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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

TIR 21x29cm.indd   1 11/08/16   10:16

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk 
Özlü’yü 16 Haziran’da makamında yapmış olduğumuz 
hayırlı olsun ziyaretinde Odamıza davet etmiştik.

Bu davetimize istinaden de Sayın Bakanımızın, 
Valimizin ve Belediye Başkanımızın katılımları ile          
27 Ağustos günü Odamızda özel bir toplantı 
gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza davetimize nazik 
icabetinden ve taleplerimize olumlu yaklaşımlarından 
dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Öyle bir dönem içinde bulunuyoruz ki, karşılıklı 
istişareler, ortak akıl, birlik ve beraberlik içerisinde hareket 
etmek dünden çok daha anlamlı bir hale gelmiştir. O 
nedenle de, bu tarz buluşmaların, her dönemde ülkemizin 
geleceğine çok önemli katkıları olduğu inancındayım.

Gerek küresel piyasalar ve gerekse ülkemizin içinden 
geçmekte olduğu olağanüstü dönem ne yazık ki, 
belirsizliği arttırmaktadır.

İşte bu süreçte, Hükümetimizi yanımızda hissetmek 
bize güç veriyor. Taleplerimizin dinleniyor olması, her 
şeyden önemlisi dikkate alınıyor olması, bizlerin 
heyecanını katlamaktadır.

Bu vesileyle Bakanlığımızın son dönemde Ar-Ge 

Reform Paketi ile ilgili attığı çok önemli adımlar var. 
Önümüzdeki süreçte de üretim reform paketi ile 
OSB’lerimizin konularına çözüm arayacağız.

Söz konusu toplantıda da, OSB başkanlarımız 
konularını birebir Sayın Bakanımıza aktarma imkanı 
buldular.

Hep birlikte, ortak akılla konulara yaklaştığımız sürece, 
üstesinden gelemeyeceğimiz sorunların olmayacağı, 
istişare ve ortak aklın Türkiye’yi geleceğe taşıyacağı 
inancımı her zaman taşıdım.

Baktığımızda, Türkiye’nin 1980’li yıllardan sonra 
kesintisiz dünyanın ilk 20 ekonomisi içerisinde olmayı 
başarmış, jeopolitik konumu gereği de tarih boyu küresel 
oyunların odağında kalmış bir ülke olduğunu görüyoruz. 
Son yaşadıklarımız da bunun bir teyididir.

İşte böylesi bir süreçte, kenetlenmeyi sürdürmek ama 
diğer yandan da ekonomik hamlelerimizde proaktif 
davranarak, ülkemiz üzerindeki oyunları boşa çıkarmak 
zorundayız. Bu hususta bizler de üzerimize düşeni 
yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin batıya açılan kapısı 
Güzel İzmir’imizin de düşmandan kurtuluşunun             
94. yıldönümünü yürekten kutluyorum.

TÜRKİYE’Yİ GELECEĞE İSTİŞARE 
VE ORTAK AKIL TAŞIYACAK

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, 

İzmir’de orta yüksek 
ve yüksek teknolojili 
ürünler üretilen merkezler 
oluşturacaklarını açıkladı. 
İhracatın yüzde 95’inin 
sanayi ürünleri olduğunu, 
bunların katma değeri 
yüksek ürünler olmasını 
herkesin istediğini belirten 
Bakan Özlü, “Yüksek 
katma değer demek, 
ileri teknoloji demektir. 
Sanayicimizi bu anlamda 
destekleyeceğiz” dedi.

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Özlü, 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. 
Bakan Özlü’ye ziyaretinde 
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
İzmir Milletvekili, TBMM 
Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu 
Üyesi Necip Kalkan, 
Ekonomi Bakanlığı 
Başdanışmanı Adnan 

Yıldırım ile AK Parti İzmir 
İl Başkanı Bülent Delican 
da eşlik etti.

SANAYICI VE IZMIR’E 
MÜJDELER
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
Yönetim Kurulu ve Meclis 
Başkanlık Divanı üyeleri, 
organize sanayi bölgeleri 
başkanları ile biraraya gelen 
Faruk Özlü, sanayiciler 
ve İzmir’e müjdeler verdi. 
İzmir için Bakanlığın 
sorumluluk alacağı özel ve 
uluslararası mega projeler 
yapmak istediklerini 
söyleyen Özlü, “Biz 
bakanlık olarak İzmir için 
özel bir çalışma yapacağız. 
Sanayiciyle birlikte 
yapacağız. Bunu basının 
önünde söylüyorum, bizim 
için de bir taahhüt olsun. 
Son dönemde araştırma, 
geliştirme, teknoloji 
konusunda ciddi teşvikler 
getirildi. Son yasalar ileri 
teknoloji üretiminin önünü 

açacak. İşadamlarına 
yeşil pasaport olanağı da 
sağlandı. Büyük stratejik 
projelere devlet desteği 
vereceğiz. Yüzde 49 
oranında belli bir süre 
devlet ortak olacak. Sürenin 
bitiminde hangi işadamı 
ortaksa ona bırakacağız” 
dedi. Başbakan Binali 
Yıldırım’ın İzmir 
milletvekili olmasının 
büyük bir şans olduğunu 
belirten Bakan Özlü, İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
da çok yapıcı olduğunu 
söyledi. Özlü, “Hep 
birlikte, sanayiciler, 
merkezi hükümet ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu mega projeleri 
gerçekleştireceğine 
inanıyorum. Orta yüksek 
ve yüksek teknolojiler 
İzmir’de üretilmelidir. 
İzmir’e de yakışan budur” 
diye konuştu.

SANAYI 4.0 EYLEM 
PLANI HAZIRLANIYOR 
Bakan Özlü, Türkiye’de 

İzmir’e yüksek teknoloji yakışır

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası ziyaretinde 
İzmir’e ve sanayiye 
müjdeler veren 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Özlü, “Sanayici ile 
birlikte İzmir için 
Bakanlığımızın 
sorumluluk alacağı 
özel ve uluslararası 
mega projeler 
yapacağız. Orta 
yüksek ve yüksek 
teknolojiler İzmir’de 
üretilmelidir.   
İzmir’e de yakışan 
budur” dedi.
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sanayi 4.0 dönüşümü için 
Bakanlık olarak eylem 
planı hazırlığı içinde 
olduklarını açıkladı. 
Mevcut sanayinin dijital 
dönüşümü için Bakanlık 
bünyesinde çalışma grubu 
oluşturduklarını belirten 
Bakan Özlü, şunları 
söyledi:

“Mesafe katettik. 
Sanayi 4.0 ile akıllı 
fabrikalar dönemine geçiş 
öngörülüyor. Bakanlık 
koordinasyonunda bir 
platform oluşturuyoruz.  
TOBB (Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği), 
TÜSİAD (Türk Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği), 
MÜSİAD (Müstakil 
Sanayici ve İşadamları 
Derneği), YASED’den 
(Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği) katılımlar olacak. 
Eylem planı hazırlıyoruz. 
Önümüzdeki aylarda 
Başbakan Binali Yıldırım 
önderliğinde kamuoyuna 
açıklanacak. Bu platformda 
imalat yöntemlerini 
de içiren bir dönüşüm 
programı konusu yer 
alacak. Bunu yapmazsak 
sanayinin rekabet gücü 
sınırlı olacak. Almanya, 
Avrupa doğudaki ucuz 
üretim yöntemlerine karşı 

kendi sanayilerini korumak 
için siber yöntemlerin yer 
aldığı bu uygulamalara 
geçiyor.”

ÜRETIM REFORM 
PAKETI KASIM’DA 
TBMM’DE
Bakan Özlü, “Üretim 

reform paketi adıyla bir 
kanun tasarısı hazırlığında 
olduklarını üretimin 
önündeki engelleri 
kaldırmayı amaçladıklarını 

açıkladı. Sanayicinin 
karşılaştığı problemleri 
çözmek istediklerini 
belirten Bakan Özlü şöyle 
devam etti:

“Sanayi arazisi azlığı 
problemi var. Mera, 
zeytinlik gözüken yerler 
aslında mera, zeytinlik 
değil. Tarımsal üretime 
uygun olmayan yerleri, 
sanayicinin arsa ihtiyacının 
olduğu bölgelerde 
Bakanlık olarak koordine 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 
Türkiye’nin 
ekonomik 
hedeflerine 
ulaşabilmesinde 
İzmir’in önem 
ve avantajlarına    
dikkat çekti.
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edeceğiz. Hatta belki 
binası bile yapılacak, 
sanayici gelip makinelerini 
kuracak. Önümüzdeki 
pazartesi günü ilk taslağı 
sanayicilere göndereceğiz, 
görüşlerinin alacağız. Daha 
sonra Ankara’da toplantı 
yapacağız. Komisyonun 
sunacağı görüşlere göre 
yeniden şekillendirerek 
taslağı Ekim ya da Kasım 
ayında TBMM’ye sevk 
edeceğiz. Amacımız 
sanayiciyi rahatlatmak.”

YORGANCILAR: IZMIR, 
CARI AÇIK VERMIYOR
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar 
da, “İzmir’in bölgenin 
merkezi konumuna gelmesi 
bizim için çok önemli. 
İzmir, hedeflediğimiz 20-
25 bin dolarlık rakamları 
yakalayabilecek bir merkez. 
İzmir aynı zamanda cari 
açık vermeyen bir yapıya 
sahip, keşke diğer iller de 
böyle olsa” dedi.

Sanayi 4.0’a büyük 
önem verdiklerini 
vurgulayan Yorgancılar, 
Ege Üniversitesi ile 
akıllı fabrikalara ilk 
adım niteliğinde bakım 
konusunda bir proje 
başlattıklarını örnek 
gösterdi. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Özlü’nün 
verdiği mesajların önemli 
olduğunu dile getiren 
Ender Yorgancılar, Sanayi 
4.0 konusunda kavram 
kargaşasını ortadan 
kaldırmak için Bakanlığın 
bu işi yönetmesi gerektiğini 
anlattı. Yorgancılar, Bakan 
Özlü’ye günün anısına 
plaket takdim etti. Bakan 
Özlü ve beraberindekiler 
daha sonra organize sanayi 
bölgeleri başkanlarıyla 
OSB’lerin konuları ve 
sektörel talepleri görüştü.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Sanayi 4. 0 kavramının 
sadece 5 yılda teorik bir kavram 
olmanın ötesine geçerek küresel 
ekonomiye yön verir hale geldiğini 
belirterek, bu konuda ulusal strateji 
hazırlanması çağrısında bulundu. 
Yorgancılar, “Bu akıl çağında, yenilik 
ve teknolojik ilerleme misyonuna 
sahip olmak ve kapsamlı bir Sanayi 
4.0 stratejisi geliştirmek, gelişmiş bir 
ekonominin olmazsa olmazı haline 
gelmiştir” dedi. 

2011 yılında Almanya’da 
gerçekleştirilen bir fuarda ilk kez dile 
getirilen Sanayi 4.0’ın, her geçen gün, 
ekonomi dünyasının merkezine daha 
çok yerleştiğine tanık olduğumuz 
bir dönemden geçildiğini kaydeden 
Yorgancılar, “Bu dönem, teknolojik 
ilerleme odağında ciddi bir dönüşümü 
de beraberinde getirmektedir. Söz 
konusu dönüşüm kapsamında, 
sokaklardan şehirlere, ofislerden 
fabrikalara kadar hayatımız teknoloji 
odağında durmaksızın yenilenmektedir. 
Bu yenilenme, en açık etkisini ise iş 
dünyası üzerinde göstermektedir.

Akıllı fabrikalar, sanayi sektörünün 
giderek daha çok temelini 
oluşturmakta; robotlar, küçük bir ofisten 
büyük bir fabrikaya kadar iş dünyasına 
hakim olmaktadırlar” ifadelerini 
kullandı.

DAVOS ZIRVESI’NIN ANA TEMASI 
Geçtiğimiz Ocak ayında, Davos 

Ekonomik Zirvesi’nin Sanayi 4.0 ana 
teması ile gerçekleştirildiğini hatırlatan 
Yorgancılar, “Zirve kapsamında, Sanayi 
4.0’ın küresel ekonominin rehberi 
haline geldiği vurgusu yapılması dikkat 
çekicidir. Bu bağlamda, Sanayi 4.0’ın 
rehberliğini üstlenen ülkeler, aynı 
zamanda küresel ekonomin liderliğini 
de üstleneceklerdir” diye konuştu. 

FARKINDALIĞI ARTTIRMAK IÇIN
KITAP HAZIRLANDI 
Bu noktada ülkemizde Sanayi 4.0’ın 

tanınırlığının ve konuya olan ilginin 
özellikle son bir yıl zarfında dikkat çekici 
biçimde arttığını ifade eden Ender 
Yorgancılar şunları söyledi: “Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak, konuya ilişkin 
farkındalığın artmasına katkı sunmak 
amacıyla hazırladığımız, “Sanayi 4.0 
- Uyum Sağlayamayan Kaybedecek” 
başlıklı kitabımızın, geniş kitlelerce ilgi 
görmesi, bu anlamda bizler için gurur 
verici olmuştur.  Bu noktada, en büyük 
beklentimiz, Sanayi 4.0 konusunda 
ulusal bir strateji hazırlanması ve 
mikrodan makro ölçeğe kadar tüm 
iş yerlerinin ve iş prensiplerinin bu 
strateji doğrultusunda yeniden 
yapılandırılmasıdır. Bu yapılandırma, 
katma değerli üretimde atağa 
geçmemizi ve teknoloji ihracatı yapan 
gelişmiş ekonomiler sınıfında ülkemizin 
de yer almasını, böylece 2023 
hedeflerimize daha da yakınlaşmamızı 
sağlayacaktır.”

EĞITIM KONUSU UNUTULMASIN
Sanayi 4.0 konusunda çok önemli 

olan diğer bir ayağı ise eğitimin 
oluşturduğuna dikkat çeken EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“Zira, Sanayi 4.0’ın anahtarı olan 
teknolojik ilerleme, ancak ve ancak 
dinamik bir eğitim almış, yaratıcı ve 
yeni icatlar geliştirebilen kuşaklar 
tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 
Sanayi 4.0 stratejisi odağında Ar-Ge 
yatırımlarının artırılması,  üniversite-
sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve 
teknoparkların yaygınlaştırılması, 
bu noktada bir kez daha önem 
kazanmaktadır. Sanayi 4.0 bilincinin 
yaygınlaştırılması için iş insanları olarak 
çaba göstermeye ve ülkemizde konuyla 
ilgili atılacak adımları heyecanla 
izlemeye devam edeceğiz” dedi.

Küresel ekonominin 
yeni rehberi: Sanayi 4.0
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Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2016 yılı ikinci 

çeyreğine ait Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla verisini 
açıkladı. Üretim yöntemiyle 
gayrisafi yurtiçi hasıla 
tahmininde, 2016 yılının 
ikinci çeyreği bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre 
sabit fiyatlarla yüzde 3,1’lik 
artışla 33 milyar 61 milyon 
TL oldu. İkinci çeyrek 
büyümesi cari fiyatlarla 
yüzde 9’luk artışla 525 
milyar 932 milyon TL 
olarak gerçekleşti.

Tarım sektörünü 
oluşturan faaliyetlerin 
toplam katma değeri, 2016 
yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre, sabit fiyatlarla yüzde 
1’lik azalışla 2 milyar 338 
milyon TL, cari fiyatlarla 
yüzde 1,4’lük artışla 30 
milyar 795 milyon TL oldu. 
Sanayi sektörünü oluşturan 
faaliyetlerin toplam katma 
değeri, 2016 yılının ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre, sabit 

fiyatlarla yüzde 3,9’luk 
artışla 11 milyar 530 
milyon TL, cari fiyatlarla 
yüzde 8.2’lik artışla 129 
milyar 182 milyon TL 
oldu. Hizmet sektörünü 
oluşturan faaliyetlerin 
toplam katma değeri, 2016 
yılının ikinci çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı çeyreğine 
göre, sabit fiyatlarla yüzde 
3.6’lık artışla 19 milyar 428 
milyon TL, cari fiyatlarla 
yüzde 11.5’lik artışla 305 
milyar 585 milyon TL oldu.

GSYH değeri 2015 
yılında cari fiyatlarla yüzde 
11.7’lik artışla 1 trilyon 952 
milyar 638 milyon TL, sabit 
fiyatlarla yüzde 4’lük artışla 
131 milyar 273 milyon TL 
oldu. Kişi başına gayrisafi 
yurtiçi hasıla değeri 2015 
yılında cari fiyatlarla 25 
bin 118 TL, ABD doları 
cinsinde 9 bin 257 dolar 
olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış sabit 
fiyatlarla GSYH bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 0.3 arttı

Takvim etkisinden 
arındırılmış sabit fiyatlarla 
GSYH değeri, 2016 yılı 

Üretim yöntemiyle 
GSYH tahmininde, 
2016’nın 2. çeyreği 
bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre sabit 
fiyatlarla % 3.1’lik 
artışla 33 milyar 61 
milyon TL oldu.

Türkiye ikinci çeyrekte 
yüzde 3.1 büyüdü
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ikinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 3.0 arttı. Mevsim 
ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH değeri, 
bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 0.3 arttı. 

Hanehalklarının nihai 
tüketim harcamaları, 2016 
yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre, cari fiyatlarla yüzde 
9.9’luk artışla 361 milyar 
585 milyon TL, sabit 
fiyatlarla yüzde 5.2’lik 
artışla 22 milyar 104 
milyon TL oldu.

HARCAMALAR ARTTI
Devletin nihai tüketim 

harcamaları, 2016 yılının 
ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre cari fiyatlarla yüzde 
26.4’lük artışla 91 milyar 
721 milyon TL, sabit 
fiyatlarla yüzde 15.9’luk 
artışla 4 milyar 82 milyon 
TL oldu.

Gayrisafi sabit sermaye 
oluşumu, 2016 yılının 
ikinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre 
cari fiyatlarla yüzde 8.5’lik 
artışla 118 milyar 668 
milyon TL, sabit fiyatlarla 
yüzde 0.6’lık azalışla 8 
milyar 271 milyon TL oldu. 

Mal ve hizmet ihracatı, 
2016 yılının ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre cari 
fiyatlarla yüzde 3.4’lük 
artışla 139 milyar 372 
milyon TL, sabit fiyatlarla 
yüzde 0.2’lik artışla 8 
milyar 407 milyon TL oldu. 
Mal ve hizmet ithalatı, 2016 
yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre cari fiyatlarla yüzde 
5.4’lük artışla 163 milyar 
665 milyon TL, sabit 
fiyatlarla yüzde 7.7’lik 
artışla 9 milyar 796 milyon 
TL oldu.

Türkiye’nin en önemli sosyo-
ekonomik sorununun işsizlik olduğunu 
ve işsiz sayısının konjonktürel ve 
yapısal nedenlerle artma eğilimi 
göstereceğini ifade eden Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı 
Ender Yorgancılar, “İşsizliğin kalıcı 
çözümü ancak sanayileşmenin 
hızlanmasıyla mümkündür. 
Sanayileşme işsizliğin 
olduğu kadar cari açığın, 
yetersiz büyümenin de 
panzehiridir” dedi.

Bu nedenle sanayi 
yatırımlarının daha fazla 
teşvik edilmesi gerektiğini 
kaydeden Yorgancılar, tek 
başına teşviklerin de yatırım artışı 
için yeterli olmayacağına değinerek, şu 
görüşleri dile getirdi: “Yeterli iç ve dış 
talebin olmadığı, belirsizliğin arttığı, 
gelecek öngörüsünün kısaldığı ve risk 
iştahının azaldığı bir ortamda yani 
makro ekonomik koşullar iyileşmediği 
sürece sanayi yatırımlarında yeterli 
artış olmayacaktır. Bu nedenle döviz 
kurlarında istikrarın sağlanması, 
faizlerin makul düzeylerde kalması, 
enerji maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, 
bütçe dengelerinin korunması, AB 
ile ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi, 
komşularla siyasi ilişkilerin iyileştirilmesi, 
ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca FETÖ terör 
örgütü ile mücadelede girişimcilere 
yönelik adımlarda yanlış yapılmaması, 
sermayenin ürkekleştirilmemesi, 
geleceğe güven duygusunun 
beslenmesi çok büyük önem 
taşımaktadır.” 

TÜM YOLLAR NITELIKLI 
SANAYILEŞMEYE ÇIKIYOR
Son yıllarda yaşanan gelişmelerin 

ışığında turizm sektörünün çok 
kaygan bir zeminde olduğunu, 
teknolojik gelişmeler ve sosyo-kültürel 

gerekçelerle tarımdaki istihdamın 
daha da azalacağını, ticaret ve ulaşım 
sektöründeki gelişmelerin daha çok 
sanayi üretimiyle ilişkili gerçekleştiğini 
ortaya koyduğuna dikkat çeken EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“Bütün yollar nitelikli sanayileşmeye 

çıkıyor. Sanayileşme kalıcı 
istihdam, kalıcı istihdam 

düzenli gelir, düzenli gelir 
ise daha fazla tasarruf 
ve yatırım anlamına 
gelecektir. İstihdam, 
yatırım, üretim gibi reel 
alanlardaki sorunların 

sanayileşmeyle çözülmesi, 
dış kaynak bağımlığı, döviz 

kurlarında dalgalanma, yüksek 
faiz gibi finansal sorunları da minimize 
edecektir. Bu bağlamda yeni teşvik 
tedbirlerini oldukça yerinde buluyoruz. 
Ancak makro iklimin iyileştirilmesi ve 
yabancı doğrudan yatırım girişinin 
artırılması için ilave önlemlere ihtiyaç 
bulunuyor” diye konuştu.

EKONOMIK KONULARDA DA 
MUTABAKAT
Bu noktada da hukuk devleti 

algısının iyileştirilmesi, demokrasi 
standartlarının yükseltilmesi, partiler 
arasında siyasi olduğu kadar ekonomik 
konularda da mutabakat anlayışının 
geliştirilmesinin uygun olacağını 
vurgulayan Ender Yorgancılar şunları 
söyledi: 

“Ayrıca eğitim-üretim ilişkisinin 
özellikle meslek liseleri ve meslek 
yüksek okulları ile mühendislik 
fakülteleri arasında daha etkin 
kurulması gerekiyor. Bu yapılabildiğinde 
yükte hafif pahada ağır yani yüksek 
katma değerli ürünlerin üretilmesi, 
dışa bağımlılığın azaltılması mümkün 
olabilecektir. Kısacası, “kalkınmak 
sanayileşmektir sözüne yeniden işlerlik 
kazandırılması gerekiyor.” 

İstihdam artışının 
merkezinde sanayi olmalı

EBSO 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “Sana-
yi büyümenin, işsiz-
liğin ve cari açığın 

panzehiridir” 
dedi.
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Yılın ikinci yarısında 
büyümenin hızının 
düşmesi ve son 

dönemde ticaret ve pera-
kende hayatında gözlenen 
durağanlık sonrası bir dizi 
önlem alındı. Taksit sayısı 
artırılarak tüketimi artırıcı 
önlemleri Başbakan Binali 
Yıldırım açıkladı.

Taksit sayıları makro 
ekonomik ihtiyati tedbirler 
kapsamında Ali Babacan 
döneminde azaltılmış, kredi 
kartı olanların da farklı 
kartlarla harcama yapma-
larının önüne geçecek tek 

limit uygulaması getirilmiş-
ti. Ancak son dönemde hem 
ticaret hayatında gözlenen 
durağanlık hem de bireysel 
borçlarda ödenememe duru-
munun artması sıkılaştırma 
politikasından geri adım 
atılmasına neden oldu.

36’DAN 48 AY VADEYE
Başbakan Yıldırım bir 

defaya mahsus olmak üzere 
kredi kartı borçlarına 72 aya 
kadar yapılandırma imkanı 
getirdiklerini söyledi. 72 ay 
vadede taksitlendirilecek 
borca ne faiz uygulanaca-

ğını bankalar belirleyecek. 
Yıldırım “Borç bakiyeleri-
nin yeniden yapılandırma 
imkanı getiriyoruz. Bu ne 
demektir? Yani ödüyorsu-
nuz, baştan yapmışsınız 
taksitleri sonra ödeme 
zorluğu içine girdiniz. De-
ğiştirebiliyorsunuz, yeniden 
yapılandırma yapıyorsunuz. 
Bir defaya mahsus olmak 
üzere 72 aya kadar yeniden 
yapılandırma imkanı geti-
riyoruz. Bu ihtiyaç kredile-
riyle ilgili bir düzenleme” 
diye konuştu.

Yıldırım, tüketici kre-

Taksit taksit büyüyeceğiz

İç piyasayı 
canlandırmak 
için alınan bir dizi 
önlemi Başbakan 
Binali Yıldırım 
açıkladı. Tüketici 
kredilerinde vade 
48 aya çıktı. Kredi 
kartı limiti en az 
5 bin 200 liraya 
çıkarılırken, borcunu 
ödeyemeyenlere 
de 72 aya kadar 
yapılandırma 
imkanı tanındı.
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dilerindeki azami 36 aylık 
vadenin de yeniden 48 aya 
çıkarıldığını bildirdi.

Binali Yıldırım, kart 
limitlerinde gelirin 4 ka-
tına yönelik bir uygulama 
olduğunu da hatırlatarak 
“Madem asgari ücret 1300 
lira. Kredi kartında en az li-
mit de 5 bin 200 lira olarak 
uygulanacak” dedi.

KONUT KREDISI 
YÜZDE 80
Bir başka düzenleme 

de yine durağanlaşan konut 
sektörünü canlandırmaya 
yönelik olarak alındı. Konut 
kredisi limiti yüzde 80’e 
çıkarıldı. Başbakan Binali 
Yıldırım bu değişikliği 
de şu sözlerle duyurdu: 
“Konut kredilerinde öz 
kaynak kredi diye iki bölüm 
vardı. Yani 100 bin liraya 
bir ev alacaksınız, en fazla 
75 binini kredilendiriyor-
dunuz, 25 binini de siz 
veriyordunuz. Burada oranı 
5 puan artırdık. Bankalar 
80 bine kadar, yani yüzde 
80’e kadar kredilendirebi-
lecek yüzde 20’sini de alıcı 
karşılamış olacak.”

GIDADAKI 
TARLA-MARKET 
UÇURUMUNA YENI GÖZ
Binali Yıldırım gıda 

fiyatlarını daha dikkatli 
şekilde inceleyecek ve tarla 
ile market arasındaki fiyat 
farkını analiz edecek bir 

yapılandırmaya gidecek-
lerini de söyledi. Yıldırım 
“Enflasyon artıyor. Artış 
sebebine baktığımız zaman 
gıda fiyatlarındaki ani dal-
galanmaların genel anlamda 
enflasyonun artmasına 
sebep olduğunu görüyoruz. 
Bunun için bu artışlar niye 
durup dururken bir ay sivri 
biber, bir ay karpuz artıyor 
ve bu artış enflasyonun o 
ayki enflasyonun üçte birini 
teşkil ediyor. Bu duru-
mun dikkatle incelenmesi 
lazım kanaatine vardık. Bu 
amaca yönelik olarak da 
gıda komitesi zaten vardı, 
gıda komitesinin yeniden 
yapılandırılmasını kararlaş-
tırdık. Buna göre Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek 
başkanlığında ekonomi 
bakanı gıda tarım hayvancı-
lık bakanı gümrük bakanı, 
kalkınma bakanı ve maliye 
bakanından oluşan gıda 
komitesi bu ani dalgalan-
maları mercek altına alacak 
ve burada alınması gereken 
tedbirleri vakit geciktir-
meden anında alacak. Bu 
komitenin sekretaryasını 
da merkez bankası yürüte-
cek. Tarlada 1 lira olan mal 
tezgaha 10 liraya geli-
yorsa burada kötü niyetle 
fiyatlarla oynama varsa 
gerekirse ette olduğu gibi 
geçici ithalatla da piyasanın 
dengesini sağlayabileceğiz” 
diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, bankalarla finansal 

kiralamaya yönelik olarak da şu açıklamaları yaptı: 
Bankaların verdiği kredilerde sermaye yeterlilik oranı 
diye bir şey var. Sermaye yeterlilik oranının bozulma-
ması lazım. Burada katılım bankalarıyla diğer bankalar 
arasında farklılıklar vardı. O farkı aradan kaldırıyoruz, 
aynı kural kriter katılım bankalarına da uygulanacak. 
Böylece bankalarla katılım bankaları arasındaki fark 
tamamen kalkmış olacak. Bir başka düzenleme kal-
kınma bankası, katılım bankaların finansal kiralamaları. 
Diğer adıyla leasing işlemlerinde kredi/teminat oranı 
uygulamasından istisna getiriyoruz ve yüzde 100’ünü 
kredilendirebilecekler. Diyelim ki finansal kiralama 
yoluyla bir araç alacaksınız yüzde 100’üne kadar kre-
dilendirme mümkün olacak.”

Leasingli malın yüzde 
100’üne kredi
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Projeli yatırımlara 
süper teşvikler öngö-
ren düzenlemelerin 

de yer aldığı torba yasa, 
Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. Bir 
yatırımın proje bazlı destek-
lerden yararlanabilmesine 
ilişkin kararı Ekonomi 
Bakanlığı verecek.

