da teşekkür etti.

Türkiye’nin zor bir dö-
nemden geçtiğini hatırlatan 
Özduran, Atatürk’ün “Türk 
ulusu büyüktür. Özgürlüğü 
ve barışı sever. Canı paha-
sına da olsa, cumhuriyeti 
sonsuza kadar yaşatacak 
güçtedir. Ve yaşatacaktır.” 
sözlerini hatırlatırken, 
“Demokrasimize ve cum-
huriyetimize inancımızla 
umutlarımızı her şartta taze 
tutuyoruz” dedi.

Akın: Kütüphane ve müzelere 
değer verelim
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile 
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası, 2016-2017 Eği-
tim Ve Öğretim Yılı’nda 
da gelir durumu düşük 
ailelerin ilkokul ve ortao-
kulda okuyan çocuklarını 
yalnız bırakmadı. TOBB ile 
EBSO’nun nakdi yardımıy-
la alınan kırtasiye setleri, 17 
okulda toplam 1109 ihtiyaç 
sahibi öğrenciye dağıtıldı.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı Kadınlar Bir-
liği üyeleri ile Ege Bölgesi 
Sanayi Odası personeli de 
Kiraz’ın Cevizli Köyü ile 
Bergama Dereköy’deki 
EBSO İlkokul ve Ortao-
kulları başta olmak üzere 
Kızılay Urla Şubesi’ne, 
Kınık’ta 80. Yıl İlkokulu, 
Tire’de Akkoyunlu İlko-
kulu ve Karateke Bayır 

İlkokulu, Kemalpaşa’da 
Kuyucak İlkokulu, Yenmiş 
İlkokulu, Hürriyet İlko-
kulu ve Ansızca İlkokulu, 
Aliağa’da Çoraklar İlko-
kulu ve Karaköy İlkokulu, 
Menemen’de Maltepe İlko-
kulu, Seyrek İlkokulu ve 9 
Eylül İlkokulu, İzmir kent 
merkezinde de Üzümcü 
İlkokulu ve Mustafa Urcan 
İlkokulu’nda öğrenim gören 

ihtiyaç sahibi öğrencilere 
kırtasiye yardımlarının 

ulaştırılmasında aktif görev 
aldı. 

TOBB ve EBSO’dan öğrencilere 
kırtasiye yardımı
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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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EKONOMIK YAPI
Bir zamanlar, 

dünyanın ve Afrika’nın 
en fakir ülkelerinden biri 
olan Etiyopya Federal 
Demokratik Cumhuriyeti, 
1990’lı yıllarda 
uygulanmaya başlanan 
serbest pazar ekonomisine 
dayalı stratejiler ve yapısal 
reformlar sayesinde hızla 
gelişme kaydetmiştir ve 
günümüzde dünyada en 
hızlı ekonomik büyüme 
kaydeden ülkelerden biri 
olarak dikkatleri üzerine 
çekmektedir. Milli gelir 
sıralamasında 182 ülke 
arasında 73. sırada yer 
almasına rağmen, nüfusunun 
fazlalığı sebebiyle kişibaşı 
gelir sadece 620 Dolar 
düzeyindedir. 

Söz konusu ekonomik 
serbestleşme hareketleri 
ve yapısal reformlar 
kapsamında; dış ticaretin 
liberalizasyonuna, 
özelleştirme hareketlerine 
ve uluslararası yatırımların 
geliştirilmesine büyük 
önem verilmiştir. Karma 

bir ekonomik model 
uygulanarak, ekonomide 
devletin payının azaltılması, 
özel sektör payının 
artırılması stratejisi 
izlenmiştir. Bununla birlikte, 
yollar, elektrik santralleri 
ve telekomünikasyon gibi 
altyapı yatırımlarına da 
ağırlık verilmiştir.

Uygulanan reformlarla 
birlikte, 2006-2010 
dönemini içeren gelişme 
ve değişim planı ile 2010-
2015 dönemini içeren 5 
yıllık kalkınma planının 
etkisiyle Etiyopya özellikle 

son 10 yılda hızlı bir 
gelişme kaydederek, küresel 
ekonomide kendine yer 
edinmeye başlamıştır. 2000 
yılında yoksul insan sayısı 
yüzde 55 oranında iken, 
2011 yılında yüzde 33’e 
kadar gerilemiştir. 

Ülke ekonomisi 
büyük ölçüde tarıma 
dayanmaktadır. 
Hayvancılıkta ise Afrika’da 
birinci, dünyada dokuzuncu 
sırada yer almaktadır. 
Bununla birlikte, son yıllarda 
sanayileşmeye de önem 
verilmeye başlanmıştır.

Yürütülen kalkınma 
planları ile “gelişmiş bir 
teknolojik altyapıya sahip, 
modern ve verimli bir tarım 
sektörü ve ekonomide 
lider bir yapısı olan 
sanayi sektörü” kurma 
stratejisi izleyen Etiyopya, 
gerçekleştirdiği atılımlarla 
bir başarı örneği olarak 
gösterilmektedir.

2015-2020 dönemini 
kapsayan son kalkınma 
planında ise Etiyopya’nın 
bir üretim merkezi haline 
getirilmesi amaçlanmıştır.

Etiyopya, dışa açılım 

Etiyopya reformlarla büyüdü
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sürecinde, diğer ülkelerle 
ekonomik ve ticari 
ilişkilerini geliştirme 
yönünde de çaba sarf etmiş 
ve pek çok uluslararası 
kuruluşa üye olarak, 
çok sayıda ülke ile ikili 
anlaşmalar imzalamıştır.

  
TÜRKIYE – ETIYOPYA 
ILIŞKILERI
İki ülke arasındaki 

ilişkiler, 19. yüzyılın 
sonlarına kadar 
uzanmaktadır. Etiyopya’nın 
uzun yıllar boyunca aşırı 
yoksulluk içinde olması 
sebebiyle ikili ilişkiler 
aksamaya uğrasa da, son 
yıllarda kalkınma atağı 
yakalamasıyla, ivme 
kazanmıştır. Özellikle 
2000’li yıllarla birlikte 
karşılıklı ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi 
yönünde çaba sarf edilmeye 
başlanmıştır.

2003 yılında Etiyopya’da 
yatırım yapan sadece 1 adet 
Türk firması varken; söz 
konusu çabaların bir sonucu 
olarak 2015 sonu itibariyle 
bu sayı 150’ye ulaşmıştır. 
Ayrıca, Türk firmaları 
Etiyopya’daki en büyük özel 
sektör işvereni konumuna 
yükselmiştir.

İkili ilişkilerin daha 
da geliştirilmesi için 
2008’de, Türkiye-Etiyopya 

iş konseyi kurulmuştur. 
2015’de gerçekleştirilen 
Türkiye-Etiyopya İş 
Forumu’nda, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türkiye’nin 2003 yılında 
başlattığı Afrika pazarı 
açılımındaki en önemli 
başarı hikayesinin Etiyopya 

olduğunu ve özellikle 
enerji alanında Türk 
yatırımcıların Etiyopya’ya 
ilgi göstermeleri gerektiğini 
ifade etmiştir. Ülkemizde 
2016 yılının Afrika Yılı ilan 
edilmesiyle, yatırımcıların 
Etiyopya’ya ilgisi daha da 
artmıştır.   

