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NASA tarafından yapılan bir açıklamada; 1800 
yılından bu yana yaşanan en yüksek sıcaklık değerlerinin 
2016 yazında oluşacağı ifade edilmiştir.

Meteorolojik olarak bu kadar sıcak bir yaza girerken; 
gerek dünya gündemi, gerekse ülkemizin gündemi tarihin 
en sıcak süreçlerinden geçtiğimizi göstermektedir. En 
azından geride bıraktığımız aylar bunu teyit etmektedir.

G-7 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası 
Başkanları’nın ortak toplantısı sonrasında küresel 
büyümenin hala zayıf kaldığını belirtmeleri ve büyümeyi 
beslemek için, para birimlerinin hedef alınmaması 
konusunda anlaşmaları, bunun yanında terör, mülteciler ve 
politik çatışmaların ekonomi için önemli risk oluşturduğu 
söylemleri, sıcak geçecek yazın da ilk işaretleri olmuştur.

Diğer yandan; 8 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık 
seçimleri, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek İngiltere’nin 
AB referandumu, FED’in yaklaşılan faiz kararı ve AB’nin 
bitmeyen sorunları küresel ekonomideki ısınmayı ortaya 
koymaktadır.

Türkiye ise, tarihinin en ağır gündemi arasında yeni bir 
Hükümetle yola devam kararı aldı.  Sn. Binali Yıldırım’ın 
Başbakanlığında kurulan 65. Hükümet’in ülkemiz için ve 
İzmirimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İzmir 
milletvekili olarak, İzmir’in konularına hakim ve 

İzmirliler için yeri özel olan Sayın Başbakanın İzmir için 
ve icraatlarından dolayı ülkemiz için önemli bir şans 
olduğu inancındayım.

Hedefleri, potansiyeli ve jeopolitik avantajları ile 
küresel ekonomi içerisinde vazgeçilmez bir oyuncu olan 
ülkemiz ne yazık ki, son bir yılını adeta seçimler ve 
hükümet değişimleri ile geçirirken, bir yandan da terör 
belası ile güvenlik risklerini aşmaya uğraştı. Ekonomideki 
hedeflerini ve reformları askıya aldı. 

Ancak, bundan sonra artık,
İstiyor ve diliyoruz ki; yatırım yapan, üreten, katma 

değer yaratan, istihdam sağlayan, döviz kazandıran reel 
kesim olarak, ekonomideki gelişmeleri konuşalım, 
üretimde ve yatırımda bürokrasiyi aşarak ürünlerimizle, 
markalarımızla Afrika’nın en ücra köşesinden, Amerika 
kıtasına kadar her bir evin kapısını aralayabilelim.

İstiyor ve diliyoruz ki; çocuklarımızın geleceği için 
endişelenmediğimiz, yaşam kalitemizin sorgulanmadığı, 
turistlerin korkmadan, yatırımcıların önünü görerek 
geldikleri ortamı yaratabilelim. Geleceğe umutla ve 
sevgiyle bakabilelim.

İstiyor ve diliyoruz ki, sıcak yaz gündemi içerisinde 
Türkiye, ilerlemesinin önündeki tüm taşları tek tek 
temizler. Ve bu gurur da 65. Hükümete nasip olur.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

YENİ HÜKÜMET, YENİ HEYECAN
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, esas 
zenginliğin girişimci ruh 
olduğunu ifade ederek, 
“Hedeflere ulaşmak istiyor-
sak, geride kalmak istemi-
yorsak, her gün bir önceki 
günden daha fazla çalışmak 
zorundayız” dedi. Birlik ve 
beraberliğin önemine vurgu 
yapan TOBB Başkanı, 
‘Türkiye hepimizin’ mesajı 
verdi.

Türkiye’nin mevcut 
yöntemlerle büyümesini 
sürdüremeyeceğine dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, bü-
yüme ve rekabet için yeni 
yol haritasını belirlemesi ve 
gerçekleştirilecek yapısal 
reformlarla “reel sektöre 
yeniden heyecan veril-
mesi” gerektiğini söyledi. 
Türkiye’nin zenginleşmek 
için girişimcilikten başka 
çıkar yolunun olmadığını 
vurgulayan, “Ezber bozan 

inovasyonlar yapan, yeni 
nesil girişimcilere ihtiya-
cımız var” diyen TOBB 
Başkanı, yatırım teşvik 
sisteminin günün şartlarına 
göre yenilenmesi, katma 
değeri artıracak üretimin 
desteklenmesi talebinde 
bulunurken, biyo, nano ve 
bilgi-işlem teknolojilerinin 
önemi üzerinde durdu. Aynı 
malları aynı şirketlerle aynı 
pazarlara satarak 500 mil-
yar dolar ihracat hedefine 
ulaşılamayacağını kayde-
den Hisarcıklıoğlu, ihracat 
kapasitesinin artırılması 
için KOBİ’lere daha çok 
ihracat yapmayı öğretmek 
gerektiğinin altını çizdi.  
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ül-
kemizin yıldızını yeniden 
parlatmalıyız” dedi.

TOBB’un 72. Ge-
nel Kurulu, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, İçişleri Bakanı 
Efkan Ala, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Oktay 
Vural, bazı eski bakanlar, 
oda ve borsa başkanları ile 
diğer davetlilerin katılı-
mıyla TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi. Terör ve 
siyasi gerginliklere karşı 
birlik mesajlarının verildiği 
genel kurulda Hisarcıklı-
oğlu, görev süresi boyunca 
özel sektöre desteğinden 
dolayı Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’na teşekkürlerini 
iletti.

BIRLIKTEN DOĞAN GÜÇ
Türkiye’nin dört bir 

yanından salonu dolduran 
Oda ve Borsa temsilcilerine 
hitap ederken iş dünyası 
olarak “istişare sünnettir” 
öğüdüne bağlı kaldıklarını 
dile getiren Hisarcıklı-
oğlu, “Sizlerin sayesinde 
Anadolu’nun sesi, yüreği 

TÜRKİYE HEPİMİZİN

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu,       
72. Genel Kurul’da 
birlik ve beraberliğin 
önemine vurgu 
yaparak ‘Türkiye 
hepimizin’ mesajı 
verdi. Toplantı 
salonu düzeninde 
de, “Daha çok 
üretim, daha 
çok istihdam”, 
“Sonuç odaklı 
yönetim”, “Ortak 
akıl”, “Kararlılık”, 
“Birlikte huzur, 
birlikte bereket”, 
“Geleceğimiz için 
huzur”, “Uzlaşma 
ve diyalog kültürü”, 
“Çağdaş demokrasi”, 
“Müreffeh toplum”, 
“Lider ülke” temaları 
işlendi.
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olduk. Bir olduk, iri olduk, 
diri olduk. Biz, bir olduk-
ça sesimiz daha gür çıktı. 
Engelleri aştık, yeni başa-
rılara ulaştık. Oda ve borsa 
camiamız özel sektörün 
birlikten doğan gücü oldu. 
Odalarımız ve borsalarımız 
özel sektörü en iyi temsil 
eden, üyelerinin sorunlarını 
çözen, hizmet kalitesi Av-
rupa standartlarına ulaşmış 
çağdaş kurumlara dönüştü. 
Sorunlara teslim olmadık. 
Olumsuza odaklanmadık. 

Tüm çevre coğrafya-
mızdaki ülkeler için de 
rol model haline geldik. 
Küresel piyasalardaki iş 
örgütlerinin tamamında da 
söz sahibi olduk. Değişim 
ve gelişimin öncüleri haline 
geldik. Bütün dünyaya bu 
milletin neler yapabilece-
ğini gösterdik. Hem biz 
kazandık, hem ülkemiz 
kazandı” dedi.

Oda ve borsaların bu 
zamana kadar yaptıkları 
başarılı çalışmaları anlatan 
Hisarcıklıoğlu, bunların 
yeterli görülmemesi ge-
rektiğini, üreten, istihdam 
sağlayan, ihracat ve yatırım 
yapan iş dünyasının daha 
iyisini hak ettiğini söyledi. 