Yürürlük dahil 82 
maddeden oluşan kanunla; 
desteklenmesi öngörülen 
projelerde yüzde 100’e 
kadar indirimli Kurum-
lar Vergisi uygulanacak, 
gümrük vergisi muafiyeti 
tanınabilecek. Yürürlükteki 
teşvik unsurlarından farklı 
olarak, devlet proje bazlı 
yatırımlara ortak olabilecek, 
bu yatırımlar için gereken 
arazi bedelsiz olarak veri-
lebilecek, nitelikli personel 
için brüt asgari ücretin 20 
katına kadar destek sağla-
nacak. Torba yasada ayrıca, 
ticari aracını yenileyenlerin 
ÖTV’den muaf tutulması 
ile Bağ-Kur’lulara 5 pu-
anlık prim indirimi içeren 
düzenlemeler de var.

Arz güvenliğini sağla-
ma, dışa bağımlılığı azalt-

ma, teknolojik dönüşümü 
sağlama, yenilikçi, Ar-Ge 
yoğun ve katma değeri 
yüksek nitelikli yatırımlara 
destek verilmesini öngören 
düzenlemenin de içinde yer 
aldığı 6745 sayılı, Yatırım-
ların Proje Bazında Des-
teklenmesi ile Bazı Kanun 
ve KHK’lerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 
özetle şu düzenlemeleri 
içeriyor:

Kurumlar vergisi oranı 
yüzde 100’e kadar indirimli 
uygulanabilecek, yatırımın 
işletmeye geçmesinden 
itibaren 10 hesap dönemine 
kadar, yatırımlardan elde 
edilen kazançla sınırlı ol-
mak üzere, kurumlar vergisi 
istisnası tanınabilecek.

Hazine arazisine yapılan 
yatırımlar için 49 yıl sürey-
le bedelsiz irtifak hakkı te-
sis edilebilecek, bu yatırım-
da öngörülen istihdamın 5 
yıl sağlanması şartıyla talep 
edilmesi halinde bu arazi 
bedelsiz olarak yatırımcıya 
devredilebilecek.

Prime esas kazanç alt sı-
nırına bağlı kalınmaksızın, 
10 yıl süreyle sigorta primi 

işveren hissesi karşılanacak.
İşletme döneminde 10 

yıla kadar, yatırıma ilişkin 
enerji tüketim harcamaları-
nın yüzde 50’sine karşıla-
nacak.

Sabit yatırım tutarının 
finansmanında kullanılan 
yatırım kredisi için 10 yıla 
kadar faiz veya kar payı 
desteği ya da hibe desteği 
sağlanacak.

Yatırım için özel önem 
taşıyan belirlenen sayıda 
her bir nitelikli personel 
için 5 yılı geçmemek üzere 
brüt asgari ücretin 20 katına 
kadar ücret desteği verile-
cek.

Yatırım tutarının yüzde 
49’unu geçmemek ve edi-
nilen payların 10 yıl içinde 
halka arz veya yatırımcıya 
satış şartıyla devlet bu yatı-
rıma ortak olabilecek.

Proje bazlı yatırım 
konusu ürüne süresi ve 
miktarı Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenecek alım 
garantisi verilebilecek.

Yatırıma diğer kanun-
larla getirilen, izin, tahsis, 
ruhsat, lisans ve tesciller ile 
diğer kısıtlayıcı hükümler 
için Bakanlar Kurulu kararı 
ile istisna getirilebilecek.

Projenin gerekli kıldığı 
durumlarda bu yatırım için 
her türlü altyapı yatırımı 
yapılabilecek.

Devredilen yatırımlarda, 
devralan kurum da ayın 
koşulları yerine getirmek 
şartıyla, istisna, muafiyet 
ve desteklerden yararlana-
bilecek.

YATIRIMA KATKI 
YÜZDE 100’E ÇIKARILDI
Yatırıma başlama 

tarihinden itibaren kurumun 
diğer faaliyetlerinden elde 
edilen kazançlara indirimli 

Yüzde 100’e 
kadar katkı 
öngören “süper 
teşvikler”den 
yararlanacak 
projelerde 
kararı Ekonomi 
Bakanlığı 
verecek.

Proje 
bazlı 
teşvik 
dönemi 
başladı
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kurumlar vergisi uygulan-
masıyla belirlenen yatırıma 
katkı tutarı, teşvik belgeli 
tüm yatırımlar için yüzde 
80’den yüzde 100’e çıka-
rıldı. Mevzuata yeni giren 
proje bazlı yatırımlar da bu 
yatırıma katkı oranından 
yararlanabilecek.

Kanunun, 30’uncu 
maddesi ile teşvikli yatı-
rımlara inşaat işleriyle ilgili 
uygulanan Katma Değer 
Vergisi indiriminde, ‘strate-
jik yatırım’ şartı kaldırıldı. 
Böylece yatırım teşvik bel-
gesi kapsamında bulunan 
yatırımlara ilişkin inşaat 
işleri nedeniyle yüklenilen 
ve indirim yoluyla telafi 
edilmeyen KDV, stratejik 
olarak kabul edilmeyen ya-
tırımlar için de iade konusu 
olabilecek. Bu hükümden 
yararlanmak için geçerli 
olan 500 milyon liralık 
asgari yatırım şartı da 50 
milyon liraya indirildi.

HAZIRAN 2019’A 
KADAR YENILENEN 
TICARI ARACA ÖTV YOK
Yasanın 54’üncü 

maddesi ile ticari taşıtların 
yenilenmesi için alına-
cak yeni araçlar için, 30 
Haziran 2019 tarihine kadar 
ÖTV muafiyeti getirildi. 
Buna göre, şehir içi taksi, 
dolmuş, servis, minibüs, 
midibüs, otobüs taşıma-
cılığı faaliyeti yürüten ya 
da kamyon ve kamyonetle 
yük taşıyan kişiler, söz 
konusu tarihe kadar yeni bir 
araç almaları halinde, bu 
araçlar için ÖTV ödeme-
yecekler. ÖTV muafiye-
tinden, araç kiralama, özel 
yolcu transferi ve benzeri 
hizmet ifası yürütenler ise 
yararlanamayacak. ÖTV 
muafiyetinden yararlanıp 
araç satın alanlar, mevcut 
araçlarını iki yıl içinde 

satacak. Eğer satış işlemini 
yapmazsa, yeni alınan araca 
ilişkin zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler, vergi 
ziyaı cezası uygulanarak 
gecikme faizi ile birlikte 
tahsil edilecek. Aynı şekilde 
ÖTV’siz alınan araç, üç yıl 
geçmeden ticari faaliyet-
ten çekilmesi halinde, ilk 
iktisap tarihindeki matrah 
esas alınarak, faaliyetten 
çekilme tarihindeki oran 
üzerinden hesaplanan ÖTV 
alınacak.

AZ TEHLIKELI 
IŞ YERLERINDE 
IŞ SAĞLIĞI 
YÜKÜMLÜLÜĞÜNE 
ERTELEME
Kamu kurumları ile 

50’den az çalışanı olan ve 
az tehlikeli sınıfta yer alan 
iş yerlerinin iş güvenliği 
uzmanı, iş yeri hekimi 
ve diğer sağlık personeli 
görevlendirme yükümlü-
lüğünün süresi 1 Temmuz 
2016’dan 1 Temmuz 
2017’ye uzatılıyor. Öte 
yandan, torba yasa ile 
çalışma hayatında tartışma 
konusu olan bir uygulama-
ya da açıklık getirildi. 2009 
Temmuz istatistiğine göre 
toplu iş sözleşmesi yapma 
yetkisi alan sendikalar ile 
bu istatistiğin yayımından 
sonra 15 Eylül 2012’ye 
kadar kurulan işçi sendika-
larının, bu düzenlemenin 
yayımı tarihinden itibaren 2 
yıl içinde yapacakları yetki 
tespit başvuruları, yüzde 1 
şartı aranmaksızın Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca sonuçlandı-
rılacak.

TAHSISLI TURIZM 
ARAZILERI IÇIN 
DÜZENLEME
Turizm tesisleri yapmak 

üzere kamu arazisi tahsis 

edilen Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli 
yatırımcılar ve işletmeciler-
den 1 Ocak 2016-31 Aralık 
2016 tarihleri arasında 
tahsil edilmesi gereken 
kira, kesin izin ve tahsis, 
irtifak hakkı, kullanma izni 
bedelleri ve hasılat payları 
ile Kültür ve Turizm Ba-
kanlığından belgeli turizm 
tesislerinin yatırımcıları 
ve işletmecilerden hazine 
taşınmazlarını izinsiz kul-
lanmaları nedeniyle tahsil 
edilmesi gereken ecrimisil-

lerin ödeme süreleri bir yıl 
ertelenecek.

BAĞ-KUR’LULARA DA 
5 PUANLIK PRIM 
INDIRIMI
Yasa uyarınca, köy 

ve mahalle muhtarları ile 
hizmet akdine bağlı olmak-
sızın kendi adına bağımsız 
çalışanların, malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primlerinden 5 puanlık 
kısmına isabet eden tutar 
Hazine tarafından karşıla-
nacak.

Maliye Bakanı Ağbal, borçlarını düzenli olarak 
ödeyen mükelleflerin indirimli tutarlarla vergi ödeye-
ceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Mükellef geçmişteki 
borçlarını düzenli ödediyse, geçmiş 3 yılına bakaca-
ğız vergi denetimlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa, 3 
yılında karnesi pekiyi ise o zaman diyeceğiz ki ‘öde-
yeceğiniz vergiyi daha düşük oranda ödeyin.’ Oran 
indirimine gideceğiz” dedi.

Ağbal, yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı olarak 
sürekli vatandaşın, mükelleflerin haklarını güçlendirme 
konusunda düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Zaman zaman çıkarılan yeniden yapılandırma 
kanunları hakkında gelen itirazlara değinen Ağbal, 
bunların hepsini dikkate aldıklarını ve üzerinde çalış-
tıklarını söyledi.

“Ben iyi niyetli bir mükellefim, vergi borçlarımı 
süresinde ödedim, herhangi bir şekilde de geçmişten 
bir denetimle ilgili sıkıntım yok. Bana hiçbir şey yap-
mıyorsunuz ama borcunu zamanında ödemeyenlerin 
faizlerini, cezalarını siliyorsunuz, vergi denetiminde 
bir şey çıkmışsa da ondan kurtuluyor. Peki benim 
günahım, suçum ne?” şeklinde itirazlar olduğunu dile 
getiren Ağbal, bu konuda da yine aynı yaklaşımla 
bir düzenleme getireceklerini aktardı. Ağbal, şunları 
kaydetti: “Mükellef geçmişteki borçlarını düzenli öde-
diyse, geçmiş 3 yılına bakacağız vergi denetimlerinde 
herhangi bir sıkıntı yoksa, 3 yılında karnesi pekiyi ise o 
zaman diyeceğiz ki ‘ödeyeceğiniz vergiyi daha düşük 
oranda ödeyin.’ Oran indirimine gideceğiz. İnanıyo-
rum ki böyle bir sistemde mükelleflerimiz gönüllü 
vergi uyumuna daha çok önem verecekler. Ayrıca 
dürüst mükelleflerimiz de bu şekilde ödüllendirilmiş 
olacak.”

Vergisini zamanında 
ödeyene indirim
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Türkiye’nin dünyaya 
açılan kapısı 
niteliği taşıyan ve 

geçmişten bu yana birçok 
ilke ev sahipliği yapan 
İzmir Enternasyonal 
Fuarı (İEF) büyük ilgi 
gördü. 26 Ağustos-4 
Eylül günleri arasında 
‘inovasyon’ temasıyla 
gerçekleştirilen 85’inci 
İEF, firmaların kendilerini 
ifade edebilecekleri, 
ürünlerini tanıtabilecekleri 
ve yeni yatırım fırsatları 
yakalayabilecekleri 
platform haline geldi. 
Ziyaretçilerden tam 
not alan fuarın bu yılki 
ziyaretçi profilini daha çok 
gençler oluşturdu. Büyük 
bir titizlikle hazırlanan 
etkinlikler, uzun zamandır 
fuarı görmeyen kesimin 
de 85. İEF’ye heyecanla 
gelmesine sebep oldu.

IKILI GÖRÜŞMELER 
İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ve İZFAŞ’ın 
ev sahipliğinde Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) ve Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) 
partnerliğinde yapılan İzmir 
İş Günleri Toplantıları’nda 
bakanlar ve yatırımcılar 
seviyesinde iş görüşmeleri 
gerçekleştirildi. Ekonomi 
Bakanlığı’nın himayesinde 
ilk kez düzenlenen 
toplantılarda; Türkiye 
ekonomisi ve ticareti 
hakkında bilgilendirme 
sunumu yapıldı, ardından 
İzmir ekonomisi hakkında 
bilgiler verildi. Toplam 
4 dile çevrilen 
sunumlarda, 
ülkeler arasındaki 
yatırım, ihracat ve 
ticaret fırsatları, 
ikili görüşmelerde 
değerlendirildi. 
İzmir’e gelen 
yabancı heyet 
ve katılımcılar, 
İEF’de yatırım 
fırsatları için yoğun 
görüşmelerde 
bulundu. Bölge ve 
ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak 
yeni yatırımlar 
için yapılan ön 
görüşmeler umut 

verdi.
Folkart’ın ana sponsor, 

Vestel’in inovasyon 
sponsoru olduğu 85’inci 
İEF, yatırım fırsatlarının 
yanı sıra yerel ticari hayatı 
da olumlu yönde etkiledi. 
Taksicisinden otelcisine, 
yemek işletmecisinden 
seyahat acentelerine kadar 
ticaretle uğraşan tüm 
kesim, İEF’nin yarattığı 
hareketlilikten memnun 
kaldı. Yalnızca İzmir’den 

değil, tüm Türkiye ve 
dünyadan gelen ziyaretçiler 
de bölge ekonomisine 
katkıda bulundu.

İEF ziyaretçileri 85 
yıllık geleneğin yeniden 
yükselişine tanık oldular. 
Fuar süresince oynanan 17 
tiyatro oyunu ve müzikal 
şov, 10 konser, 13 sinema 
gösterimi, 9 caz konseri, 
16 farklı sokak gösterisi, 
söyleşiler, sergiler, 
workshoplar, sinema 

atölyesi, grafiti, yoga, 
zumba, sanat sokağı 
büyük ilgi gördü. 
Türkiye’de ilk kez 
gösteri yapan FMX 
Blackliner Motokros 
da büyük beğeni 
topladı.

85. İEF’nin 
inovasyonla birlikte 
yarattığı değişim, 
gelecek yıllarda 
düzenlenecek fuarlar 
için de ilham kaynağı 
oldu. Uluslararası 
platformda olumlu 
geri dönüşler 
alan, partner ülke 
taleplerinin şimdiden 

İEF’den Türk ekonomisine
“güven” mesajı
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gelmeye başladığı 86. İEF 
için daha fazla yabancı 
katılımcı ve ziyaretçi 
ağırlama hedefiyle 
hazırlıklar başlarken, son 
yıllarda tasarım konusuna 
özel önem veren İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, 
İEF’yi gelecek yıl ‘tasarım’ 
temasıyla renklendirmeyi 
hedefliyor.

GELECEK IZMIR’DE
İzmir Enternasyonal 

Fuarı 85. kez dünyaya 
kapılarını “Gelecek 
İzmir”de sloganıyla açtı. 
42 ülkeyi “inovasyon” 
temasıyla İzmir’de 
buluşturan fuarın açılışında 
konuşan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, İzmir’e yatırım 
çağrısı yaptı.

Faruk Özlü,  İzmir’in 
marka olmuş kapsamlı 
bir etkinliği 85 yıldır 
ev sahipliği yapmasının 
tesadüf olmadığını 
belirterek, “İzmir 
ekonominin ve ticaretin 
kalbinin attığı önemli 
bir liman şehridir. Farklı 
kültüre ev sahipliği yapmış 
bir hoşgörü şehridir. Böyle 
bir şehrin bu fuarı başarıyla 

gerçekleştirmesi İzmir 
kimliğinin bir sonucudur. 
İzmir fuarı her geçen yıl 
biraz daha genişliyor. 
Uzak Asya’nın önemli 
ekonomik güçlerinden 
biri olan Malezya’nın 
bu fuarda partner ülke 
olması Malezya’nın sadece 
Türkiye ile değil Akdeniz 
havzası ile olan ilişkilerini 
de güçlendirecektir” dedi.

Belirlenen temanın 
inovasyon olması nedeniyle 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olarak bu 
yılki fuarın kendileri 
için önemine işaret eden 
Özlü, konuşmasında 
konuk ülkelere İzmir’in 
potansiyelini de 
değerlendirme çağrısında 
bulundu. Faruk Özlü, 
şunları söyledi:

“Türkiye ihracatının 
yüzde 95’ini sanayi 
ürünleri oluşturuyor.  
Daha nitelikli sanayi için 
araştırma-geliştirme ve 
inovasyon büyük önem 
taşıyor.  Ülkemizde yüksek 
teknolojili sektörlerde 
yatırım yapanlara önemli 
destekler veriyoruz.  Türk 
firmalar ile karşılıklı 
ticaretinizi artırmanız çok 

önemli.  Sizleri Türkiye’de 
üretim yapmaya, araştırma 
geliştirme merkezleri 
kurmaya davet ediyoruz. 
İzmir bunun için biçilmiş 
kaftandır. İzmir’in bu 
potansiyelini hep birlikte 
değerlendirelim.”

BÖKE: KALKINMAK 
IÇIN INOVASYON ŞART
CHP Genel Başkan 

Yardımcısı Selin Sayek 
Böke, 85. İEF’nin 
inovasyon temasıyla 
açılmasının oldukça 
heyecan verici olduğunu 
belirterek, “İnovasyondan 

yenilik anlıyoruz. Ancak 
bu yenilik eskiyi yakıp 
yıkarak değil eskinin 
varlığını kabul ederek 
gerçekleşecek bir yenilik. 
Türkiye’nin sorunlarının 
çözümü de eskiye samimi 
bakışla yeniyi bunun 
üzerine inşa etmekten 
geçiyor. Doğrusundan, 
yanlışından ders alarak inşa 
edilirse, yenilikler ortaya 
çıkar. Yenilik geleceği 
geleneği yok etmeden inşa 
edebilmektir. Kalkınmak 
için inovasyona, inovasyon 
için özgürlüğe, özgürlük 
için de eleştirilerden 

Bu yıl ‘inovasyon’ 
temasıyla 
düzenlenen İEF’ye 
(İEF) 30 ülkeden 
iş insanı katıldı. 
İkili görüşmelerin 
yapıldığı 
toplantılarda 
yabancı yatırımcılar 
“Türkiye’ye güven” 
mesajı verdi. EBSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Özlü ile biraraya 
geldi.
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korkmayan yepyeni bir 
siyasete ihtiyacımız var. 
İzmir Enternasyonal Fuarı 
bu yeniliklerin habercisi 
olsun. 85 yıllık gelenekle 
gelecek tarif eden İzmir 
Fuarı’nın açılışı bu açıdan 
çok kıymetli” dedi.

IEF’DE “IZMIR IŞ 
GÜNLERI”
Ekonomi Bakan 

Yardımcısı Fatih Metin, 
yaşanan terör olaylarına 
rağmen Türkiye’ye 
25 ülkeden gelen üst 
düzey yöneticilere 
teşekkür etti. Metin, 
İEF’nin odak noktasının 
inovasyon olmasının ticari 
faaliyetlerde önemi artan, 
küresel haline gelen bu 
konuyu mercek altına 
almalarını sağlayacağını 
söyledi.

İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız, İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nın 
İzmir’in sosyo- ekonomik 
gelişmişliğinin temel 
göstergelerinden biri 
olduğunu ve kentle 
özdeşleştiğini vurgulayarak, 
“İzmir’in yerelliğinin aşıp 
bir dünya kenti haline 
gelmesinde 85. yıldır 
gerçekleşen fuarın ciddi 
payı olduğuna inanıyoruz. 
Fuar sayesinde partner 
ülke Malezya ile yeni 
işbirliklerinin doğmasını, 
iki ülkenin birbirini daha iyi 
tanımasını umut ediyoruz” 
dedi.

KOCAOĞLU: IEF 85 
YILDIR DIMDIK AYAKTA
İzmir Enternasyonal 

Fuarı’nın dünya ile 
entegre çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk 
temeli olduğunu söyleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
“Bu sıradan bir kurdela 

kesme töreni, açılış 
değildir. 85 yıl önce bu fuar 
açılırken; insanlık tarihinin 
en kanlı çarpışması olan 
2. Dünya Savaşı henüz 
başlamamış, Churchill 
İngiltere Başbakanlığına 
seçilmemiş, Hitler henüz 
Şansölye olmamıştı. 
Bugün parmakla gösterilen 
pek çok ülke, o yılların 
haritasında yoktu. 
Fotokopi makinesi henüz 
icat edilmemiş, Türkiye 
olimpiyatlarda henüz hiç 
madalya kazanamamıştı. 
Hatta uzaya çıkan ilk insan 
henüz doğmamıştı bile.. En 
popüler, en güçlü şirketlerin 
bile ortalama 45 yıl ayakta 
kalabildiği, ortalama 
insan ömrünün iyimser bir 
rakamla 75’i aşamadığı bir 
dünyada, İzmir’de atılan 
bu temel 85 yıldır dimdik 
ayakta duruyor” diye 
konuştu.

 
IZMIRLILER FUARIYLA 
GURUR DUYUYOR
İzmir Fuarı’nın Mustafa 

Kemal Atatürk’le başlayan 
aydınlanma devriminin en 
önemli adımlarından birisi, 
Cumhuriyet ile özdeşleşmiş 
bir İzmir klasiği olduğuna 
dikkat çeken Başkan 
Kocaoğlu, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bu yüzden 

İzmir Fuarı, İzmir’i İzmir 
yapan değerlerin başında 
geliyor. Ve İzmirliler, böyle 
bir fuara sahip olmaktan 
büyük gurur duyuyor. Genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunda bu kritik 

rolün İzmir’e verilmesi, 
elbette tesadüf değil! 
İzmir; varlarıyla, 
duruşuyla, konumuyla, 
halkının yaşantı biçimi ve 
Türkiye’nin demokrasi 
tarihi içindeki liderliğiyle 

85. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın resmi açılış 
törenine Bangladeş Irak Kosova, KKTC,  Libya,  Nijer, 
Rusya,  Sudan,  Afganistan, Angola, Çad, Ekvator 
Ginesi, Fildişi Sahilleri, Hindistan, İsrail, Özbekistan, 
Peru, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Tacikistan, Tunus ve 
Vietnam’dan üst düzey yetkilileri katıldı. Etkinlikler ve 
delegasyon kapsamında ABD, Afganistan, Almanya, 
Angola, Arjantin, Avusturalya, Bangladeş, Belçika, 
Çad, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ekvator Ginesi, 
Estonya, Fildişi Sahilleri, Fransa, Gine, Hindistan, 
Hollanda, Irak, İngiltere, İsrail, İsveç, İtalya, Kamerun, 
Katar, Kosova, KKTC, Küba, Libya, Malezya, Nijer, 
Özbekistan, Peru, Rusya, Suudi Arabistan, Sri Lanka, 
Sudan, Tacikistan, Tunus, Ukrayna, Vietnam, Yeni 
Zelanda olmak üzere 42 ülke fuarda buluştu.

42 ülke İEF’de buluştu
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çok özel bir kenttir. 
İzmir, demokrasiye 
olan inancını hiçbir 
zaman yitirmeyecektir. 
Bizim için demokrasi; 
insanların onuru, huzuru 
ve mutluluğunun en büyük 
teminatıdır.”

 
SORUMLULUĞUMUZU 
ASLA UNUTMUYORUZ
Ulu Önder Atatürk’ün 

verdiği “İzmir’i fuarlar ve 
kongreler kenti yapma” 
görevini layıkıyla yerine 
getirmenin çabası içinde 
olduklarını söyleyen 
Başkan Kocaoğlu, “Evet; 
ilk olmak, öncü olabilmek 
önemlidir. Ama bu önderlik 
vasfını yaşatabilmek ve 
geleceğe taşıyabilmek de 
bir o kadar önem taşır. 
Bu yolda devraldığımız 
bayrağı, yere düşürmeden, 
bizden sonrakilere 
devretmenin sorumluluğunu 
asla unutmuyoruz” diye 
konuştu.

 
EMEĞI GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR
Bu yıl uzun süre 

konuşulacak, uzun süre 
hafızalardan silinmeyecek 
bir fuar hazırlamaya 
çalıştıklarının altını çizen 
Kocaoğlu, konuşmasında 
emeği geçen tüm çalışma 
arkadaşlarına, ana sponsor 
Folkart ile inovasyon 
sponsoru Vestel’e teşekkür 
etti. 

Onur konuğu il 

Manisa ile partner ülke 
Malezya’dan gelen 
konukları “hoş geldiniz” 
diyerek selamlayan Başkan 
Kocaoğlu, konuşmasını 
şöyle tamamladı:

“Barışın, hoşgörünün, 
özgürlüğün ve 
demokrasinin kenti aydınlık 
İzmir’den; 85 yıllık 
‘müstesna bir cumhuriyet 
eseri’ olan İzmir 
Enternasyonal Fuarı’ndan, 
tüm dünyaya sevgilerimizi 
ve selamlarımızı 
gönderiyorum. Başta, 
İEF’yi bir sembol haline 
getiren unutulmaz belediye 
başkanımız Dr. Behçet 
Uz olmak üzere, bu fuara 
büyük emekleri geçen, 
katkı koyan tüm belediye 
başkanlarımızı minnetle 
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ve şükranla anıyorum. 
İzmir’den Ege’ye, 
Türkiye’ye ve dünyaya 85. 
kez merhaba!”

YATIRIMLARIMIZ 
ARTACAK
Malezya Dış Ticaret 

Geliştirme Kurulu 
(Matrade) CEO’su Dato 
Dzulkifli Mahmud, Türkiye 
ile Malezya’nın iki kardeş 
ülke olduğunu belirterek, 
burada olmaktan duydukları 
mutluluğu ve gururu dile 
getirdi. Fuara kalabalık 
bir heyetle katıldıklarını 
söyleyen Mahmud, 
fuar sayesinde iki ülke 
arasındaki yatırımların 
artacağına inandıklarını 
belirtti

Barışın, birlik ve 
beraberliğin en güzel 
sembollerinden olan bu 
fuarda yer almaktan büyük 

mutluluk duyduklarını 
belirten Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün de, fuara gelenlerin 
tarihi, turistik yerleri ve 
mutfağıyla Manisa’yı 

tanıma imkanı bulacağını 
belirtti. 

İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kocaoğlu, fuarın partner 
ülkesi olan Malezya Dış 
Ticaret Geliştirme Kurulu 
CEO’su Dato Dzulkifli 

Mahmud ile onur konuğu 
ili olan Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün’e teşekkür plaketi 
verdi. Kurdele kesim 
törenin ardından konuklar 
85. İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nı gezdi.

Tasarım ve inovasyon kenti olma hedefiyle hareket 
eden İzmir ’de, bu hedef doğrultusunda Türkiye’nin 
fuarcılık çınarı; İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ana 
teması “inovasyon” olarak belirlendi. İnovasyon 
temalı fuarın logo çalışması ise, sonsuzluk simgesinin 
85 rakamıyla birleştirilmesiyle oluşturuldu. Tema 
kapsamında teknoparklardan maker hareketine; 
dünyaca ünlü markalardan yazılım teknolojilerine 
kadar ana tema ile ilgili önemli isimler 2 No’lu Hol’de 
buluştu. Öte yandan dünyada hızla yayılan ve her 
geçen gün daha çok insanın dahil olduğu yeni akım 
Maker Hareketi 10 gün boyunca fuar ziyaretçilerine 
yaratıcı fikirlerini gerçekleştirme konusunda rehber 
oldu.

“İnovasyon” teması
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, 85. İzmir 
Enternasyonal 

Fuarı’ndaki standıyla 
sanayiciye yönelik 
hizmetlerini ve yatırıma 
hazır organize sanayi 
bölgelerini İzmirlilerin 
yanısıra Türkiye’nin ve 
dünyanın dört bir yanından 
gelen katılımcılara bire 
bir anlattı. Ziyaretçilerini 
Kültürpark 2 Nolu holdeki 
standında ağırlayan Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir’deki Oda ve Borsalar 
içinde de tanıtımın yıldızı 
oldu.

İzmir’in ekonomide 
hak ettiği konuma 
ulaşması için sanayicileri 
cesaretlendirirken 
yatırım, üretim, istihdam 
ve ihracatın önündeki 
bürokratik engellerin 
ortadan kaldırılması 
yolunda ilgili bakanlıklarla 
kamu kurumları nezdinde 
girişimlerde bulunan 
EBSO, üyelik sürecinden 
belgelendirme, girişim, 
eğitim, araştırma, ticaret 
geliştirme, dış ticaret 
belgeleri hatta vize 
işlemlerine kadar sunduğu 
hizmetleri ortaya koydu. 

OSB’LER DE TANITILDI
85. İEF’de aktif bir 

şekilde yer alan EBSO 
şemsiyesi altında; Aliağa 
OSB, Bergama OSB, 
Kınık OSB, Menemen 
Plastik İhtisas OSB, Tire 
OSB ile Torbalı OSB 
ise, yatırımcılara tapusu 
alınır alınmaz inşaata 
başlanabilecek nitelikte 
altyapısı hazır parsellerden 
yatırım desteği ve tanıtıma 
varan çalışmalarını anlatma 
imkanı buldu.