İki ülke arasındaki en 
önemli ihracat ürünleri 
demir-çelik ürünleri, metal 
ürünleri, plastik ürünler ve 
kimyasal ürünler; ithalat 
ürünleri ise bitkisel ürünler, 
tekstil ürünleri, trikotaj 
ürünleri metal sanayi 
ürünleri şeklindedir.
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Dünya Bankası 
tarafından, 
resesyonda olan 

gelişmekte olan ülke 
sayısının, 2009’dan bu 
yana en yüksek seviyeye 
ulaştığı açıklanmıştır. 
Söz konusu duruma; 
iklim değişikliği, mülteci 
krizi ve salgın hastalıklar 
gibi küresel şokların üst 
üste gelmesi gerekçe 
gösterilmiştir. Dünya 
Bankası, üyelerine küresel 
şokların ekonomi üzerinde 
yarattığı olumsuzlukların 
bertaraf edilmesi için; gelir 
eşitsizliğini azaltacak, 
insan sermayesi yatırımını 
artıracak ve küresel 
şoklara karşı direnci 
sağlamlaştıracak adımlar 
atmaları çağrısında 
bulunmuştur.

Nobel Ekonomi 
Ödülü sahibi Joseph 
Stiglitz tarafından, on yıla 
kadar Euro Bölgesi’nden 
kopuşların olabileceği 
yönünde uyarıda 

bulunulmuştur. Stiglitz, 
söz konusu dağılmanın 
engellenebilmesi için 
Avrupa’da alınan kararların 
uygulanması konusundaki 
yavaşlığın ortadan 
kaldırılması, Bankacılık 
Birliği’nin kurulması ya 
da ortak mevduat garantisi 
oluşturulması gibi derin 
reformlara ihtiyaç olduğunu 
belirtmiştir. 

Uluslararası Para Fonu 
(IMF), küresel ekonomiye 
yönelik 2016 ve 2017 
büyüme beklentilerini 
sırasıyla yüzde 3.1 ve 
3.4’te sabit bırakmış, 
gelişmiş ülkelere yönelik 
büyüme tahminini ise 2016 
için yüzde 1.8’den yüzde 
1.6’ya indirmiştir. Gelişmiş 
ülkelere yönelik aşağı 
yönlü revizyon için, ABD 
ekonomisinin beklenenden 
daha kötü performans 
göstermesi gerekçe 
gösterilmiştir.

IMF, bununla birlikte, 
kısa vadeli risklerin azaldığı 

ancak ortak vadeli risklerin 
arttığı yorumuna yer 
vermiştir. Bununla birlikte, 
raporda, önümüzdeki 
dönemde gelişmiş 
ülkelerdeki bankaların 
dörtte birinin ciddi yapısal 
zorluklarla karşılaşmaya 
devam edeceği ifade 
edilmiştir. Birçok ülkede 
siyasi iklimin istikrardan 
uzak olmasının, gelirlerin 
artışını durdurduğu ve 
ekonomik eşitsizliğin 
büyümesine yol açtığı 
yorumuna yer verilmesi de 
dikkat çekicidir.

Küresel imalat PMI 
değeri, Eylül ayında bir 
önceki aya göre hafif bir 
yükselişle 51.0 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ABD
Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings, yayımladığı 
güncel raporunda, ABD’nin 
2016 büyümesini yüzde 
1.8’den yüzde 1.4’e 

revize etmiş; zayıf dış 
talebin etkisiyle, 2016’da, 
2009’dan bu yana en 
düşük yıllık büyümenin 
görüleceğini tahmin 
etmiştir. 

ABD Çalışma 
Bakanlığı’nın verilerine 
göre TÜFE, beklentilere 
uygun olarak,  Eylül’de 
yıllık yüzde 1,5 düzeyinde 
yükselerek, aylık bazda 
son 5 ayın, yıllık bazda 
ise 2014 yılının Ekim 
ayından beri en yüksek 
artışı kaydetmiştir. Faiz 
oranlarını geçen Aralık’tan 
beri artırmayan Amerikan 
Merkez Bankası (FED) 
yetkilileri için güçlenen 
enflasyon ve güçlü istihdam 
piyasasının, yıl sonuna 
kadar faiz artışı için 
gerekçe oluşturması önem 
kazanmaktadır.

ABD imalat PMI 
değeri, Eylül ayında 
bir önceki aya göre bir 
miktar gerilemeyle, 51.5 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Küresel ekonominin 
krizlerle imtihanı
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EURO BÖLGESI – AB
Euro Bölgesi 

ekonomisi, siyasi 
belirsizliğin artmasıyla 
ivme kaybetmektedir. 
Politika yapıcılar, özellikle 
Euro bölgesinde giderek 
daha popülist eğilim 
gösteren politik hareketler 
nedeniyle enflasyon ve 
büyümeyi desteklemekte 
zorluk çekmektedirler. 

Euro Bölgesi’nde 
ve Avrupa Birliği’nde 
(AB) yıllık enflasyon, 
Eylül’de beklentilere 
uygun olarak, yüzde 0.4 
artış kaydetmiştir.  Bölge 
ekonomisinin seyrinde 
en önemli göstergelerden 
biri olan enflasyonun ana 
bileşenlerine bakıldığında, 
en fazla etkinin hizmet 
sektöründen geldiği 
görülmektedir. Otomotiv 
yakıtı, gaz ve kalorifer 
yakıtı ise yıllık enflasyona 
en fazla aşağı yönlü etkiyi 
yapan kalemler olmuştur.

Euro Bölgesi imalat 
PMI değeri, Eylül ayında 
son 3 ayın en yüksek 
değerini alarak 52.6 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

ALMANYA
Almanya’da bu yılın 

Temmuz ayında iflas eden 
şirket sayısı, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 
17.5 azalmıştır. AB’nin 
lokomotif ülkesi ve 
ekonomisi konumunda olan 
Almanya’daki iflas eden 
şirketlerin azalması olumlu 
karşılanırken; iflastan en 
çok etkilenen sektörlerin, 
motorlu araç bakım ve 
tamiri dahil ticaret sektörü 
olduğu belirtilmiştir.

Almanya’da Avrupa 
Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi (ZEW) tarafından, 
kurumsal yatırımcı ve 
analistlerin ekonomiye 

duyduğu güveni ölçmek 
için hazırlanan Ekonomik 
Güven Endeksi, 
beklentilerin üzerinde 
artarak Ekim ayında 
6.2 puan düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 
Ekonomiye duyulan 
güvenin artmasının, 2017 
beklentilerine de olumlu 
yansıması beklenmektedir. 

Bir diğer önemli 
gösterge olan TÜFE ise, 
Eylül ayında aylık bazda 
yüzde 0.1, yıllık bazda ise 
yüzde 0.7 artmıştır.

Almanya imalat PMI 
değeri, Eylül ayında 
bir önceki aya göre 
yükselerek 54.3 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

JAPONYA
Japonya Merkez 

Bankası (BOJ), 
önümüzdeki yıl Japonya’da 
ekonomik büyümenin 
hızlanabileceğini, ancak 
yüzde 2 enflasyon 
hedefine ulaşılması için 
2018’in beklenmesinin 
gerekebileceğini 
belirtmiştir. Bu bağlamda, 
hedef enflasyon oranına 
ulaşılmasının bir kaç ay 
uzayabileceği, hedefte 
revizyona gitmenin ise 
henüz belli olmadığı ifade 
edilmiştir.

BOJ söz konusu 
gelişmeler bağlamında, 
ihtiyaç duyurulursa 
parasal gevşemeye devam 
edeceğini, bu nedenle 
faizlerin hemen artırılması 
ihtimalinin düşük olduğunu 
ancak, enflasyon hedefine 
ulaşılması durumunda 
faizin artırılacağını ifade 
etmiştir.