ÜLKEMIZIN 
YILDIZINI YENIDEN 
PARLATMALIYIZ
Hedeflere ulaşmak için 

her gün bir önceki günden 
daha fazla çalışmaları-
nın önemine işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, dünyanın 
en zengin ülkelerinin bile 
küresel rekabette geride 
kalmamak için yeni ittifak-
lar kurduklarının, reformlar 
yaptıklarının ve mevzuatla-
rını yatırımcı dostu haline 
getirdiklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin son yıllarda 
müthiş bir başarı hikayesi 
yazdığını belirten Hisarcık-
lıoğlu, “Artık aynı yöntem-
lerle büyümeyi sürdürmek, 
hatta yerimizi koruyabil-
mek mümkün değil. Yol 
haritamızı belirleyip her 
gün bir adım daha ileri git-
mek zorundayız. Milletimi-
ze daha parlak bir gelecek 
kazandırmak için ülkemizin 
yıldızını yeniden parlatma-
lıyız” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Türkiye’nin yol haritası-
nı belirleyip ileri gitmek zo-
runda olduğunu dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, reel sektöre 
yeniden heyecan verilmesi 
gerektiğini kaydetti. Bu 

kapsamda da Türkiye’nin 
yeni bir büyüme ve sanayi-
leşme modeline ihtiyacının 
olduğunu, yapısal reform 
gündemini korumaya ve 
güçlendirmeye ihtiyacı 
olduğunu ifade eden Hi-
sarcıklıoğlu, şu önerilerini 
dile getirdi: “Yatırım teşvik 
sistemi günümüz şartlarına 
göre yenilenmeli. Tekno-
loji getiren üretimin katma 
değerini artıran faaliyetler 
desteklenmeli. Teşvikler 
verilirken, proje bazlı de-
ğerlendirme yapılmalı. Sa-
dece yeni yatırımlara değil, 
üretim de teşvik edilmeli.”

Biyo, nano ve bilgi 
iletişim teknolojilerinde 
sağlanan ilerlemelerin, 
ekonomilerin geleceğini 
belirleyeceğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, söz konusu 
üç alanın, tüm sektörleri ve 
iş yapma biçimlerini kökten 
değiştireceğinin altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, dünyada 
son dönemde e-ticaretin 
öne çıktığını kaydederek, 
Türkiye’nin bu fırsatı de-
ğerlendirmesi ve ekonomi-
de dijital dönüşümü sağla-
ması gerektiğini söyledi.

Dünyanın 4. Sanayi 
Devrimini tartışmaya baş-

TOBB Başkanı        
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin yeni bir 
büyüme ve sana-
yileşme modeline 
ihtiyacı olduğunu 
belirterek, yatırım 
ve teşvik sisteminin 
yenilenmesi gerekti-
ğini vurguladı.     
Hisarcıklıoğlu, “Sa-
dece yatırımlar de-
ğil, üretim de teşvik 
edilmeli” dedi.
Ülkelerin esas zen-
ginliğinin sahip 
oldukları girişimci 
ruh olduğunu dile 
getiren Hisarcıklı-
oğlu, Türkiye’nin 
zenginleşmesi için 
girişimcilikten baş-
ka çıkar yolunun 
olmadığını belirtti 
ve Türkiye’nin ezber 
bozan inovasyonlar 
yapan, yeni nesil 
girişimcilere ihtiyacı-
nın olduğuna vurgu 
yaptı.
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ladığını, Almanya, ABD, 
Güney Kore’nin buna yö-
nelik ciddi adımlar attığını 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
“Biz de buna hazırlanmalı-
yız. Ülkemize böyle yüksek 
teknolojiler getirecek 
şirketlere destek verecek bir 
‘Teknoloji Geliştirme Fonu’ 
kurmalıyız” önerisi yaptı.

GIRIŞIMCIYI 
BÜROKRASININ, 
DENETÇININ INSAFINA 
BIRAKMAYIN
Ticari davalardaki karar 

alma sürecinin yavaşlığına 
da değinen Hisarcıklıoğlu, 
bu yüzden arabuluculuk ve 
tahkim gibi mekanizmaların 
devreye girmesi gerekti-
ğini söyledi. Karşılıksız 
çek sorununun çözülmesi 
adına karekodlu çekin 
zorunlu olacağını hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, belirli bir 
tutarın altındaki ticari uyuş-
mazlıklar için de zorunlu 
tahkim sistemine geçilmesi 
önerisinde bulundu. 

Kayıtdışılığın ülke eko-
nomisinin en büyük sorunu 
olmaya devam ettiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Kayıtlı çalışmayı teşvik 
etmeli ve ödüllendirmen, 
kayıtdışı kalmanın mali-
yetini artırmalıyız” diye 
konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, vergi 
sisteminin işini düzgün 
yapan ile yapmayanı ayırt 
etmesi gerektiğini belirte-
rek, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Elbette herkes gibi 
girişimcimiz de işini kanu-
na uygun yapacak. Düzgün 
çalışacak, yapmadığında 
hesabını verecek. Biz bu-
rada ayrıcalık istemiyoruz. 
Peki haksız yere bir giri-
şimcinin hayatını karartma-
nın bedeli olmayacak mı? 
Nasıl biz iş hayatında hata 
yapınca bedelini ödüyorsak, 

hatalı ve keyfi denetimlerle 
bizleri zarara sokmanın da 
bir bedeli olsun. Üreten, 
alın teri döken girişimcimi-
zi bürokrasinin, denetçinin 
insafına bırakmayın.”

KOBI’LERE 
IHRACAT ÖĞRETILMELI
Türkiye’nin ihracat 

kapasitesinin artırılma-

sının önemine de işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, aynı 
malları aynı şirketlerle aynı 
pazarlara satarak 2023’te 
500 milyar ihracat hedefine 
ulaşılamayacağını belirtti. 
Bu anlamda KOBİ’lere 
daha çok ihracat yapmanın 
öğretilmesi gerektiğini 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
ihracatçı firma sayısını 100 

bine çıkarmak adına oda ve 
borsalarının rolüne işaret 
etti. 

BANKALAR 
VICDANSIZLIĞI 
BIRAKSIN
Reel sektörün reka-

bet gücünün korunması, 
istihdam üzerindeki mali 
yüklerin indirilmeye devam 
edilmesi gerektiğini vurgu-

Daha çağdaş, özgür, huzurlu ve 
adil bir ülkede yaşamanın en önemli 
yolunun anayasadan geçtiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, daha 2000 yılında yeni 
anayasa ihtiyacını ilk kez kendilerinin dile 
getirdiğini, 2007 yılında meslek örgütleri 
ve sendikaları biraraya getirerek Anayasa 
Platformu’nu oluşturduklarını, 2012 
yılında ise 13 ilde Türkiye Konuşuyor-
Anayasa Vatandaş Toplantıları yaptıklarını 
hatırlattı. Bu toplantılarda farklı 
görüşlerden binlerce vatandaşın aynı 
masa etrafında biraraya geldiğini, milletin 
nasıl bir Türkiye ve nasıl bir anayasa 
istediğini saatlerce müzakere ettiğini 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye tarihinin 
en büyük müzakereci etkinliğinden 
sonra 18 klasörden oluşan raporu TBMM 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na teslim 
ettiklerini söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni anayasanın 
birlikte hazırlanıp, birlikte sahiplenip 
birlikte hayata geçirilmesi gerektiğini 

savunarak şu görüşleri ifade etti:
“Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere 

emaneti olan Cumhuriyetimiz, muasır 
medeniyet hedefine bu sayede 
daha kolay ulaşacak. Meclisimiz yeni 
anayasayı katılımcı bir yaklaşımla, 
uzlaşarak yapmalı. Yeni anayasada 
milletimizin olmazsa olmaz değerleri, 
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 
yapımız korunmalı. Rahmetli Özal’ın 
vurguladığı gibi ifade hürriyeti, din ve 
vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti 
garanti altına alınmalı. Vatandaşları 
arasında ayrım yapmayan, vatandaşına 
güvenen, vatandaşına hükmetmeyen 
bir devlet anlayışına geçmeliyiz. Devlet 
vatandaşının efendisi değil, hizmetkarı 
olmalı. Bu süreçte Meclisimize, siyasi 
partilerimize ve tüm kurumlarımıza 
görevler düşüyor. Türkiye’nin geriye 
gitmesine, kavga, karmaşa ve belirsizlik 
ortamına sürüklenmesine izin 
vermeyelim.” 

Yeni anayasa ihtiyacını 
ilk kez biz dile getirdik
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layan Hisarcıklıoğlu, bazı 
mesleklerin zorunlu istihda-
mı gibi istihdamı cezalandı-
ran uygulamaların değişti-
rilmesi, damga vergisinin 
de kaldırılması gerektiğini 
söyledi. Zor bir yıl geçiren 
turizm sektörü üzerindeki 
kamusal yüklerin belli bir 
süre için hafifletilmesini 
savunan, tarım sektörünün 
dünya ile entegre hale 
getirilip markalaştırılma-
sını isteyen Hisarcıklı-
oğlu, finansmana erişim 
konusunda da firmaların 
bankalara bağımlı olmaktan 
kurtarılmasının önemine 
işaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
“Reel sektörümüzün yüksek 
faizlerle, komisyonlarla 
mağdur edilmesine de artık 
bir çare bulalım. Bankaları-
mız fedakarlığı hep bizden, 
reel sektörden beklemesin. 
Bankalara buradan ses-
leniyorum; bu vicdansız-
lığı bırakın, aynı gemide 
olduğumuzu unutmayın. 
Bu salondakiler varsa siz 
de varsınız” ifadelerini 
kullandı. 