FARKIMIZI GÖSTERDIK
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, 
“85. İzmir Enternasyonal 

Fuarı’na katılarak binlerce 
İzmirli hemşehrimize 
Odamızın kent, bölge ve 
ülke ekonomisine katkısını, 

hem fabrikaları hem de 
kapasitelerini çoğaltarak 
üretimin artmasını, 
kentimizin ve ülkemizin 
en önemli sorunu işsizliğe 
çözüm bulunmasını, 
bütün bunların sonucunda 
ihracatla vergi gelirlerinin 
yükselmesini anlatmanın 
mutluluğunu yaşadık. İzmir 
kamuoyunda Odamızın 
farkındalığını görmekten de 
ayrıca gurur duyduk” dedi. 

EBSO’yu dünya tanıdı
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO), 85. 
İzmir Enternasyonal 

Fuarı katılımcısı ülke heyet-
lerini ağırladı. Sri Lanka, 
Irak, Rwanda, Kosova,  
Sudan, Malezya, Gambiya 
ve KKTC’den gelen Bakan, 
Büyükelçi ve üst düzey 
yöneticilerden oluşan heyet 
ziyaretlerinde Türkiye, Ege 
Bölgesi ve İzmir ile ekono-
mik ilişkilerin güçlendiril-
mesi konuları ele alındı. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgan-
cılar, İzmir’in bir fuarlar 
ve kongreler kenti olarak 
çağdaş ve modern cum-
huriyetimizin uluslararası 
arenadaki simgesi olma 
misyonunu 85 yıldır gururla 
sürdürdüğüne dikkat çekti. 
Yorgancılar, “Oldukça 
tehlikeli ve kanlı bir oyun 
ile karşı karşıya kaldığı-
mız 15 Temmuz gecesini 
geride bırakalı bir ayı geçti. 
Tarihe tanıklık ettiğimiz bu 
menfur olayda; başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve 
Hükümetimiz olmak üzere, 
liderlerimizin dik duruşu, 
polisimizin mücadelesi, 
darbeye karşı duran askerle-
rimizin kararlı tutumu, sivil 
toplum kuruluşlarımızın, 
medyamızın darbe karşıtı 
yayınları, halkımızın darbe 
karşısında kudretli Türk 
milletine yakışır şekildeki 
direnci ile kazanan Türkiye 
oldu. Ancak, gördüğümüz 
kadarıyla bu kanlı tuzaklar 

bitmedi ve bitirilmek de 
istenmiyor” dedi.

Böylesi bir ortamda 
1980’li yıllardan sonra 
kesintisiz dünyanın ilk 20 
ekonomisinden biri olmayı 
başaran Türkiye’nin sahip 
olduğu jeopolitik konumu 
ile her daim küresel güçle-
rin odağında olduğunu ifade 
eden Yorgancılar, “Ülkemi-
zin içinde bulunduğu süreç 
açısından cumhuriyetimizin 
kuruluş aşamasında, ekono-
mik büyüme ve kalkınma 
atağına geçilmesinde öncü 
bir örnek olan İEF, bugün-
de ülkemizin, kentimizin 
ekonomisine, tanıtımına 
katkı için iyi bir fırsattır. 
Heyetlerin gelişi kentimiz 
için, yarınlarımız için umut 
verici. Ekonomik ilişki-
lerimizin daha da artması 
için imkan var. Her ülke ile 
sektörel bazda işbirliğini en 
iyi şekilde değerlendirmeli-
yiz” diye konuştu.

IRAK ILE 16 MILYAR 
DOLARLIK HEDEF 
Irak Kalkınma Bakanı 

Salman Ali Al-Jumaili, 
Türkiye’nin kendileri için 
çok önemli bir ülke oldu-
ğunu belirterek ekonomik 
ilişkileri eski düzeyine ge-
tirmek istediklerini söyledi. 
Bakan Juamili “Irak ve Tür-

kiye arasındaki ekonomik 
rakamları yukarı çekmeli-
yiz. Şu anda Türkiye’nin 
Irak’a 8-9 milyar dolar 
ihracatı var. Bu rakamı 
tekrar 15-16 milyar dolar 
seviyelerine çıkarabiliriz. 
Türk müteahhitler ve inşaat 
firmaları Irak’ın yeniden 
inşa edilmesinde önemli 

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 85. İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılan ülkelerin ilgi odağı 
oldu. İzmir ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek isteyen ülkelerin temsilcileri heyetler 
halinde EBSO’ya gelerek, İzmirli sanayicilerle yeni işbirliklerinin köprülerini kurdu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, “Devletimizin de yanımızda olmasıyla İzmirli 
sanayiciler olarak ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

İEF heyetleri EBSO’da

Irak

Sri Lanka
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projelere imza atıyorlar. 
Stadyum, hastane ve önemli 
kamu binaları gibi önemli 
inşaat işlerini Türk firmaları 
gerçekleştiriyor. DAEŞ 
tehdidi, iki ülke arasında-
ki ticari ilişkileri sekteye 
uğrattı. En kısa zamanda bu 
tehdidi ortadan kaldırarak 
ekonomik ve ticari ilişkile-
rimize ivme kazandırıp eski 
seviyelerine çekmeliyiz” 
dedi.

Irak Büyükelçisi 
Hisham Al Alawi de, 
Türkiye’deki 3 aylık görev 
süresinde 8 ili gezme fırsatı 
bulduğunu ifade ederken, 
“İzmir’deki büyük potansi-
yeli hemen farkettim. Ülke-
lerimiz arasındaki mevcut 
dış ticaret rakamlarının yu-
karı çekilmesinde İzmir’in 
ve EBSO’nun büyük rolü 
olacak” diye konuştu.

SRI LANKA’DAN 
YATIRIM ÇAĞRISI 
Sri Lanka Yatırım Ajan-

sı Başkanı İndira Malwatte, 
ülkesinin gelişen bir pazar 
olduğunu söyledi. Ekim 
ayında Cenevre’deki Ulus-
lararası Ticaret Merkezi 
ile birlikte Dünya İhracat 
Geliştirme Forumu düzen-
leyeceklerini haber veren 
Malwatte, yatırım, üretim, 
turizm ve dijital ekono-
miyle ilgili konuların ele 
alınacağı foruma EBSO’yu 
da davet etti. Özel sektörün 
yatırım yapmasını kolay-
laştıracak düzenlemeler 
yaptıklarını anlatan Mal-
watte, Türk işadamlarını Sri 
Lanka’ya davet ettiklerini 
belirterek, bilişim teknoloji-
leri, yenilebilir enerji, hazır 
giyim, kauçuk, otomotiv 
yan sanayi, petrokimya ve 
turizm sektörlerinin işbirliği 
imkanı sunduğunu kaydetti. 
İndira Malwatte, “Türki-
ye bize gelirse Asya’ya 

açılır, biz Türkiye’ye 
gelirsek Avrupa’ya açılırız. 
Türkiye’den ithal edebile-
ceğimiz pekçok ürün var. 
Özellikle hazırgiyim, doğal-
taş ve maden konusundaki 
ürünlere açığız” dedi.

FIRSATLARA
ODAKLANALIM
Rwanda Cumhuriyeti 

Ankara Büyükelçisi Willi-
ams Nkurunziza de, İzmir 
ve Ruanda arasındaki ticari 
fırsatlara dikkat çekmek is-
tediğini söyledi. Büyükelçi 
Nkurunziza, “Özellikle son 
3-4 yıl içerisinde Türkiye 
ile Ruanda arasında eko-
nomik ve siyasi ilişkilerde 
büyük aşama kat edildi. 
Afrika’nın en güvenli 
ülkesi Rwanda, konumu 
itibariyle yatırımcılara ko-
numu itibariyle çok büyük 
avantajlar sunuyor, 2 saatlik 
otomobil yolculuğuyla bir 
başka ülkeye geçebiliyorsu-
nuz, 3 saatte şirket kura-
biliyorsunuz. Ülkelerimiz 
arasında ulaştırma, enerji, 
turizm, tarım, hayvancı-
lık, askeri ve eğitim alanı 
başta olmak üzere pek çok 
alanda işbirliği yapmaya 
hazırız. İzmir’deki sanayici 
ve işadamlarını Rwanda’ya 
yatırıma çağırıyorum” diye 
konuştu. 

BÜYÜK PROJELERE 
DAVET 
Kosova Sanayi ve 

Ticaret Bakan Yardımcısı 
Avni Kastrati, işbirliği 
ve yatırım fırsatlarından 
bahsetti. Altyapı Bakan 
Yardımcısı Hanefi Muhar-
remi ile birlikte EBSO’yu 
ziyaret eden Kastrati, iki 
ülkenin de birbirine güven 
ilişkisine dayalı bir geçmişi 
olduğunu vurgulayarak 
bunun stratejik ve ekono-
mik işbirlikleriyle devam 

etmesinden yana olduğunu 
dile getirdi. Kosova’nın 
kurşun, çinko, bakır, altın, 
gümüş ve kömür başta 
olmak üzere zengin maden 
kaynaklarına sahip olduğu-
nu hatırlatan Avni Kastrati, 
“Türkiye’nin ülkemizdeki 
payını artırmasını istiyoruz, 
çünkü halkımız Türk ürün-
lerini beğeniyor. İEF bizim 
için çok değerli. Böyle 
fuarlar Kosova’da strate-
jik yatırımların yapılması 
için çok önemli fırsatlar 
sunuyor. Kosova’da çok 
büyük projeler başlatıyoruz. 
İsteğimiz, bu projeler başta 
olmak üzere Türkiye’nin 
ülkemizdeki yatırımlarının 

artırarak devam etmesi, 
yatırım avantajlarının de-
ğerlendirilmesidir” dedi. 

SUDAN’I KEŞFEDIN 
Sudan Sanayi Bakanı 

Mohamed Yousif Ali de, 
Sudan’ın başta altın olmak 
üzere maden, mermer, 
yağlı tohumlar, hayvancılık, 
tekstil ve özellikle pamuk 
ile traktör ve tarım aletleri 
üretiminde işbirliğine duy-
duğu ihtiyacı dile getirdi. 
Bakan Ali, “Bu sektörler 
başta olmak üzere yatırım-
cılarla işbirliğine hazırız. 
Çin, Hindistan ve Malezya 
ülkemizi keşfetti ve bir çok 
yatırımlar gerçekleştiriyor. 

Kosova

Rwanda
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Sizleri de ülkemize yatırıma 
bekliyoruz” dedi.  

MALEZYA 
IZMIR’DE MUTLU
85. İEF’nin partner 

ülkesi Malezya Dış Ti-
caret Geliştirme Kurumu 
(MATRADE) CEO’su 
Dato’ Dzulkıflı Mahmud, 
yatırım ve ortak işbirliği 
imkanlarını yerinde görmek 
için İzmir’e geldiklerini 
belirtirken, “İEF’e 21 firma 
temsilcisi ile birlikte katıl-
dık. Burada olmaktan ve 
konuğunuz olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz” 
dedi. 

MATRADE’nin İstan-
bul’daki ofisinin faaliyetleri 
hakkında da bilgi verilen 
ziyarette, ikili ilişkilerin 
güçlendirilmesi yönünde iyi 
niyet vurgulandı.

GAMBIYA TÜRK 
OSB’LERINI ÖRNEK 
ALIYOR
Gambiya Ticaret Bakanı 

Abdoulie Jobe ise, ülkele-
rinde sanayi yatırımlarını 
özendirmek istediklerini 
belirterek, “Bu konuda 
organize sanayi bölgeleri 
güzel bir model oluştu-
ruyor. Sizin bir çok OSB 
kurduğunu biliyoruz. Bu 
konudaki bilgi birikimi ve 

deneyimlerinizden istifade 
etmek bizleri ziyadesiyle 
memnun edecektir” diye 
konuştu.

YAVRU VATAN ILE 
YAPACAK ÇOK IŞ VAR
Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC)  
Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Sunat Atun da, 85. İEF kap-
samında EBSO’yu ziyaret 
eden konuklar arasında yer 
aldı. Bakan Atun, 41 yıldır 
aralıksız olarak İEF’e katıl-
dıklarını, bir çok firmanın 
katılım konusunda çekince 
belirtmesine rağmen İEF’e 
katılma çağrısı yaptığını ve 
İzmir’de olmaktan duy-
dukları memnuniyeti dile 
getirdi. Bakan Atun, ada 
üzerindeki siyasi hakla-
rından asla vazgeçmeye-
ceklerini ve Rumlarla olan 
ticari ilişkilerini geliştirmek 
istediklerini kaydetti, “Ada-
da, iki toplumlu federatif 
yapıdan yanayız. Kıbrıs’ta 
asla azınlık olmayı kabul 
etmiyoruz” dedi.  Atun, 
kapalı Maraş bölgesinin 
anlaşma olması durumunda 
Güney Kıbrıs’a verilebile-
ceğini, bunun sonucunda 
da Kuzeydeki limanların ve 
hava alanının uluslararası 
uçuş ve ticarete açılabi-
leceğini belirtti. Atun, 

Rumların Maraş’ı tekrar 
yapılandırması halinde, 
KKTC ekonomisine girdi 
sağlayacağını ifade etti. 

Öte yandan Bakan Atun, 
KKTC’ye güneş enerjisi ile 
ilgili yatırım talebini EBSO 
Başkanı Yorgancılar’a iletti.

Sudan

Malezya

GambiyaKKTC
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Güney Afrika 
Cumhuriyeti Cape 
Town Belediye 

Başkanı Patricia de Lille’in 
de aralarında bulunduğu 
kamu ve özel sektör 
temsilcilerinden oluşan 12 
kişilik heyet, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti. 

Güney Afrika Ankara 
Büyükelçisi Pule Isaac 
Malefane’nin başkanlığında 
gerçekleşen ziyarette, 
Güney Afrika Cumhuriyeti 
İzmir Fahri Başkonsolosu 
Tamer Taşkın da hazır 
bulundu. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin sahip 
olduğu zengin hammadde 
kaynakları, gelişmiş 
altyapısı, tekstil, turizm, 
otomotiv ve tarım gibi önde 
gelen sektörlerinin yanı 
sıra diğer ülkelerle olan 
yakın ilişkileri nedeniyle, 
kıtanın ticari merkezi 
konumunda bulunduğunu 
kaydetti. İki ülke arasında 
ticaret hacminin 1.4 milyar 
doları bulduğunu ancak 
bunu yeterli görmediklerini 
ifade eden Yorgancılar, 
Türkiye’nin coğrafi 
avantajı ve İzmir’in 
konumuna dikkat çekerek, 
İzmir’in Afrika kıtası 
için lojistik üs olarak 
değerlendirilebileceğini 
bildirdi.

Cape Town Belediye 
Başkanı Patricia de Lille, 
ortak yatırım ve işbirliği 
fırsatlarını yerinde tespit 
amacıyla gerçekleşen 

organizasyonun çok verimli 
geçtiğini söyledi.

Güney Afrika 
Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Pule Isaac 
Malefane ise, Türkiye ile 
işbirliğine büyük önem 
verdiklerini belirterek, “İEF 
kapsamında İzmir’e gelip 
daha önceki ilişkilerimizi 
canlı tutmamız gerektiğini 
düşündük. Burada olmaktan 
çok mutluyuz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 

ziyaretin anısına Güney 
Afrika Cumhuriyeti Cape 
Town Belediye Başkanı 
Patricia de Lille’e plaket 
verdi. 

Ziyaret kapsamında; 
bilişim ve iletişim 
teknolojileri, yazılım, 
interaktif teknolojiler, 
gıda üretimi, işlenmesi ve 
tekstil alanlarında faaliyet 
gösteren Günay Afrikalı 
firma temsilcileri ile İzmirli 
firmalar arasında ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirildi.

Güney Afrika ile ticaret 
hacmini artırmalıyız

EBSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yorgan-
cılar, Güney Afrika 
Cumhuriyeti ile 1.4 
milyar dolarlık tica-
ret hacminin artı-
rılması gerektiğini 
savunurken, Türkiye 
ve İzmir’in avantaj-
larının değerlendiri-
lebileceğine dikkat 
çekti.
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Ekonomilerin lokomotifi olan reel 
sektör yatırımlarına uzun vadeli kaynak 
sağlanarak kalkınmanın hızlandırılması, 
sürdürülebilir ekonomik büyüme oranlarının 
yakalanması, ekonomik istikrarın sağlanması, 
gelecek kuşakların refahının artırılması, vb. 
amaçlarla özellikle son on yıllık dönemde 
Körfez ülkeleri, Norveç ve ABD’nin yanı 
sıra Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güney 
Kore, Katar gibi ülkelerde de “Ulusal Varlık 
Fonu” (UVF) modeli öne çıkmıştır. UVF’ler, 
kamuya ait çeşitli varlıkların belirli kurumsal 
yönetim ilkelerine bağlı olarak yönetilmesini 
ve böylece eldeki gelirleri artıracak 
yatırımların yapılmasını sağlayan özel amaçlı 
yatırım fonlarıdır. UVF’ler, rezervlerini 
değerlendirirken benzer işlemleri yaptıkları 
için belli deneyime sahip olmaları nedeniyle Merkez 
Bankaları nezdinde kurulabileceği gibi, ayrı bir şirket ya 
da idare olarak da kurulabilmektedir. UVF kurulabilmesi 
için kamu elinde oluşmuş bir gelir fazlalığı olması 
gerekir. UVF’lerin kaynağı ağırlıklı olarak ihraç edilen 
emtia (petrol ve doğal kaynak) gelirleri nedeniyle oluşan 
bütçe fazlaları (Körfez ülkeleri, Norveç örneği) olmakla 
beraber, bir emtiaya dayalı olmadan dış ticaret fazlaları, 
emeklilik fonlarında biriken paralar gibi çeşitli kaynaklar 
(Çin, Güney Kore örneği) ile kurulan birçok ulusal varlık 
fonu bulunmaktadır. 
UVF’ler ağırlıklı olarak, 
devlet tahvillerine, hisse 
senetlerine, yatırım 
fonlarına, çeşitli projelere 
ortaklıklar yoluyla yatırım 
yaparlar.

Ulusal Varlık Fonu 
Enstitüsü verilerine göre, 
bugün dünyada 40’tan 
fazla ülkede 80’e yakın 
varlık fonu bulunmaktadır 
ve söz konusu varlık 
fonlarının büyüklüğü 2016 
yılı Haziran ayı itibariyle 
toplam 7.4 trilyon dolara 

ulaşmıştır. Petrol gelirlerinin artmasına 
bağlı olarak, özellikle Ortadoğu 
ülkelerinde 1970’lerden itibaren ulusal 
varlık fonlarının petrol ve türev ürünleri 
kaynaklı fonların miktarları artmıştır. 
Bu fonlar içerisinde kaynağı petrol 
ve gaz olanlar yüzde 57.1 iken, farklı 
kaynağa sahip olanlar yüzde 42.9’luk 
bir orana sahiptir. Bugün kurulu olan 
tüm UVF’lerin kuruluş yıllarına 
bakıldığında, yüzde 45.6’lık bir kısmın 
2000-2009 döneminde, yüzde 21.5’lik 
kısmının ise 2010-2015 döneminde 
kurulduğunu söyleyebiliriz. Bölgesel 
olarak incelendiğinde ise, Ortadoğu ve 
Asya ülkelerin toplam fon büyüklüğünün 
yaklaşık yüzde 80’ine sahip oldukları 

görülmektedir. Dünyada varlık fonlarının büyüklüğü 
açısından, Norveç Devlet Emeklilik Fonu (850 milyar 
dolar, kaynağı petrol) başı çekerken, bu fonu Çin Yatırım 
Ortaklığı (814 milyar dolar, kaynağı emtia harici), Abu 
Dhabi Yatırım Otoritesi (792 milyar dolar, kaynağı 
petrol), Suudi Arabistan Merkez Bankası Yurtdışı 
Şirketi (598 milyar dolar, kaynağı petrol) ve Kuveyt 
Yatırım Otoritesi (592 milyar dolar, kaynağı petrol) takip 
etmektedir.  

Ülkemiz de özellikle kamu otoritesi olarak oldukça 
çeşitli ve büyük bir varlık 
portföyüne sahiptir. 
Buna ek olarak, sağlanan 
teşvikler ile emeklilik 
sistemi üzerinden 
büyüyen bir fon pazarı 
da bulunmaktadır. 
Mevcut durumda 
kamuya ait gelir ve fon 
fazlalarının çeşitli yatırım 
araçlarına yönlendirildiği 
görülmektedir. Söz konusu 
fonların, reel sektöre uzun 
vadeli yatırımlar için 
olanak sağlayacak bir üst 
fonda birleştirilmesi ile 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 
VARLIK FONU

Türkiye Varlık Fonu, ülkemizin uzun vadeli makroekonomik hedeflerine ulaşmak için 
ekonominin yapısal sorunlarını aşmakta katkı sağlamanın yanısıra, ülke tasarruflarının 

büyüklüğünü ve gücünü görünür kılarak dış politikanın da önemli enstrümanı olacaktır. 

Adnan Yıldırım
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Bakan Başdanışmanı

(2014-15) Bakan Yardımcısı
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ülkemizin 2023 hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaşması 
sağlanacaktır. Bu çerçevede, dünyadaki başarılı UVF’ler 
esas alınarak Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere kamu 
tarafından yürütülen meşakkatli çalışmalar sonucunda 
“Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin 
Kurulması”na ilişkin Kanun 26 Ağustos 2016 tarih ve 
29813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Başbakanlığa bağlı olarak çalışacak olan “Türkiye 
Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.”nin 50 milyon TL olan kuruluş 
sermayesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
karşılanacak ve Yönetim Kurulu Başkan ve en az 5 
kişiden oluşacak üyeleri ile Genel Müdürü Başbakan 
tarafından atanacaktır. 

Söz konusu şirket, özel hukuk hükümlerine tabi 
olacak, ayrıca gerek görülmesi halinde Türkiye Varlık 
Fonu’na bağlı alt fonlar kurulabilecektir. Şirket, şirket 
tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu 
ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların 
denetimi ise uluslararası denetim standartlarındaki 
şirketler tarafından yapılacaktır. Türkiye Varlık Fonu’nun 
kaynakları;

l Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından; 
özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve 
Türkiye Varlık Fonu’na devrine karar verilen varlıklar 
ile Özelleştirme Fonu’ndan Türkiye Varlık Fonu’na 
aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından,

l Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında 
bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan; 
Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonuna 
aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar 
verilenlerden,

l Türkiye Varlık Fonu 
tarafından yurtiçi ve yurtdışı 
sermaye ve para piyasalarından 
ilgili mevzuat kapsamında 
yer alan izin ve onaylar 
aranmaksızın sağlanan 
finansman ve 
kaynaklardan,

l Para ve sermaye 
piyasaları dışında 
diğer yöntemlerle 
sağlanan finansman 
ve kaynaklardan 
oluşmaktadır. 

Böylece, 
ülkemizin 
değerlendirilemeyen 
tüm varlıkları, 
projeleri 
değerlendirilerek 
gayrimenkul 
değerleri 

menkul kıymet haline getirilecek ve dünya finans 
piyasalarında satılabilecek, elde edilen nakit yatırımlara 
yönlendirilebilecektir. Başlangıçta kamu kaynakları ve 
çeşitli fonlardan aktarmalar yoluyla oluşturulan Türkiye 
Varlık Fonu zamanla kendi kaynağını yaratan bir yapıya 
sahip olacaktır. 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşması hedeflenen söz konusu yapılanmayla,

l Büyüme oranına ilave artış sağlanması,
l Sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin 

hızlandırılması,
l Yapılacak yatırımlarla yüz binlerce kişiye ek 

istihdam sağlanması,
l Savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji 

yoğun stratejik sektörlerdeki yerli şirketlerin sermaye ve 
proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olmalarının 
sağlanması

l Otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü 
ve Havalimanı, Nükleer Santral gibi büyük altyapı 
projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman 
sağlanması

l Katılım finansmanı sektör paylarının artırılması
l Arz güvenliğini sağlamak üzere, Türkiye için önem 

taşıyan doğal gaz ve petrol gibi yurt dışındaki stratejik 
sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan 
doğrudan yatırım yapabilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu fon, ülkemizin uzun vadeli makroekonomik 
hedeflerine ulaşmak için ekonominin yapısal sorunlarını 
aşmakta katkı sağlamanın yanı sıra, dış politikanın önemli 
bir enstrümanı olacaktır. Sahip olduğu güçlü bir UVF 
ile ülke tasarruflarının büyüklüğünü ve gücünü görünür 
kılan Türkiye uluslararası arenada daha fazla söz sahibi 
olacaktır.
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94 yıl önce işgal-
den kurtulan İzmir, 
bu anlamlı günün 

yıldönümünü yine bayram 
havasında kutladı.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği 
9 Eylül törenleri, Basmane 
ile Cumhuriyet Meydanı 
arasındaki tarihi güzergahta 
gerçekleşen ve binlerce 
İzmirlinin katıldığı “Zafer 
Yürüyüşü” ile başladı. 
Türk Ordusu’nun 9 Eylül 
1922’de İzmir’e girer-
ken kullandığı güzergâh 
üzerinde düzenlenen 
yürüyüş, Basmane Ka-
rakolu önünden başlayıp 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
son buldu. Yürüyüş başta 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu 
olmak üzere, milletvekil-
leri, belediye başkanları, 
siyasi parti il başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri, 
sanayiciler, işadamları, sivil 
toplum örgütü başkanları ve 
halkın her kesiminden geniş 
bir katılımla gerçekleşti. 
Ellerinde bayraklarla halkı 
selamlayarak ilerleyen kor-
teji yürüyüşe katılamayan 
vatandaşlar da güzergah 
üzerinde onlara alkışlarla 
destek verdi.

İzmir Büyükşehir Bele-
diye ve Karşıyaka Beledi-
yesi bandolarının marşlarla 
eşlik ettiği yürüyüşün 
ardından, Cumhuriyet Mey-
danı’ndaki Atatürk anıtına 
çelenk sunuldu.

İzmir’in işgalden kur-
tuluşunun 94. yıldönümü 
kutlamaları kapsamında 
Konak Meydanı’nda temsili 
bayrak töreni yapıldı. Tö-
rende, İzmir’in kurtuluşunu 
canlandıran süvari birlikleri 

Vilayet önüne geldi ve Yüz-
başı Şerafettin’i canlan-
dıran bir asker Hükümet 
Konağı’na Türk bayrağını 
çekti.

ILLE DE BARIŞ!
İzmir’in 94. kurtuluş 

yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen 
tören, coşkulu ve dolu dolu 
bir programla gerçekleşti. 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
törene katılan İzmirlilere 
hitaben yaptığı konuşmada 
9 Eylül tarihinin sıradan bir 
gün olmadığını belirterek, 
“Bugün günlerden zafer, 
bugün günlerden özgürlük 
ve bugün günlerden barış” 
diye konuştu.

 
DOĞRU ADRES IZMIR
94 yıl önceki büyük 

zaferin haklı gururunu 
yaşadıklarını belirten 
Başkan Aziz Kocaoğlu, tüm 
dünyaya İzmir’den anlamlı 
bir çağrıda bulundu. Başkan 
Kocaoğlu şunları söyledi:

“Hangi güç koşullarda 

kazanıldığını çok iyi bil-
diğimiz; inançla ve azimle 
yoğrulup kanla ve terle ya-
zılan bu olağanüstü destanı 

asla unutmuyoruz. Unutma-
yacağız! Ama bugün, aynı 
zamanda geçmişten ders 
alıp ileri, daha ileri bakma 

İzmir tek yürek oldu
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günü olmalı! Savaşları, ça-
tışmaları, tutsaklıkları; acı-
ları ve gözyaşlarını tarihin 
derinliklerine gömüp ‘ille 
de barış’ diye haykırmalıyız 
bugün! Tüm insanlığa yapı-
lacak bu çağrı için en doğru 
adres, asırlar boyunca hep 
hoşgörü kenti olmuş güzel 
İzmir’dir. Ve işte şimdi, bu 
çağrının tam zamanı!”

 
SIHIRLI FORMÜL 
ATATÜRK’TE
Bayrak, devlet, millet, 

vatan, özgürlük ve demok-
rasi gibi kutsal bildikle-
ri değerler uğruna göz 
kırpmadan can vermeye 
hazır olduklarının altını 
çizen Başkan Aziz Koca-
oğlu, “Ama biz, her şeyden 
önce barışçı bir ulusuz. 
Biliriz ki, mutlu olmak için 
önce özgür olmak, özgür 
hissetmek gerekir. Barış 
ve özgürlük insan olmak-
tır. Sevmektir, umuttur, 
tebessümdür. Öyleyse gelin 
tüm dünyaya İzmir’den bir 
çağrı yapalım: İnsan insanı 
öldürmesin, sömürmesin! 
İnsan insanı incitmesin, 
aşağılamasın! İnsan insanın 
onurunu çiğnemesin! Kötü-
lüklere inat gülümseyelim, 
bitsin bu karanlık! Yazında 
güzünde, karında buzunda 
barış ve mutluluk olsun! 
Zulüm değil adalet, esaret 
değil özgürlük, katliam ve 
işkence değil huzur gelsin 
dünyamıza! Tüm bunla-
rın sihirli formülü, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ağzından çıkan 4 kelimede 
gizli: ‘Yurtta barış, dünyada 
barış’”

Kocaoğlu’nun konuş-
masının ardından Kültür 
Modern Brass Ensemb-
le müzik grubu solisti 
Levent Gündüz, sözleri 
Paul Eluard, müziği Zülfü 
Livaneli’ye ait “Ey özgür-

lük” parçasını seslendirdi.
 