Japonya imalat PMI 
değeri, Eylül ayında bir 
önceki aya göre yükselerek, 
eşik değerin üzerine 
çıkmış ve 50.4 düzeyinde 

gerçeklemiştir.

ÇIN
Çin’de GSYİH üçüncü 

çeyrekte, yıllık bazda 
yüzde 6.7 büyümüştür. 
Bu bağlamda, Çin, yılın 
üçüncü çeyreğinde istikrarlı 
büyüme performansı 
sergilemiş ve bu durum, 
hükümetin tüm yıl 
için büyüme hedefinin 
tutturulacağı ve finansal 
riskleri dizginleyecek 
bir politikanın yolunun 
açılacağı beklentilerini 
güçlendirmiştir. 
Büyümedeki bu istikrar, 
aynı zamanda, aşırı finansal 
risklerin durdurulmasını 
amaçlayan politikaların 
uygulanabilirliğini de 
artırmaktadır.

Çin Merkez Bankası 
(PBOC), Eylül ayında 
yerel para cinsinden 
kredilerin 1.22 trilyon Yuan 
seviyesinde gerçekleşerek, 
1 trilyon Yuan’lık tahmini 
aştığını belirtmiştir. Kredi 
hacmindeki yükselme, 

Çin ekonomisine ilişkin 
olumsuz algıların, 
tüketiciler açısından daha 
ılıman bir bakış açısına 
bırakmaya başladığına 
işaret etmektedir.  

Ülkede üretici fiyatları, 
Eylül’de yüzde 1 yükselişle 
2012 yılından bu yana ilk 
kez artmıştır ve bu durum, 
küresel dezenflasyonist 
baskıların kısmen azaldığını 
göstermektedir. Bu 
bağlamda, son dönemlerde 
oldukça karamsar bir 
havanın hakim olduğu 
dünyanın ikinci en büyük 
ekonomisinin üreticiler 
açısından da biraz 
daha istikrar kazandığı 
anlaşılmaktadır.

Çin imalat PMI 
değeri, Eylül ayında bir 
önceki aya göre hafif bir 
yükselişle, 50.1 düzeyinde 
gerçeklemiştir. 

HINDISTAN
IMF, yayımladığı güncel 

raporunda, Hindistan’a 
yönelik 2016 ve 2017 
büyüme beklentilerini 0.2 
puan yükselterek yüzde 
7.6’ya revize etmiştir.

Hindistan Merkez 
Bankası’nın yeni para 
politikası komitesi ilk 
toplantısında politika faizini 
yüzde 6.5’ten yüzde 6.25’e 
düşürmüştür. Böylece 2011 
yılı başından beri en düşük 
faiz oranına ulaşılmıştır. 
Konuyla ilgili, yavaşlayan 
enflasyondan faydalanmak 
ve büyümeyi desteklemek 
amacıyla faiz indirimi 
yapıldığı açıklanmıştır. 
Bu bağlamda, ekonomik 
büyümenin önümüzdeki 
dönemlerde daha da 
ivme kazanabileceği 
anlaşılmaktadır.

Hindistan imalat PMI 
değeri, Eylül ayında 52.1 
düzeyinde gerçeklemiştir. 

Uluslararası 
Para Fonu (IMF), 
küresel ekonomiye 
yönelik 2016 ve 
2017 büyüme 
beklentilerini 
sırasıyla yüzde 
3.1 ve 3.4’te sabit 
bırakmış, gelişmiş 
ülkelere yönelik 
büyüme tahminini 
ise 2016 için yüzde 
1.8’den yüzde 1.6’ya 
indirmiştir. 
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GÜNEY KORE
Güney Kore Merkez 

Bankası, politika 
yapıcıların artan hanehalkı 
borçlarına dikkat çekmeleri 
gerekçesiyle, üst üste 
dördüncü ay politika faizini 
değiştirmemiştir. Böylece, 
faizler rekor düşük 
seviye olan yüzde 1.25’te 
kalmıştır.

Karar sonrası yapılan 
açıklamada, Merkez 
Bankası, politikanın 
süregelen ekonomik 
büyümeyi desteklemesini 
ve enflasyonun orta 
vadede yüzde 2 hedefine 
tırmanmasını amaçladığını 
kaydetmiştir. Banka ayrıca, 
iç talebin iyileşmeye devam 
ettiğini ve ekonominin 
ılımlı büyüdüğünü de 
belirtmiştir.

Güney Kore imalat PMI 
değeri, Eylül ayında son 
14 ayın en düşük değerini 
alarak 47.6 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

BREZILYA
Brezilya’da ekonomi, 

siyasetin gölgesinde 
kalmaya devam etmektedir. 
Petrobras olarak 
adlandırılan yolsuzluk 
soruşturması kapsamında, 
son olarak eski Ekonomi 

Bakanı Antonio Palocci göz 
altına alınmıştır. Devam 
eden siyasi istikrarsızlık, 
ülke genelinde yatırımların 
gerilemesi başta olmak 
üzere, ekonomik 
olumsuzluklara sebep 
olmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) 2016 yılında 
dünya ticaretindeki 
büyüme hızının, küresel 
finansal krizden bu 
yana en düşük düzeye 
gerilediğini belirtmiş ve 
söz konusu gerilemede, 
Brezilya başta olmak üzere 
çeşitli ülkelerdeki ticaret 
hacmindeki gerileme 
gerekçe gösterilmiştir.

Brezilya imalat PMI 

değeri, Eylül ayında 46.0 
düzeyinde gerçekleşmiş ve 
yine eşik değerin altında 
kalmıştır.

RUSYA
Rusya Başbakanı 

Dimitriy Medvedev, 
ülkedeki enflasyonun son 
25 yılın en düşük seviyesine 
gerilediğini açıklamıştır. 
Ekonomik açıdan en zor 
günlerin geride kaldığını 
belirten Medvedev, düşen 
petrol fiyatları ve politik 
baskılara ekonominin artık 
adapte olduğunu ifade 
etmiştir. Medvedev ayrıca, 
tüm zorluklara rağmen, 
zayıf bir seyirde de olsa, 
ekonomik büyüme sürecine 
de girmeyi başarmak üzere 
olduklarını belirtmiştir.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings, Rusya’nın  
yerli ve yabancı para 
cinsinden kredi notunun 
“BBB-”de korunduğu, 
görünümünün ise negatiften 
durağana yükseltildiğini 
belirtmiştir. 

Açıklamada, Rusya’nın 
düşük petrol fiyatlarına 
karşı elverişli ve güvenilir 
politikalarla yanıt verdiği 
vurgulanmış ve ülkenin 
döviz rezervlerinin bu yılın 

ilk 9 ayında yüzde 8 artış 
kaydettiği belirtilmiştir. 

Rusya imalat PMI 
değeri, Eylül ayında son 
22 ayın en yüksek değerini 
alarak 51.1 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

TÜRKIYE
IMF, yayınladığı güncel 

raporunda, Türkiye’nin 
ekonomik büyüme 
beklentisini 2016 için 
yüzde 3.8’den yüzde 3.3’e, 
2017 için yüzde 3.4’ten 
yüzde 3.0’a düşürmüştür. 
Aynı raporda, 2016 ve 
2017 TÜFE tahminleri 
sırasıyla yüzde 9.8’den 
yüzde 8.4’e ve yüzde 
8.8’den yüzde 8.2’ye 
düşürülmüştür. Büyüme 
beklentilerinin aşağı yönlü 
revize edilmesine, başarısız 
darbe girişimi ve terörist 
saldırılar nedeniyle artan 
belirsizlik ortamı gerekçe 
gösterilmiştir. 