TOBB olarak kadın ve 
genç girişimcileri des-
teklediklerini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, öte yandan 
Avrupa Komisyonu’nun 
Türk vatandaşlarına vize 
muafiyeti tanınmasına 
yönelik tavsiye kararını 
memnuniyetle karşıladıkla-
rını dile getirdi. 

AB ile ABD arasında 
yürütülen Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
(TTIP) müzakerelerine de 
değinen Hisarcıklıoğlu, bu 

ortaklığa Türkiye’nin de 
mutlaka dahil olması gerek-
tiğine işaret etti. 

NOBEL BARIŞ 
ÖDÜLÜ’NE 
BU SENE TEK ADAY 
KILIS’TIR
Doğu ve Güneydo-

ğu’daki terör olayları 
nedeniyle iş dünyasının 
büyük sıkıntı yaşadığını 
bölge esnafının kepenk bile 
açamadığını vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, teröre karşı 
mücadele ederken bu böl-
gelerde yaşayan vatandaşla-
rın da kendi haline bırakıl-
maması, kepenk açamayan 
esnafın, siftahsız KOBİ’nin 
ilave ve yeni tedbirlerle 
desteklenmesi gerektiğini 
ifade etti. 

Hisarcıklıoğlu, nüfusu 
130 bin olan Kilis’in, 130 
bin Suriyeli sığınmacıyı 
misafir ettiğine dikkat çe-
kerek, “Bu boyutta bir yar-
dımlaşma, dayanışma ve ev 
sahipliğinin dünya tarihinde 
örneği yok. Kilisliler insan-
lık destanı yazıyor. Eğer 

Nobel Barış Ödülü hakkıyla 
belirleniyorsa, bu sene tek 
aday Kilis’tir” değerlendir-
mesinde bulundu.

Teröre göz yumanlara 
millet olarak karşı çıkılması 
gerektiğini vurgulayan Hi-
sarcıklıoğlu, “Açıkça söylü-
yorum, bu kirli oyunun kar-
şısında 78 milyon birlikte 
dikiliriz. Terör üretenleri de 
bu topraklarda barındırma-
yız. Çünkü bu topraklarda 
yaşayan herkes birbirinin 
kardeşi, komşusu, akrabası. 
Çünkü Türkiye hepimizin. 
Teröre göz yuman, taviz 
veren, destekleyen her kim 
olursa milletçe dur deme-
liyiz. Silahın konuştuğu 
yerde barış da susar, siyaset 
de susar, insanlık da susar. 
Terör karşısında yeterli 
desteği göremediğimiz dost 
ülkelere de sesleniyorum. 
Paris’te, Brüksel’de patla-
yan bombalara gösterdiği-
niz duyarlılığı Ankara’da, 
İstanbul’da, Diyarbakır’da, 
patlayan bombalara da 
gösterin” diye konuştu.

Türkiye’de çatışmanın 
değil, diyalogun hakim 
olması gerektiğine işa-
ret eden Hisarcıklıoğlu, 
insanların fikri, kimliği ve 
giyimi üzerinden değil, 
başardıklarıyla değerlen-
dirildiği bir ülke hayal 
ettiklerini belirtti. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Bu ülkenin 
sorunları da, zenginliği de 
bizim. Türkiye hepimizin. 
Türkiye yerinde saysın diye 
umanların rüyaları asla 
gerçek olmayacak. Tür-
kiye, dünyanın en büyük 
ekonomileri arasında yerini 
alacak. Bunu, bu salonu 
dolduran sizlerin temsil 
ettiği iş dünyası, tüccar ve 
sanayiciler yapacak. Sizler 
ürettikçe, ihracat yaptıkça, 
istihdam sağladıkça Türki-
ye kalkınacak” dedi.

Günümüzde özellik-
le 3 alanda sağlanan 
ilerlemelerin, eko-
nomilerin gelece-
ğini belirleyeceğini 
söyleyen Hisarcıklı-
oğlu “Bunlar; biyo, 
nano ve bilgi-ileti-
şim teknolojileri. Bu 
üçü yakın gelecekte 
tüm sektörleri ve iş 
yapma biçimlerini 
kökten değiştirecek 
Biz de bunlara odak-
lanmalıyız” dedi.
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Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş, Tür-
kiye ekonomisinin 

25 çeyrektir büyümesini 
sürdüren ender ülkelerden 
biri olduğunu belirterek, 
2008 ekonomik krizinden 
bu tarafa yüzde 4’ün üze-
rinde büyümeyi gerçekleş-
tirdiklerini ifade etti. 

TOBB’un 72. Genel 
Kurulu’na katılan Elitaş, 
önemli ekonomi kuruluşla-
rının geçen yıl Türkiye için 
yüzde 3.2 büyüme tahmini 
yaptıklarını hatırlatırken, 
Türkiye’nin bütün tahmin-
leri alt üst ederek 2015 
yılında yüzde 4 büyüme 
başarısı gösterdiğine 
işaret etti. Cari açığın bu 
dönemde önemli ölçüde 
azaldığına dikkati çeken 
Elitaş, çevre ülkelerdeki 
olumsuzlukların yaşan-

maması halinde turizmin 
cari açığa olumlu etkide 
bulunacağını ve cari açıkta 
büyük bir düşüş görülece-
ğini vurguladı.

ISTIŞARE ILE ÇÖZÜM
Ekonomi Bakanı Elitaş, 

Yatırım Ortamını İyileştir-
me Koordinasyon Kurulu 
(YOİKK) toplantısında ba-
kanlar, TOBB, TİM, MÜ-
SİAD başkanlarının katılı-
mıyla görüşme yaptıklarını 
anlattı. Bu kesimlerin 
yatırım teşvikleri konusun-
da dile getirdiği önerilerin 
yanı sıra TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ile 8 saate 
yakın süren görüşmenin 
özetinin Ekonomi Koordi-
nasyon Kurulu’na (EKK) 
sunulduğunu söyledi. 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun ahengi 

bildiğini, Genel Kurulda 
dövüşle saldırıyla değil 
tartışarak bir yol bulmanın 
ne olduğunu gösteren bir 
konuşma yaptığını da dile 
getiren Mustafa Elitaş, 
“TOBB Başkanı, Maliye 

Bakanı ile dövüşerek, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
ile kavga ederek, Ekonomi 
Bakanına küserek çözüm 
bulamaz, onlarla konuşa-
rak, istişare ederek çözüm 
bulur” ifadelerini kullandı.

Elitaş: Tahminleri altüst ettik

Tüfenkci: Türkiye’nin büyümesi için 
sizinle çalışacağız

Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tü-
fenkci, Türkiye’de 

ekonomik ve siyasi krizin 
oluşması için caba göste-
renlerin olduğuna dikkat 
çekerken. “Biz birbiri-
mize sahip çıkalım yeter. 
İsimizin ekonomi olduğunu 
unutmayalım” dedi. 

TOBB’un 72’inci 
Olağan Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin büyümesini, 
üretmesini, kalkınmasını 
istediklerini, bunu da ancak 
Türkiye’nin ticaret erbabı-
nın, sanayicisinin yer aldığı 
TOBB üyeleri ile yapacak-
larını dile getiren Tüfenkci, 

“Kim bize çelme takmaya 
çalışırsa çalışsın, kim ara-
mızı bozmak isterse istesin, 
biz ekonominin çekirdeği 
olan sizlerle çalışacağız, 
çalışmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Sanayicinin esnafın 
finansmana erişimini de 
kolaylaştıracak düzenle-
meler üzerinde çalışıldığını 
anlatan Tüfenkci, bürokra-
sinin de azaltılacağını söy-
ledi. Bu kapsamda Damga 
Vergisi’nde de iyileştir-
meler yapacak bir paket 
çalışmasının olduğunu dile 
getiren Tüfenkci, “Sizlerin 
azminizi bir kat daha artır-
maya çalışacağız” dedi.



İZMİR PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE
YER ALMAK İSTEYEN SANAYİCİLER İÇİN

AÇIK ARTIRMA İHALE İLANI

İZMİR PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’ndeki 1 (bir) adet 337 ada 31 no.lu 16.000m2’lik SANAYİ PARSELİ
ihtiyaç sahibi sanayicilere ve AÇIK ARTIRMA İHALESİ ile tahsis edilecektir.

Açık Artırma ile tahsis edilecek 16.000m2’lik sanayi parsellerinin m2 muhammen bedeli 340,00TL/m2’dir.
Altyapı inşaat masrafları muhammen bedele dahildir.