MÜZIK, ŞIIR VE 
FOLKLOR
Cumhuriyet Meyda-

nı’ndaki törende şefliğini 
Uğur Sayınbatur’un yap-
tığı Kültür Modern Brass 
Ensemble müzik grubu 
ve Türk Koleji Çocuk 
Korosu da sahne aldı. Ege 
yöresi türküleri eşliğinde 
Tire Belediyesi, Gaziemir 
Belediyesi ve Seferihisar 
Belediyesi ekipleri sahnele-
diği halk oyunları gösterisi, 
etkinliklere renk kattı. 

Göztepe Mesleki Teknik 
ve Anadolu Meslek Lisesi 
öğrencisi Ekin Güldiken 
ve Namık Kemal Anadolu 
Meslek Lisesi öğrencisi 
Çağdaş Çilek “9 Eylül’ü 
Düşünüyorum” adlı şiiri 
okudu. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Halk Dansları 
Topluluğu, “Hoş Gelişler 
Ola Mustafa Kemal Paşa” 
şarkısı eşliğindeki halk 
oyunları gösterisini vatanlar 
alkış yaparak izledi. 10. Yıl 
Marşı’nı ise tüm protokol 
ve İzmirliler ellerinde bay-
raklar büyük bir coşkuyla 

söyledi.
İzmir Büyükşehir Be-

lediyesi Bandosu sanatçısı 
Esen Şeyda, çok sevilen 
“İzmirli” parçasını seslen-
dirdi. Şarkıya Tire, Sefe-
rihisar, Gaziemir ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi halk 
oyunları ekipleri zeybek 
gösterisi ile eşlik etti.

3. Büyük Taarruz Bisik-
let Gurubu, Anıtkabir’den 
getirdiği bayrağı, savaşın 
yaşandığı güzergahtan 
geçerek Cumhuriyet 
Meydanı’nda İzmir Valisi 
Erol Ayyıldız’a teslim etti.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir’in 
düşman işgalinden 

kurtuluşunun 94. yıldönü-
mü coşkusuna en üst düzey-
de gerçekleştirdiği katılımla 
ortak oldu. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar ile Meclis Başkan 
Vekili Işın Yılmaz ve Genel 
Sekreter Mustafa Kalyoncu, 
hem Fuar İzmir’de gerçek-
leştirilen resepsiyona hem 
de 9 Eylül sabahı İzmir 

Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde, Basmane’den 
Cumhuriyet Meydanı’na 
kadar olan tarihi güzergah-
ta gerçekleştirilen Zafer 
Yürüyüşü’ne katıldı.

9 Eylül törenleri 
kapsamında Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki Atatürk 
Anıtı’na EBSO adına 
çelenk sunumunu da yine 
Yorgancılar ile Yılmaz 
yaptı, İzmir’in kurtuluşunu 
kutladı.

EBSO’nun 9 Eylül coşkusu

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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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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İzmirli genç girişimciler, 
Türkiye’nin enerji-
de dışa bağımlılığını 

azaltmak amacıyla ‘İzmir 
Enerji Kooperatifi’ni kurdu. 
Kooperatif, öncelikle güneş 
enerjisiyle ilgili bir üretim 
tesisi kurmayı planlıyor. 
Kooperatifin öz kaynakla-
rıyla kurmayı hedeflediği 
ilk üretim tesisinin yer 
tahsisi üzerinde çalışılıyor. 
Faaliyetlerini Ege Bölgesi 
Sanayi Odası koordinas-
yonunda sürdüren TOBB 
İzmir Genç Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi 
üyeleri, “Girişimciliğin 
Başkenti İzmir” sloganıyla 
başlattıkları çalışmalarının 
sonucunu almaya başladı. 
10 genç girişimcinin öncü-
lüğünde hayata geçirilen 
İzmir Enerji Kooperatifi’nin 
kuruluşu, EBSO Sanayici-
ler Kulübü’nde düzenlenen 
toplantıyla kamuoyuna 
açıklandı. Alanında uzman 
isimleri buluşturarak hem 
girişimleri güçlendirmek 
hem de yeni iş bağlantıları 
yapmak amacıyla harekete 
geçtiklerini belirten İzmir 
Enerji Kooperatifi Yönetim 

Kurulu Başkanı Çağlar Kal-
kan, “Demokrasinin yılmaz 
savunucuları Türk Genç-
liği olarak ‘Demokrasiye 
üreterek destek veriyoruz’ 
hedefiyle İzmir Enerji 
Kooperatifi’ni kurduk. Koo-
peratif olarak, yenilenebilir 
enerji üretim santrallerine 
ortak olmak isteyen girişim-
cileri bir araya getirerek, 
küçük sermayelerle büyük 
yatırımlara ortak olmalarını 
ve dolayısıyla sermayenin 
tabana yayılmasını sağla-
mayı hedefliyoruz. Tüketim 
birleştirme yöntemiyle 
ortakların kendi ürettik-
leri elektriği kullanırken 
piyasa fiyatlarının altında 
bir rakamla tüketmelerini 
amaçlıyoruz” dedi. 

Kooperatifin ilk etapta 
10 ortağı bulunduğunu 
belirten Kalkan, “Belli bir 
sermaye yapısına ulaşmaya 
çalışıyoruz. Önce 60 kişilik, 
daha sonra da 100 kişilik 
bir ortaklık yapısına ulaşa-
biliriz” ifadelerini kullandı. 

Kooperatif aracılığıyla 
yenilenebilir enerji kay-
naklarıyla enerji üretmeyi, 
çevreye verilen zararı 

asgari seviyeye indirmeyi 
ve Türkiye’nin enerjide 
dışa bağımlılığını azalt-
mada etkin rol oynamayı 
hedeflediklerini söyleyen 
Kalkan, “Kooperatifin yasal 
kurulumu tamamlandı. 
Hızlı bir şekilde üretim 
tesisini kurmayı arzulu-
yoruz. 2017 sonuna kadar 
ilk üretim tesisini kurmayı 
planlıyoruz. İzmir Enerji 
Kooperatifi olarak öncelikle 
güneş, daha sonra rüzgâr ve 
biyogaz enerjisi üzerinde 

çalışacağız” diye konuştu. 
Çağlar Kalkan, 

TOBB İzmir Genç Giri-
şimciler Kurulu olarak 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ‘gi-
rişimciliği özendirme’ 
konusunda kendilerine ver-
diği görevi yerine getirme 
mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtirken, İzmir Enerji 
Kooperatifi kuruluş süre-
cinde destek veren Ege Böl-
gesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Kooperatifçilik 
Genel Müdürü Arif Sami 
Seymenoğlu ile birlik ve 
kooperatif başkanlarına da 
teşekkür etti.

HERKESI BEKLIYORUZ
TOBB İzmir Genç Gi-

rişimciler Kurulu Başkanı 
Selim Kacar da, TOBB yö-
netiminin alacağı kararlara 
ışık tutan, genç girişimcilik 
konusunda temel politikalar 
geliştiren ve görüş oluştu-
rulmasına katkıda bulunan 
istişari bir kurul olduklarını 
hatırlattı.

İzmir Genç Girişimciler 
Kurulu’nun, Türk ekono-

TOBB İzmir Genç 
Girişimciler 
Kurulu üyesi 10 
genç girişimci, 
yenilenebilir enerji 
üretimi ve ortak 
tüketim amacıyla 
İzmir Enerji 
Kooperatifi’ni kurdu. 
Kooperatif, 2017 
sonunda kendi 
öz kaynaklarıyla 
öncelikle güneş 
enerjisi projesini 
hayata geçirmeyi 
planlıyor. 

İzmirli genç girişimcilerden
yenilenebilir enerji kooperatifi
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misinin gelişmesine katkıda 
bulunacak sektörlerde 
girişimde bulunulmasına 
yardımcı olacak politikaları 
belirlemek, genç girişimci-
lere eğitim, kapasite geliş-
tirme desteği ile girişimci 
fikirlerini hayata geçirme-
lerinde destek sağlamak 
üzerine faaliyet gösterdiğini 
hatırlatan Kacar, “Ülke-
mizdeki genç girişimci 
potansiyelinin nicelik ve 
nitelik bakımından gelişti-
rilerek daha donanımlı hale 
getirilmesi amacıyla politi-
ka belirlemek, girişimcilik 
kültürünün gençler arasında 
gelişmesine öncülük etmek 
başlıca görevlerimiz arasın-
dadır” dedi.

Selim Kacar, İzmir 
Enerji Kooperatifi’nin 
yenilenebilir enerji ile ilgili 
proje üretmek isteyen tüm 
yerel yönetim, meslek örgü-
tü, sivil toplum kuruluşu ve 
gönül veren herkesle ortak 
çalışma yapacağını, bilgi ve 
tecrübesini paylaşacağını 
söyledi.

Türkiye’de 2012 yılında 
yayımlanan ‘Kooperatifçi-
lik Stratejisi Eylem Planı’ 
ile enerji kooperatifleri ko-
nusunda yoğun çalışmalar 
başlatıldığına vurgu yapan 
Kacar, “Geride kalan 4 
yıllık süreçte enerji koope-
ratifleri konusunda başarılı 
ülkelerin uygulamaları araş-
tırılıp, ülkemizdeki mevzu-
atın uygun hale getirilebil-
mesi için ilgili kurumlarla 
çalışmalar yapıldı. Konuyla 
ilgili farkındalık toplantı-
ları yapılarak ülkemizde 
kooperatif kurulumlarının 
arttırılması hedeflendi. Ye-
nilenebilir enerji kooperatifi 
olmanın avantajını kullana-
rak 5 MW’a kadar elektrik 
üretmek üzere çalışmalar 
yapacağız” ifadelerini 
kullandı.

ABD
1929 yılında 

yaşanan “Büyük 
Buhran” döneminde 
ABD’nin kırsal 
kesiminde özellikle 
enerji hizmetinde 
meydana gelen 
boşluk, kırsal 
bölgedeki 10 evden 
9’unun elektriksiz 
kalmasına neden 
oldu. Bölge halkı 
ekonomisini 
tamamen tarıma 
bağlarken, kırsal 
alana sanayi yatırımları yapılamadı.

1933 – 1936 yılları arasında 
uygulanan “Yeni Düzen” programının 
bir parçası olarak kurulan Kırsal 
Elektrifikasyon İdaresi, 1939 yılına kadar 
288 bin eve hizmet veren 417 kırsal 
elektrik kooperatifinin kuruluşuna 
yardım etti.

Kooperatifler, 47 eyalette 42 
milyondan fazla tüketiciye elektrik 
sağlıyor, tüm ülke elektrik ihtiyacının 
yüzde 5’ini karşılıyor. Enerji iletim 
kooperatifleri ise enerji iletim hatlarının 
yüzde 12’sine sahip.

ALMANYA
Sadece 2011 yılında kurulan yaklaşık 

250 kooperatifin 170 tanesi enerji 
kooperatifi.

Mevcut durumda; 80 binden fazla 
yenilenebilir enerji kooperatif ortağı, 
500’den fazla kurulu enerji kooperatifi 
bulunuyor. Yenilenebilir enerjide önemli 
bir kalkınma modeli olan Grossbardorf 
kasabasında kooperatifler aracılığı ile 
kasaba ihtiyacının 4 katı kadar elektrik 
enerjisi üretiliyor.

GROSSBARDORF BIYOGAZ TESISI
3.7 milyon euro maliyetle 41 çiftçi 

tarafından kurulmuş olup belediye 
desteği ile 625 KW elektrik,680 KW 
bölgesel ısıtma tesisi olarak önemli bir 
yatırım yapılmıştır.

GROSSBARDORF 
GÜNEŞ ENERJISI 
ÇATI PROJESI
Biyogaz için 

gerekli olan tarımsal 
ve hayvansal 
atıkların depolandığı 
tesisin çatısına 2011 
yılında 190 bin euro 
maliyetle 96 KW 
kapasiteli solar çatı 
uygulaması yapıldı.

DANIMARKA
Yenilenebilir 

kaynaklar 
ülkenin en önemli enerji kaynakları 
durumunda.1973 yılında yaşanan petrol 
krizi bunun en önemli sebebidir.

Yenilenebilir Enerji Kanunu ile 
rüzgar enerjisi projelerinin en az yüzde 
20’sinin yerel halka ait olması şartı 
getirilen Danimarka’da 2 binden fazla 
rüzgar enerjisi kooperatifine 150 bini 
aşkın ailenin ortaklığı bulunuyor.

MIDDELGRUNDEN KOOPERATIFI
1997 yılında kurulan kooperatifin 

40 MW kapasiteli rüzgar türbinleri 
ile 50 bine yakın konutun elektrik 
ihtiyacı karşılanıyor. Hisselerinin yarısı 
belediyeye ait olan Middelgrunden 
Rüzgar Enerjisi Kooperatifi’nin 8 bin 
500 ortağı bulunuyor. Kooperatifin 
yatırım bütçesi ise 23 milyon euro.

TÜRKIYE 
Kooperatifçilik potansiyeli yüksek 

yeni alanlar tespit edilerek bu 
alanlarda kooperatif kurulması ve 
geliştirilmesine yönelik çalışmalarda 
bulunma faaliyetinin bir sonucu olarak 
Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri 
kuruluş çalışmaları başlatıldı. 

Bu kapsamda; lisanssız elektrik 
üretim mevzuatı revize edildi, 
Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri örnek 
ana sözleşmesi hazırlandı. Düzenlenen 
mevzuat ile ortak sayısına bağlı olarak 
yapılacak üretim tesislerinin kapasite 
oranları belirlendi.

Dünyadan örnekler
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İzmir ile İstanbul 
arasındaki ulaşımı 
9 saatten 3.5 saate 

indirecek 433 kilometre 
uzunluğundaki otoyolun 
üçte ikisi tamamlandı.

Karayolları Genel 
Müdürlüğünden edinilen 
bilgiye göre, Gebze-

Orhangazi-İzmir (İzmit 
Körfez Geçişi ve Bağlantı 
Yolları dahil) Otoyolu 
Yap-İşlet-Devret Projesi 
kapsamındaki çalışmaların 
büyük kısmı bitti.

İzmit Körfez Geçişi 
ve bağlantı yolları dahil 
384 kilometresi otoyol,           

49 kilometresi bağlantı 
yolu olmak üzere 433 
kilometre uzunluğundaki 
projenin Gebze-Gemlik 
kesimindeki yapım 
çalışmaları tamamlandı.

Yapım çalışmaları 
devam eden Gebze-Bursa 
kesimindeki fiziksel 
gerçekleşme de yüzde 91’e 
ulaştı.

Projenin Kemalpaşa 
ayrımı-İzmir kesimindeki 
işlerin ise yüzde 90’ı 
bitti. Böylece projenin 
tamamında yüzde 66 
fiziksel gerçekleşme 
sağlandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu Projesi’nin en 
büyük ayağını oluşturan 
ve 30 Haziran’da açılan 
Osmangazi Köprüsü, 
sürücülere körfezi geçmek 
için 1.5 saatte dolaşmak 
yerine 6 dakikada karşıya 
geçme imkanı sunuyor.

İzmir-İstanbul yolunun 
üçte ikisi tamam

Karayolları Genel 
Müdürlüğünden 
edinilen bilgiye 
göre, Gebze-
Orhangazi-İzmir 
(İzmit Körfez Geçişi 
ve Bağlantı Yolları 
dahil) Otoyolu Yap-
İşlet-Devret Projesi 
kapsamındaki 
çalışmaların 
büyük kısmı bitti. 
Kemalpaşa ayrımı-
İzmir kesimindeki 
işlerin ise yüzde 
90’ı bitti. Böylece 
projenin tamamında 
yüzde 66 fiziksel 
gerçekleşme 
sağlandı.
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MESAFEYI 
95 KILOMETRE 
KISALTACAK
Sözleşme yürürlük 

tarihi Mart 2013’te 
başlayan yap-işlet-devret 
projesinin yapım süreci 7 
yıl olarak belirlendi.

Otoyolun tamamının, 
mevcut devlet yoluna göre 
mesafeyi 95 kilometre 
kısaltarak ortalama 8-10 
saatlik mevcut ulaşım 
süresini 3-3.5 saate 
indirmesi bekleniyor. Bu 
sayede de yılda 650 milyon 
dolar tasarruf sağlanması 
öngörülüyor.

Projenin toplam 
yatırım tutarının 10 milyar 
51 milyon 882 bin lira 
civarında olduğu belirtildi. 
Projeyle 7 bin 918 kişiye 
istihdam sağlandığı 
kaydedildi.

IZMIR-ANKARA ARASI 
4.5 SAATE INIYOR
Başkent Ankara 

ile İzmir’i birbirine 
bağlayacak olan İzmir- 
Ankara Otoyolu projesiyle 
birlikte karayoluyla 8 
saati aşan yolculuk süresi 
4.5 saate inecek. Proje ile 
Uşak, Manisa ve ilçeleri de 
İzmir’e bağlanacak.

Proje çalışmaları 
2010’da başlayan otoyolun 
ihale edilmesi için Çevresel 
Etki Değerlendirme 
(ÇED) raporunun 
onaylanması bekleniyor. 
501 kilometrelik 
otoyolun 243 kilometresi 
Ege Bölgesi’nde yer 
alıyor. İnşaatın bu 
yılın sonunda ya da 
2017’nin ilk aylarında 
başlaması hedefleniyor. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümü olan 2023’te 
ise ulaşıma açılması 
planlanıyor. Ankara-İzmir 

Otoyolu, 2016 yılı dolar 
kuruna göre 8 milyar liraya 
mal olacak.

Karayolları Genel 
Müdür Yardımcısı Uğur 
Kenan Adiloğlu, “Proje 
çalışmaları devam 
eden Ankara-İzmir 
Otoyolu güzergâhı, 
Ankara Çevreyolu’ndan 
başlayarak, Temelli, 
Polatlı, Sivrihisar, Çifteler, 
Kırka, Dumlupınar, 
Uşak, Kula, Salihli 
ilçelerinden geçiyor. 
Marmara Gölü’nün 
kuzeyinden geçtikten 
sonra Hamzabeyli Köyü 
mevkiinde İstanbul-İzmir 
Otoyolu’na bağlanıyor. 
Ankara-İzmir Otoyolu 

mevcut devlet yoluna 
göre daha hızlı, güvenli 
ve konforlu ulaşım 
sağlamaktadır. Söz konusu 

otoyol ile Ankara-İzmir 
arası seyahat süresi 
yaklaşık 4.5 saat olacak” 
dedi.
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6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Ağustos 2016 
Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  Kanun, çek ile ilgili Çek Kanunu 
ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatında önemli 
değişiklikler yapmaktadır. 

Çeke duyulan güvenin yeniden artırılması 
ve karşılıksız çekin azaltılması amacıyla 
çeklerde seri numarasıyla karekod bulunması 
zorunlu hale gelmektedir. Bankalar, 31 Aralık 
2016 tarihinden sonra karekodsuz çek yaprağı 
veremeyecektir, 31 Aralık 2016 tarihinden önce 
basılan çeklerde bu unsur aranmayacaktır. 

Karekod uygulamasının getirdiği 
şeffaflık ile aşağıdaki bilgiler çek sahibinin 
rızası aranmaksızın muhatapların bilgisine 
sunulacaktır. Yani çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile 
çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere 
karekod aracılığıyla erişim sağlayabilir. Karekod uygulaması 
ile çeki elinde bulunduran alacaklının henüz çeki tahsile 
vermeden dahi edinebileceği bilgiler şunlardır;

n Çek hesabı sahibinin adı-soyadı, ticaret unvanı,
n Tüzel kişilerde ticaret sicile tescil edilen yetkililerin 
     adı-soyadı, ticaret unvanı,
n Çek sahibinin çek hesabı bulunan banka sayısı,
n Bankalara ibraz edilmemiş çek adet ve tutarı,
n Son 5 yılda ödenen çeklerin adedi, tutarı,
n Son 5 yılda karşılıksız işlemi gören çek 
    bilgileri,
n Çek hesabı sahibi ve temsilcileri 
     hakkında çek hesabı 
     açma yasağı bulunup 
     bulunmadığı,
n Çek hesabı sahibi 
     hakkında iflas kararı 
     bulunup bulunmadığı
Karekoduyla bankaların 

görmüş olduğu riski, çek 
alacaklıları da bilgisayar veya 
cep telefonu aracılığıyla çeki 
veren insan hakkında bilgileri 
deyim yerindeyse sicilini 
görebilecektir. Bu vatandaş ne 
kadar zamandır çek kullanıyor, 
bu zamana kadar kaç yaprak çek 
kullanmış, daha önce verdiği çekleri 

ödemiş mi, bu konuyla ilgili ihtiyati tedbir 
konulmuş mu, hakkında haciz kararı var 
mı, iflas erteleme var mı gibi bir takım 
hususları orada görecektir. Çeki verdiğiniz 
insan sizin çekle ilgili ticari geçmişinizi 
de bir anlamıyla bankaların gördüğü 
kadarıyla görmüş olacaktır. Burada kaç 
bankadan çek kullandığınızı, geçmişte 
ödemediğiniz çekleri, MERSİS numarasıyla 
şirketinizin ne kadarlık bir geçmişi olduğunu 
görmüş olacak. Daha öncesinde eğer 
ödemediyseniz hangi süre içerisinde o çeki 
tekrardan ödediniz gibi bir takım bilgiler 
görülebilecektir.

Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği 
tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin 
temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler, 

çek hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmayacaktır. Böylece henüz bankalara ibraz edilmemiş 
çek adedi ve tutarının üçüncü kişilerin erişimine açılması, çek 
hesabı sahibine ait piyasada bulunan çek adedi ve bunların 
tutarları hakkında bilgi sahibi olunması ve alacaklının 
çeki kabul edip etmeme hususunda kanaat edinmesi 
öngörülmektedir.

6728 sayılı Kanun’un 62. maddesindeki “suç 
duyurusunda bulunulacak merciin Cumhuriyet Savcılığı 
yerine, İcra Ceza Mahkemesi olduğu” düzenlemesi 

ve  “Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim 
aldığı çeki Türk Ticaret Kanunu’nun 780’nci 

maddesinin 3’ncü fıkrasında belirtilen 
sisteme kaydeder. Karekodlu çekin 

sisteme kaydedildiği tarihten sonra 
çek düzenleyen tüzel kişinin 

temsilcilerinde meydana gelen 
değişiklikler, çek hesabı sahibi 
tüzel kişinin sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz.” 
düzenlemesi, 31.12.2017 
tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Karekodu uygulaması ise 
31.12.2016 tarihinde bunun 

dışındaki tüm değişiklikler 
kanunun yayım tarihi olan 

09.08.2016 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiştir.
Çek hesabı sahibinin gerçek kişi 

olması durumunda kimlik numarası, tüzel 

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

YENİ ÇEK YASASI
31.12.2015 tarihinden sonra çeklerde bulunması zorunlu karekodu uygulaması ile 

bankaların görmüş olduğu riski, çek alacaklıları da bilgisayar veya cep telefonu aracılığıyla 
çeki veren insan hakkında bilgileri deyim yerindeyse sicilini görebilecektir.

Çekin karşılığını 
bankada bulundurmakla 

yükümlü olan kişi çek hesabı 
sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel 

kişi olması halinde, bu tüzel kişinin mali 
işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim 
organının üyesi, böyle bir görevlendirme 

belirlenmemişse yönetim organını oluşturan 
gerçek kişiler çek karşılığını ilgili banka 

hesabında bulundurmakla yükümlüdürler. 
Böylelikle çekin karşılıksız çıkması halinde 

salt çek üzerinde imzası olan tüzel kişi 
temsilcisi değil, tüzel kişinin yönetim 

kurulu üyelerinin tümünün cezai 
sorumluluğu söz konusu 

olacaktır.
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kişi ise MERSİS numarası çek üzerine yazılacak. Çek hesabı 
sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması halinde, ayrıca 
düzenleyenin kimlik numarası da yazılacaktır. Böylece, çek 
hesabı sahibinin benzer isimli veya unvanlı kişilerden ayırt 
edilebilmesi sağlanarak, düzenleyenin net bir şekilde tespit 
edilebilmesi ve çekin karşılıksız çıkması durumunda çek 
hesabı sahibine karşı yapılacak başvurularda doğru kişiye 
ulaşılması hedeflenmektedir.

Karşılıksız çek keşide etme adli para cezasını gerektiren 
suç olarak tanımlandığı için, çek hesabı açtırmak isteyenler 
bankaya adli sicil kaydı da verecektir. 

Bankalar, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin ya 
da şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunup 
bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak ve ticaret 
siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında verilmiş bir çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı varsa, bunların 
yetkilisi olduğu tüzel kişilere çek defteri verilmeyecektir.

“Eğer ki çeki ödemezse, o firma ve o şirketin yetkilisi, 
yönetim kurulunda bulunan üyeler de dahil olmak üzere 
bir başka şirket kurup bir başka şirketin yönetiminde 
de yer alamayacaktır. Şirketteki mevcut yönetim kurulu 
üyeliği ise görev süresinin sonunda sona erip, yasağa aykırı 
davranışını gidermediği takdirde yeniden yönetim kurulu 
üyesi olamayacakyani çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları süresince sermaye 
şirketlerinin yönetim organlarında görev alamayacaklardır. 
Ancak hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ 
üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam edecektir.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı; karşılıksız 
çekin sahibi olan gerçek kişi-tüzel kişi, sermaye şirketlerinde 
ise yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket 
yetkilileri hakkında uygulanacaktır. Çekin karşılığını bankada 
bulundurmakla yükümlü olan kişi çek hesabı sahibidir. Çek 
hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin 
mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının 
üyesi, böyle bir görevlendirme belirlenmemişse yönetim 
organını oluşturan gerçek kişiler çek karşılığını ilgili banka 
hesabında bulundurmakla yükümlüdürler. Yani eskiden 
olduğu gibi sadece çekte imzası olan şirket temsilcisi değil, 
tüm şirketin yönetim kurulunun sorumlu 
olabilmesi yeni düzenleme ile mümkündür.

Üzerinde tarih bulunan ve kanuni 
süresinde ibraz edilen çekle ilgili karşılıksız 
işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi 
hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir 
çekle ilgili olarak, 1500 güne kadar adli 
para cezasına hükmolunacaktır. Burada 
dikkati çeken husus; değişiklik ile idari para 
cezasından adli para cezasına dönülmüştür. 
Yani, adli para cezasını ödememenin 
müeyyidesi hapis cezasıdır. Adli para cezası 
ise; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı ve 
bunun yanında çekin üzerinde yazılı bulunan 
düzenleme tarihine göre kanuni ibraz 
tarihinden itibaren işleyecek; ilaveten Kanuni 

Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre ticari işlerde 
temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve 
yargılama gideri toplamından az olamayacak ve mahkeme 
ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu 
yasağın bulunması halinde yasağın devamına hükmedecektir.

Adli para cezası; çekin karşılıksız kalan kısmı, temerrüt 
faizi ve yargılama giderleri toplamından az olmayacaktır.

Bu suç nedeniyle ön ödeme, uzlaşma ve hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler 
uygulanmayacaktır.

Verilen adli para cezasının ödenmemesi halinde bu ceza 
5725 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun’un 106. maddesinin 3. fıkrasında yer alan kamuya 
yararlı bir işte çalıştırılma kararı verilmeksizin doğrudan hapis 
cezasına çevrilecektir. Yani ceza hapis cezası olarak infaz 
edilecektir.

Karşılıksız çek davasında mahkeme tarafından, beraat, 
ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın 
reddine karar verilmesi halinde, çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağının kaldırılmasına karar verilecektir. Kesinleşen 
karar MERSİS ile Risk Merkezine bildirilecek ve ilan 
olunacaktır.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına 
ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imzayla imzalandıktan 
sonra UYAP aracılığıyla MERNİS ile Risk Merkezine 
(değişiklikle Merkez Bankası yerine risk merkezi yapılanması 
getirilmiştir) elektronik ortamda bildirilecektir.. Hakkında çek 
hesabı açma yasağı verilen kişiler, Risk Merkezi tarafından 
bankalara bildirilecektir. Karşılıksız çek bedelini ibraz 
tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tamamen ödeyen 
kişi hakkında; yargılama aşamasında davanın düşmesine, 
mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra ödeyen için 
hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar 
verilecektir. Şikayetten vazgeçme halinde de aynı hükümler 
uygulanacaktır.

Kişi, cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren        
3 yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren 10 yıl 
geçtikten sonra hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilecektir.

Karşılıksız çek nedeniyle 
hükmolunan adli para 
cezasının ödenmemesi 
halinde belirlenecek 
hapis cezasının süresi 
ne olursa olsun kamuya 
yararlı bir işte çalıştırma 
kararı verilmeksizin 
doğrudan hapis 
cezasına çevrilir. Bu suç 
nedeniyle, ön ödeme, 
uzlaşma ve hükmün 
açıklanmasının geri 
bırakılmasına ilişkin 
hükümler uygulanmaz.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis 
Başkanı Salih 

Esen, açılış ve başkanlık 
sunuşlarında; 30 Ağustos 
Zafer Bayramını kutlayarak 
başta Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, vatan 
uğruna mücadele eden silah 
arkadaşlarını minnetle ve 
rahmetle andığını söyledi. 