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings de güncel 
olarak yayımladığı 
raporunda Türkiye ile 
ilgili tahminlere de yer 
vermiş, gelecek birkaç yılda 
ekonomik büyümenin ivme 
kazanacağı ve enflasyonun 
düşeceğini öngörmüştür. 

Buna göre, Türkiye’de 
ekonomik büyümenin 
2016, 2017 ve 2018’de 
sırasıyla yüzde 3.0,  yüzde 
3.2 ve yüzde 3.5 oranında 
artacağını tahmin etmiştir. 
Moody’s ise, artan siyasi 
belirsizlikler gerekçesiyle, 
Türkiye’nin kredi notunu 
“Baa3” seviyesinden 
yatırım yapılabilir 
seviyenin altı olan “Ba1” 
seviyesine düşürmüştür.

Türkiye imalat PMI 
değeri, Eylül ayında son 4 
ayın en yüksek değeri olan 
48.3’e yükselmiştir.

Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) 
2016 yılında dünya 
ticaretindeki 
büyüme hızının, 
küresel finansal 
krizden bu yana 
en düşük düzeye 
gerilediğini belirtti.
Buna gerekçe 
olarak çeşitli 
ülkelerdeki ticaretin 
gerilemesini 
gösterdi.
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Türkiye’nin cari 
işlemler hesabı, 
Ağustos’ta 1 milyar 

776 milyon dolar açık 
verdi. Bunun sonucunda, 
12 aylık cari işlemler açığı 
31 milyar 19 milyon dolara 
çıktı.

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB), 
Ağustos 2016 dönemine 
ilişkin ödemeler dengesi 
verilerini açıkladı.

Geçen yılın Ağustos 
ayında 256 milyon dolar 
fazla veren cari işlemler 
hesabı, bu yılın Ağustos 
ayında 1 milyar 776 milyon 
dolar açık verdi. Böylece 
12 aylık cari işlemler açığı 
31 milyar 19 milyon dolar 
oldu.

Ödemeler tablosundaki 
dış ticaret açığı, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 169 
milyon dolar azalarak 3 
milyar 529 milyon dolara 
düştü. Ancak, hizmetler 
dengesi fazlasının 1 milyar 
818 milyon dolar azalarak 
2 milyar 547 milyon do-
lara gerilemesi ve birincil 
gelir dengesi açığının 341 
milyon dolar artarak 848 
milyon dolara yükselmesi, 
cari işlemler hesabının açık 
vermesinde etkili oldu.

Parasal olmayan altın 
kaleminde, bir önceki yılın 
Ağustos ayında 260 milyon 
dolar net ithalat gerçek-
leşmişken, bu yılın aynı 
ayında 82 milyon dolar net 
ihracat kaydedildi.

Hizmetler dengesi 
altında seyahat kaleminden 
kaynaklanan net gelirler, 

bir önceki yılın aynı ayına 
göre 1 milyar 408 milyon 
dolar tutarında azalarak 2 
milyar 234 milyon dolara 

düştü.
Birincil gelir dengesi 

kalemi altında yatırım geli-
ri kaleminden kaynaklanan 

net çıkışlar, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 321 milyon 
dolar artarak 791 milyon 
dolar oldu.

Cari açık Ağustos’ta       
1.77 milyar dolar

(Milyon Dolar)
Ağustos 12 Aylık Kümülatif

20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI 256 -1.776 -31.019

SERMAYE HESABI 27 -3 8

FİNANS HESABI 1.638 211 -26.640

       Doğrudan Yatırımlar (net) -1.698 -859 -6.318

       Portföy Yatırımlar (net) 1.476 -495 -3.218

       Diğer Yatırımlar (net) 2.259 -2.124 -18.663

       Rezerv Varlıklar (net) -399 3.689 1.559

Net Hata ve Noksan 1.355 1.990 4.371

(Milyon Dolar)
Ağustos 12 Aylık Kümülatif

20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI 256 -1.776 -31.019

SERMAYE HESABI 27 -3 8

FİNANS HESABI 1.638 211 -26.640

       Doğrudan Yatırımlar (net) -1.698 -859 -6.318

       Portföy Yatırımlar (net) 1.476 -495 -3.218

       Diğer Yatırımlar (net) 2.259 -2.124 -18.663

       Rezerv Varlıklar (net) -399 3.689 1.559

Net Hata ve Noksan 1.355 1.990 4.371
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Ramazan Bayramı 
nedeniyle uzun 
tatilin yanısıra 

darbe girişimi nedeniyle 
Temmuz ayında yüzde 7 
azalan ve son 36 ayın en 
düşük seviyesine gerileyen 
sanayi üretimi endeksi, 
bu dönemin baz etkisiyle 
birlikte Ağustos ayında 
yeniden toparlandı. Mevsim 
ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi 
bir önceki aya göre yüzde 
9.4 arttı. Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi 
Ağustos ayında yıllık bazda 
yüzde 2.2 artış gösterdi. 
Arındırılmamış sanayi 
üretiminde ise yüzde 2.7 
artış hesaplandı. 

Sanayinin alt sektörleri 
(2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2016 yılı 
Ağustos ayında bir önceki 
aya göre mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış 
bazda en yüksek üretim 
artışı yüzde 10.8 ile imalat 
sanayinde gözlendi. 
Madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 5.1, 
elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 2.8 arttı.

Sanayide temel gruplar 
itibariyle en yüksek 
üretim artışı yüzde 32.6 

ile dayanıklı tüketim 
mallarında gözlenirken, 
sermaye malı imalatı yüzde 
14.3, ara malı imalatı yüzde 
6.1, enerji üretimi yüzde 
1.7 artış gösterdi. İmalat 
sanayinde üretim yüzde 
10.78 artarken bunun 
alt dallarında en yüksek 

üretim artışı yüzde 38.9 
ile diğer imalat sanayinde 
gerçekleşti. Bunu yüzde 29 
ile mobilya üretimi, yüzde 
25 ile elektrikli teçhizat 
imalatı takip etti.

Takvim etkisinden 
arındırılmış rakamlara 
göre; Ağustos ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 
4.3, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 1.5 ve 
elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 5.3 arttı.

AĞUSTOS 2016 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve
Takvim

Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endek
s

Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 127,9 2,7 125,3 2,2 128,7 9,4

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

121,9 4,3 120,6 4,3 111,4 5,1

İmalat Sanayi 125,3 2,2 122,3 1,5 129,5 10,8

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

148,1 5,3 147,0 5,3 132,1 2,8

AĞUSTOS 2016 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve
Takvim

Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endek
s

Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 127,9 2,7 125,3 2,2 128,7 9,4

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

121,9 4,3 120,6 4,3 111,4 5,1

İmalat Sanayi 125,3 2,2 122,3 1,5 129,5 10,8

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

148,1 5,3 147,0 5,3 132,1 2,8

Sanayi üretimi Ağustos’ta 
beklentiyi aştı
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İmalat Sanayi Kapasite 
Kullanım Oranı (Eylül 
2016) 2016 yılı Eylül 

ayında bir önceki aya 
göre 1.4 puan artarak 
yüzde 76.6 seviyesinde 
gerçekleşti. Bu oran aynı 
zamanda 2011 yılı Kasım 
ayından bu yana en yüksek 
seviye oldu.

Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası (TCMB) 
2016 yılı Eylül ayı İmalat 
Sanayi Kapasite Kullanım 
Oranı verisini açıkladı. 
2016 yılı Eylül ayında 
imalat sanayinde faaliyet 
gösteren 2 bin 622 işyerine 
“İktisadi Yönelim Anketi” 
formu gönderilirken, 2 
bin 82 katılımcıdan yanıt 
alındı. Tüm katılımcıların 

yanıtları ağırlıklı 
olarak toplulaştırıldı. 
İmalat sanayi genelinde 
mevsimsel etkilerden 
arındırılmış kapasite 
kullanım oranı bir önceki 
aya göre 1.1 puan artarak 
yüzde 75.6 seviyesinde 
gerçekleşti.

Kok kömürü ve rafine 
edilmiş petrol ürünleri 

imalatı yüzde 86.1, kağıt 
ve kağıt ürünlerinin 
imalatı yüzde 84.4, 
tütün ürünlerinin imalatı      
yüzde 80.3 ve motorlu kara 
taşıtı, treyler (römork) ve 
yarı treyler (yarı römork) 
imalatı yüzde 79.9 ile 
2016 yılı Eylül ayını en 
yüksek kapasite ile kapatan 
sektörler oldu.

Kapasite kullanımı Eylül’de arttı

Reel kesim güven 
endeksi, Eylül 
ayında bir önceki 

aya göre 2.9 puan artarak 
106.5 seviyesine yükseldi. 
Merkez Bankası verilerine 
göre mevsimsellikten arın-
dırılmış reel kesim güven 
endeksi ise bir önceki aya 
göre 4.1 puan artarak 107.1 
puan oldu.

TCMB’den yapılan 
açıklamada, “Genel gidişat, 
son 3 aydaki toplam sipariş 
miktarı, mevcut mamul 
mal stoku miktarı, gelecek 
3 aydaki üretim miktarı, 
gelecek üç aydaki ihra-
cat sipariş miktarı, sabit 
sermaye yatırım harca-
ması ve mevcut toplam 
sipariş miktarı endeksi 
artış yönünde etkilerken, 

gelecek üç aydaki toplam 
istihdam miktarına ilişkin 
değerlendirmeler endeksi 
azalış yönünde etkilemiş-
tir” denildi.

Reel kesim güven en-
deksi 2013 ve 2014 yılları 
boyunca 100 seviyesinin 
üzerinde kalırken, en-
deks Eylül 2015’te Aralık 
2012’den beri ilk kez 100 
seviyesinin altına inmişti.

Tüketici Güven Endek-
si,  2016 yılı Eylül ayında 
bir önceki aya göre yüzde 
0.2 oranında azalarak 74.3 
ile yatay seyrini korudu.

Ekonomi Güven 
Endeksi’nde 2016 yılı 
Eylül ayında bir önceki aya 
göre yüzde 20.8 oranında 
artış gerçekleşerek 87.8 ile 
sıçrama yaşandı. Endeks-

teki bu yükselişi hizmetler, 
imalat sanayi ile inşaat 

sektörleri destekledi.

Reel kesimin güveni arttı

Aylar
Reel Kesim

Güven
Endeksi

Tüketici
Güven

Endeksi

Ekonomi
Güven

Endeksi

2015

Eylül 99,1 58,5 72,6

Ekim 100,5 62,8 82,6

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
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Türkiye genelinde 15 
ve daha yukarı yaş-
takilerde işsiz sayısı, 

Temmuz’da geçen yılın aynı 
dönemine göre 354 bin kişi 
arttı ve 3 milyon 324 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı ise 
0.9 puan artarak yüzde 10.7 
seviyesinde gerçekleşti. 

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), Temmuz 
dönemine ilişkin iş gücü 
istatistiklerini açıkladı. İş-
sizlik oranı, Temmuz’da bir 
önceki aya göre de 0.5 puan 
arttı. Haziran ayında işsizlik 
oranı yüzde 10.2 olarak 
gerçekleşmişti.

Aynı dönemde tarım 
dışı işsizlik 1 puanlık artışla 
yüzde 13 olarak tahmin 
edildi. 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı 
1.5 puanlık artışla yüzde 
19.8 olarak gerçekleşirken, 
bu oran 15-64 yaş grubunda 
1 puanlık artışla yüzde 11 
oldu. İşsizlik oranı; erkek-
lerde yüzde 9.2, kadınlarda 
yüzde 14 oranında kayde-
dildi.

ISTIHDAM ORANI 
YÜZDE 47 OLDU
TÜİK verilerine göre, 

2016 Temmuz dönemi işgü-
cü istatistikleri şöyle:

İstihdam edilenlerin 
sayısı 2016 yılı Temmuz 
döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 294 bin 
kişi artarak 27 milyon 636 
bin kişi, istihdam oranı ise 
0.2 puanlık azalışla yüzde 
47 oldu. Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 
291 bin kişi azalırken, tarım 
dışı sektörlerde çalışan 
sayısı 586 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin 
yüzde 20.7’si tarım, yüzde 

19’u sanayi, yüzde 7.4’ü 
inşaat, yüzde 52.9’u ise hiz-
metler sektöründe yer aldı. 
Önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında tarım 
sektörünün istihdam edilen-
ler içindeki payı 1.3 puan, 
sanayi sektörünün payı 
ise 0.5 puan azaldı. Buna 
karşılık inşaat sektörünün 
payı değişim göstermezken, 
hizmet sektörünün payı 1.8 
puan arttı.

IŞGÜCÜNE KATILMA 
YÜZDE 52.7 
İşgücü 2016 yılı 

Temmuz döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre 650 bin kişi artarak 
30 milyon 961 bin kişi, 
işgücüne katılma oranı 
ise 0.3 puan artarak yüzde 
52.7 olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için 
yapılan kıyaslamalara 
göre; erkeklerde işgücüne 

katılma oranı değişim 
göstermeyerek yüzde 72.8, 
kadınlarda ise 0.6 puanlık 
artışla yüzde 33 olarak 
gerçekleşti.

Temmuz 2016 
döneminde herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna 
bağlı olmadan çalışanların 
oranı, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 0.7 puan 
azalarak yüzde 34.3 olarak 
gerçekleşti.