Sanayi parsellerinin imar durumu Kat Alanı Katsayısı: KAKS   =   0,70

           340,00 TL/m2 muhammen bedelle Açık Artırma İhalesine konu sanayi parsellerimiz;

İ H A L E     Ş A R T L A R I
İhaleye katılmak isteyenlerin; 

1. İhaleye iştirak etmek isteyenler aşağıdaki belgeleri getirmek zorundadırlar; 
a) Açık Artırma ile tahsis edilecek olan parsel için ihale bedelinin %3 tutarı olan 163.200-TL. Teminatın
      (Banka Teminat Mektubu, Nakit ya da Bloke Çek),
b) Noter tasdikli imza sirküleri veya yetki belgelerinin, 

en geç ihalenin gerçekleşeceği günden bir önceki gün mesai bitimine kadar İzmir Pancar Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.
2. Birinci maddede yazılı belgeleri eksik getirenler ihaleye alınmaz.
3. İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ihaleyi yapıp yapmama veya erteleme yetkisine sahiptir.
4. Tahsisi yapılan firmadan OSB Uygulama Yönetmeliği gereği söz konusu parsele tekabül eden 62.400-TL. olan Arıtma

Tesisi Yapımı Katkı Payını 24 eşit taksitler halinde ayrıca tahsil edilecektir.
5. Tahsisi yapılan firma KOSGEB Kanunu gereğince Arsa Tahsis Sözleşmesinde belirlenen tutarın %1 oranında KOSGEB

Bütçe Payını ayrıca İPOSB hesabına yatıracaktır.   
6. Artırmayı kazanan tarafından İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi’ne, ihale tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim

günü içerisinde ihalede tespit edilmiş bedelin,
• İhale neticesi oluşan bedelin %15 i peşin olarak (7 gün içinde ödenmek üzere) kalan bakiye tutarın 15 eşit taksitle

düzenlenen çeklerin (ilk taksit 10.08.2016 tarihinde başlamak üzere birer ay vadeli olmak üzere) İPOSB teslim
edilmesine ve aynı gün Arsa Tahsis Sözleşmesinin imzalanmasına,
• Tamamının peşin olarak ödenmek istenildiği takdirde, tespit edilen bedelin %5 oranında indirim yapılarak İPOSB’nin

hesabına yatırılmasına ve aynı gün Arsa Tahsis Sözleşmesinin imzalanmasına.
• Yukarıda belirtilen şartları 7 (yedi) takvim günü içinde yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenler ihale şartını

yerine getirmemiş sayılarak ihale iptal edilecek, ihale teminatı İPOSB tarafından irad kaydedilecektir.
7. OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101.maddesinde belirtilen OSB’lerde kurulamayacak tesisler ve aşırı su tüketen tesisler

İPOSB’de kurulamaz. 
8. OSB Uygulama Yönetmeliği’nin İnşaata başlama ve bitirme ile ilgili 108.maddesi gereği;

(1) Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak;
a) Tahsis tarihinden  itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek
yapı ruhsatını almayan,
b) Yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2  yıl içinde üretime geçmeyen,
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi değildir”,
“Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” kararı almayan,

katılımcılara yapılan tahsis, İPOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir.
(2) (Ek: RG-9/2/2011-27841) OSB’ler mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süreleri 2 yılı geçmemek şartıyla

uzatabilir.
(3) (Ek: RG-9/2/2011-27841) Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde, bu maddede geçen tüm bu sürelerin

hesabında 1/1000 ölçekli parselasyon planının onay tarihi esas alınır.
9. İHALE TARİHİ ve SAATİ : 22.06.2016 Saat: 14:00

10. AÇIK ARTIRMA YERİ : İzmir PANCAR Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
11. İLETİŞİM BİLGİLERİ            : Osb. mah. Pancar-Torbalı-İZMİR Tel.232-8642280 Faks:8641722 www.iposb.com.tr
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Cumhuriyet Halk Par-
tisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 

Türkiye’nin cumhuriyet 
tarihinin en derin ekonomik 
krizlerinden birini yaşadı-
ğını ileri sürdü.

TOBB 72. Genel 
Kurulu’nda iş dünyası 
temsilcilerine hitap eden 
Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 
2002 yılında tek temel so-
rununun ekonomi olduğunu 
söylerken, 14 yıl sonra 
bugün 5 temel sorun alanı 
bulunduğunu savundu. 
Bunları; ekonomi, demok-
rasi, dış politika, eğitim 
ve toplumsal barış olarak 
sıralayan Kılıçdaroğlu, 
salondakilere “Ekonomi-
nin gidişatından memnun 
musunuz?” diye sordu. 
Türkiye’deki işsizliğin 
2002’den çok daha yüksek 
olduğunu, iş bulma umu-
dunu kaybedenlerle sayının 
6 milyona ulaştığını, 17 
milyon yoksul bulunduğu-
nu aktaran Kılıçdaroğlu, 
üniversite mezunlarında 
işsizlik oranın yüzde 27’ye 
ulaştığına dikkat çekti. 

ANADOLU’NUN 
IÇI BOŞALIYOR 
Kılıçdaroğlu şöyle 

devam etti: “Turizm kan 
ağlıyor. Elektrikte kayıp 
kaçağı vatandaştan alacak-
lar. Sizin de itiraz etmenizi 
istiyorum. Vatandaş borç 
batağında. Gelişmekte olan 
ülkelerin son 7 yılında 
ortalama büyüme yüzde 
5.2, Türkiye 3.4. Buna 
hepimizin itiraz etmesi 
lazım. “Neden Türkiye bu 
konuma geldi?” diye hepi-

mizin sorgulaması lazım. 
2002’de icradaki dosya 
sayısı 8 milyon. Şimdi 24 
milyon. Yeni icra daireleri 
törenle açıldı. Ekonomide 
orta gelir tuzağındayız, kişi 
başı gelirde 9 bin dolarda-
yız. Orta teknoloji tuzağın-
dayız. Orta beşeri sermaye 
tuzağındayız. Türkiye bu 
tuzakları aşamadığı sürece 
büyüme ve gelişme şansı 
yoktur, dünya ekonomisiyle 
rekabet etme şansı yoktur. 
Anadolu’nun içi boşalıyor. 
İnsanlar göç ediyor, 27 
şehirde nüfus azalması var. 
Demokrasinin olmadığı 
yerde büyüme olmaz. Can 
ve mal güvenliği olmaz.”

ATATÜRK’ÜN 
SÖZÜNÜ FABRIKA 
KAPILARINA ASIN
Eğitim sisteminin 

önemine de işaret eden Kı-
lıçdaroğlu, eğitim sistemi 
düzeltilmezse Türkiye’nin 

başarı şansının olmayaca-
ğına dikkat çekti. Katma 
değeri yüksek ürünlerin 
üniversitelerde üretilen bil-
ginin sanayiye aktarılma-
sıyla mümkün olabileceğini 
anlattı. 

Kılıçdaroğlu, iktidarın 
14 yılda eğitim sistemini  
13 kez değiştirdiğini ha-
tırlatırken, Finlandiya’nın 
eğitim sisteminde yaptığı 
reformla bugün Avrupa’nın 
en yüksek gelire sahip 
ülkesi olmasını örnek 

gösterdi.
CHP Genel Başka-

nı Kılıçdaroğlu, üreten 
Türkiye’nin önemine 
işaret ederken, Atatürk’ün, 
“Çalışmadan, öğrenmeden, 
yorulmadan rahat yaşa-
manın yollarını alışkanlık 
haline getirmiş milletler; 
evvela haysiyetlerini, sonra 
hürriyetlerini ve daha sonra 
da istikballerini kaybetme-
ye mahkumdurlar” sözünün 
bütün fabrikaların kapısına 
yazılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu’ndan 
ekonomide kriz iddiası
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MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Emin 
Haluk Ayhan, 

Türkiye’nin içinde bulun-
duğu konjonktürde 2023 
yılında 2 trilyon dolarlık 
milli gelir, 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefleri-
ne ulaşamayacağını ileri 
sürdü. Ayhan, Türkiye’nin 
risklerin ve belirsizliklerin 
arttığı travmatik bir döneme 
sokulmak istendiğini sa-
vunurken, ihtiyaç duyulan 
yapısal reformların bir an 
önce hayata geçirilmesi 
gerektiğini söyledi.

TOBB 72. Genel 
Kurulu’nda konuşan Ayhan, 
ekonomik açıdan karamsar 
bir tablo çizdi. Bölgesel 
ve jeopolitik gelişmelerin 
yanısıra küresel ticaret ve 
yatırım ortamının değişme-
sinin Türkiye’nin ihracat 
pazarlarını sınırlandırdığını 
anlatan Ayhan, “İş dünyası 
geleceğe çok da umutlu 
bakamıyor” dedi.