Ulu Önderimizin, 
30 Ağustos Zaferi ve 9 
Eylül’de İzmir’in kurtuluşu 
sonrası verdiği bir demeçte, 
“Savaş bitmedi, asıl 
savaşımız şimdi başlıyor” 
dediğini hatırlatan Esen; 
ekonomiden siyasete, 
eğitimden, bilime ve 
kültür-sanata kadar 
uzanan çok geniş bir 
yelpazede, uygar bir ülke 
yaratma mücadelesine 
ve yeniden diriliş 
çabalarına net bir şekilde 
vurgu yaptığını söyledi. 

Salih Esen, yüzyıllar 
boyunca yurdun dört bir 
tarafındaki cephelerde 
topraklarını ve gencecik 
evlatlarını yitirmiş, giderek 
fakirleşerek yokluklar 
içerisine itilmiş, üstüne de 
dünyanın en büyük ülkeleri 
karşısında ağır biçimde 
yenilmiş bir milletin, birlik 
ve beraberlik ruhuyla 
tekrar toplayarak, toprak 
bağımsızlığını geri kazanıp, 
yeni ve uygar bir ülke 
yaratıldığını, bu birlik 
ve beraberlik destanının 
bugün yaşadığımız karanlık 
günlere de ışık tuttuğunu 
belirtti.

KURTULUŞ 
MÜCADELESI 
YILLARI GIBI…
EBSO Meclis Başkanı 

Esen, tıpkı kurtuluş 
mücadelesi verdiğimiz 
o yıllardaki gibi farklı 

terör örgütlerinin açıktan 
ve gizliden ülkemize, 
bağımsızlığımıza karşı 
saldırı içinde olduklarını, 
aklımızın alamayacağı 
bir şekilde içimizde 
büyüyen bir terör örgütü 
tarafından; okulların, 
devlet kadrolarının, 
askeri makamların ve iş 
dünyasının yıllar boyunca, 
gizliden gizliye ele 
geçirildiğine ilişkin her gün 
yeni bilgiler öğrendiklerini 
dile getirdi. Bu vatan 
hainliğinin şüphesiz ki; 
nesiller boyu pek çok 
gencin geleceğini çalmakla 
beraber, ülkemiz adına da 
farklı alanlarda çok ciddi 
kayıpların yaşanmasına 
sebep olduğunu, bununla 
birlikte, bağımsızlık 
mücadelesi adı altında 
30 yılı aşkın süredir 
içimizdeki başka hainlerin 
de terör eylemleri ile 

Esen’den 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen, 
15 Temmuz’daki 
darbe girişiminden 
sonra halk ve 
siyasetçiler nezdinde 
ortaya çıkan 
birlik ve beraberli 
tablosunun, 
mücadeledeki 
kararlı duruş için en 
büyük kazancımız 
ve umudumuz 
olduğunu vurguladı. 
Esen, Ekonomi 
Bakanı Zeybekci’nin 
EBSO’daki 
toplantıda 
açıkladığı yatırım 
teşviklerindeki 
revizyonların 
iş dünyasını 
heyecanlandırdığını 
da ifade etti.
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kıydığı canların, açık bir 
savaş niteliğinde olup, 
bugün de tüm hızıyla 
devam ettiğini söyledi.

Son olarak Gaziantep’te 
bir düğünde, çocuklar 
başta olmak üzere 50’yi 
aşkın masum insanı 
katledebilecek kadar 
gözünü kan bürümüş 
bir başka küresel terör 
örgütünün de, eylemleri 
ile ülkemizi canice kana 
buladığını dile getiren 
Esen, kalleş saldırılarda 
hayatını kaybeden tüm 
vatandaşlarımız için 
Allah’tan rahmet, yaralılar 
için acil şifalar diledi. 

15 Temmuz darbe 
girişiminin yenilgiye 
uğratılması sonrası, 
halkımız ve siyasetçiler 
nezdinde ortaya çıkan 
birlik ve beraberlik 
tablosunun, mücadeledeki 
kararlı duruşumuz için 
en büyük kazancımız ve 
umudumuz olduğunu 
vurgulayan Esen, tabii ki 
bu mücadeleye sadece terör 
örgütlerine karşı ve toprak 
bütünlüğümüzü koruma 

anlamında yaklaşmadan, 
Atatürk’ün bizlere yolunu 
gösterdiği gibi, asıl 
savaşımızın ekonomimizi 
güçlendirme ve farklı 
alanlarda bağımsızlığımızı 
kazanma üzerine olması 
gerektiğini vurguladı. 

TEŞVIKLERDE 
REVIZYON
Salih Esen, özel 

Meclis Toplantımızda 
ağırladığımız Ekonomi 
Bakanımız Nihat Zeybekci 
ile gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerde aynı 
konuya ışık tutulduğunu, 
Bakanımızın 
açıklamalarında yer alan 
yatırım teşviklerindeki 
revizyonlar, iş dünyamızı 
böylesi günlerde dahi 
heyecanlandırdığını 
söyledi. Hükümetimizin 
bu süreçte iyi niyetli 
gayretlerini takdirle 
izlediklerini, peş peşe 
atılan ekonomik adımların 
kuşkusuz piyasalara moral 
verdiğini, ancak, kontrol 
edemediğimiz olaylar 
karşısında çabaların heba 

olmaması için çok dikkatli 
olmaları gerektiğini dile 
getirdi. 

27 Ağustos Cumartesi 
günü Yönetim Kurulu ve 
Meclis Başkanlık Divanı 
olarak, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Faruk 
Özlü’yü Odamızda misafir 
ettiklerini, gerçekleştirilen 
istişare toplantısında 
dile getirmiş oldukları 
kaygıları kendisine ileterek, 
OSB’ lerimizin daha 
hızlı gelişmesine katkı 
sağlanması adına öneriler 
sunduklarını belirtti. 

Esen, İzmir’in 
markası haline gelen 
İzmir Enternasyonal 
Fuar’ının açılışının 26 
Ağustos Cuma günü 
gerçekleştirildiğini, 85 
yıl önce ilk kez kapılarını 
açan İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nın, bugün hala 
varlığını sürdürerek, 
kalkınmamızın, modern 
dünyayla bütünleşmemizin 
önemli bir bileşeni olmaya 
devam ettiğini ifadeyle, 
bu kritik süreçte Türkiye 
imajına katkı koymasını 

ümit ettiğimiz Fuarımızın, 
tüm katılımcılar açısından 
başarılı geçmesini diledi. 

9 Eylül İzmir’in 
kurtuluş gününü yürekten 
kutlayan Esen, yaklaşan 
Kurban Bayramının 
da bayram tadında 
geçireceğimiz günlerin 
müjdecisi olmasını, birlik 
ve beraberliğimizin artarak 
katlandığı, huzurlu, mutlu, 
barış dolu günlere vesile 
olmasını temenni etti. 

EBSO AILESI
Meclis Üyemiz Sadettin 

Korkut’un firmasından 
ayrılması nedeniyle 
üyeliğinin sona erdiğini, 
yerine İsmail Hakkı 
Metecan’ın geldiğini 
belirterek, Metecan’ı tebrik 
etti ve yeni görevinde 
başarılar diledi.

Meclis Üyelerimiz 
Yılmaz Odabaş’ın ve 
Murat Bilgi’nin kızlarının 
dünya evine girdiğini, 
genç çiftlere mutluluklar 
dilediğini söyleyen Esen, 
Odabaş ve Bilgi ailelerini 
tebrik etti.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, bilindiği üzere 
Ekonomi Bakanımız Nihat 
Zeybekci’nin katılımı ile 
Odamızda özel bir meclis 
toplantısı gerçekleştiril-
diğini, sadece yerel değil 
ulusal basında da özel bir 
yer aldığı söyledi. Özellikle 
devlet teşviklerinin daha 
detaylı bir biçimde dile 
getirildiğini, yapılacakların, 
ülke ekonomisine sağlaya-
cağı katkıların Bakanımız-
ca ifade edildiğini en kısa 
sürede düşünülen çalışma-
ların hayata geçirilmesini 
ümit ettiklerini söyledi. 

Yorgancılar, 27 Ağus-
tos 2016 Cumartesi günü 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Faruk Özlü’yü 
Odamızda ağırladıklarını 
ve EBSO Meclisi’ne özel 
bir toplantı yapmak için 
Bakandan söz aldıklarını 
belirtti. Gerçekleştirdikleri 
görüşmede; organize sanayi 
bölgelerinin önemini, gerek 
kayıt dışı gerekse istihdam 
ve ekonominin kontrol 
altına alınması açısından 
OSB’lerde yapılacak olan 
yatırımlardan büyümenin, 
gelişmenin ülke gelece-
ği açısından önemini bir 
kez daha vurgulayarak, 
uygulamada ortaya çıkan 
aksaklıkları paylaştıklarını 
söyledi. OSB’ler konusun-
da son derece bilgi sahibi 
olan, organize sanayi 

bölgelerinin kuruluşun-
da imzası olan Müsteşar 
Yardımcısı Ramazan 
Yıldırım’ın da toplantıda 
bulunduğunu ve konuşulan 
konuların bir çoğuna cevap 
verdiğini, hatta hemen Ba-
kan Özlü ile görüşerek yasa 
tasarısı, kanun değişikliği 
gerektiren konularda gere-
ğinin yapılması hususunda 
interaktif hızlı bir şekilde 
çözüm örneği sergilediğini, 
bu bağlamda kendilerine 
teşekkür ettiklerini dile 
getirdi. 

İzmir’in gururu olan 
İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nın 85’ncisinin 26 
Ağustos Cuma günü ka-
pılarını açtığını, bu seneki 
fuar formatının biraz farklı 

olduğunu, caz dinletileri, 
tiyatro gösterileri ile her 
gece farklı etkinlikler dü-
zenlendiğini, ki İZFAŞ’ın 
farklılık yaratmak adına 
ciddi bir çalışma gerçekleş-
tirdiğini belirtti. 

15 TEMMUZ’DA 
FACIADAN DÖNDÜK
Yorgancılar, 15 Tem-

muz sonrası ne kadar bü-
yük bir faciadan kurtuldu-
ğumuzu geçen süre içinde 
çok daha iyi anladıklarını, 
bazı şeylerin tek tek ortaya 
çıktığını, bunları yakinen 
takip ettiklerini belirte-
rek, 15 Temmuz gününü 
atlatmamızda emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 
Türkiye’nin son 10-15 yıl-

Yorgancılar’dan üretime destek çağrısı
ekonomide Güney Kore örneği
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dır kendisiyle rekabet ede-
ceği ülkelerin altında ama 
AB gibi gelişmiş ülkelerin 
çok üstünde yüzde 3.5-4 
gibi bir büyüme gerçekleş-
tirdiğini, bizim en az yüzde 
5.5-6’lık büyümeyi sürekli 
olarak gerçekleştirmemiz 
gerektiğini, bunu yapa-
bilmek için de yatırımın 
şart olduğunu ama sadece 
üretime odaklanamadıkları-
nı, ciddi bir terörle müca-
dele gerçekleştirdiklerini, 
darbe girişiminin ardından, 
Gaziantep’deki bir düğünde 
patlayan bombayla 60’a ya-
kın vatandaşımızın hayatını 
kaybettiğini, sonrasında hü-
kümetimizin ‘Fırat Kalka-
nı’ harekatını başlattığını, 
bu kararın son derece doğru 
bir karar olduğunu düşün-
düğünü, sonuç vermesini 
ümit ettiğini söyledi. 

2023’e az kaldığını için 
2023 hedefleri diyemeye-
ceklerini ama Türkiye’nin 
20-25 bin dolarlık zengin 
ülkeler arasına girebilme-
si için sanayiciler olarak 
üretimi devam ettirmek zo-
runda olduklarını, hele de 
Sanayi 4.0 gibi önemli bir 
süreçte rakip ülkeler bizden 
adım adım önde koşarken, 
üretmediğimiz müddetçe, 
sahip olduğumuz değerleri 
de kaybetmeyle karşı karşı-
ya kalacağımızı dile getirdi. 

15 Temmuz sonrasında 
yazılı ve görsel basında yer 
alan birkaç kareyi Meclis 
Üyeleri ile paylaşan Yor-
gancılar, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutlayarak, Ulu 
Önder Atatürk’ün bizlere 
emanet etmiş olduğu bu 
güzel cumhuriyet için başta 
Atamızı ve silah arkadaş-
larını rahmetle, minnetle, 
şükranla, saygıyla andı. 
Yorgancılar, yaklaşan Kur-
ban Bayramı’nın da sağlık, 
huzur, mutluluk bereket 

getirmesini temenni etti.

VERGI, CEZA VE 
BORÇLARA 
YAPILANDIRMA
Ender Yorgancılar, ala-

cakların yeniden yapılan-
dırılması ile ilgili olarak, 
30.06.2016 tarihinde 
gecikmiş vergi borçlarında 
Yİ-ÜFE oranında güncel-
leme yapıldığını, başvuru 
tarihinin 31 Ekim olduğu-
nu, 2015 sonu itibariyle 
hükümetin mali açıdan 
beyaz bir sayfa açma 
imkanı sunduğunu söyledi. 
Yapılan güncellemede; mo-
torlu taşıtlar ve trafik para 
cezalarında büyük indirim, 
peşin ödemelerde yüzde 50 
indirim, vergi aslına bağlı 
olan cezaların tamamen 
kaldırılması, vergi aslına 
bağlı olmayan cezaların 
yüzde 50’sinin silinmesi, 
vergi ihtilaflarının sulh 
yoluyla sonlandırılması 
yüzde 50-yüzde 80’e varan 
indirimler, yurtiçi ve yurt-
dışı bazı varlıkların milli 
ekonomiye kazandırılması, 
işletme kayıtlarının cezasız 
ve faizsiz olarak gerçek 
duruma uygun hale getiril-
mesi, eczanelerde cezasız 
ve faizsiz stok kayıtları-
nın düzeltilmesi, vergi ve 
matrah artırımında bulunan 
mükellefler için vergi ince-
lemesinden muafiyet, ya-
pılandırılan borçları kredi 
kartı ile ödenmesi, vadesi 
31.12.2011 tarihinden önce 
olan 50 TL ve altındaki 
borçların silinmesi gibi 
çalışmaların yer aldığını 
söyledi.

İtilafa konu vergi aslı 
ve cezaları için; dava açma 
süresi geçmemiş ya da 
itilaf vergi mahkemesinde 
ise vergi aslının yüzde 
50’sinin, itilaf Danıştay 
veya Bölge İdare Mahke-

mesindeyse en son karar 
lehte ise vergi aslının yüzde 
80’inin, vergi aslına bağlı 
olan cezaların tamamının, 
gecikme faizi ve zammının 
tahsilinden vazgeçileceğini 
dile getirdi. Yorgancılar, 
peşin ödemelerin ilk taksit 
ödeme süresinin son günü 
olan 30.11.2016 tarihi-
ne kadar yapılacağını, 
yapılandırılan borçlarının 
6-9-12-18 eşit taksitte 
ödenebileceğini, yapılan-
dırmanın devam edebilmesi 
için ilk taksitin süresinde 
ödenmesinin şart olduğunu 
vurguladı. 2011 yılında 
matrah artış oranı yüzde 35 
iken 2016 yılında yüzde 15 
olduğunu, artırılan matrah 
üzerinden ödenecek vergi 
oranının yüzde 20’den yüz-
de 15’e düşürüldüğünü ama 
verginin gününde ve tam 

ödemenin şart koşulduğunu 
söyledi.

KDV mükelleflerinin 
ilgili yıllar içindeki her bir 
vergilendirme dönemine 
ilişkin verdikleri 1 nolu 
KDV beyannamelerinin 
hesaplanan KDV topla-
mının KDV incelemesi ve 
tarhiyatı 2011 yılında yüz-
de 3.5 olan artış oranının 
2015 yılında yüzde 1.5’e 
düşürüldüğünü, genel KDV 
oranına tabi makine, teçhi-
zat, demirbaş ve emtiaların 
bedeli üzerinden yüzde 10 
diğerleri için yüzde 4 ve 
yüzde 0.5 oranında KDV 
ödeneceğini emtia üze-
rinden ödenen KDV’nin 
indirilebileceğini, bilan-
çoda görülmekle birlikte 
işletmede bulunmayan kasa 
mevcutları ile ortaklar-
dan alacaklı bulunduğu 
tutarlar ile ortaklara borçlu 
bulunduğu tutarlar üzerinde 
yüzde 3 vergi ödenerek 
kayıtların düzeltilmesine 
olanak sağlayacağını be-
lirtti. Yurtdışında bulunan 
para, altın, döviz, menkul 
kıymet, diğer sermaye pi-
yasası araçlarının bir veya 
birkaç seferde Türkiye’ye 
getirilmesinin mümkün 
kılındığını, Türkiye’de bu-
lunan ancak kayıtlı defterde 
yer alamayan para, altın, 
döviz, arazi kalemlerin 
kanuni deftere kaydedilebi-
leceğini ifade etti. 

GÜNEY KORE ÖRNEĞI
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, Gü-
ney Kore, nereden nereye 
ne yaparak ulaştı, Türkiye 
ile ne gibi benzerlikleri 
olduğu yönünde bir sunum 
yaptı. Güney Kore’ni 51 
milyonluk nüfusu ile dün-
yada nüfus yoğunluğu en 
fazla olan ülkeler arasında 
yer aldığını, bizim nüfusu-

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
“Türkiye’nin kişi 
başına milli geliri 
20-25 bin dolarlık 
ülkeler arasına 
girebilmesi için 
sanayiciler olarak 
üretimi devam 
ettirmek zorundayız. 
Hele, Sanayi 4.0 
gibi önemli bir 
süreçte rakip ülkeler 
bizden adım adım 
önde koşarken, 
üretmediğimiz 
müddetçe, sahip 
olduğumuz 
değerleri de 
kaybetmeyle karşı 
karşıya kalacağız” 
uyarısını yaptı.
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muzun ise 78-79 milyon ol-
duğunu, 1.3 trilyon dolarlık 
GSYİH ile bugün dünyanın 
11’nci büyük ekonomisi, 
Çin ve Japonya’nın ardın-
dan da uzak doğunun en 
büyük ekonomisi olduğu-
nu, 2025 yılında yedinci 
büyük ekonomi olmayı 
hedeflediklerini, iş yapma 
kolaylığında 7. sırada, 
rekabet endeksinde 26. 
sırada, insani gelişmişlik 
endeksinde 17. sırada yer 
aldıklarını söyledi.  

2015 yılındaki ihra-
cat rakamının 647 milyar 
dolar, bizim ise 140 milyar 
dolar, olduğunu, Güney 
Kore’nin 80’li yıllarda 
Türkiye ekonomisine 
yakın bir ekonomiye sahip 
olduğu göz önüne alındı-
ğında, geçen süre zarfında 
ciddi bir ekonomik büyüme 
başarısı yakaladığının or-
tada olduğunu dile getirdi. 
Yorgancılar, son 20 yılda 
otomotiv, elektrik, elektro-
nik sektörlerinde dünyanın 
bütün ülkelerinde ürün sa-
tan markalar yarattıklarını, 
ki Hyundai ve Samsung’un 
bu markalar arasında yer 
aldığını belirtti.

Türkiye’nin 1960’lı 
yıllarda kişi başı geliri 
3 bin dolar iken Güney 
Kore’nin kişi başı geliri-
nin 1000 dolar olduğunu, 
1985’li yıllarda bizim kişi 
başı gelirimiz 5 bin 421 
dolar iken Güney Kore’nin 
5 bin 629 dolar olduğunu, 
aradan geçen zaman zarfın-
da Kore’nin milli gelirinde 
ciddi bir artış yaşandığını 
ve 2015 yılında bizim milli 
gelirimiz 9 bin dolar civa-
rındayken Kore’nin 25 bin 
dolar olduğunu söyledi.

TEKNOLOJIYE VE 
EĞITIME YATIRIM
Ender Yorgancılar, 

Kore’nin yaşadığı değişi-
min bugünden yarına alı-
nan kararlarla olmadığını, 
mutlaka yatırım yapılması 
gerektiğini, teknolojiye ve 
eğitime yatırım yapılmadığı 
sürece yol kat edilemeyece-
ğini belirtti. 1960’lı yıllarda 
Güney Kore’nin dünyanın 
32. büyük ekonomisi, 
ülkemizin ise 20. büyük 
ekonomisi olduğunu, 2016 
yılında Güney Kore dün-
yanın 11. büyük ekonomisi 
iken ülkemizin 18. büyük 
ekonomisi olduğunu vur-
guladı. 

Milli gelir içindeki 
sanayi sektörünün payına 
bakıldığında; 1965 yılında 
Türkiye’nin 19.9, Güney 
Kore’nin 21.3 olduğunu, 
sanayi sektörünün milli ge-
lir içindeki payının, ne ka-
dar çok üretirsen, ne kadar 
çok katma değerli üretirsen, 
ne kadar çok sattığın uru-
nun değeri yüksek olursa, 
o denli arttığını ki Güney 
Kore’nin 2015 yılında 
milli gelir içindeki sanayi 
sektör payı 38’lere çıkar-
ken, Türkiye’nin 26.5’lerde 
kaldığını belirtti. Geçmiş-
ten günümüze Güney Kore 
nasıl bu şekilde kalkınmış 

diye bir çalışma yaptık-
larını, sanayi devriminde 
üç temel belirleyici ile 
karşılaştıklarını ki bunların 
transformasyon, eğitim ve 
teşvikler olduğunu söyledi.

Sanayileşme sürecin-
de yapılan çalışmaları 
incelediklerini, 1960 ve 
1970’li yıllarda imitas-
yon gerçekleştirdiklerini, 
1980’li yıllarda transfor-
masyon yaptıklarını yani 
Japonya’nın robot sisteme 
geçme çalışmasında ağır ve 
eskiyen teknolojisini Gü-
ney Kore’ye kaydırdığını, 
böylece bir kademe atlandı-
ğını hatırlatan Yorgancılar, 

1990‘lı yıllarda ise inovas-
yon yapıldığını yani Ar-Ge 
merkezleri kurulduğunu 
gördüklerini dile getirdi.

DÖNÜŞÜM VE DEĞIŞIM
Ender Yorgancılar, 

Güney Kore’nin dönüşüm 
politikalarını da inceledik-
lerini, transformasyonda 
emek yoğun işinde çalışan 
ithal ikameci sanayiye 
geçildiğini, devlet eliyle 
taklitçilik esas alındığını, 
ihracata yönelik sanayi-
nin yaygınlaştırıldığını, 
bir nevi ne yaparsan yap 
istersen taklit yap ama bir 
şey üret, ihraç et, ülkeye 
döviz gelsin mantığının 
güdüldüğünü söyledi. 
Yine dönüşüm politikaları 
çerçevesinde Kore Bilim 
ve Teknoloji Enstitüsü, 
Bilim ve Teknoloji Bakan-
lığı, ilk Bilim ve Teknoloji 
Yasası’nın çıkarıldığını ki 
bunların 1960’lı yıllarda 
yapıldığını belirtti.

1970’li yıllara bakıldı-
ğında ağır metal ve kimya 
sanayinin yaygınlaştırıldı-
ğını, teknolojiyi geliştirme 
teşviki verilmeye başlandı-
ğını, düşük işgücü maliyet-
leriyle Amerika’nın fason 

Güney Kore’nin 
gerçekleştirdiği 
ekonomik mucizeyi 
sanayicilerle pay-
laşan Yorgancılar, 
dünyaya ürün satan 
markalar yaratmanın 
temelinde eğitim ve 
teknolojiye yatırım 
ile sanayi üretiminde 
dönüşüm olduğuna 
dikkat çekti.
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merkezi olduğunu, otomo-
tiv sanayinin teşviki için 
uzun dönemli plan doğrul-
tusunda çalışıldığını ifade 
etti. 1980’li yıllarda ise 
teknoloji yoğun sanayinin 
yaygınlaştırıldığını, ulusal 
Ar-Ge programının başla-
tıldığını, özel sektörün Ar-
Ge laboratuvarı kurmasının 
desteklendiğini, üst düzey 
mühendis ve bilim adam-
ları yetiştirildiğini belirtti. 
1990’lı yıllarda; yüksek 
teknoloji kullanan sanayi-
nin geliştirildiğini, tekno-
lojik yeniliklere çok daha 
fazla teşvik verildiğini, 
enformasyon yani bilişim, 
iletişim ağının iyileştiril-
diğini, bilgi teknolojileri 
ile ilgili odak sektörler 
seçilerek desteklendiğini 
söyledi. 2000’li yıllarda; 
bilgi temelli ekonomi 
esas alınarak, var olan 
ileri teknolojili sektörlerde 
ilerlemenin yanı sıra bio ve 
nano teknoloji üzerindeki 
alanlara giriş sağlandığını, 
ilk ulusal teknoloji yol 
haritasının hazırlandığını, 
bakanlığın yeni baştan 
yapılandırılarak, üniversite-
kamu-özel sektör ortak-
lıklarının kurulmasının 
desteklendiğini belitti.

Yorgancılar, ekonomik 
başarının altında yatan en 
temel faktörün öğretmene 
yapılan yatırım olduğunu 
dile getirirken, nitekim ön-
celikli stratejinin öğretmen 
kalitesi ve okul öncesi eği-
tim olarak belirlendiğini, 
fen ve matematik alanında 
üstün yetenekli çocukların 
eğitimiyle ilgili çalışmalar 
yapıldığını söyledi. 

Eğitimde ilk, orta ve 
lisede yüzde 100, üniver-
sitelerde yüzde 85 okullaş-
ma oranına ulaştıklarını, 
Güney Kore’de herkesin 
lise mezunu, yüzde 85’inin 

üniversite mezunu olduğu-
nu, okulların sabah saat 8 
ile gece saat 11 arası ders 
verdiğini, öğrencilerin eve 
dönüşte gece saat 2’ye 
kadar ders çalıştığını dile 
getiren Yorgancılar, ancak 
yapılan araştırmalarda 
öğrencilerin, öğrencilik 
hayatlarıyla ilgili mutluluk 
düzeyinin son sıralarda 
çıktığını dile getirdi. 

Finlandiya’da oldu-
ğu gibi Güney Kore’de 
de okul yöneticilerinin 
bağımsız bir şekilde başarı 
kriterlerini belirlediğini, 
öğretmen alımlarını yöne-
tebildiğini, ders kitaplarını 
seçebildiğini ve müfredatı 
çeşitlendirebildiğini dile 
getiren Yorgancılar, fen ve 
matematik alanlarının bilgi 
ekonomisinin dinamosu 
niteliğinde olduğunu, bu 
bilinçle PISA testlerinde ilk 
sırada yer aldığını vurgu-
ladı.

ÜNIVERSITE VE SANAYI 
IŞBIRLIĞI
EBSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Yorgancılar, 
Güney Kore’de üniversite 
sanayi iş birliğini geliştir-
mek üzere yasal ve finansal 
düzenlemelerin yeni bastan 
yapıldığını, bizde ise ho-
calarımızın yapmış olduğu 
faaliyetlerin karşılığında 
döner sermayeye yatırılan 
paradan çok az bir kısmı 
kendilerine alabildiğini, 
konuyu her platformda dile 
getirerek, döner sermayeye 
aktarılan paranın yüzde 80-
85’ini hocanın almasının 
sağlandığını, artık üniver-
sitede bulunan bir öğretim 
görevlisi sanayiciyle ilgili 
bir proje yaptığı zaman 
bedeli yüzde 80-85’ini 
alabildiğini bunun çok 
büyük bir avantaj olduğunu 
söyledi. 

Yine konuyla ilgili 
olarak Güney Kore’de 
endüstriyel akademi işbir-
liğini geliştirme kanunu 
çıkarıldığını, üniversite 
ve sanayi iş birliğinin 
teknolojinin ticarileştiril-
mesi, geliştirilmesi ile ilgili 
düzenlemeler yapıldığını, 
dile getiren Yorgancılar, 

Amerika patent bürosu 
tarafından verilen patent 
sayısı bakımından Güney 
Kore’nin ilk beş ülke ara-
sında yer aldığını söyledi. 
2014 yılında bizim 1276 
tane patentimiz varken, 
Güney Kore’nin 130 bin 
tane patenti bulunduğunu 
vurguladı. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, teşvik ve destek politikalarını 
incelediklerinde; büyük firmaların, performanslarına 
dayalı teşviklerle güçlerini takviye ederek daha da 
büyüdüklerini gördüklerini, özellikle, riskli sanayilere 
girenlere, Hükümetin başka yerlerden çok kârlı 
işler temin ederek, firmaların üretim çeşitlemesini 
desteklediğini, Güney Kore’nin geç sanayileştiğini 
ama pek çok ülkeden farkı devletin uyguladığı sıkı 
denetim politikalarının bunda artı rol oynadığını 
ifade etti. 1960’lı yıllarda her sanayi dalına iki 
firmadan fazlasının girmesine izin verilmediğini 
böylece ölçek ekonomisinden yararlanılarak büyük 
firmaların izin sistemleriyle nerede, ne zaman, ne 
şekilde yatırım yapacaklarına devletle birlikte karar 
verdiğini, ki Samsung ve Hyundai’nin bu şekilde 
doğduğunu söyledi. 1970’li yıllardaki stratejik 
sektörlere ilave teşvikler getirilerek elektrik ve 
elektronik, otomotiv sektörlerinin öncelikli olarak 
belirlendiğini, en önemli teşvik unsurunun düşük 
faizli uzun vadeli krediler olduğunu dile getiren 
Yorgancılar, bizde ise Türk lirası bazında 2, 3, 4, 5 yıl 
vadeli yüzde 9 -10 faizli krediye hiçbir sanayicinin 
hayır demeyeceğini vurguladı. 2000’li yıllarda 
büyük şirketler yerine KOBİ’lere tanınan Ar-Ge 
desteklerinin ekonomik dönüşümlerde çok önemli 
rol oynadığını, dış ticaret politikalarıyla ilgili özellikle 
ihracatçı sektörlerin ithal girdi olarak kullandığı 
ham madde ithalatının devlet tarafından büyük 
ölçüde desteklendiğini söyledi. 