İşsizlik oranı 5 ayın zirvesinde
MEVSIM ETKILERINDEN ARINDIRILMAMIŞ TEMEL IŞGÜCÜ GÖSTERGELERI

ISTIHDAMIN GELIŞIMI (BIN KIŞI, 15+ YAŞ)

TEMMUZ 2015-2016 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016

Nüfus (Bin kişi) 57.891 58.756

İşgücü (Bin kişi) 30.311 30.961

İstihdam (Bin kişi) 27.342 27.636

        Tarım 6.018 5.727

        Tarım dışı 21.323 21.909

İşsiz (Bin kişi) 2.970 3.324

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.580 27.795

İşgücüne katılma oranı (%) 52,4 52,7

İstihdam oranı (%) 47,2 47,0

İşsizlik oranı (%) 9,8 10,7

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,0 13,0

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 57,3 57,8

İstihdam oranı (%) 51,5 51,5

İşsizlik oranı (%) 10,0 11,0

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,0 13,1

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 18,3 19,8

Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 25,6 26,3

TEMMUZ 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 4.032 3.090 1.955 10.128 19.205

Kadın 1.222 2.637 89 4.484 8.431

Toplam 5.254 5.727 2.044 14.612 27.636

TEMMUZ 2015-2016 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016

Nüfus (Bin kişi) 57.891 58.756

İşgücü (Bin kişi) 30.311 30.961

İstihdam (Bin kişi) 27.342 27.636

        Tarım 6.018 5.727

        Tarım dışı 21.323 21.909

İşsiz (Bin kişi) 2.970 3.324

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.580 27.795

İşgücüne katılma oranı (%) 52,4 52,7

İstihdam oranı (%) 47,2 47,0

İşsizlik oranı (%) 9,8 10,7

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,0 13,0

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 57,3 57,8

İstihdam oranı (%) 51,5 51,5

İşsizlik oranı (%) 10,0 11,0

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,0 13,1

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 18,3 19,8

Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 25,6 26,3

TEMMUZ 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 4.032 3.090 1.955 10.128 19.205

Kadın 1.222 2.637 89 4.484 8.431

Toplam 5.254 5.727 2.044 14.612 27.636
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Uzun süredir 5 
milyar lira düzeyin-
de seyreden aylık 

yatırım teşvikleri, 15 Tem-
muz darbe girişimini takip 
eden ikinci ayda keskin bir 
düşüş gösterdi. Ekonomi 
Bakanlığı’nın yayınladığı 
Eylül ayı yatırım teşvik is-
tatistiklerine göre Eylül’de 
2 milyar 795 milyon liralık 
yatırım öngören 248 proje 
teşvik belgesine bağlandı.

Ekonomi Bakanlığı’nın 
2016 yılı Eylül ayına ilişkin 
teşvik belgesi istatistikleri, 
15 Temmuz darbe girişimi-
nin, takip eden ilk dönemde 
olmasa da ikinci dönemde 
yatırımlara yönelik büyük 
etkisi olduğunu ortaya 
koydu. Ocak ayından bu 
yana hiçbir zaman 5 milyar 
liranın altına düşmeyen 
aylık teşvikli yatırım tutarı, 
Eylül’de adeta bıçak gibi 
kesilerek 3 milyar doların 

da altına indi.
Ocak ayında 8 milyar 

838 milyon dolar olan 
teşvik belgeli yatırım tutarı, 
yıl içinde iniş çıkışlı seyir 
izlerken, Mayıs ayı itibarıy-
la 11 milyar 158 milyon lira 
ile rekor seviyeye ulaşmıştı. 
Haziran’da 6 milyar 847 
milyon dolara inen teşvik 
başvurusu, Temmuz’da 10 
milyar 193 milyon dolar 
oldu. Ağustos ayında 5 
milyar 654 milyon liraya 
inen teşvik belgeli yatırım 
tutarı, Eylül’de ise yüzde 51 
oranında azalarak 2 milyar 
295 milyon liraya indi.

Daha önceki dönemlerin 
aksine Eylül’de 100 milyon 
liranın üzerinde sadece 4 
yatırım başvurusu geldi. 
Derne Temiz Enerji Üretim, 
Muğla’da RES yatırımı için 
340 milyon liralık, Kütahya 
Seramik ise Kütahya’da 
porselen ve karo üretimi 

için 116 milyon liralık 
yatırım teşvik belgesi aldı. 
Cemre Marin Endüstri gemi 

yapımı için 110 ve 106 
milyon liralık iki ayrı teşvik 
belgesi aldı.

Teşvikli yatırım Eylül’de %50 azaldı

Protestolu senet tutarı
9 ayda 8.5 milyarı aştı

Türkiye genelinde yılın ilk 9 ayında protesto edilen 
senetlerin toplam parasal tutarı, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 21.7 artışla 8 milyar 518 milyon 
liraya tırmandı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin veri-
lerine göre, protesto edilen senet sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 752 bin adet 
düzeyine çıktı. 
TBB’den yapılan açıklamaya göre, adet olarak en fazla 
senedin protesto edildiği ilk 5 il İstanbul, Ankara, 
İzmir, Konya ve turizmin merkezi Antalya oldu. 
Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 
28’i ile yaklaşık üçte birini İstanbul ilindeki protestolar 
oluşturdu.
İstanbul’u yüzde 10 ile Ankara, yüzde 7 ile İzmir, yüz-
de 5 ile Gaziantep ve yüzde 5 ile Antalya izledi. Siirt, 
Bayburt ve Tunceli ise protesto edilen senetlerin tutar 
olarak en düşük olduğu iller olarak belirlendi. 
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Ege İhracatçı 
Birlikleri (EİB), 
Eylül ayında 898 

milyon 898 bin 804 dolar 
ihracat gerçekleştirdi. EİB, 
2015 yılı Eylül ayında ise 
784 milyon 918 bin 948 
dolar ihracata imza atmıştı. 
EİB’nin ihracatı 2015 yılı 
Eylül ayına göre yüzde 15 
artış gösterdi. Eylül ayında 
Türkiye’nin ihracatı ise 
yüzde 0.8’lik azalışla 10 
milyar 451 milyon dolar 
oldu.

EİB’nin 2016 yılı 
Eylül ayında yaptığı 
ihracatta sanayi ürünleri 
ihracatının payı yüzde 
11’lik artışla 465 milyon 
216 bin dolar olurken, 
tarım ürünleri ihracatı 
yüzde 22’lik yükselişle 
371 milyon 93 bin dolara 
ulaştı. Madencilik ürünleri 
ihracatı ise uzun bir aranın 
ardından yüzde 5 artarak 
62 milyon 588 bin dolar 
olarak kayıtlara geçti.

Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin Ocak - Eylül 
dönemindeki ihracatı 
yüzde 6’lık artışla 8 
milyar 121 milyon dolara 

çıkarken, son bir yıllık 
dönemdeki ihracatı da ilk 
kez artıya geçti ve yüzde 
2’lik gelişimle 10 milyar 
884 milyon dolara ulaştı ve 
11 milyar dolara yaklaştı.

Eylül ayında EİB 
bünyesindeki 12 ihracatçı 
birliğinden 11 tanesi 
2015 yılı Eylül ayına 
göre ihracatını arttırmayı 
başarırken, Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği yüzde 101, Ege 
Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 
yüzde 35, Ege Hububat 
Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği yüzde 33’lük 
ihracat artış başarısı 
yakaladı.

HAZIR GIYIM 
ZIRVEDEKI YERINI 
KORUDU
Eylül ayında 

Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği 95 milyon 829 bin 
dolarlık ihracat rakamıyla 
Ege İhracatçı Birlikleri 
bünyesinde en fazla ihracat 
yapan birlik olurken, kuru 

incir ihracat sezonunun 
açılmasıyla birlikte ivme 
kazanan Ege Kuru Meyve 
ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği ise 93 milyon 189 
bin dolarlık ihracatla 
zirvenin ortağı oldu.

İhracatı son aylarda 
tekrar artıya geçen Ege 
Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları 
Birliği Eylül ayında 77 
milyon 179 bin dolarlık 
ihracat rakamıyla üçüncü 
olurken ihracatını yüzde 
20 geliştirdi. Ege Tütün 
İhracatçıları Birliği 
ise 68 milyon 663 bin 
dolarlık dövizi ülkemize 
kazandırdı.

Eylül ayında ihracatı 
yüzde 19 artan Ege Su 
Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları 
Birliği 64 milyon 937 bin 
dolarlık ihracata imza attı. 
Ege Maden İhracatçıları 
Birliği ise uzun bir aranın 
ardından ihracatta artışa 
geçti ve 62 milyon 588 bin 
dolar ihracat yaptı.