ÖZEL SEKTÖRÜN
ÖNÜNÜ AÇALIM
Emin Haluk Ay-

han, TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun vergi re-
formu, cari açığı azaltacak 

sanayi stratejisi, istihdam 
teşviki, girdi maliyetlerinin 
azaltılması, reel sektörün 
bankalarla çalışma or-
tamının iyileştirilmesini 
gündeme getirmesini örnek 
gösterirken, parti olarak 
sektörlerin önünü açacak 
ve bunu devam ettirecek 
yapısal reformlara destek 
vermeye hazır olduklarını 
bildirdi. Ayhan, “Ülkemizin 
zenginleşmesini istiyor-
sak özel sektörün önünü 
açmalıyız. Ülkeler arasın-

daki rekabet yenilikçilik, 
inovasyon ve Ar-Ge’ye 
kaydı. Dünya sürücüsüz 
araba yapıyor” dedi.

Şirketlerin iflas ertele-
me ve borç yapılandırma 
başvurularının tırmandı-
ğını, demir-çelik, turizm, 
enerji, gıda, müteahhitlik 
sektörlerinin zorda oldu-
ğunu, perakende, makine 
ve ekipman, teksil gibi 
sektörlerde tahsilat sürele-
rinin 9-12 ayı bulduğunu 
söyleyen Ayhan, saygın fir-
maların bile ödeme güçlüğü 
yaşadığını ifade etti. Ayhan, 
“Geride kalan 10 yılda 
ihracat 120 milyar dolar 
arttı. 2023 yılına kadar 7 
yılda 350 milyar dolarlık 
ihracat artışı lazım. Milli 
gelirde 14 yıllık artış 500 
milyar dolar, 1 trilyon 300 
milyar doları 2023 yılına 
kadar nasıl artıracaksınız? 
Büyüme işsizliği çözmeye 
yetmiyor. 2002’den 2015’e 

kadar toplam borç 450 
milyar arttı. Kamu borcunu 
özel sektör borçlanması 
ikame ediyor. Özel sektörün 
dış borcunun GSMH’ye 
oranı yüzde 41 ile dünyada 
en yüksek seviyelerde. Bu 
borç ekonomimizdeki kırıl-
ganlığı artırıyor. Hanehalkı 
borcunun da kısa vadeli 
ve geçinmeye dair olması 
da endişe verici. Petrolün 
ucuzlamasına rağmen cari 
açık problemi çözülebilmiş 
değil. Hükümet içinde bile 
faiz konusunda farklı dü-
şünceler var. Gelin, millete 
bunun sebeplerini anlata-
lım” dedi.

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ayhan, enerji 
arz ve güvenliği konusunun 
yatırım  tercihlerini etkile-
diğine de dikkat çekerken, 
Türkiye’nin dünyadaki 
gelişmelere odaklanıp yerli 
ve yenilenebilir kaynaklara 
yönelmesini savundu.

Ayhan: Yapısal reformlar 
hayata geçirilmeli
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) 72. Ge-

nel Kurulu nedeniyle 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkan-
lığında TOBB Genel Kurul 
Başkanı, TOBB Yönetim 
Kurulu, Konseyler, oda, 
borsa başkanları ve dele-
geler Anıtkabir’i ziyaret 
ederek Ata’nın huzurunda 
saygı duruşunda bulundular. 

Hisarcıklıoğlu, Anıtka-
bir Şeref Defteri’ne şunları 
yazdı:

“Büyük Atatürk,
İş dünyamızın çatı 

kuruluşu Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin yöneti-
cileri ve delegeleri olarak, 
72’inci Genel Kurulumuz 
öncesinde huzurunuzdayız.

Cumhuriyetimizin bir 
asra yaklaşan tarihi, bütün 
dünyada hayranlık uyan-
dıran, büyük bir onur ve 
gurur öyküsüdür. Türk özel 
sektörü olarak iktisadi kal-
kınmanın asıl aktörleri oldu-

ğumuzun bilinci içerisinde 
daha fazla üretim, daha fazla 
yatırım, daha fazla istihdam 
için var gücümüzle çalış-
maktayız. Dünya ekonomi-
sine yön veren ülkelerin, 
ekonomileri en güçlü ülkeler 
olduğunun bilincindeyiz. O 
nedenle üzerimizde büyük 
bir görev ve sorumluluk 
mevcuttur. Bu konuda sizin 

aziz hatıranıza ve geniş 
ufuklu hedeflerinize layık 
olacağımıza söz veriyoruz. 
Bütün gayretimiz bu sözü 
tutabilmek içindir.

Ulu Önder Atatürk,
Büyük kurtuluş sa-

vaşımızda, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulma-
sında ve bugünlere gelme-
sinde emeği geçen başta siz 

olmak üzere, silah arkadaş-
larınızı ve bütün şehitleri-
mizi, şükran ve minnetle 
anıyoruz. Ülkemiz bir ve 
beraber olarak, uygarlık 
yolunda aydınlık yarınlara 
yürümeye devam edecektir.

Hedef gösterdiğiniz 
bu yol bizim en büyük 
ülkümüzdür. Ruhunuz şad 
olsun.”

TOBB, Ata’nın huzurunda



17MAYIS 2016

GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin şu anda 

bir ekonomik krizle karşı 
karşıya olmadığını belirtir-
ken, “Ama günü kurtarma-
ya çalışmak, cari durumu 
kar saymak, mevcutla 
yetinmek gibi bir anlayışa 
da asla kapılamayız. Gün, 
altyapı yatırımlarından tica-
rete kadar her alanda yeni 
ve çok daha büyük hedefler 
için çalışmaya başlama 
zamanıdır” dedi.

Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nde (TOBB) 
10, 20 ve 33’üncü yılını 
doldurmuş delegelere yöne-
lik “72. Genel Kurul Hiz-
met Şeref Belgesi ve Plaket 
Töreni”, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katımıyla 
TOBB konferans salonunda 
gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, gerek TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
gerekse iş adamları ve esnaf 
temsilcileriyle bir araya her 
geldiklerinde sorunlarla 
birlikte çözüm yollarının da 
dile getirilmesinden duydu-
ğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye’nin geçen 13 
yılda önüne çıkan engel-
leri, maruz kaldığı krizleri 
kabuğuna çekilerek değil, 
tam tersine daha cesaretli 
bir şekilde öne atılarak 
aştığını ifade eden Erdo-
ğan, kamu ve özel sektö-
rün de yatırımlara devam 
etmesi gerektiğini bildirdi. 
Erdoğan, “Girişimcilerimiz 
daralan pazarları, bunlar 

için üzülmeyecek, tam 
tersine daha büyük, daha 
bakir pazarlar bulmak için 
dünya pazar onlar kepçe 
dolaşacak, koşturacak. 
Turizmcilerimiz gelmeyen 
misafirlerinin yerine farklı 
ülkelerden daha fazlasını 
tesislerine çekmenin yolla-
rını arayacak. Böylece hep 
birlikte Türkiye’yi daha da 
büyütmenin, daha da ileriye 
götürmenin mücadelesini 
vereceğiz” dedi.

BANKALARA UYARI
Ekonomi bürokrasisinin   

 iş dünyasına daha fazla ko-
laylık göstermesi, destek ol-
ması gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan, bankalarır faizleri 
düşürmeleri konusunda da 
işadamlarından yana tavır 
aldı. Erdoğan sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bankacılık sektörü-
nün reel kesime karşı tavrı 
zaman zaman altın yumurt-
layan tavuğu kesme duru-
muna dönüşüyor. Böyle bir 
anlayış olamaz. Dolayısıyla 
finans sektörünün, girişim-

cilerimi-
zin önünü 
açması lazım. 
Bu nasıl olacak? Faizi 
düşürmek suretiyle olacak. 
Sürümden kazan. Tavuk-
ların hepsini kes, ortada 
birşey kalmaz. Bu adımın 
atılması lazım. Halbuki 
ekonomi sadece bir tarafın 
kazanacağı değil, ancak hep 
birlikte kazanabileceğimiz 
bir alandır. Sadece kendiniz 
kazanmaya kalkarsanız, bir 
süre sonra tüm muslukların 
kapandığını görürsünüz.”

HISARCIKLIOĞLU: 
BAŞARIRIZ
TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu da, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın 

başlattı-
ğı reform 

ve istikrar 
adımlarıyla, özel sektör 
olarak atılımlar yaptıklarını 
ve birçok sektörde küresel 
başarı hikayeleri yazdık-
larını söyledi. Türkiye’nin 
coğrafyanın en güçlü, en 
gelişmiş ekonomisi haline 
geldiğini vurgulayan Hisar-
cıklıoğlu, “Sadece geçen 
sene, özel sektör olarak 760 
bin kişiye yeni istihdam 
sağladık. 205 milyar lira 
makine-teçhizat yatırımı 
yaptık. Küresel durgunluğa 
rağmen 145 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdik. Si-
zin desteğinizle Türkiye’yi 
dünyanın ilk 10 ekonomi-
sinden biri yaparız” dedi.