Milli gelir içindeki ihracatın payı 1960’larda 
3.2 iken 2010 yılında bu rakamın 49.4’e çıktığını 
hatırlatan Yorgancılar, ileri teknoloji ihracatının 
toplam ihracat içindeki payı 1990’lı yıllarda 15.9 iken 
2015 yılında 29.5 olduğuna dikkat çekti. Yorgancılar, 
Güney Kore’de hangi parti iktidara gelirse gelsin 
eğitimin her zaman en önemli konulardan biri 
olduğunu, bütçede önemli bir pay ayrıldığını, 
eğitim alanındaki politika ve reformların rakamsal 
hedeflerden ziyade niteliği arttırmaya yönelik 
uygulandığını anlattı.

Performansa dayalı teşvik
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Murat Kurtalan
Mesleki eğitime 
sanayi desteği
EBSO Meclis Üyesi 

Murat Kurtalan, vergi affı ile 
ilgili internette bir araştırma 
yaptığını, bireysel vergilerini 
günü gününe ödeyen hiç 
vergi borcu olmayanların 
oranının yüzde 7 olduğunu 
öğrendiğinde çok şaşırdığını, 
onun için bunu Meclis üye-
leri ile paylaşmak istediğini 
söyledi. 

Soğutma Sanayi Meslek 
Komitesi olarak bir buçuk 
yıl önce meslek liselerindeki 
ekipman yetersizliğinden do-
layı bir proje hazırladıklarını, 
sanayiciler olarak küme-
leşerek, çevredeki meslek 
okullarında bir çalışma yapıp 

atölyelerini belli saatlerde 
öğrencilere kullandırmayı 
planladıklarını ifade eden 
Kurtalan, böylelikle öğrenci-
lerin ekipmanları iş hayatına 
atıldıklarında değil, oku-
dukları sürede görme şansı 
yakalamalarını sağlamayı 
düşündüklerini söyledi. Kur-
talan, projenin tüm detayları 
tamamlandıktan sonra, öğren-
cilerin işletmelerde ders ala-
cakları saattin süresiyle ilgili 
sigorta problemi yaşamaları 
ve MEB’in de kendilerine 
destek olmaması nedeniyle 
projenin şeklini değiştirmek 
durumunda kaldıklarını 
belirtti. Hazırladıkları projeyi 
İZKA projesi haline getirdik-
lerini ifade eden Kurtalan, şu 
anda Torbalı Endüstri Meslek 
Lisesi’nin bu kapsamda 

İZKA’dan 550 bin liralık 
destek aldığını ve atölyelerine 
gerekli ekipmanları almaya 
başladıklarını bildirdi.

MESLEKI EĞITIME 
YÖNELIŞ ARTIYOR 
AMA…
Murat Kurtalan, ülke-

mizde 30‘un üstünde teknik, 
ticaret, turizm, sağlık, güzel 
sanatlar, askeri, adalet, tarım 
gibi farklı alanlarda eğitim 
veren meslek liseleri türü 
bulunduğunu, şimdide özel 
eğitim liselerinin bu gruba 
eklendiğini söyledi. MEB’in 
düz liseleri kaldırma kararı 
ile 2013-2014 eğitim öğretim 
yılından bugüne anadolu 
liselerine puanı yetmeyen öğ-
rencilerin ya meslek liselerini 
ya da imam hatip liselerini 

seçmek durumunda kaldığını, 
uygulama kapsamında genel 
liseye geçen öğrencilerin ora-
nının yüzde 49.5’ten yüzde 
36.8’e düştüğünü, mesleki 
ve teknik eğitimi seçenlerin 
oranının yüzde 52’den yüzde 
63’e yükseldiğini ama bunun 
içinde imam hatip liselerinin 
de yer aldığını, 1989-1990 
yılında taşımalı eğitimden 
terörden dolayı sadece 2 
şehirde 305 adet öğrencinin 
faydalanabildiğini, 2015-
2016 yıllında orta öğretimde 
479 bin öğrenci eğitim alır-
ken ilkokul, ortaokul ve orta 
öğretimde toplam 1 milyon 
287 bin öğrencinin eğitim 
aldığını dile getirdi. 

Özel meslek liselerine, 
öğrenci başına 4 bin 500 TL 
ile 5 bin 500 TL arasında 

Sanayicinin gündemi 
mesleki eğitim ve ekonomi
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi 

sanayiciler, 15 Temmuz’daki başarısız darbe 
girişiminin gündemdeki ağırlığının yanısıra, 

ekonomideki gelişme için mesleki ve teknik eğitimin 
önemini ortaya koydu. EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın Güney Kore’nin 
yükselişine yönelik sunumunun da etkilerinin 
görüldüğü konuşmalarda, hükümetin geliştirilmek 
istenen sektörlere göre mesleki ve teknik eğitime yön 
vermesinin Ar-Ge ve inovasyonu da olumlu yönde 

etkileyeceğine dikkat çekildi. 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından askeri liselerin kapatılması da 
sanayicilerin gündeminde yer aldı.

EBSO İnşaat Tesisat Sanayi Meslek Komitesi’nin 
girişimleri ve EBSO Yönetiminin katkılarıyla 
Türkiye’de ilk kez organize sanayi bölgelerine yönelik 
yangın yönetmeliği hazırlandığını açıklanarak, 
uygulanabilir hale getirilmesi ve geliştirilmesinde 
uzmanlarla kamu yöneticilerinin katkılarının beklendiği 
ifade edildi.
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değişen miktarlarda, devletin 
parasal destek sağladığını, 
2012-2013 eğitim öğretim 
yılından itibaren hayata 
geçirilen eğitimde 4+4+4 
düzenlemesinde açık lisede 
okuyan öğrenci oranının 
yüzde 63 arttığını, MEB’in 
verilerine göre açık öğretim 
lisesinde 940 bin öğrenci 
okurken 4+4+4 sisteminden 
sonra bu rakamın 1 milyon 
536 bin olduğunu söyledi. 

EBSO Meclis Üyesi 
Kurtalan, OSB’lerde 34 tane 
meslek lisesi bulunduğunu, 
19 bin öğrencinin eğitim 
aldığını, 11 lisenin devlete 
ait olduğunu, bunlarda 3 bin 
öğrenci eğitim alırken geri 
kalan 23 lisede 16 bin öğren-
cinin eğitim aldığını söyledi. 
2011-2012 döneminde 45 
tane özel lisede 4 bin 348 öğ-
renci, 689 öğretmen varken, 
2015-2016 döneminde büyük 
bir sıçrama sağlandığını 419 
okulda, 99 bin 217 öğrenci, 8 
bin 604 öğretmenin bulundu-
ğunu, ki okul sayısında 9 kat, 
öğrenci sayısında 23 kat artış 
yaşandığını vurguladı.

Özel meslek liselerinde 
ciddi bir artış gözlenmesine 
rağmen, zaman zaman aktar-
dıkları makina ve ekipman-
larda ki eksikliklerin daha da 
arttığını, yeni özel liselerin 
çoğunluğunda ciddi eksik-
likler bulunduğunu, okullara 
açılış müsaadesi vermeden 
önce minimum ekipman liste-
sinin talep edilmesi gerektiği-
ni söyledi.

ÜNIVERSITE 
SINAVLARINDA 
BAŞARI DÜŞÜK
2016 sayısal verilerine 

göre 912 bin öğrencimizin 
liseden mezun olduğunu ama 
YGS’ye 2 milyon öğrencinin 
girdiğini hatırlatan Kurta-
lan, bunun da öğrencilerin 
tekrar sınava girdiği anlamına 

geldiğini, LYS’ye ise 900 bin 
öğrencinin girdiğini dile ge-
tirdi. Kurtalan, 2015 yılında 
sınavlarda öğrencilerin 50 
matematik sorusundan 10 ta-
nesine, 56 Türkçe sorusundan 
20 tanesine cevap verdiğini, 
kendi ülkesinde kendi dilini 
bilmeyen çocuklarımız oldu-
ğunu vurguladı. 

LYS sonuçlarına göre 
2015 senesinde matematik 
fen bölümünde en iyi liseler 
sıralandığında fen lisesinin 
ortalama 353 bin puan ile 13 
bin öğrenci aldığını, askeri 
liselerin ise 145 öğrenci 
aldığını dile getiren Kurtalan, 
en iyi meslek lisesi hangisi 
diye baktığında imam hatip 
liselerini gördüğünü, 2002 
yılında ortaokullarla birlikte 
71 bin imam hatip liseli var-
ken 2015-2016 döneminde 
bu rakamın 555 bin olduğunu 
söyledi.  

ASKERI LISELER ÖNEMLI
Darbe girişimi sonu-

cu görevden alınan veya 
tutuklanan subay ve ge-
nerallerin basına yansıyan 
oranının yüzde 55’inin sivil 
lise kökenli, yüzde 45’inin 
askeri lise kökenli olduğunu, 
ilave olarak diyanette görevli 
imam hatip okulu çıkışlı 
açığa alınan personel sayısı-
nın yaklaşık 3 bin civarında 
olduğunu, dolayısıyla sadece 
askeri liseleri kapatılıp diğer 

liseler için devam kararı alın-
masını mantıklı bulmadığını, 
verilen kararın tekrar gözden 
geçirilmesi gerektiğini 
düşündüğünü ifade etti. Daha 
iyi din eğitimi için ortaokul 
seviyesinden din eğitiminin 
başlatılması gerektiği ifade 
edilirken, askerlik ve teknik 
meslek gibi alanlarda lise ve 
üniversite eğitiminin yeterli 
görülmesinin orta ve uzun va-
dede kalite ve ülke güvenliği 
açısından sorun olabileceğini 
ifade etti. 

Kurtalan, sanayiciler 
olarak; işletmelerinde sorun 
çıktığında işyerini kapat-
mak yerine gerekli her türlü 
ilave önlemler almaya gayret 
ederek, işletmeleri tekrar ülke 
ekonomisine katma değer 
üretmesine gayret ettiklerini 
ki etmeye de devam edecek-
lerini söyledi. 

Herkesin 30 Ağustos 
Zafer Bayramını kutlayan 
Kurtalan, İzmir’e sahip çık-
ma anlamında İzmir takımla-
rından kombine bilet alarak 
ve takımlara reklam vererek 
destek olunmasını talep etti. 

Nedim Anbar
Askeri liseler 
kapatılmamalı
EBSO Meclis Üyesi 

Nedim Anbar, bilindiği 
üzere kendisinin denizci 
olduğunu, Deniz Kuvvetle-
rindeki durumu detaylı bir 

şekilde incelediklerini, darbe 
girişimi içerisinde yer alan, 
silahlı kuvvetlerden atılan, 
tutuklanan amiral sayısının 
32 olduğunu, 16’sının askeri 
liseden, 16’sının da sivil 
liseden gelme olduğunu, 
ancak her yıl askeri liseden 
harp okuluna geçen öğrenci 
sayısının 150 ile 180 arasında 
değiştiğini ama her yıl 
dışarıdan harp okuluna alınan 
öğrenci sayısının 30 oldu-
ğunu, yani dışarıdan alınan 
öğrencilerin yüzde 50’sinin 
darbe girişimi içerisinde 
yer aldığını, askeri liseden 
harp okullarına geçenlerin 
yüzde 10’unun darbe girişimi 
içerisinde bulunduğunu 
belirterek, Kurtalan’ın da dile 
getirdiği üzere askeri liselerin 
kapatılması konusunun tekrar 
gözden geçirilmesinin önem 
arz ettiğini söyledi. 

Metin Akdaş
Mesleki eğitim 
sektörlerle 
uyumlu olmalı
EBSO Meclis Üyesi Me-

tin Akdaş, öncelikle Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’a 
Güney Kore ile ilgili yapmış 
olduğu detaylı sunum için 
teşekkür ederken, kendisinin 
de iş ilişkisi olması nedeniyle 
uzunca bir müddet Kore’ye 
gidip geldiğini söyledi. Gü-
ney Kore’nin topraklarında 
bir galon petrol çıkmamasına 
rağmen dünyanın en büyük 
petrokimya üreticisi oldu-
ğunu, üstelik bunu yapacak 
ileri teknolojiyi dışarıdan 
sağladığını belirtti. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
da ifade ettiği üzere; özellikle 
geliştirmek istedikleri sektöre 
yönelik eğitimlerini plan-
lamalarının, meslek yükse-
kokulları, endüstri meslek 
liseleri ve üniversitelerdeki 
eğitim planlamasını buna 

Nedim
Anbar

Murat 
Kurtalan
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göre yapmalarının Ar-Ge’nin 
gelişmesinde çok büyük 
önem teşkil ettiğini söyledi. 

Metin Akdaş, Gü-
ney Kore’nin geliştirmek 
istedikleri sektörün finans 
bacağında da özellikle büyük 
şirketlerden öte KOBİ’lere 
yönelik çok büyük yatırımlar 
yaptığını, ki 2003 yılında 
borsalarında ilk defa KOBİ 
pazarını kuran ve hayata 
geçiren ülke olduğunu, şu an 
Türkiye’de de gelişen işlet-
meler pazarının kurulduğunu 
ancak henüz Güney Kore’de-
ki kadar gelişmiş olmadığını 
vurguladı. 

Akın Kayacan
OSB’lere yangın 
yönergesi hazır
EBSO Meclis Üyesi 

Akın Kayacan, yaklaşık 3 yıl 
önce bir OSB’deki bulunan 
firmada yangın olayı yaşan-
ması nedeniyle İnşaat Tesisat 
Sanayi Meslek Komitesi 
olarak organize sanayi böl-
gelerinde yangın söndürme 
ve önleme ile ilgili olarak 
bir dokümanın, yapılmış bir 
çalışmanın olmadığını fark 
ederek, konuyla ilgili çalışma 
başlatmayı kendilerine görev 
bildiklerini söyledi. Büyük-
şehir Belediyesi ve OSB 
müdürleri ve mühendisleri ile 
birçok defa toplantılar ger-
çekleştirdiklerini, konuyla il-
gili uzman desteği aldıklarını, 

yurtdışı uygulama örnekleri 
üzerinde çalıştıklarını, EBSO 
Yönetim Kurulu ile de görü-
şerek hazırladıkları çalışmayı 
OSB ve Serbest Bölgeler 
Platformu’nda sunduklarını 
hatırlatan Kayacan, buradan 
aldıkları görüş ve eleştirileri 
de tekrar tekrar değerlendi-
rerek, daha önce Türkiye’de 
yapılmamış ki bunu gururla 
söylediğini, Ege Bölgesi Sa-
nayi Odası’nın adını taşıyan 
bir yönerge hazırladıklarını 
belirtti. Akın Kayacan, bu ça-
lışmanın sadece bir yönerge 
olduğunu, bir kanun ya da bir 
yasa olmadığını, ilgili kanun 
ve yönetmeliklerin altında 
organize sanayi bölgelerinin 
yangın önleme ve yangın 
sırasında yapılabilecekleri 
konusunda yol gösterici bir 
harita olduğunu, OSB Yöne-
timlerinin kendi bünyelerinde 
yönergeyi inceleyerek, yo-
rumlayarak kendi tesislerinde 
gerekli sistemi kurabilecekle-
rini belirtti.  Böyle bir çalış-
mayı yapmaktan ve sunmak-
tan dolayı komite olarak çok 
mutlu olduklarını, Yönetim 
Kurulu ve Meclis Başkanı’na 
verdiği destekler için ayrıca 
emeği geçen herkese teşekkür 
ettiklerini söyledi. Kayacan, 
hazırlanan yönergenin üst 
makamlar nezdinde uygun 
bulunmasının, bakanlıkça 
konunun ülke genelinde yay-
gınlaştırılması ile ilgili destek 

verileceğinin açıklanmasının 
kendilerini çok mutlu ettiğini 
belirtti. Yapılan çalışmanın 
başlangıç seviyesinde oldu-
ğunu, mutlaka uygulanabilir 
hale getirilmesi için uzmanlar 
tarafından zaman içerisin-
de geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılacağını ama 
en azından artık üzerinde 
çalışılacak bir doküman 
bulunduğunu ve altyapısını 
henüz yapmamış OSB’lerin 
bu yönergeyi çok rahat kulla-
nabileceklerini söyledi. 

Mert Aydoğdu
Suriye’ye ihracata 
banka engeli
EBSO Meclis Üyesi 

Mert Aydoğdu, firma olarak 
ihracat gerçekleştirdikleri 
ülkelerden birinin de Suriye 
olduğunu, ancak Amerika 
ve Avrupa bankalarının 
Türkiye’nin Suriye’ye olan 
ihracatını durdurmasına 
yönelik hareketlerini ban-
kalar üzerinden de yapmaya 
başladığını düşündüğünü, 
çünkü İtalya’da bir firmaya 
mal alımı karşılığında para 
gönderdiklerinde paranın 
durdurulduğunu, Merkez 
Bankası’nın yazı istediğini, 
gerekçesini sorduklarında bu 
para Suriye’nin ya da Suriyeli 
birinin parası olmadığının 
belirtilmesinin istendiğini 
söyledi.  Diğer bir ilginçli-
ğin ise; firmalarının serbest 

bölgede olduğunu, yine 
serbest bölgede başka bir 
firmanın kendilerinden mal 
aldığını, firmanın ödemeyi 
yapmasına rağmaen ödeme-
nin kendilerine ulaşmaması 
üzerine bankayı arayarak 
gerekçesini sorduklarını, 
Suriye ile iş yapmaları nede-
niyle Amerika’daki bankanın 
parayı bloke ettiği cevabını 
aldıklarını söyledi. Kaçak bir 
iş yapmadıkları halde yapılan 
uygulamayı doğru bulmadığı 
için konuyu meclis üyeleri ile 
paylaşmak istediğini söyledi. 

Fatih Aracı
Kuzey Kore’ye 
rağmen başarı
EBSO Meclis Üyesi Fatih 

Aracı, Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yorgancılar’ın Güney 
Kore ile ilgili sunumunun çok 
güzel ve etkileyici olduğunu, 
buna bir ilave yapmak istedi-
ğini söyledi. Güney Koreliler 
bu başarıyı elde ederken 
Kuzey Kore gibi bir etkinin 
olduğunun da göz önüne 
alınması gerektiğini, Kuzey 
Kore’ye rağmen bu başarıyı 
sağladıklarını söyledi. Aracı, 
Güney Kore ile ülkemiz 
arasındaki farkı, onların milli 
geliri hızla artarken bizim 
ahlakımızın hızla çöküşüne 
bağladığını, ne yapmaya 
çalışırsak çalışalım ahlaki 
çöküşün bize negatif yansıdı-
ğını söyledi.

Mert
Aydoğdu

Fatih
Aracı

Akın
Kayacan

Metin
Aktaş
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EKONOMIK YAPI
1965 yılında 

bağımsızlığını kazanan 
Singapur, bir ada ülkesi 
olarak, elektrikli ürün 
montajı, petrol rafinerisi 
ve gemi inşa tesislerine 
dayalı, içine kapalı bir 
ekonomiye sahipken, uzun 
vadeli planlamalar ve 
stratejiler doğrultusunda, 
giderek finansal serbestlik 
kazanmıştır.

İlerleyen yıllarda finansal 
serbestleşmeye daha çok 
önem verilmiş ve ülkede 
uluslararası yatırımlar 
dikkat çekici bir biçimde 
artmıştır. Ayrıca, 1965 
yılında uygulamaya başlanan 
serbest ticaret politikaları 
sayesinde ülkenin dış 
ticaret hacmi dikkat çekici 
biçimde büyümüş ve ticaret 
hacmi GSYİH’sının 3 katı 
oranına kadar yükselmiştir. 
Böylece ekonomi, kısa bir 
süre içerisinde yeniden 
yapılanarak; küresel ölçekte 
önemli bir liman ve serbest 
ticaret merkezi haline 

gelmiştir.
Günümüzde Singapur’da 

öne çıkan başlıca sektörler, 
petro-kimya, elektronik, 
bilişim ve bankacılık-finans 
şeklindedir. İmalat sanayi 
açısından ise elektronik, 
kimyasallar, biyomedikal, 
mühendislik ve ulaşımdır.

Gelişmiş ticari yapısı 
ve yürütülen politikalar 
doğrultusunda ülkenin, 
Asya kıtası içerisinde en 
önemli Ar-Ge ve teknoloji 
merkezlerinden biri haline 

gelmesi, Singapur’u küresel 
ekonominin yıldızlarından 
biri haline getirmiştir.

Gelişmiş finans sistemi 
sebebiyle, 2008 global 
ekonomik krizinden en çok 
etkilenen ülkelerden biri olan 
Singapur, vakit kaybetmeden 
krizin derinleşmesini 
engelleyici politikalara 
girişmiş ve krize yönelik 
ekonomik önlem paketi 
açıklayan ilk ülkelerden biri 
olmuştur. Bu hızlı müdahale 
ve kriz yönetimi politikaları 

sayesinde 2010’da çift haneli 
büyüme oranı yakalayarak, 
krizi en hızlı biçimde atlatan 
ülkelerin başını çekmiş, bu 
başarısıyla literatüre konu 
olmuştur.

Düzenli kentleşme, 
temizlik, güvenlik, 
teknolojik gelişme, 
yolsuzlukla mücadele, vb. 
politikalara ulusal açıdan çok 
önem verilmesi, istihdamda 
da dikkat çekici bir başarı 
elde edilmesini sağlamış ve 
bu açıdan Singapur, Hong 

Uzakdoğu’nun 
aslanı SİNGAPUR
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Kong’dan daha çekici hale 
gelmiştir.

Güneydoğu Asya’daki en 
önemli fuar merkezlerinden 
biri olarak, çok sayıda 
uluslararası fuara ev sahipliği 
yapması, Singapur’un 
işbirliği kültürünü de 
güçlendirmiştir.

Singapur’un içine 
kapalı bir ekonomiye sahip 
küçük bir ada ülkesi iken, 
kısa zamanda gelişmiş 
ülke statüsüne yükselerek 
Bölge’nin ve küresel 
ekonominin parlayan 
yıldızlarından biri haline 
gelmesi, diğer gelişmekte 
olan ülkeler için de örnek 
teşkil edici niteliktedir.

TÜRKIYE – SINGAPUR 
ILIŞKILERI
İkili ilişkiler, uzun 

yıllar öncesine dayanmakla 
birlikte, her iki ülkenin 
de küresel ekonomideki 
öneminin artmasıyla, son 
yıllarda daha da dinamik 
hale gelmiştir. İki ülke 
arasındaki dış ticaret 
hacminin 2000’lerin 
başında 200 milyon 
dolar iken, son on yılda 
yaklaşık 4 kat artarak 2015 
yılında 700 milyon dolara 
ulaşması, bunun en somut 
göstergesidir.

Türkiye-Singapur 
arasındaki temel ihracat 
kalemleri, mineral yakıt, 
yağ, değerli taşlar, elektrik 
ve elektronik ekipmanları; 
temel ithalat kalemleri ise 
plastik ve ürünleri; makine, 
nükleer reaktör, kazan, vs; 
optik, foto, teknik, tıbbi, vs. 
cihaz, organik kimyasallar 
biçimindedir.

2015 yılı sonunda, 
karşılıklı ilişkilerin 
güçlendirilmesi amacıyla iki 
ülke arasında serbest ticaret 
anlaşması imzalanmıştır. 

2017 yılında yürürlüğe 

girmesi beklenen anlaşma 
ile Türkiye tüm mal 
gruplarının yüzde 80’ine 
uyguladığı gümrük 
vergilerini kaldırmaktadır 
ve bu oranın 10 yıllık geçiş 
dönemi sonunda yüzde 95’e 

çıkarılması öngörülmüştür. 
Böylece, Türk ve Singapur 
firmalarına mal ve hizmet 
ticareti ile kamu alımlarında 
yeni pazara giriş imkânları 
sağlanacak, karşılıklı 
yatırımlar artacaktır.
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Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) 

tarafından yayımlanan 
güncel ekonomik büyüme 
raporunda, yılın ikinci 
çeyreğinde üye ülkelerin 
ortalama büyüme oranının 
yüzde 0.3 düzeyinde 
gerçekleştiği açıklanmıştır. 
Büyüme hızının ikinci 
çeyrekte yavaşlamasında 
Almanya, Fransa, İtalya 
ve Japonya GSYH’sinin 
düşmesinin etkili olduğu 
belirtilmiştir. Söz konusu 
veri, 35 üye ülkenin 
durumunu göstermesi 
açısından, küresel 
ekonomik büyümedeki 
durağanlığı da destekleyici 
niteliktedir.

Uluslararası Para 
Fonu (IMF) tarafından, 
ekonomik koşulların 
zayıf talepten olumsuz 
etkilenmesi ve yavaşlayan 
dış ticaret ile gerileyen 
yatırımlar, gerekçe 
gösterilerek IMF’nin 

muhtemelen 2016 yılı 
küresel büyüme tahminini 
tekrar düşüreceği ifade 
edilmiştir. Bu bağlamda, 
IMF, Dünya Ekonomik 
Görünümü tahminlerini, 
yıllık toplantıları öncesi, 
Ekim ayı başında revize 
edeceğini açıklamıştır. 
Küresel büyüme tahmini 
düşürülürse, yaklaşık 18 
ayda altıncı kez art arda 
indirim gerçekleştirilmiş 
olacaktır.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Standard&Poors 
tarafından yapılan bir 
açıklamada, küresel 
ölçekte kredi notu yatırım 
yapılamaz seviyenin en alt 
kademesinde olan şirket 
sayısının 251 adet ile son 
7 yılın en yüksek düzeyine 
çıktığı belirtilmiştir. 
S&P’nin, enerji 
şirketlerinin öncülük ettiği 
en zayıf halka grubundaki 
bu şirketlerin toplam 
borcunun 359 milyar 

dolar düzeyinde olduğunu 
ve şirketlerin borçlarını 
ödeyememe ihtimalinin, 
ciddi bir risk unsuru teşkil 
ettiğini ifade etmiştir. 

Küresel imalat PMI 
değeri, Ağustos ayında bir 
önceki aya göre önemli bir 
değişiklik göstermeyerek 
50.8 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ABD
Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings tarafından 
yayımlanan bir raporda, 
ABD’de son 2 yılda 
ücretlerdeki yükselişin, 
fiyat artışlarının üzerinde 
gerçekleştiğine dikkat 
çekilmiş ve ücret artışının 
hızlı olması durumunda 
dünya ekonomisinde 
durgunluk yaşanabileceği 
uyarısında bulunulmuştur. 
Fitch Ratings’in konuyla 
ilgili yayımladığı raporda, 
söz konusu duruma 
gerekçe olarak ABD 

Doları’ndaki güçlenme 
ve 2014 ortasından 
itibaren başlayan enerji 
fiyatlarındaki düşüş 
gösterilmiş, bunun ABD’de 
tüketici fiyatlarını aşağı 
çektiği ve alım gücünü 
artırdığı vurgulanmıştır.

Amerikan Merkez 
Bankası (FED) 
uzmanlarınca yapılan 
açıklamalara göre, son 
dönemde bazı verilerin 
beklentilerin altında 
kalmasına rağmen, Eylül 
toplantısında faiz artırımı 
konusunun ciddi bir şekilde 
gündeme geleceği ifade 
edilmiştir. 

ABD’de Ağustos ayında 
istihdamın beklentilerin 
altında da olsa, artmaya 
devam etmesi, durgun 
küresel büyüme ortamında 
istikrarlı istihdam artışını 
işaret etmektedir.  FED 
tarafından, gösterge 
faizin artırılmasına 
ilişkin verilecek kararda 
istihdamın gidişatı özellikle 

Küresel 
ekonomide 
durağanlık 
hakim
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önem taşımaktadır. 
İmalat PMI değeri, 

Ağustos ayında bir 
önceki aya göre düşüş 
göstererek 52.0 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

EURO BÖLGESI – AB
Euro Bölgesi’nde 

Ağustos ayı enflasyonu 
yüzde 0.2 ile beklentilerin 
altında kalmıştır. İşsizlik 
oranı ise değişmeyerek 
yüzde 10.1 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Bu 
bağlamda, Avrupa Merkez 
Bankası’nın (ECB) rekor 
düşük seviyedeki faiz 
oranlarına ve aylık 80 
milyar Euro’luk parasal 
genişleme programına 
karşın, enflasyonun hala 
hedefin oldukça altında 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Tahminlerin altında 
kalan enflasyon verisi, 
ECB’nin zayıf ekonomiyi 
desteklemek için 
teşviklere daha fazla önem 
vereceği öngörülerini de 
güçlendirmektedir. 