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği 62 
milyon 319 bin dolar 

ihracat yaparken, Ege 
Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları 
Birliği yatay bir seyirle 
45 milyon 527 bin dolar 
ihracat gerçekleştirdi.

İhracatta başarılı bir 
yıl geçiren Ege Hububat 
Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği başarısını Eylül 
ayında da sürdürdü ve 
yüzde 33’lük ihracat 
artışıyla 22 milyon 662 
bin dolara ulaştı. Ege 
Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 
ise yüzde 8’lik ihracat 
yükselişiyle 18 milyon 637 
bin dolar dövizi Türkiye’ye 
kazandırdı. Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği, Ağustos ayında 
başlayan ihracat artışını 
Eylül ayında da sürdürdü. 
İhracatını yüzde 101 
arttıran EZZİB 12 milyon 
329 bin dolar ihracat 
rakamına imza attı. Ege 
Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ise 
yüzde 9’luk performans 
artışıyla 9 milyon 330 bin 
dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege ihracatı 
11 milyar dolara koşuyor
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Eylül ayında TÜFE 
yüzde 0,18’le 
beklentilerin altında 

artış kaydetti. Yıllık TÜFE 
yüzde 8.05’ten 7.28’e geri-
ledi. Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi Eylül’de yüzde 
0.29 artarken, yıllık artış 
yüzde 1.78 oldu. Çekirdek 
enflasyon yerine açıklanan 
özel kapsamlı TÜFE gös-
tergeleri yüzde 7.69 olarak 
kaydedildi.

Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun rakamlarına 
göre; TÜFE’de aylık en 
yüksek artış yüzde 2.70 ile 
ulaştırma grubunda görül-
dü. Eğitimde yüzde 1.98, 
lokanta ve otellerde yüzde 
0.67, konutta yüzde 0.41 ve 
çeşitli mal ve hizmetlerde 
yüzde 0.28 artış meydana 
geldi.

Aylık bazda en fazla dü-
şüş gösteren grup ise yüzde 
3.49 ile giyim ve ayakkabı 
oldu. Gıda ve alkolsüz 
içeceklerde yüzde 0.70 ve 
eğlence ve kültürde yüzde 
0.43 düşüş oldu.

Yıllık bazda bakıldı-
ğında en fazla artış yüzde 
22.61 ile alkollü içecekler 
ve tütün grubunda gerçek-
leşti. Onu eğitim (yüzde 
10.37), çeşitli mal ve 
hizmetler (yüzde 10.03), 
sağlık (yüzde 9.65), lokanta 
ve oteller (yüzde 8.31) 
izledi.

AYLIK EN YÜKSEK 
ARTIŞ
İstatistiki Bölge Birim 

Sınıflaması (İBBS) 2. 
Düzey’de bulunan 26 
bölge içinde, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre en 
yüksek artış yüzde 6.08 
ile TR82 (Kastamonu, 
Çankırı, Sinop) bölgesinde, 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış yüzde 
9.36 ile TR62 (Adana, 
Mersin) bölgesinde ve 12 
aylık ortalamalara göre en 
yüksek artış yüzde 9.12 
ile TR62 (Adana, Mersin) 

bölgesinde gerçekleşti.

IZMIR’DE KIŞLIKLAR 
ZIRVEDE
İzmir’in Eylül ayı 

enflasyon rakamları yine 
Türkiye ortalamasının 
üzerinde çıktı. İzmir’de 
enflasyonunda 2016 yılı 
Eylül ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0.33, bir 
önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 4.84, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
7.86 ve 12 aylık ortalama-
lara göre yüzde 8.64 artış 
gerçekleşti.

TÜİK rakamlarına göre 

İzmir’de Eylül ayında ge-
çen aya göre fiyatı en fazla 
artan ürün yüzde 36.13’le 
erkek sweatshirt oldu. Bu 
ürünü yüzde 24.62’lik ar-
tışla salatalık, yüzde 11.89 
ile özel ilköğretim ücreti, 
yüzde 10.29 ile fındık içi 
ve yüzde 6.74’lük artışla 
mazot takip etti

İzmir’de en büyük fiyat 
düşüşü ise balıkta yaşanı-
yor. Eylül ayında balığın 
fiyatı yüzde 27.65 düşer-
ken, bu ürünü fiyatı yüzde 
12.69 düşen üzüm ile fiyatı 
yüzde 9.58 düşen tavuk eti 
izledi.

Enflasyonda Eylül sürprizi
% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Eylül 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Yıllık 7,95 7,28 6,92 1,78 16,26 -2,10

Yıllık Ort. 7,80 7,92 5,92 4,07 6,11 6,76

Aylık 0,89 0,18 1,53 0,29 3,94 0,06

% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Eylül 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Yıllık 7,95 7,28 6,92 1,78 16,26 -2,10

Yıllık Ort. 7,80 7,92 5,92 4,07 6,11 6,76

Aylık 0,89 0,18 1,53 0,29 3,94 0,06

YILLIK DEĞIŞIM ORANLARI (%)
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Bütçe, Eylül’de 17 milyar 
açık verdi

Maliye 
Bakanlığı’nca, 
bu yılın Eylül 

ve Ocak-Eylül dönemi 
bütçe uygulama sonuçları 
açıklandı. Merkezi yönetim 
bütçe gelirleri Eylül’de 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 6.6 artarak 
36.1 milyar liraya, bütçe 
giderleri ise yüzde 10.5 
yükselerek 53 milyar liraya 
çıktı.

Ocak-Eylül 
dönemindeki bütçe gelirleri 
ise, 2015’in aynı dönemine 
kıyasla yüzde 14.2 artarak 
404.5 milyar lira, bütçe 
giderleri de yüzde 13.3 
artarak 416.5 milyar lira 
oldu.

Böylece, merkezi 
yönetim bütçesi Eylül’de 
16.9 milyar lira, Ocak-Eylül 
döneminde de 12 milyar 
lira açık verdi. 2015 yılı 
Ocak-Eylül dönemindeki 
bütçe açığı ise 13.5 milyar 
lira olmuştu.

Buna ek olarak, Eylül 
ayında faiz dışı bütçe açığı 
10.7 milyar TL olarak 
kayıtlara geçti. Ocak-Eylül 
döneminde bu rakam 29.6 
milyar TL oldu.