Yeni ve büyük hedefler için 
çalışma zamanı
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
72. Mali Genel 

Kurulu’nda Ege Bölgesi 
Sanayi Odası gerek katılım 
gerekse temsil bakımından 
farkını ortaya koydu. TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde gerçekleş-
tirilen Genel kurul toplan-
tısında, İzmirli sanayicileri 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
EBSO Meclis Başkanı Sa-
lih Esen, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, TOBB delegeleri 

ve Meclis Üyeleri ile per-
sonelden oluşan 34 kişilik 
grup temsil etti.

GENIŞ KATILIM
Türkiye’nin 81 ilinden 

gelen delegelerin ve davet-
lilerin yoğun ilgi gösterdiği 
Genel Kurul’da, Ege Bölge-
si Sanayi Odası; Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ender Yorgancı-
lar, EBSO Meclis Başkanı 
Salih Esen, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 

ve TOBB Delegesi İbrahim 
Gökçüoğlu, TOBB delegesi 
ve aynı zamanda Meclis 
Başkan Yardımcıları Hakkı 
Attaroğlu ile Işın Yılmaz,  
EBSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve TOBB Delege-
leri Haluk Tezcan, Hüseyin 
Vatansever,  Deniz Gün-

düz, Hakan Ürün, TOBB 
Delegeleri Nedim Uysal, 
Mustafa Dirin, Özkan İpek,  
Ömer Kaplan, Kenan Lider, 
Hüseyin Uğur, Ahmet 
Taşpınar, Metin Akdaş, 
Cemal Altıntaş, Nejat 
Özduran, Ertaç Karagözlü, 
Davut Yanık, Mesut Kanat, 
Temel Aycan Şen, Aytekin 
Öztaş, Kürşad Yuvgun, 
Hatice Suzan Erman, EBSO 
Yönetim Kurulu Danışmanı 
Bayram Talay, EBSO Genel 
Sekreteri Mustafa Kalyoncu 
tarafından temsil edildi.

TOBB Genel Kurulu’nda EBSO farkı
EBSO, gerek temsil 
gerekse üst düzey 
görüşmelerle TOBB 
72. Genel Kurulu’na 
damga vurdu.
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EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar ile 
Meclis üyesi Suzan Erman, 
TOBB bünyesinde görev 
aldıkları komisyonların 
çalışmalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erodoğan ve Bakan-
ların katılımıyla gerçekleş-
tirilen Hizmet Şeref Belgesi 
ve Plaket Töreni ile TOBB 
72. Genel Kurulu’na katılan 
EBSO heyeti, Anıtkabir 
ziyaretini de fotoğrafla 
ölümsüzleştirdi.

ÜST DÜZEY TEMASLAR
TOBB 72. Mali 

Genel Kurulu dolayısıyla 

Ankara’da bulunan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
ve aynı zamanda TOBB 
Başkan Yardımcısı Ender 
Yorgancılar, Şeref Belgesi 
Töreni’nde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Yardımcıları 
Numan Kurtulmuş, Yalçın 
Akdoğan ve Lütfi Elvan, 
Ekonomi Bakanı Mustafa 
Elitaş, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı 
Sema Ramazanoğlu ile de 
biraraya geldi.
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Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme 
Eski Bakanı ve 

İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım, AK Parti’nin 
yeni Genel Başkanı ve 65. 
Hükümeti kurarak başbakan 
oldu. İzmir’den böylelik-
le Celal Bayar ile Şükrü 
Saracoğlu’nun ardından 70 
yıl sonra üçüncü kez bir 
başbakan çıktı. Yıldırım, 
genel başkan olduktan 
sonra Cumhurbaşkanı ile 
uyumlu çalışma, başkanlık 
sistemini getirecek anayasa 
değişikliği ve kamu düzeni 
sağlanıncaya kadar terörle 
mücadele mesajı verdi. 
Başbakanlık koltuğuna 
oturduktan sonra da çalış-
maları yoğunlaştıracakları 
altı temel alanı demokrasi 
ve adalet, eğitim, reel 
ekonomide köklü değişim, 
öncelikli dönüşüm prog-
ramları, kamu yönetimi 
ve kamu maliyesi olarak 
açıkladı. 65. Hükümetin 
programında da ekonomi 
özel bir yer tuttu.

Binali Yıldırım’ı Başba-
kanlığa taşıyan süreç, AK 
Parti’de olağanüstü kongre 
kararı alınmasıyla başladı. 
Ahmet Davutoğlu’nun aday 
olmayacağını açıklamasıyla 
parti içinde gerçekleştirilen 
temayül yoklamalarında, 
son 2 dönemdir İzmir’den 
milletvekili seçilen ve 
AK Parti hükümetlerin-
de Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
olarak görev yapan Binali 
Yıldırım’ın adı açık ara öne 
çıktı. Yıldırım, 19 Mayıs’ta 
yapılan açıklamayla 22 Ma-
yıs günü gerçekleştirilecek 

olağanüstü kongrenin tek 
genel başkan adayı olarak 
açıklandı. Yine 22 Mayıs 
akşamı da iktidar partisinin 
genel başkanı olarak Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan 65. Hükümeti 
kurma görevini aldı. Bakan-
lar Kurulu 24 Mayıs günü 
açıklandı, Hükümet progra-
mı TBMM’de okundu. 29 
Mayıs günü de güvenoyla-
ması gerçekleştirildi.

Yıldırım’ın Başbakan-
lık görevine gelmesiyle 
İzmir, Celal Bayar ve Şükrü 
Saraçoğlu’nun ardından 
üçüncü Başbakanını çı-
karmış oldu. Celal Bayar 
İzmir Milletvekili olarak 
1938-1939 yılları arasında 
görev yapmıştı. Ödemişli 
olan Şükrü Saraçoğlu da 
1942-1946 yılları arasında 
13. ve 14. Başbakan olarak 
görev yaptı.

Aydınlı Adnan Men-
deres de 1950-1960 yılları 
arasında Başbakanlık yap-

mıştı. Yıldırım ile birlikte 
Ege, Menderes’in ardından 
56 yıl sonra 4. Başbakanını 
çıkarmış oldu.

IŞTE 65. HÜKÜMET
Binali Yıldırım’ın 

Başbakan olduğu 65. 
Hükümet’te Bakanlar da 
şöyle: 

Başbakan Yardımcıları: 
Nurettin Canikli, Mehmet 
Şimşek, Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş, Yıldırım Tuğrul 
Türkeş, Veysi Kaynak

Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya, Avrupa 
Birliği Bakanı Ömer Çelik, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman Soylu, 
Çevre Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, Enerji ve Tabii 

İzmir’den 70 yıl sonra üçüncü 
Başbakan Binali Yıldırım

İzmir’den iki 
dönemdir 
milletvekili seçilen 
ve 65. Hükümeti 
kuran Binali 
Yıldırım’ın Başbakan 
olmasıyla birlikte 
İzmir, 1937-1939 
yıllarında Celal 
Bayar, 1942-1946 
yılları arasında 
Şükrü Saracoğlu’nun 
ardından 70 yıl 
sonra üçüncü 
Başbakanını çıkarmış 
oldu.
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Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Faruk Çelik, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, İçişleri 
Bakanı Efkan Ala, Kalkın-
ma Bakanı Lütfü Elvan, 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Prof.Dr. Nabi Avcı, Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz, Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof.Dr. Vey-
sel Eroğlu, Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan.

EKONOMIYE 
ÖZEL ÖNEM
Başbakan Binali 

Yıldırım, 65. Hükümet 
Programı’nı TBMM Genel 
Kurulu’nda açıkladı. Yıldı-
rım, altı temel alanda çalış-
malarını yoğunlaştıracak-
larını kaydederek, bunların 
demokrasi ve adalet, eğitim, 
reel ekonomide köklü 
değişim, öncelikli dönüşüm 
programları, kamu yönetimi 
ve kamu maliyesi olduğunu 
söyledi.

Yıldırım, “Vatan-
daşlarımız için olmazsa 
olmaz olan insan hak ve 
hürriyetleri ile adaleti daha 
ileri taşımak, ekonomik ve 
sosyal gelişmemiz için vaz-
geçilmez bir hedefimizdir. 
Önümüzdeki dönemde eği-
timde uzmanlaşmaya ve her 
seviyede kaliteyi artırmaya 
daha fazla hız vereceğiz. 
Üreterek büyüyen, istihdam 
oluşturan, ihracatı geliştiren 
bir ülke olma yolunda reel 
sektörü daha güçlü, daha 
rekabetçi hâle getireceğiz. 
Bu çerçevede atacağımız 
adımlarla üretim yapımız-
da ve ihracatımızda ileri 

teknolojiye dayalı yüksek 
katma değerli ürünlerin 
payını artırmış olacağız. İş 
ve yatırım ortamı iyileşe-
cek, ulusal ve uluslararası 
doğrudan yatırımları teşvik 
edecek, destekleyecek ve 
tüm yatırımcıların ihtiyacı 
olan her türlü tedbiri zama-
nında alacağız” ifadelerini 
kullandı.