Bölge ekonomisi ile 
ilgili bir diğer önemli 
gösterge olan perakende 
satışlar, Temmuz ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1.1 
yıllık bazda ise yüzde 2.9 
yükselmiştir. Beklentilerin 
üzerinde gerçekleşen 
perakende satışlardaki bu 
artışta, otomotiv yakıtı 
satışı, gıda, içki ve tütün 
ürünleri ve gıda dışı ürün 
satışlarının yükselmesi 
etkili olmuştur.

İmalat PMI değeri, 
Ağustos ayında bir önceki 
aya göre bir miktar 
düşüşle 51.7 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ALMANYA
Almanya’da yılın 

ikinci çeyreğinde GSYİH, 
bir önceki çeyreğe oranla 

yüzde 0.4, yıllık bazda ise 
yüzde 1.8 artış göstermiştir. 
AB ekonomisinin 
lokomotifi konumunda olan 
Almanya’nın beklentilerin 
altında büyüme 
performansı sergilemesi, 
Bölge ekonomisinin 
geleceğine ilişkin de endişe 
yaratmaktadır.

Bir diğer önemli veri 
olan enflasyon, Ağustos 
ayında önceki aya göre 
değişiklik göstermemiş, 
yıllık bazda ise yüzde 0.4 
artmıştır. Düşük enflasyon, 
daha önceki aylarda olduğu 
gibi Ağustos’ta da, enerji 
fiyatlarının azalmasından 
kaynaklanmıştır. 
AB’nin lokomotif 
ülkesi Almanya’nın 
enflasyonundaki 
yavaşlama, Euro 
Bölgesi’nde yüzde 
2’ye yakın enflasyon 
hedefinin gerçekleşmesini 
zorlaştırmaktadır.

Sanayi üretimi,  
Temmuz’da, yıllık bazda 
yüzde 1.2 artmasına karşın, 
aylık bazda beklentilerin 
altında kalarak, yüzde 1.5 
gerilemiş ve yaklaşık 2 
yılın en büyük düşüşünü 
kaydetmiştir. Bu 
bağlamda, İngiltere’nin 
AB’den çıkmasından 
bu yana zayıf gelen ve 
Almanya ekonomisinin 
görünümünün zayıfladığına 
işaret eden verilere bir 
yenisi daha eklenmiştir. 

İmalat PMI değeri, 
Ağustos ayında bir önceki 
aya göre önemli bir 
değişiklik göstermeyerek 
53.6 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

JAPONYA
Japonya GSYİH’si 

ikinci çeyrekte, yıllık 
bazda yüzde 0.7 ile 
beklentilerin üzerinde 

büyüme gerçekleştirmiştir. 
Söz konusu büyümeye 
ilişkin olarak sermaye 
harcamalarının ve kamu 
yatırımlarının etkili olduğu 
belirtilmiştir. 

Japonya Merkez 
Bankası (BOJ) Başkanı 
tarafından, eksi faiz 
politikasının olumsuz 
yönleriyle ilgili, 
faizlerin daha fazla aşağı 
çekilmesine ilişkin dikkatli 
olunması konusunda 
uyarıda bulunulmuş, 
eksi faizlerin finansal 
kurumların karlarını 
olumsuz etkilediği, 
düşük seyreden uzun 
vadeli tahvillerin bazı 
diğer işletmelere dolaylı 
olarak zarar verdiği 
ifade edilmiştir. Bununla 
birlikte, parasal teşvikte bir 
azalma olmayacağını da 
vurgulamıştır. 

İmalat PMI değeri, 
Ağustos ayında bir önceki 
aya göre hafif bir yükselişle 
49.5 değerini alsa da, 
yine eşik değerin altında 
kalmıştır. 

ÇIN
Çin ekonomisi, 

Temmuz’daki zayıflığın 
ardından Ağustos ayında 
tekrar güçlendiğine dair 
işaretler göstermiştir. 
Sanayi üretimi ve 
perakende satışlar 
verilerinin beklentilerin 
üzerinde gerçekleşmesi, 
bu güçlenmede etkili 
olmuş ve toparlanmaya 
ilişkin güven tazelemiştir.  
Ancak, oluşan bu olumlu 
atmosfere karşın, ekonomik 
toparlanmada önemli 
pay sahibi olan konut 
piyasasında, fiyatların 
sürdürülemez biçimde 
yüksek olmasının, ekonomi 
için zorluk oluşturabilme 
ihtimali de bulunmaktadır.

TÜFE, Ağustos ayında, 
geçen yılın aynı dönemine 
göre aylık bazda yüzde 0.1, 
yıllık bazda ise yüzde 1.3 
artmıştır. Özellikle, taze 
sebze ve meyve, sağlık 
harcamaları ve konut 
fiyatlarındaki artışlar dikkat 
çekicidir.

 Bir diğer önemli veri 
olan ihracat ise, zayıflayan 
Yuan ile güç kaybederken, 
ithalat 2014 yılından bu 
yana ilk kez yükselmiştir. 
Böylece, dış ticaret 
fazlası da 52 milyar dolar 
düzeyinde gerçekleşerek 
beklentilerin altında 
kalmıştır. 

İmalat PMI değeri, 
Ağustos ayında bir önceki 
aya göre bir miktar düşüşle, 
eşik değer olan 50.0 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

HINDISTAN
Hindistan’da, 

ekonomiye güç 
kazandırmak için 
özelleştirmelerin artırılması 
gerektiğine ilişkin 
tartışmalar artarken, 
Maliye Bakanı tarafından, 

IMF tarafından, 
ekonomik koşulların 
zayıf talepten 
olumsuz etkilenmesi 
ve yavaşlayan dış 
ticaret ile gerileyen 
yatırımlar, gerekçe 
gösterilerek 
muhtemelen      
2016 yılı küresel 
büyüme tahminini 
tekrar düşüreceği 
ifade edilmiştir.
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finans sistemindeki 
varlıkların 10’da 7’si gibi 
büyük bir payı elinde 
tutan kamu bankalarının 
özelleştirilmesinin henüz 
gündemde olmadığı ifade 
edilmiştir.

Bu açıklamayla 
birlikte, Hükümetin bazı 
kamu bankalarını, güç 
kazandırmak için konsolide 
ettiğini ancak devletin 
payının yüzde 52 eşiğinden 
aşağı düşürülmesinin 
söz konusu olmadığı da 
belirtilmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Ağustos ayında 52.6 
değerini alarak, son 13 ayın 
zirvesine ulaşmıştır.

G. KORE
Güney Kore’de, 

Kuzey Kore ile yaşanan 
gerginlik sebebiyle 
ekonomi siyasetin 
gölgesinde kalmaktadır. 
Ayrıca, Güney ve Kuzey 
Kore arasında tırmanan 
gerginlik, Uzakdoğu ile 
birlikte küresel gündemde 
de dikkat çekici bir yer 
edinmeye başlamıştır. 
Güney Kore tarafından, 
Kuzey Kore’nin nükleer 
silah kullandığının en 

küçük bir işareti ortaya 
çıkar çıkmaz saldırıya 
hazır olunduğunun 
ifade edilmesi, tırmanan 
gerginliğin boyutlarını 
ortaya koymaktadır. 

Güney Kore Merkez 
Bankası (BOK), faizleri 
ardı ardına üçüncü ayda 
da değiştirmeyerek, 
beklentilere uygun olarak 
yüzde 1.25 düzeyinde sabit 
bırakmıştır.

İmalat PMI değeri, 
Ağustos ayında dikkat 
çekici bir düşüşle 48.6 
değerini almış ve son 1 
yılın en kötü performansını 
sergilemiştir.

BREZILYA
Brezilya Merkez 

Bankası, güncel olarak 
gerçekleştirilen politika 
toplantısında, gösterge 
faizde değişikliğe 
gitmemiştir. Böylece, 
yüzde 14.2 düzeyinde sabit 
bırakılan faizde, ardı ardına 
dokuzuncu kez değişiklik 
yapılmamış olunmaktadır. 

Derinleşen resesyon, 
inatçı enflasyon ve 
siyasi kargaşanın devam 
etmesi, ülke ekonomisine 
ilişkin olumsuz algının 

güçlenmesine sebep 
olmaktadır.  Söz konusu 
olumsuz algı, faizde 
değişikliğe gidilmemesi 
kararında da etkili 
olmuştur.

İmalat PMI değeri, 
Ağustos ayında bir önceki 
aya göre bir miktar düşüşle 
45.7 değerini almıştır.

RUSYA
Rusya’nın Batı dünyası 

ile siyasi arenada çekişme 
yaşamaya devam etmesi, 
ekonomiyi de olumsuz 
yönde etkilemektedir. 
ABD yönetimi, Rusya’nın 
Ukrayna tutumu nedeniyle 
20 kuruluşa daha yaptırım 
kararı alması, konuyu 
açık bir biçimde ortaya 
koymaktadır. 

Rusya Merkez Bankası 
tarafından, önceden 
yapılan bir açıklamada 
ülke ekonomisindeki 
küçülmenin yıl sonu 
itibariyle yüzde 0.2 ila 
0.4 arası gerçekleşeceği 
tahmin edilirken, 
yayımlanan güncel bir 
raporda, söz konusu 
veriler revize edilmiş ve 
ekonomideki küçülmenin 
yüzde 0.3 ila 0.7 bandı 

arasında gerçekleşeceği 
öngörülmüştür. Bununla 
birlikte, önümüzdeki 
yıl ekonomide büyüme 
rakamlarına tekrar 
geçilmesinin beklendiği de 
vurgulanmıştır.

TÜRKIYE
Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings, Türkiye 
şirketlerinin kredi 
görünümüne ilişkin 
yayımladığı bir raporda, 
“Türk şirketleri zorlu 
piyasa koşulları ve döviz 
riskiyle karşı karşıya” 
ifadelerine yer vermiştir. 
Raporda, 2016’da 
Türkiye şirketlerinin zayıf 
ekonomik büyüme, yüksek 
enflasyon ve ekonomik 
belirsizlik ile karşı karşıya 
kaldıkları belirtilmiş ve bu 
etkenlerin şirketlerin yakın 
vadeli finansal risklerini 
artırdığı vurgulanmıştır. 
Bu bağlamda, 2016’ın 
geri kalanında ve 2017’de 
zayıflayan ekonomik 
koşullar, mevcut sağlıklı 
kredi notu alanını 
zayıflatabilecektir. 

2016 yılının ikinci 
çeyreğinde yüzde 3.1’lik 
büyüme kaydedilmesiyle, 
büyüme trendi kesintisiz 
olarak 27’nci çeyreğe 
taşınmıştır. Ancak sanayi 
üretiminin Temmuz ayında 
yüzde 7 gibi ciddi bir düşüş 
kaydetmiş olması da dikkat 
çekicidir. 

Başarısız darbe 
girişiminin ve 9 günlük 
Ramazan Bayramı tatilinin 
bu düşüşte etkili olması, 
olumsuz bir atmosfer 
oluşmasını engellemiştir. 

İmalat PMI değeri, 
Ağustos ayında bir önceki 
aya göre bir miktar 
düşüşle 47.0 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.
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Tüm dünya piyasaları-
nın merakla bek-
lediği faiz kararını 

duyuran Amerikan Merkez 
Bankası (FED), beklentiler 
dahilinde faiz oranlarını 
yüzde 0.25-0.50 aralığında 
sabit tuttu.

Amerikan Merkez 
Bankası’nın para politika-
larını belirleyen Federal 
Açık Piyasa Komitesi'nin 
(FOMC) iki gün süren 
Eylül toplantısının ardından 
yayınlanan karar metninde, 
FOMC üyelerinin politika 
faizini yüzde 0.25-0.50 
aralığında sabit tutma kara-
rını 3'e karşı 7 oyla aldığı 
bildirildi.

Kansas City FED 
Başkanı Esther George, 
Cleveland Başkanı Loretta 
Mester ve Boston FED 
Başkanı Eric Rosengren ise 
faizlerin yüzde 0.50-0.75 
aralığına yükseltilmesinden 
yana oy kullanarak, muhalif 
tarafta yer aldı.

Üç üyenin faizleri 
sabit tutma kararına karşı 
çıkarak, FED tarihindeki 
en güçlü muhalefetlerden 

birini göstermesi, 
FOMC toplan-
tısının çetin 
tartışmala-
ra sahne 
olduğu 
ve 
yetkililer 
arasındaki 
görüş ayrı-
lığının derin-
leştiği şeklinde 
değerlendirildi.

Buna ilaveten, top-
lantının karar metninde, 
"Ekonomik görünüme 
ilişkin yakın vadeli riskler 
aşağı yukarı dengelenmiş 
gözüküyor" ifadesine yer 
verilmesi, FED'in yakında 
faiz artışına gideceğine 
yönelik sinyallerden biri 
olarak yorumlandı.

EKONOMIK TAHMINLER
ABD ekonomisine iliş-

kin beklentilerini de gün-
celleyen FED yetkilileri, 
bu yılki ortalama büyüme 
tahminini yüzde 2.0'den 
yüzde 1.8'e indirdi. FED'in 
gelecek iki yıla yönelik 
büyüme beklentisi yüzde 

2'de sabit bırakı-
lırken, ilk kez 

açıklanan 
2019 pro-
jeksiyonu 
yüzde 1.8 
olarak 
belirlendi.

Öte 
yandan, bu 

yıla ilişkin 
ortalama enflas-

yon beklentisini yüz-
de 1.4'ten yüzde 1.3'e çeken 
FED, gelecek iki yıla ilişkin 
beklentilerini ise değiştir-
meyerek, sırasıyla yüzde 
1.9 ve yüzde 2.0'de sabit 
tuttu. Tabloya yeni eklenen 
2019 enflasyon beklentisi 
ise yüzde 2 oldu.

Aynı zamanda, FED'in 
2016 ve 2018 yıllarına 
yönelik çekirdek enflasyon 
beklentileri revize edilme-
den sırasıyla yüzde 1,7 ve 
yüzde 2'de bırakılırken, 
2017 projeksiyonu yüzde 
1.9'dan yüzde 1.8'e çekildi. 
FED'in 2019 çekirdek enf-
lasyon beklentisi ise tıpkı 
manşet enflasyon gibi yüzde 
2 seviyesinde açıklandı.

FED, ayrıca ortalama 
işsizlik oranı beklentisini 
bu yıl için yüzde 4.7'den 
yüzde 4.8'e yükseltirken, 
2017 için yüzde 4.6'da sabit 
bıraktı ve 2018 beklentisini 
yüzde 4.6'dan yüzde 4.5'e 
indirdi. Banka, işsizlik 
oranının 2019'da ise yüzde 
4.6'da denge bulacağını 
öngörüyor.

BU YIL BIR FAIZ ARTIŞI 
BEKLENIYOR
Piyasaların FED'in 

projeksiyonlarında en çok 
dikkat ettiği "noktasal gra-
fik", FOMC üyelerinin faiz 
oranına yönelik beklenti-
lerini de düşürdüğünü gös-
terdi. Buna göre, 17 FOMC 
üyesinin 2016 sonuna iliş-
kin faiz oranı beklentisinin 
ortalaması yüzde 0.9'dan 
yüzde 0.6'ya indirildi. Bu 
beklenti, FED'in kalan son 
iki toplantısından birinde 
faiz artışı yapılabileceğine 
işaret ediyor. Piyasa aktör-
leri, faiz artışının başkanlık 
seçimleri dolayısıyla kasım 
değil aralık toplantısında 
yapılacağını öngörüyor.

FED faizi değiştirmedi
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerine 
göre, Ağustos 

ihracatı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6,9 
artarak 11 milyar 157 
milyon dolar oldu.

TİM, 2016'nın 
Ağustos ayına ilişkin 
ihracat verilerini açıkladı. 
Mücevher dışındaki altın 
ihracatı hariç tutularak 
yapılan hesaplamalarda, 
Ağustos’ta ihracat geçen 
yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 6.9 artışla 11 milyar 
157 milyon dolar oldu. 
Ancak yıl başından bu 
yana 8 ayda, geçen yılın 
aynı dönemine yüzde 3.1 
düşüşle 92 milyar 652 
milyon dolara indi. Son 
12 aylık dönemde ise 
ihracat geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5 
gerileyerek 140 milyar 906 
milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşti. 

OTOMOTIV LIDER
Ağustos’ta en fazla 

ihracat artışını sanayi 

ürünlerinde yüzde 23.4 ile 
otomotiv, tarım ürünlerinde 
de yüzde 36.4 artışla zeytin 
ve zeytinyağı sektörleri 
gerçekleştirdi. Bu yılın 
Ağustos ayında Türkiye'nin 
toplam ihracatının yüzde 
82.3'ünü gerçekleştiren 
sanayi grubunda, yıllık 
yüzde 6.4'lük artışla 9 
milyar 177 milyon 631 bin 
dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde toplam 
ihracatın yüzde 14.7'sini 
oluşturan tarım grubunda, 
geçen yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 11.2'lik 
yükselişle 1 milyar 634 
milyon 866 bin dolarlık 
ihracat gerçekleştirildi. 
Toplam ihracattan yüzde 
3.1 pay alan madencilik 
grubunda ise yüzde 0.6 
artışla 344 milyon 754 bin 
dolarlık ihracat yapıldı.

AB ÜLKELERINE 
IHRACAT ARTTI 
İhracat miktar bazında 

Ağustos’ta yüzde 29.8, 
8 aylık dönemde de 
toplamda yüzde 7.8 artış 

kaydetti. Sektörel bazda 
miktarsal olarak artışta 
Ağustos ayında 20 sektörde 
yükseliş, 7 sektörde de 
azalış gözlendi.

İhracat pazarlarında da 
130 ülkeye ihracatta artış 
yaşanırken, 102 ülkede 
gerileme oldu. En fazla 
ihracat yapılan ilk 5 ülke 
arasında Almanya'ya 17.4 
artış, İngiltere'ye yüzde 
1.4 azalış, Irak'a yüzde 4.2 
azalış, ABD'ye yüzde 19.6 
artış ve Fransa'ya yüzde 8.3 
artış kaydedildi.

En fazla ihracat yapılan 
20 ülke arasında ise 
Ağustos ayında en büyük 
ihracat artışı yüzde 82.9 
ile Bulgaristan, yüzde 

34.6 ile İsrail, yüzde 23.6 
ile İran görüldü. Ülke 
grubu bazında ise Ağustos 
ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre Avrupa 
Birliği bölgesinde yüzde 
12,7 yükseliş meydana 
gelirken, Okyanusya 
ülkelerine yüzde 48.9 
büyüme dikkati çekti.

ILLERIN IHRACATI
Ağustos ayında 52 il 

ihracatını artırırken, 28 
il de düşüş gözlendi. En 
fazla ihracat yapan 5 il ise 
şöyle sıralandı: İstanbul 
yüzde 4.4 artışla 5 milyar 
135 milyon dolar, Bursa 
yüzde 27.8 büyümeyle 952 
milyon, Kocaeli yüzde 2 
düşüşle 745 milyon, İzmir 
yüzde 9.3 yükselişle 697 
milyon ve Gaziantep yüzde 
9.6 artışla 576 milyon 
dolarlık ihracata imza 
attı. Giresun’un ihracatı 
Ağustos ayında yüzde 137 
artış gösterdi. Bu oranla 
Giresun Ağustos ayında 
ihracatını en hızlı arttıran 
6’ncı il oldu.

Ağustos’ta ihracat 
11 milyar doları aştı

Mücevher dışındaki 
altın ihracatı hariç 
tutularak yapılan 
hesaplamalarda, 
Ağustos’ta ihracat 
geçen yılın aynı ayı-
na kıyasla yüzde 6.9 
artışla 11 milyar 157 
milyon dolar oldu.
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Ege İhracatçı Birlik-
leri (EİB), Ağustos 
ayında 991 milyon 

114 bin 857 dolar ihracat 
gerçekleştirdi. EİB, 2015 
yılı Ağustos ayında ise 
831 milyon 276 bin 460 
dolar ihracata imza atmıştı. 
EİB’nin ihracatı 2015 yılı 
Ağustos ayına göre yüzde 
19 artış gösterdi. EİB’nin 
2016 yılı Ağustos ayı 
ihracat rakamı son 5 yılın 
en yüksek Ağustos ayı ihra-
catı olarak kayıtlara geçti. 
Ağustos ayında Türkiye’nin 
ihracatı ise yüzde 7’lik ar-
tışla 11 milyar 157 milyon 
dolar oldu.

Ağustos ayında EİB 
bünyesindeki 12 ihracatçı 
birliğinden 10 tanesi ihraca-
tını arttırmayı başarırken, 2 
tanesi 2015 yılı Ağustos ayı 
ihracat rakamını yakalaya-
madı. Ege Demir ve Demir-
dışı Metaller İhracatçıları 
Birliği ve Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracatçıları Bir-
liği ihracatta yüzde 63’lük 
artış hızını yakalarken, Ege 
Hububat Bakliyat Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği yüzde 
52, Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği yüzde 
34, Ege Tütün İhracatçıları 
Birliği ise yüzde 29’luk 
ihracat artışıyla bu birlikleri 
takip ettiler.

Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin kayda aldığı 
991 milyon 114 bin 857 do-
larlık ihracatın 549 milyon 
366 bin dolarlık dilimini 
sanayi ürünleri ihracatı 
oluştururken, tarım ürünleri 
ihracatı 375 milyon 808 bin 
dolar olarak kayıtlara geçti. 
Madencilik sektörü ise 65 
milyon 939 bin dolar dövizi 
Türkiye’ye kazandırdı.

Egeli ihracatçılar, 2016 
yılının geride kalan 8 aylık 
döneminde yüzde 5’lik 
artışla 7 milyar 227 milyon 
dolar ihracat yaparken, son 
bir yıllık ihracat rakamı ise 
yüzde 1’lik azalışla 10 mil-
yar 775 milyon dolar olarak 
kayıtlara geçti.

3 BIRLIK 100 MILYON 
DOLARI GEÇTI
Ağustos ayında Ege 

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 116 
milyon 728 bin dolarlık 
ihracatla zirvedeki yerini 
korurken, Ege Demir ve 
Demirdışı Metaller İhra-
catçıları Birliği 110 milyon 
268 bin dolar, Ege Tütün 
İhracatçıları Birliği ise 104 
milyon 551 bin dolar ihra-
cat gerçekleştirdi. Ağustos 
ayında EİB bünyesinde 3 
ihracatçı birliği 100 milyon 
dolar barajını aşarak tarihi 
bir başarıya imza attı.

Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği ihra-
catını yüzde 15 arttırarak 
68 milyon 982 bin dolara 
ulaştı ve listenin dördün-
cü sırasında yer aldı. Ege 
Maden İhracatçıları Birliği 
ise; 65 milyon 939 bin 
dolarlık dövizi Türkiye’ye 

kazandırdı. İhracatını 
yüzde 34 geliştiren Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği’nin ihracat rakamı 
ise 63 milyon 13 bin dolar 
oldu.

Ege Mobilya Kağıt ve 
Orman Ürünleri İhracatçı-
ları Birliği, Ağustos ayında 
53 milyon 447 bin dolar 
ihracat yaparken, ihracatını 
yüzde 13 arttırdı. İhracatı 
yüzde 10 düşen Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ise 47 
milyon 454 bin dolar ihra-
cat gerçekleştirdi.

İhracatı 2016 yılının ilk 
8 aylık diliminde başarılı 
bir seyir izleyen Ege Hubu-
bat Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği başarılarına bir halka 
daha ekledi ve ihracatını 
yüzde 52 arttırarak 25 mil-
yon 405 bin dolara ulaştı. 
Ege Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği ise 
Ağustos ayında ülkemize 
18 milyon 375 bin dolarlık 
döviz kazandırdı.

Ege Deri ve Deri 
Mamulleri İhracatçıları 
Birliği yüzde 18’lik ihracat 
artışıyla 11 milyon 559 bin 
dolarlık ihracat yaparken, 
ihracatı uzun zamandır 
gerileyen Ege Zeytin ve 

Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği kötü gidişe Ağustos 
ayında dur dedi. İhracatta 
yüzde 63’lük artış yakala-
yan EZZİB 11 milyon 196 
bin dolar ihracat rakamına 
ulaştı.

IHRACAT ARTIŞI 
ÖNÜMÜZDEKI AYLARDA 
DEVAM EDECEK
Ege İhracatçı 

Birlikleri’nin kayda al-
dığı ihracat rakamlarının 
Ağustos ayında yüzde 19 
artışından ve 12 ihracatçı 
birliğinin 10 tanesinin 
ihracatını geliştirmesinden 
mutlu olduklarını belirten 
Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Sabri 
Ünlütürk, Türkiye’nin 
çevre ülkelerle yürüttüğü 
barışçı politikalarının da 
tetiklemesiyle ihracatımızın 
önümüzdeki süreçte daha 
da yükseleceğini kaydetti.

Ağustos ayında EİB 
bünyesinde 3 ihracatçı 
birliğinin 100 milyon dolar 
barajını aştığına işaret eden 
Ünlütürk, “2016 yılının 8 
aylık diliminde yüzde 5 
artış yakaladık ve 7 milyar 
227 milyon dolara ulaştık. 
Yıl sonunda 11 milyar 
doları aşmayı hedefliyoruz” 
dedi.

Ege’nin ihracatı da yüzde 19 arttı
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Sanayi üretimi, 
Temmuz ayında 
yüzde 4.9 düşüş 

gösterdi. Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi ise aylık 
bazda yüzde 7 geriledi. 
Böylece sanayi üretimi aylık 
bazda son 11 yılın en sert 
düşüşünü gerçekleştirdi. 

Sanayi üretimindeki 
düşüşte, uzun Ramazan 
Bayramı tatili ve darbe 
girişiminin etkileri net 
şekilde görüldü.

Arındırılmamış sanayi 
üretim endeksinde de 
Temmuz’da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 8.4 azalış 
hesaplandı.

Sanayinin alt sektörleri 
(2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2016 yılı 
Temmuz ayında bir önceki 
aya göre madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 5.3, imalat 
sanayi sektörü endeksi 
yüzde 7.7 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü 

endeksi yüzde 3.2 azaldı.
Takvim etkisinden 

arındırılmış hesaplamalara 
göre; sanayinin alt sektörleri 
(2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2016 yılı 
Temmuz ayında bir önceki 

yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 0.8 
ve imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 6.5 azalırken, 
elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve 

dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 3.1 arttı.

Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış 
sanayi üretim endeksinin 
aylık bazda 1.6 azalacağı 
tahmin ediliyordu. 

Sanayi üretiminde 
son 11 yılın en sert düşüşü

TEMMUZ 2016 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 108,9 -8,4 118,3 -4,9 117,7 -7,0
Madencilik ve 
Taşocakçılığı

107,1 -6,4 112,0 -0,8 105,6 -5,3

İmalat Sanayi 104,8 -10,9 115,3 -6,5 117,0 -7,7
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. Ürt.
ve Dağıtım

136,9 3,1 141,1 3,1 128,3 -3,2

TEMMUZ 2016 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 108,9 -8,4 118,3 -4,9 117,7 -7,0
Madencilik ve 
Taşocakçılığı

107,1 -6,4 112,0 -0,8 105,6 -5,3

İmalat Sanayi 104,8 -10,9 115,3 -6,5 117,0 -7,7
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. Ürt.
ve Dağıtım

136,9 3,1 141,1 3,1 128,3 -3,2
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İmalat sanayinde kapa-
site kullanımı 2016 yılı 
Ağustos ayında yüzde 

75.2 oranında gerçekleşe-
rek 0.5 puanlık bir azalış 
gösterdi ve zayıf seyrini 
korudu.  

15 Temmuz’da yaşanan 
darbe girişiminin etkisinin 
devam etmesi ve terör olay-
larının yükselmesi zayıf 
seyirde etkili oldu.

Kok kömürü ve rafine 
edilmiş petrol ürünleri 
imalatı yüzde 85.8, kağıt 
ve kağıt ürünlerinin imalatı 
yüzde 84.2, ağaç, ağaç 
ürünleri ve mantar ürünleri 
(mobilya hariç) imalatı 
yüzde 80.9 ve tütün ürünle-
rinin imalatı yüzde 80.1 ile 
2016 yılı Ağustos ayını en 
yüksek kapasite ile kapatan 
sektörler oldu.

Ağustos’ta kapasite hafif geriledi

Ekonomik güven 
endeksi 15 Tem-
muz’daki darbe 

girişimi sonrası Ağustos 
ayında bir önceki aya göre 
yüzde 24.1’lik sert azalışla 
95.73 değerinden 72.66 
değerine geriledi.

TÜİK açıklamasına 
göre ekonomik güven 
endeksindeki düşüş, hizmet 
sektörü, inşaat sektörü, reel 
kesim (imalat sanayi) ve 
perakende ticaret sektörü 
güven endekslerindeki 
düşüşlerden kaynaklandı.

Ağustos ayında hizmet 
sektörü güven endeksi 
91,06 değerine, inşaat sek-
törü güven endeksi 79.43 
değerine, reel kesim (imalat 
sanayi) güven endeksi 103 
değerine ve perakende tica-
ret sektörü güven endeksi 
101.19 değerine geriledi.