Milyon TL
OCAK-EYLÜL Değişim Oranı

(%)2015 2016

Bütçe Giderleri 367.651 416.521 13,3

 Faiz Hariç 
Giderler

322.885 374.843 16,1

  Faiz Giderleri 44.765 41.678 -6,9

Bütçe Gelirleri 354.189 404.485 14,2

  Vergi Gelirleri 298.270 328.974 10,3

Bütçe Dengesi -13.462 -12.036 10,6

Faiz Dışı Denge 31.303 29.642 -5,3
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n Gösterge sayfaları EBSO Araştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
BÜYÜME 2011 2012 2013 2014 2015 2016/II

GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) 774.188 785.721 821.937 800.107 719.620 181.409
Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla) (%) 8,8 2,2 4,2 2,9 4,0 3,1
İmalat Sanayi (Sabit Fiyatlarla) (%) 10 1,8 3,7 3,7 3,8 3,0

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2011 2012 2013 2014 2015 Tem.16

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 24.110 24.821 25.524 25.933 26.621 27.636

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

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.615 2.518 2.747 2.853 3.057 3.324
İşsizlik Oranı (%) 9,8 9,2  9,7 9,9 10,3 10,7
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 11,5 12,0 12,0 12,4 13,0

ENFLASYON (%) 2011 2012 2013 2014 2015 Eyl.16

Yİ-ÜFE (yıllık) 11,07 6,17 4,48 10,29 5,27 1,78
YD-ÜFE (yıllık) 14,65 3,49 6,57 13,12 7,74 -2,10
TÜFE (yıllık) 6,45 8,94 7,49 8,85 7,67 7,28

DIŞ TİCARET (Milyon $) 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Agu.16

İhracat 134.907 152.462 151.803 157.643 143.883 93.320
İthalat 240.842 236.545 251.661 242.184 207.199 130.846
Dış Ticaret Dengesi -105.863 -84.083 -99.858 -84.540 -63.317 -37.526
Cari İşlemler Dengesi -75.082 -48.497 -64.940 -45.846 -32.105 -23.547

TEŞVİKLİ YATIRMLAR 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Ağu. 16

Teşvikli Yatırımlar (Milyon TL) 50.814 62.794 96.581 64.601 103.139 60.748
Teşvikli Yatırımlar (Belge Adedi) 4.071 4.119 4.840 4.011 4.576 3.520

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER (Adet) 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Eyl. 16

Kurulan Şirket Sayıları 114.872 107.219 108.930 126.635 114.691 78.876
Kapanan Şirket Sayıları 56.121 47.978 37.273 39.051 32.762 21.471
ULUSLARARASI DOĞRUDAN 
YATIRIMLAR

2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Haz. 16

Şirket Sayısı (Adet) 4.326 4.259 3.773 4.686 5.558 3.032
Yatırım Tutarı (Milyon $) 16.182 13.284 12.384 12.523 16.899 3.844

DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar $) 2011 2012 2013 2014 2015 Tem.16

Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -118 -136 -171 -180 -178 -201

BORÇLANMA (Milyar $) 2011 2012 2013 2014 2015 2016/II

Dış Borç Stoku 304 339 389 402 398 421
Kamu 94 104 116 118 113 122
Özel 200 228 268 282 284 299

KREDİLER (Milyar $) 2011 2012 2013 2014 2015 Agu.16

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi 
Borcu

151,7 171,0 198,4 213,0 216,3 226

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
(Yıllık Ortalama % Değ.) Takv. Etk. 
Arındırılmış

2011 2012 2013 2014 2015 Agu.16

Toplam Sanayi 9,7 2,5 3,4 3,5 3,1 2,2
İmalat Sanayi 10,1 2,2 4,4 3,1 3,6 1,5

KAPASİTE KULLANIMI (%) 2011 2012 2013 2014 2015 Eyl.16

Kapasite Kullanım Oranı 75,4 74,2 74,6 74,4 74,7 76,6

GÜVEN ENDEKSLERİ 2011 2012 2013 2014 2015 Eyl.16

Reel Kesim Güven Endeksi 97,2 106,3 108,1 107,1 103,9 106,5
Tüketici Güven Endeksi 92 75,8 76 72,5 66,3 74,3
Ekonomi Güven Endeksi - 104,2 107,9 94,1 88,6 87,8

SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2011 2012 2013 2014 2015 Agu..16

Sanayi Ciro Endeksi (Arındırılmamış) 129,9 140,1 153,1 172,7 187,2 200,3

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

Bütçe Dengesi -17.783 -28.791 -18.449 -22.666 -22.606 -12.036

PROTESTOLU SENET 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Ağu. 16

Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 919 1.075 1.091 1.004 1.000 658

Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 4.902 6.949 7.494 8.221 10.081 7.421

KARŞILIKSIZ ÇEK 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Ağu. 16

Karşılıksız işlemi yapılan Çek Adedi (Bin 
Adet)

581 943 748 673 775 526

Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen 
Çek Adedi (Bin Adet)

298 400 289 216 188 95

BORSA VE DÖVİZ 2011 2012 2013 2014 2015 Eki.16

BIST 100 Endeksi 60.195 64.982 77.314 76.306 79.901 79.933
Euro/$ 1,39 1,29 1,33 1,33 1,11 1,11
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*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 2016/9
TÜFE (yıllık) 5,84 8,91 7,25 10,15 6,03 7,94 8,54 9,83 4,84
DIŞ TİCARET (Bin  $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/8
İhracat 7.823 6.119 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 5.559
İthalat 8.313 6.268 8.419 10.621 10.577 10.367 9.950 8.846 5.945
Dış Ticaret Dengesi -490 -149 -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 -386
İhracatçı Firma Sayısı (Adet) 3.917 3.694 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 4.022
İhracatın TR İhracatı İçindeki Payı (%) 5,9 6,0 5,9 6,0 5,7 6,1 6,1 5,8 5,9

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

Kapasite Kullanım Oranı 57 51 62,25 70 63 60 55 63 65

PROTESTOLU SENETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/9
Protesto Edilen Senet Sayısı (Adet) 74.760 77.761 55.098 31.131 38.952 43.347 43.406 44.232 34.563
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) 391 459 319 245 367 463 510 571 569

TEŞVİKLİ YATIRIMLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/9
Belge Adedi 136 105 167 188 209 215 186 208 158
Yatırım (Milyon TL) 1.011 651 1.890 2.443 9.042 1.655 4.016 3.145 1.090
Teşvikli Sabit Yatırımların TR İçindeki Payı (%) 4,04 2,39 3,01 4,55 15,66 1,76 6,5 3,1 1,7
Bölgesel Yatırımların TR İçindeki Payı (%) - 4,0 1,9 3,2 2,8 2,2 5,2 4,9 2,4
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 2016/8
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 11,4
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%)* 74,6 72,4 87,9 102,5 110,2 123,9 122,2 120,6 119,3
Toplam Mevduatların TR İçindeki Oranı (%)* 6,2 6,2 5,9 5,8 5,7 5,5 5,2 5,6 5,6
Toplam Kredilerin TR İçindeki Oranı (%)* 6,4 6,0 5,9 6,1 5,9 6,0 5,2 5,2 5,1

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

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/9
Kurulan Şirket Sayısı 3.094 2.710 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 3.007
Kurulan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 6,4 6,3 6,5 6,1 5,7 6,0 5,9 6,0 7,8
Kapanan Şirket Sayısı 805 803 860 943 1.094 1.095 991 740 439
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7,7 7,7 7,5 7,2 7,7 7,0 7,1 6,1 7,2
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
2016/9*

*
Marka Tescil Sayısı (Adet) 1.983 2.302 1.931 2.146 3.234 4.096 4.366 4.323 4.549

Marka Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 5,6 5,6 6,0 6,0 6,2 6,0 6,0 6,2 6,8
Patent Tescil Sayısı (Adet) 25 21 34 31 42 59 55 86 190
Patent Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 7,4 4,6 5,3 3,7 4,1 4,7 4,2 5,0 4,9

TURİZM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/9

Yabancı Turist Sayısı (Bin Kişi) 1.034 1.057 1.156 1.370 1.368 1.407 1.294 1.201 573

Yabancı Turist Sayısının TR İçindeki Payı (%) 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 4,2 3,6 3,3 2,7

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 2016/9
İş Kazasında Ölenlerin TR İçindeki Payı (%) 6,0 4,6 5,4 7,5 5,6 6,0 2,6 5,1 4,2
MOTORLU KARA TAŞITLARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/8
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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