Kamuda zaman yöne-
timini esas alan etkin bir 
personel sistemini önemse-
diklerini belirten Yıldırım, 
“Bu sayede daha hızlı 
çalışan, daha hızlı karar 
veren bir idari yapılan-
mayı gerçekleştireceğiz. 
Kamu kaynaklarının ülke 
ve millet menfaati için 
kullanımını temin edecek 
düzenlemeleri süratle haya-
ta geçireceğiz. Bu şekilde 
tasarrufları, yatırımı, üreti-
mi, ihracatı artıracak, daha 
yüksek oranda büyüme 
hedefini gerçekleştireceğiz” 
dedi.

YERLI VE MILLI
Türkiye’de dördüncü 

sanayi devrimine geçiş 
için gerekli çalışmalara 
hız vereceklerini belirten 
yıldırım, “65’inci Hükü-
metimiz siyasi istikrar ve 
güven sayesinde ekonomik 
büyümeyi gerçekleştirme-
ye devam edecektir. Bu 
dönemde de yatırımlara ve 
projelere odaklanarak özel 
sektör yatırımlarını çok 
daha fazla destekleyeceğiz. 
Bilim ve teknoloji alanına 
verdiğimiz önemle başta 
uzay, havacılık ve savun-

ma sanayisi olmak üzere 
yerli ve millî sanayimizi 
güçlendirmek için gerek-
li adımları atacağız. Bir 
taraftan üretken yatırımlara 
alternatif finans imkânları 
sağlarken, diğer taraftan da 
finansmana uygun şartlarda 
erişimi kolaylaştıracağız. 
Özel sektörün ilgisini yete-
rince çekmeyen bölgelerde 
kamu ve özel sektör iş 
birliği ile istihdam ağırlıklı 
proje ve yatırımlara öncelik 
vereceğiz. Böylece bölge-
sel kalkınma farklılıklarını 
asgari düzeye indirecek 

AK Parti Genel Başkanı seçildikten sonra 65. Hükü-
meti kuran Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’de temsil 
ettiği İzmirlilere teşekkür etti.

Kongredeki konuşmasında “İzmir beni buralara 
taşıdı” mesajı veren Yıldırım, Başbakan olarak İzmir ’e 
ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile 30 Mayıs günü Efes 2016 Müşterek Fiili Atışlı Askeri 
Tatbikatı için gerçekleştireceğini açıkladı.

İzmir’e ilk mesaj: Beni İzmir taşıdı
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girişimleri güçlendireceğiz” 
diye konuştu.

YAPISAL DÖNÜŞÜM
Ekonomiye yöne-

lik olarak Yıldırım, 
Türkiye’nin kalkınmasına 
daha fazla ivme sağlaya-
cak yüksek katma değerli 
alanlara odaklanacaklarını 
aktararak, “İmalat sanayi-
inde yenilikçi ve yüksek 
teknolojili sektörlere dayalı 
bir biçimde dönüşümü ger-
çekleştirmeyi, girişimcilik 
kapasitemizi güçlendirme-
yi, bilgi tabanlı ekonomiye 
dönüşüm için nitelikli bir 
istihdam alt yapısı oluş-
turmayı öncelikli olarak 
görüyoruz. Önümüzdeki 
dönemde yüksek teknolo-
jiye dayalı yurtiçi üretimi 
artırma ve ithalata bağımlı-
lığı azaltma perspektifiyle, 
imalat sanayiinin GSYH 
içindeki payının artırılma-
sı ve yapısal dönüşümün 
sağlanması temel önceli-
ğimiz olacaktır. Kayıt dışı 
ekonomi ile katılımcı bir 
anlayışla etkin bir biçim-
de yürütülecek mücadele 
sonucunda verginin tabana 
yayılması sağlanacaktır. Bu 
sayede oluşturulacak mali 
alan ile büyüme odaklı yeni 
politikaların uygulanmasına 
imkân oluşturacağız. Fiyat 
istikrarını güçlendirecek 
para politikası çerçevesini 
koruyacağız” dedi.

KADINLARA GÜÇ
Kadın girişimci sayısını 

arttıracaklarını söyleyen 
Yıldırım, “Yeni dönem-
de kadının bireysel ve 
toplumsal olarak daha da 
güçlenmesi için hayata 
geçirdiğimiz politikaları ve 
başlattığımız çalışmaları 
kararlılıkla uygulamaya 
devam edeceğiz. Kadınla-
rımızın konumunu daha da 

güçlendirmek ve uygula-
malarımızın etkinliğini ar-
tırmak üzere, kadına ilişkin 
mevzuatı ilgili tarafların 
görüşlerini alarak gözden 
geçireceğiz. Kadın istihda-
mına yönelik getirdiğimiz 
istihdam teşviklerinin 
devamını sağlayacağız. Ka-
dın Girişimciliği Programı 
hazırlayarak uygulamaya 
koyacak ve kadınlarımızın 
iş hayatına atılmalarını 
kolaylaştıracağız. Program 
kapsamında eğitim, finans-
man ve mentorluk destekle-
ri sağlayacağız” ifadelerini 

kullandı.

GENÇLERE DESTEK
Başbakan Yıldırım, 

gençlere yönelik destekleri 
de şu sözlerle açıkladı: 
“Genç girişimciliği güçlen-
dirmeye yönelik finans-
man, teknoloji, işletme ve 
pazarlama gibi konularda 
programlar düzenleyeceğiz. 
Kendi işini kurmak isteyen 
gençlerimize proje karşılığı 
50 bin liraya kadar karşılık-
sız nakdi destek veriyoruz. 
Kendi işini kurmak veya 
geliştirmek isteyen genç-

lerimize ayrıca 100 bin 
liraya kadar faizsiz kredi 
veriyoruz. Yeni iş kuran 
gençlerimize 3 yıl boyun-
ca gelir vergisi muafiyeti 
sağlayacağız.”

ÇALIŞMA HAYATI
Çalışma hayatına ilişkin 

olarak Yıldırım, “Çalışan 
kesimlerimizin iş sağlığı 
ve güvenliğinin sağlanması 
insani açıdan önemli oldu-
ğu gibi, verimli ve katma 
değeri yüksek bir üretim 
yapısının da ön şartıdır. 
İş güvencesi ve kıdem 

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başkanı 
Salih Esen ile Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Başbakan 
Binali Yıldırım’a daha 
parti genel başkan 
adaylığından itibaren 
destek verdi. Esen ile 
Yorgancılar, Yıldırım’ın 
adaylığı sürecin-
de yaptıkları ortak 
açıklamada, “Yatırım 
yapan, üreten, katma 
değer oluşturan, istih-
dam sağlayan, döviz 
kazandıran bir kesimin 
başkanları olarak; biz-
leri dinleyen ve anlayan, çözüm odaklı 
Sayın Binali Yıldırım’ın isminin Başbakan-
lık için geçmesinden büyük memnuniyet 
duymaktayız” dedi.

EBSO Meclis Başkanı Esen ile Yö-
netim Kurulu Başkanı Yorgancılar, ortak 
açıklamalarında şu görüşleri dile getirdi: 
“Ülkemiz özellikle son bir yıl içinde siyasi 
gerilim içerisinde çok zaman kaybet-
miştir. Ülkemiz ve İzmir için yapacak çok 
şeyimiz, gerçekleştirilecek hayallerimiz 
var. O nedenle de icraatçı bir başbakan 
ülkemize değer katmaya devam edecek, 
İzmir de bu değerden payına düşeni 
alacaktır. Siyasi tecrübesi ve bilgi birikimi 

ile bakanlığı dönemi içerisindeki faali-
yetleri, Sayın Binali Yıldırım’ın yapabile-
ceklerini de ortaya koymaktadır. Sayın 
Binali Yıldırım’ın önce İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan adaylığı, ardından İzmir 
milletvekilliği İzmir sevdasını açıkça orta-
ya koymaktadır. Samimiyeti, çalışkanlığı 
ve konulara yaklaşımı ile İzmir içinde 
de Sayın Binali Yıldırım’ın yeri ayrıdır. O 
nedenle İzmir ’e bir başbakan çok yakı-
şacak olmakla birlikte, esas olan Binali 
Yıldırım’ın İzmir ’e çok yakışacağıdır. Tüm 
adaylara saygımız sonsuz olmakla birlik-
te, bizlerin gönlünden geçen isim Sayın 
Binali Yıldırım’dır.”