Ağustos ayında tüketici 
güven endeksi 74.44 değe-
rine yükseldi.

Ekonomik güven en-
deksi Ocak’ta 83.9 değerini 
almış, Şubat’ta TÜİK’in 
veriyi hesaplamaya 
başladığı Ocak 2012’den 

beri en düşük değer olan 
71.46’ya geriledikten sonra 
genel olarak yukarı yönlü 
bir seyir izlemişti. Endeks 
15 Temmuz öncesine 
kadar hesaplanan verilerle 
Temmuz’da bir önceki aya 
göre yüzde 14.9 artışla 
95.73’e yükselmişti.

Endeks, tüketici güven 
göstergesi ile mevsim etki-

lerinden arındırılmış imalat 
sanayi (reel kesim), hizmet, 
perakende ticaret ve inşaat 
sektörlerine ilişkin güven 
göstergelerinin ağırlıklan-
dırılarak birleştirilmesinden 
oluşuyor.

TÜİK Temmuz ayı 
açıklamasında olduğu gibi 
manşet endeksin oluştu-
rulmasında kullanılan alt 

endekslerin her ayın ilk 
iki haftasında derlenen 
verilerden oluşturulduğunu 
vurguladı.

TÜİK endeksin, eko-
nomik büyümeye ilişkin 
olarak diğer ekonomik 
göstergelere kıyasla daha 
erken bilgi sağladığından 
öncü bir gösterge olduğunu 
belirtiyor.

Aylar
Reel Kesim Güven

Endeksi
Tüketici Güven

Endeksi
Ekonomi Güven

Endeksi

2015
Ağustos 103.7 62.4 86.5

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

Ekonomiye güven azaldı
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Türkiye genelinde 
15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 

sayısı 2016 yılı Haziran 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 247 bin kişi 
artarak 3 milyon 127 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı ise 
0.6 puanlık artış ile yüzde 
10.2 seviyesinde gerçekleş-
ti. Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 0.5 puanlık 
artış ile yüzde 12.2 olarak 
tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 
yaş) işsizlik oranı 1.7 
puanlık artış ile yüzde 19.4 
olurken,15-64 yaş gru-
bunda bu oran 0.7 puanlık 
artış ile yüzde 10.4 olarak 
gerçekleşti.

ISTIHDAM ORANI 
YÜZDE 47.1
İstihdam edilenlerin 

sayısı 2016 yılı Haziran 
döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 390 
bin kişi artarak 27 milyon 
651 bin kişi, istihdam oranı 
ise değişim göstermeyerek 
yüzde 47.1 oldu.

Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 
421 bin kişi azalırken, ta-
rım dışı sektörlerde çalışan 
sayısı 811 bin kişi arttı. 
İstihdam edilenlerin yüzde 
20.2’si tarım, yüzde 19.3’ü 
sanayi, yüzde 7.5’i inşaat, 
yüzde 53.1’i ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. Ön-
ceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında hizmet 
sektörünün istihdam edilen-
ler içindeki payı 2.1 puan, 
inşaat sektörünün payı 
0.2 puan artarken, tarım 
sektörünün payı 1.8 puan, 
sanayi sektörünün payı ise 
0.4 puan azaldı.

IŞGÜCÜNE KATILMA 
ORANI YÜZDE 52.4 
İşgücü 2016 yılı Hazi-

ran döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
637 bin kişi artarak 30 mil-
yon 778 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0.3 puan 
artarak yüzde 52.4 olarak 
gerçekleşti. Aynı dönemler 
için yapılan kıyaslamalara 
göre; erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0.1 puan-
lık azalışla yüzde 72.3, 
kadınlarda ise 0.7 puanlık 
artışla yüzde 33 olarak 
gerçekleşti.

Haziran 2016 döne-

minde herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna bağlı 
olmadan çalışanların ora-
nı, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 0.6 puan 
azalarak yüzde 34 oldu.

ISTIHDAM AZALDI, 
IŞSIZLIK ARTTI
Mevsim etkilerinden 

arındırılmış istihdam bir 
önceki döneme göre 222 
bin kişi azalarak 27 milyon 
128 bin kişi olarak gerçek-
leşti. İstihdam oranı 0.5 
puan azalarak yüzde 46.2 
oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsiz sayısı bir 

önceki döneme göre 166 
bin kişi artarak 3 milyon 
324 bin kişi olarak ger-
çekleşti. İşsizlik oranı 0.6 
puanlık artış ile yüzde 10.9 
oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücüne 
katılma oranı bir önceki 
döneme göre 0.1 puan 
azalarak yüzde 51.9 olarak 
gerçekleşti. Ekonomik 
faaliyete göre istihdam 
edilenlerin sayısı, hizmet 
sektöründe 28 bin artarken, 
tarım sektöründe 129 bin, 
sanayi sektöründe 56 bin, 
inşaat sektöründe 66 bin 
kişi azaldı.

İşsizlik yeniden çift hane

HAZİRAN 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 4.039 3.003 1.974 10.060 19.075
Kadın 1.291 2.574 91 4.619 8.576
Toplam 5.330 5.577 2.065 14.679 27.651

        

HAZİRAN 2015-2016 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016
Nüfus (Bin kişi) 57.818 58.686

İşgücü (Bin kişi) 30.141 30.778

İstihdam (Bin kişi) 27.261 27.651

        Tarım 5.998 5.577

        Tarım dışı 21.263 22.074

İşsiz (Bin kişi) 2.880 3.127

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.677 27.908

İşgücüne katılma oranı (%) 52,1 52,4

İstihdam oranı (%) 47,1 47,1

İşsizlik oranı (%) 9,6 10,2

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 11,7 12,2

15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 57,0 57,5

İstihdam oranı (%) 51,4 51,5

İşsizlik oranı (%) 9,7 10,4

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 11,7 12,3

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 17,7 19,4

MEVSIM ETKILERINDEN ARINDIRILMAMIŞ TEMEL IŞGÜCÜ GÖSTERGELERI

ISTIHDAMIN GELIŞIMI (BIN KIŞI, 15+ YAŞ)
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Toplam 5.330 5.577 2.065 14.679 27.651

        

HAZİRAN 2015-2016 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016
Nüfus (Bin kişi) 57.818 58.686

İşgücü (Bin kişi) 30.141 30.778

İstihdam (Bin kişi) 27.261 27.651

        Tarım 5.998 5.577

        Tarım dışı 21.263 22.074

İşsiz (Bin kişi) 2.880 3.127

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.677 27.908

İşgücüne katılma oranı (%) 52,1 52,4

İstihdam oranı (%) 47,1 47,1

İşsizlik oranı (%) 9,6 10,2

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 11,7 12,2

15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 57,0 57,5

İstihdam oranı (%) 51,4 51,5

İşsizlik oranı (%) 9,7 10,4

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 11,7 12,3

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 17,7 19,4



59

GÖSTERGE

EYLÜL 2016

Özel sektörün yurt-
dışından sağla-
dığı kredi borcu, 

Temmuz ayı sonu itibariyle 
2015 yıl sonuna göre uzun 
vadeli kredi borcu 11.2 
milyar dolar artarak 206.6 
milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan 
yapılan açıklamaya göre; 
borçluya göre dağılıma 
bakıldığında, uzun vadeli 
kredi borcuna ilişkin olarak, 
bir önceki yıl sonuna göre 
bankaların kredi biçimin-
deki borçlanmalarının 1.3 
milyar dolar arttığı, tahvil 
stokunun ise 1.1 milyar do-
lar artışla 23.5 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. 
Aynı dönemde, bankacılık 
dışı finansal kuruluşların 
kredi biçimindeki borçlan-
maları 741 milyon dolar 
azalmış, tahvil stoku ise 
774 milyon dolar artışla 
4.2 milyar dolar oldu. Söz 
konusu dönemde, finansal 
olmayan kuruluşların kredi 
biçimindeki borçlanma-
larının 8.3 milyar dolar 
arttığı, tahvil stokunun ise 
18 milyon dolar azalışla 5.7 
milyar dolar seviyesinde 
gerçekleştiği gözlendi. 

Açıklamada şu bilgiler 
verildi: “Alacaklıya göre 
dağılım incelendiğinde, 
uzun vadeli kredi borcuna 
ilişkin olarak, Temmuz 
sonu itibarıyla tahvil hariç 
özel alacaklılara olan bor-
cun bir önceki yıl sonuna 
göre 8.7 milyar dolar 
artarak 155.8 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Kısa 
vadeli kredi borcuna ilişkin 

olarak ise, tahvil hariç özel 
alacaklılara olan borcun bir 
önceki yıl sonuna göre 1.3 
milyar dolar azalarak 17.5 
milyar dolar seviyesinde 
gerçekleştiği gözlenmek-
tedir.

Döviz kompozisyo-
nuna bakıldığında, 206.6 
milyar dolar tutarındaki 
uzun vadeli kredi borcunun 
yüzde 58.4’ünün dolar, 
yüzde 34.5’inin euro, yüzde 
5’inin Türk Lirası ve yüzde 
2.1’inin ise diğer döviz 
cinslerinden oluştuğu ve 
18.6 milyar dolar tutarında-
ki kısa vadeli kredi bor-
cunun da yüzde 48.5’inin 
dolar, yüzde 30.4’ünün 
euro, yüzde 20.7’sinin Türk 
Lirası ve yüzde 0.4’ünün 
ise diğer döviz cinslerinden 
oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelen-
diğinde, Temmuz sonu iti-
barıyla, 206.6 milyar dolar 
tutarındaki uzun vadeli kre-
di borcunun yüzde 51.9’unu 
finansal kuruluşların, 
yüzde 48.1’ini ise finan-
sal olmayan kuruluşların 
borcu oluşturmuştur. Aynı 
dönemde, 18.6 milyar dolar 
tutarındaki kısa vadeli kredi 
borcunun yüzde 85.1’ini 
finansal kuruluşların, 
yüzde 14.9’unu ise finansal 
olmayan kuruluşların borcu 
oluşturmuştur.

KISA VADELI DIŞ BORÇ 
88.2 MILYAR DOLAR
Bu yılın Temmuz ayın-

da 2015 yıl sonuna kıyasla, 
tamamı kamu bankaların-
dan oluşan kamu sektörü-
nün kısa vadeli borcu yüzde 

14 artarak 16.6 milyar 
dolara, özel sektörün kısa 
vadeli dış borcu 535 milyon 
dolar yükselerek 88.2 mil-
yar dolara çıktı.

Aynı dönemde, özel 
alacaklılar başlığı altındaki 
parasal kuruluşlara olan 
kısa vadeli borçlar yüzde 
2.5 düzeyinde artışla 52.7 
milyar dolar, parasal olma-
yan kuruluşlara olan borçlar 
da yüzde 4.3 yükselişle 
51.1 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 1.9 
milyar dolar olan kısa vade-
li tahvil ihraçları da yüzde 
46.3 azalışla Temmuz 
sonunda yaklaşık 1 milyar 

dolar oldu. Bu dönemde 
resmi alacaklılara olan kısa 
vadeli borçlar 174 milyon 
dolar düzeyinde belirlendi.

Bu yılın Temmuz sonu 
itibarıyla kısa vadeli dış 
borç stokunun döviz kom-
pozisyonunun yüzde 51.9’u 
dolar, yüzde 28,7’si euro, 
yüzde 16.6’sı Türk lirası 
ve yüzde 2.8’i diğer döviz 
cinslerinden oluştu.

Bu dönemde, orijinal 
vadesine bakılmaksızın 
vadesine 1 yıl veya daha 
az kalmış dış borç verisi 
kullanılarak hesaplanan 
kalan vadeye göre kısa 
vadeli dış borç stoku 168 
milyar dolar oldu. Söz 
konusu stokun 20.7 milyar 
dolarlık kısmını, Türkiye’de 
yerleşik bankaların ve özel 
sektörün yurt dışı şubeleri 
ile iştiraklere olan borçları 
oluşturdu.

Borçlu bazında değer-
lendirildiğinde, toplam stok 
içinde kamu sektörünün 
yüzde 15.7’lik, Merkez 
Bankasının yüzde 0.6’lık, 
özel sektörün ise yüzde 
83.7’lik paya sahip olduğu 
gözlendi.

Özel sektörün uzun 
vadeli borcu son      
7 ay içerisinde    
11.2 milyar dolar 
artışla 206.6 milyar 
dolar oldu.

Özel sektörün uzun vadeli dış
borcu 200 milyar doları aştı
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Cari işlemler açığı, 
2016 yılı Temmuz 
ayında geçen yılın 

aynı ayına göre, yüzde 
17 oranında azalarak 2.6 
milyar dolar ile piyasa 
beklentilerinin bir miktar 
altında gerçekleşti. 12 aylık 
kümülatif olarak ise, 28.9 
milyar dolar olarak bir ön-
ceki aya göre 500 milyon 
dolar daralma gösterdi.

Seyahat gelirleri 2016 
yılı Temmuz ayında geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 
46 oranındaki düşüşle 1.5 
milyar dolar olarak gerçek-
leşmiş olup, bir yılı aşkın-
dır aşağı yönlü devam eden 
seyrini korudu. Seyahat 
gelirlerindeki bu sert düşüş 
cari açığın yükselişinde 
önemli ölçüde etkili oldu.

Net doğrudan yatırımlar 
2016 yılı Ocak-Temmuz 
döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre, yüzde 
50’nin üzerinde azalışla 
4.8 milyar dolar olarak 
kaydedilmiş ve zayıf bir 
görünüm sergiledi.

Portföy yatırımlarında 
2016 yılı Temmuz ayında 
1.4 milyar dolar, 2016 yılı 
Ocak-Haziran döneminde 
9.6 milyar dolarlık serma-
ye girişi yaşandı. Diğer 
yatırımlarda, 2016 yılı 
Temmuz ayında 3.1 milyar 
dolarlık sermaye çıkışı 
yaşandı.

2016 yılı Temmuz 
ayında yurt içinde yaşanan 
olumsuz gelişmelerin etki-
siyle piyasalarda yaşanan 
nakit akışı sıkıntısının gi-
derilmesi yönünde Merkez 
Bankası müdahalelerinden 
kaynaklı rezerv varlıklarda 
1.7 milyar dolarlık sert bir 
azalış gerçekleşti. 2016 yılı 

Temmuz ayında net hata ve 
noksan kaleminde ise 2.1 
milyar dolar sermaye girişi 
kaydedildi.

Dış ticaret açığında 
yaşanan gerilemenin pozitif 
etkisini, turizm gelirle-
rindeki süregelen azalışın 
devam etmesi aşağı yönlü 
baskıladı. Yıllık cari açıkta 

gerileme yaşansa da, enerji 
ve altın hariç cari işlemler 
açığında artış gözleniyor. 
Bu durumun, daralma 
gösteren cari açık üzerinde 
tehdit oluşturacağı yönün-
de sinyal verdiği tahmin 
ediliyor. Bunun yanı sıra, 
son zamanlarda emtia 
fiyatlarındaki, özellikle pet-

rolde yukarı yönlü fiyatlar 
cari açıktaki iyileşmeyi 
baskılayacağı öngörülü-
yor. Önümüzdeki günler-
de, Rusya ile ilişkilerin 
normalleşmesiyle birlikte 
ihracatımızın desteklenece-
ği ve turizm gelirlerinde de 
olumlu tablonun oluşacağı 
beklentisi bulunuyor.

Cari açık Temmuz’da azaldı

(Milyon Dolar)

Temmuz 12 Aylık
Kümülatif

20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI -3.125 -2.602 -28.931
SERMAYE HESABI -32 11 38
FİNANS HESABI -2.729 -501 -25.088
       Doğrudan Yatırımlar (net) -2.523 -458 -7.096
       Portföy Yatırımlar (net) 3.264 -1.417 -1.259
       Diğer Yatırımlar (net) -5.489 3.063 -14.204
       Rezerv Varlıklar (net) 2.019 -1.689 -2.529
Net Hata ve Noksan 428 2.090 3.805

(Milyon Dolar)

Temmuz 12 Aylık
Kümülatif

20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI -3.125 -2.602 -28.931
SERMAYE HESABI -32 11 38
FİNANS HESABI -2.729 -501 -25.088
       Doğrudan Yatırımlar (net) -2.523 -458 -7.096
       Portföy Yatırımlar (net) 3.264 -1.417 -1.259
       Diğer Yatırımlar (net) -5.489 3.063 -14.204
       Rezerv Varlıklar (net) 2.019 -1.689 -2.529
Net Hata ve Noksan 428 2.090 3.805
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Enflasyon, yüzde 0.29 
gerileyerek son 7 yı-
lın en düşük Ağustos 

ayı rakamı olarak kayıtlara 
geçti. Enflasyonu aşağı 
çeken en büyük iki faktör 
yüzde 4.69 düşüş ile giyim 
ve ayakkabı ve yüzde 1.92 
düşüş ile gıda ve alkolsüz 
içecekler kalemleri oldu.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerin-
den derlenen bilgiye göre, 
Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) Ağustos’ta aylık 
bazda yüzde 0.29 düşüşle 
piyasa beklentisinin üze-
rinde gerileyerek iyimser 
bir tablo sergiledi. Yıllık 
enflasyon artışı Temmuz’da 
yüzde 8.79 iken, sert düşüş-
le Ağustos’ta yüzde 8.05’e 
geriledi. Yİ-ÜFE de yüzde 
3.03 oranında gerçekleş-
ti. Bir önceki aya göre 
TÜFE’de yüzde 0.29 ora-
nında düşüş ve Yİ-ÜFE’de 
yüzde 0.08 oranında artış 
yaşandı. . Özel kapsamlı 
TÜFE göstergelerinden 
“H” Ağustos’ta yıllık 
olarak yüzde 8.21 arttı, “I” 
yüzde 8.41 arttı.

Yıllık en yüksek artış 

TÜFE’de yüzde 23.03 ile 
alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşti. 
Ayrıca TÜFE’de bir önceki 
yılın aynı ayına göre; çeşitli 
mal ve hizmetler yüzde 
11.84, sağlık yüzde 10.60, 
eğitim yüzde 9.18, lokanta 
ve oteller yüzde 8.63 ile 
en çok artışın olduğu diğer 
gruplar oldu. 

İstatistiki bölgelere göre 
yapılan ayrımda; İzmir’de 
Tüketici Fiyatları Endeksi 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 8.50 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 
8.71 oranında arttı. 

Yİ-ÜFE alt kalem-
leri bazında bir önceki 
aya göre; sanayinin dört 
sektöründen madencilik ve 

taşocakçılığı sektörü yüzde 
1.53 oranında ve elektrik 
ve gaz sektörü yüzde 2.91 
oranında azalırken; imalat 
sanayi sektörü yüzde 0.38 
oranında ve su sektörü 
yüzde 0.61 oranında artış 
yaşandı. Yıllık bazda ima-
lat sanayideki artış, genel 
artışın da üstünde yüzde 
4.29 oldu.

Ağustos’ta enflasyon 
7 yılın en düşüğü
  % TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

  Ağustos 2015 2016 2015 2016 2015 2016

  Yıllık 7,14 8,05 6,21 3,03 12,20 1,69

  Yıllık Ort. 7,88 7,98 6,14 4,51 5,31 8,36

  Aylık 0,40 -0,29 0,98 0,08 4,69 0,88

  % TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

  Ağustos 2015 2016 2015 2016 2015 2016

  Yıllık 7,14 8,05 6,21 3,03 12,20 1,69

  Yıllık Ort. 7,88 7,98 6,14 4,51 5,31 8,36

  Aylık 0,40 -0,29 0,98 0,08 4,69 0,88

YILLIK DEĞIŞIM ORANLARI (%)
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Şirketler kurtardı, 
bütçe 3.6 milyar fazla verdi
Bütçe, Ağustos’ta 

3.6, ilk 8 ayda 
ise 4.9 milyar lira 

fazla verirken, olumlu 
performansta Kurumlar 
Vergisi başta olmak üzere 
vergi gelirlerindeki yüzde 
19.3’lük, genel bütçe 
gelirlerinde ise yüzde 
18.9’luk yükseliş belirleyici 
rol oynadı. İlk 8 ayda 
toplam vergi gelirleri ise 
yüzde 10.9 artışla 298 
milyar liraya yükseldi.

Maliye Bakanlığı, 
Ağustos ve Ocak-Ağustos 
dönemi bütçe sonuçlarını 
açıkladı. Bu yılın 8 aylık 
bütçe sonuçlarına göre; 
bütçe gelirleri Ağustos 
ayında 50.9 milyar lira, 
bütçe giderleri ise 47.3 
milyar lira oldu. Bütçe 
gelirleri Ocak-Ağustos 
döneminde yüzde 15 
artarak 368.4 milyar 
lira, bütçe giderleri ise 
yüzde 13.7 artarak 363.5 
milyar lira oldu. Böylece 
merkezi yönetimin bütçesi 
Ağustos’ta 3.6 milyar lira, 
Ocak-Ağustos döneminde 
ise 4.9 milyar lira fazla 
verdi. İlk 8 ayda faiz dışı 
fazla 40 milyar 307 milyon 
lira olarak gerçekleşti. Faiz 
giderleri geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 7.7 
azalarak 35 milyar 437 
milyon liraya geriledi. 
Ocak-Ağustos dönemi vergi 
gelirleri tahsilatı ise geçen 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 10.9 artarak 298 
milyar 90 milyon lira oldu. 
Kurumlar Vergisi yüzde 
27.1, dahilde alınan Katma 

Değer Vergisi yüzde 12.2 
Gelir Vergisi yüzde 12.1, 
Özel Tüketim Vergisi yüzde 
11.7 oranlarında arttı.

Ocak –Ağustos 
dönemindeki harcamalar 
ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 13.7 
artarak 363.5 milyar lira 
oldu.

Personel giderleri bu 
yılın 8 ayında geçen yıla 
göre yüzde 20.7 artışla 100 
milyar 960 milyar liraya 
çıktı. Aynı dönemde sosyal 
güvenlik kurumlarına 
devlet primi giderleri ise 
yine yüzde 20.7 artışla 
16 milyar 552 milyon lira 
olarak kaydedildi.

EN ÇOK KURUMLAR 
VERGISI GELIRI ARTTI
Vergi türleri 

itibariyle Ağustos ayı 
gerçekleşmelerine 
bakıldığında, geçen yılın 
aynı ayına göre Kurumlar 
Vergisi yüzde 37.5, Özel 
Tüketim Vergisi  yüzde 
22.1, Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi yüzde 
13.6, Gelir Vergisi yüzde 
12, ithalden alınan Katma 
Değer Vergisi yüzde 10.5 
arttı.

Ocak-Ağustos dönemi 
gerçekleşmelerine 
bakıldığında ise geçen 
yılın aynı dönemine göre 
Kurumlar Vergisi yüzde 
27.1, Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi yüzde 
21.8, dahilde alınan Katma 
Değer Vergisi yüzde 12.2, 
Gelir Vergisi yüzde 12.1, 
Özel Tüketim Vergisi  
yüzde 11.7, Damga Vergisi 
ise yüzde 10.6 arttı.

Milyon TL
OCAK-AĞUSTOS Değişim

Oranı (%)2015 2016
Bütçe Giderleri 319.713 363.539 13,7

 Faiz Hariç   
 Giderler

281.326 328.102 16,6

  Faiz Giderleri 38.387 35.437 -7,7

Bütçe Gelirleri 320.352 368.409 15,0

  Vergi Gelirleri 268.727 298.090 10,9

Bütçe Dengesi 639 4.870 662,0

Faiz Dışı Denge 39.026 40.307 3,3
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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 $) 774188 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 Haz.16

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 24.110 24.821 25.524 25.933 26.621 27.651

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

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.615 2.518 2.747 2.853 3.057 3.127
İşsizlik Oranı (%) 9,8 9,2  9,7 9,9 10,3 10,2
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 11,5 12,0 12,0 12,4 12,3

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

Yİ-ÜFE (yıllık) 11,07 6,17 4,48 10,29 5,27 3,03
YD-ÜFE (yıllık) 14,65 3,49 6,57 13,12 7,74 1,69
TÜFE (yıllık) 6,45 8,94 7,49 8,85 7,67 8,05

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

İhracat 134.907 152.462 151.803 157.643 143.883 81.495
İthalat 240.842 236.545 251.661 242.184 207.199 114.291
Dış Ticaret Dengesi -105.863 -84.083 -99.858 -84.540 -63.317 -32.797
Cari İşlemler Dengesi -75.082 -48.497 -64.940 -45.846 -32.105 -21.701

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

Teşvikli Yatırımlar (Milyon TL) 50.814 62.794 96.581 64.601 103.139 55.062
Teşvikli Yatırımlar (Belge Adedi) 4.071 4.119 4.840 4.011 4.576 3.181

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

Kurulan Şirket Sayıları 114.872 107.219 108.930 126.635 114.691 72.828
Kapanan Şirket Sayıları 56.121 47.978 37.273 39.051 32.762 19.597

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 Haz.16

Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -118 -136 -171 -180 -178 -199

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

Dış Borç Stoku 304 339 389 402 398 412
Kamu 94 104 116 118 113 118
Özel 200 228 268 282 284 292

KREDİLER (Milyar $) 2011 2012 2013 2014 2015 2016/II
Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 151,7 171,0 198,4 213,0 216,3  227

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

2011 2012 2013 2014 2015 Tem.16

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

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

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

GÜVEN ENDEKSLERİ 2011 2012 2013 2014 2015 Ağu.16

Reel Kesim Güven Endeksi 97,2 106,3 108,1 107,1 103,9 103,6
Tüketici Güven Endeksi 92 75,8 76 72,5 66,3 74,4
Ekonomi Güven Endeksi - 104,2 107,9 94,1 88,6 72,7

SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2011 2012 2013 2014 2015 Tem.16

Sanayi Ciro Endeksi (Arındırılmamış) 129,9 140,1 153,1 172,7 187,2 164,5

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

Bütçe Dengesi -17.783 -28.791 -18.449 -22.666 -22.606 4.870

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

Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 919 1.075 1.091 1.004 1.000 573

Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 4.902 6.949 7.494 8.221 10.081 6.426

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 Eyl.16
BIST 100 Endeksi 60.195 64.982 77.314 76.306 79.901 77.671
Euro/$ 1,39 1,29 1,33 1,33 1,11 1,12
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İZMİR TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

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

İZMİR TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

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

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

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

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

48 52 56 55 58 59 59 60 -

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 1.171 1.170 1.303 1.410 1.424 1.514 1.504 1.483 -
Sanayi İstihdamının Payı (%) 31,5 28,0 30,4 30,7 31,6 31,8 31,7 32,0 -
Kadın İstihdamı (Bin Kişi) 314 346 397 422 432 490 466 470 -
Kadın İstihdamının Oranı (%) 26,8 29,6 30,5 29,9 30,3 32,4 31,0 28,3 -
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 156 227 231 243 247 276 243 262 -

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

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 17,2 16,4 16,2 15,9 17,0 15,0 16,1 -

ENFLASYON (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/8

TÜFE (yıllık) 5,84 8,91 7,25 10,15 6,03 7,94 8,54 9,83 4,50

DIŞ TİCARET (Bin  $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7
İhracat 7.823 6.119 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 4.814
İthalat 8.313 6.268 8.419 10.621 10.577 10.367 9.950 8.846 5.159
Dış Ticaret Dengesi -490 -149 -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 -345
İhracatçı Firma Sayısı (Adet) 3.917 3.694 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 3.884
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 2016/7
Protesto Edilen Senet Sayısı (Adet) 74.760 77.761 55.098 31.131 38.952 43.347 43.406 44.232 26.106
Protesto Edilen Senetlerin TR İçindeki Payı (%) 4,7 4,9 4,5 3,4 3,6 4,0 4,3 4,4 4,6
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 391 459 319 245 367 463 510 571 440

TEŞVİKLİ YATIRIMLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7

Belge Adedi 136 105 167 188 209 215 186 208 127
Yatırım (Milyon TL) 1.011 651 1.890 2.443 9.042 1.655 4.016 3.145 780
Teşvikli Sabit Yatırımların TR İçindeki Payı (%) 4,04 2,39 3,01 4,55 15,66 1,76 6,5 3,1 1,4
Bölgesel Yatırımların TR İçindeki Payı (%) - 4,0 1,9 3,2 2,8 2,2 5,2 4,9 1,8

ENERJİ TÜKETİMİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/6

Doğalgaz Tük. (Milyon stdm3) 2.342 1.957 2.342 2.736 2.704 2.739 2.327 3.214 2.160

MALİ / FİNANS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/8

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 2016/8

Kurulan Şirket Sayısı 3.094 2.710 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 2.762
Kurulan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 6,4 6,3 6,5 6,1 5,7 6,0 5,9 6,0 6,2
Kapanan Şirket Sayısı 805 803 860 943 1.094 1.095 991 740 358
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7,7 7,7 7,5 7,2 7,7 7,0 7,1 6,1 5,6

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 2016/7**

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

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

Patent Tescil Sayısı (Adet) 25 21 34 31 42 59 55 86 150
Patent Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 7,4 4,6 5,3 3,7 4,1 4,7 4,2 5,0 5,1

TURİZM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/8

Yabancı Turist Sayısı (Bin Kişi) 1.034 1.057 1.156 1.370 1.368 1.407 1.294 1.201 496

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 2016/8

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

MOTORLU KARA TAŞITLARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7

Motorlu Kara Taşıtlarının TR İçindeki Payı (%) 4,9 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0