EBSO: İzmir’e Başbakan yakışır



23MAYIS 2016

GÜNDEM

tazminatı hususları tüm 
sosyal taraflarla görüşülerek 
çalışanın hak ve hukuku 
gözetilmek suretiyle birlikte 
ele alınacaktır. Özel sektör 
işletmelerinde eğitim bi-
rimleri kurulmasını teşvik 
edeceğiz. Özel sektör, 
meslek kuruluşları ile işçi 
ve işveren kuruluşlarının 
meslek eğitimi vermelerini 
özendireceğiz. Sektörden 
gelen talepler doğrultusun-
da iş ve eğitim dünyası için 
gerekli olan Ulusal Meslek 
Standartları hazırlanıp 
yürürlüğe konulacak, yürür-
lükteki standartlar en geç 5 
yılda bir güncellenecektir. 
İş güvencesi ve kıdem 
tazminatı hususları tüm 
sosyal taraflarla görüşülerek 

çalışanın hak ve hukuku 
gözetilmek suretiyle birlikte 
ele alınacaktır” ifadelerini 
kullandı. 

Yıldırım, istihdama iliş-
kin olarak şunları söyledi: 
“İşgücü piyasasının daha 
etkin işlediği bir ortamda 
işsizliği kalıcı şekilde düşük 
oranlara indirmeyi hedefli-
yoruz. 

İşsizliği azaltmak, 
işgücü piyasalarında arz ve 
talep uyumunu sağlamak, 
daha planlı bir şekilde 
ihtiyaçları karşılamak üzere 
sürekli bir şekilde iş dün-
yamızın taleplerini analiz 
edecek ve buna bağlı olarak 
mesleki eğitim başta olmak 
üzere politikalarımızı şekil-
lendireceğiz.”

Binali Yıldırım, İzmir ’den 2011 yılında milletvekili 
seçildi. 2014 yılında AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, partisinin İz-
mir ’deki oy oranını önemli ölçüde artırdı. 1 Kasım 2015 
genel seçimlerinde de İzmir ’den yeniden milletvekili 
seçilen Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı olarak İzmir ’e yapılan büyük yatırımlarda öncü 
rol üstlendi. Yıldırım, İzmir-İstanbul Otoyolu inşaatı-
nın başlamasından çevreyolunun tamamlanmasına, 
Adnan Menderes Havalimanı’nın yeni dış ve iç hat 
terminal binalarının yapılmasından Konak Tüneli’nin 
hayata geçirilmesine kadar İzmir ’e yapılan çok sayıda 
dev yatırıma imza attı.

Yıldırım, 2011 seçimlerinden önce AK Parti’nin İz-
mir için hazırladığı 35 projenin kaptanı oldu. Bunların 
25’ine başlandı, 7’si ise tamamlandı. Yıldırım, en son 
körfez geçişi projesi için İzmirliler ’e uzlaşma çağrısın-
da bulunmuş ve “İzmirliler istesin yapalım” demişti. 
Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda Çandarlı Limanı’nın 
ihalesine de yılın ortalarında çıkılacağını duyurmuştu.

Ulaşım ve bilişimle ilgili yıllardır çözüm bekleyen 
pek çok sorun da Binali Yıldırım döneminde çözüme 
kavuştu. Hızlı trenden, Marmaray’a, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nden 3. Havalimanına, Körfez Geçiş 
Köprüsü’nden Avrasya tüneline kadar pek çok proje 
kendisinin bakanlığı döneminde hayata geçirildi. 
Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde 25 olan ha-
vaalanı sayısı 55’e çıkarken, 79 yılda yapılan 6 bin 101 
kilometre bölünmüş yola 18 bin 180 kilometre ilave 
edildi. Türkiye’nin yerli uçak üretimi projesini başla-
tan Yıldırım, 4.5 nesil iletişim hizmetleriyle de ülkeyi 
tanıştırırken, Türksat 4A ve 4B uydularının da yapımını 
gerçekleştirdi.

Dev yatırımlarda imzası varBinali Yıldırım, Başbakan olarak ilk 
andan itibaren ekonomiye özel bir önem 

verdiğini gösterdi. Türkiye’nin kalkınmasına 
daha fazla ivme sağlayacak yüksek katma 
değerli alanlara odaklanacaklarını belirten 

Yıldırım, “Üreterek büyüyen, istihdam 
oluşturan, ihracatı geliştiren bir ülke 

olma yolunda reel sektörü daha güçlü, 
daha rekabetçi hâle getireceğiz. Ulusal 

ve uluslararası yatırımcıları destekleyecek 
tedbirleri zamanında alacağız” dedi.
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Ticari marka ile fikri 
ve sınaî mülkiyet 
haklarının yeterli 

ölçüde korunmadığı ülkele-
rin, yatırım çekme gücünün 
zayıfladığını söyleyen 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
“Araştırmalar, fikri mül-
kiyet hakkı endeksindeki 
1 puanlık artışın yatırımın 
üretim sektörüne yönlendi-
rilmesini yüzde 57 arttır-
dığını gösteriyor. İstikrarlı 
büyüme için yatırıma 
ihtiyaç var” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar, üretim ve yatırım 
olmadan, kalıcı büyüme 
sağlanamayacağını belirte-
rek, yatırımları Türkiye’ye 
çekmenin yolunun fikri ve 
sınaî mülkiyet haklarını 
daha güçlü bir şekilde ko-
rumaktan geçtiğini söyledi. 
26 Nisan Dünya Fikri 
Mülkiyet Hakları Günü 
nedeniyle açıklama yapan 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, ülke 
ekonomisinin büyümesine 
yeniden ivme kazandır-
mak için sanayi ve üretime 
odaklanılması gerektiğini 
ifade etti. 

DAHA KARARLI 
ADIMLAR ATILMALI
“Türkiye’nin büyüme 

ve kalkınma hedeflerine 
ulaşmak için daha çok 
üretmeye ve sanayileşmeye 
ihtiyacı var” diyen Yor-
gancılar, açıklamasında şu 

görüşlere yer verdi:
“Sanayi ve üretime 

dayanmayan büyüme 
kalıcı olamaz. Ekonomi-
mizi büyütmek, daha fazla 
istihdam yaratmak, işsizliği 
azaltmak, milli gelirimizi 
ve ihracatımızı arttırmak 
istiyorsak, fikri ve sınaî 
mülkiyet hakları konusunda 
daha kararlı adımlar atma-
lıyız. Ticari marka ile fikri 
ve sınaî mülkiyet haklarının 
yeterli ölçüde korunmadığı 
ülkelerin yatırımı çekme 
gücü zayıflar. Yatırımları ül-
kemize çekebilmenin yolu 
ise fikri ve sınaî mülkiyet 
haklarını daha güçlü bir 
şekilde korumaktan geçi-
yor. Markayı korumadan 
yatırımı çekemezsiniz.”

YASA DIŞI 
ÜRÜN TICARETI 
ENGELLENMELI
Yapılan araştırmaların 

bir ülkenin fikri mülki-
yet hakları endeksinde 
kaydedeceği her artışın, 
uluslararası yatırım girişini 
arttırdığını ve yatırımın 
üretim sektörüne yönel-
me ihtimalini yüzde 57 
oranında yükselttiğine 
dikkat çeken Yorgancılar, 
Türkiye’nin doğrudan 
yatırımları teşvik etmesi 
gerektiğini belirtti. Ender 
Yorgancılar, “Türkiye fikri 
ve sınaî mülkiyet hakları 
konusunda önemli iyileştir-
meler gerçekleştirdi. Ancak, 
içinde bulunduğumuz 
küresel rekabet sürecinde 
bu adımlar yetersiz kalmak-
tadır. Atılan adımların daha 

fazla güçlendirilmesine 
ihtiyacımız var. Çözmemiz 
gereken sorunların başında 
yasa dışı ürün ticareti bulu-
nuyor. Birçok sektörde sı-
kıntı yaratan düzenlemeler, 
ticari marka hakları ile fikri 
ve sınaî mülkiyet hakları 
konusunda çekincesi olan 
yabancı yatırımın, ülkemiz-
den uzaklaşmasını hızlan-
dırır. Kuşkusuz, kaçak ve 
sahte ürünlerin yoğunluğu, 
yabancı sermayenin yatırım 
şevkini de kırmaktadır” 
diye konuştu.

KOPYALANMA 
KORKUSU IKI KERE 
DÜŞÜNDÜRÜYOR
Fikri ve mülkiyet hakla-

rının zayıf olduğu ülkeler-
de, yabancı yatırımcının 
teknolojisinin çalınma ve 

kopyalanma riskini dikkate 
alarak yatırım yapma nokta-
sında iki kere düşündüğünü 
dile getiren EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancı-
lar şöyle devam etti: “Bu 
nedenle, yasa dışı ürünlerle 
mücadeleyi her alanda 
etkin şekilde yürüterek, bu 
sorunu çözmek zorundayız. 
Yasa dışı ürün nedeniyle 
devlet her yıl milyarlarca 
lira vergi kaybederken, 
yabancı sermaye yatırımları 
da olumsuz etkilenmekte-
dir. Bu da, başta sanayiciler 
olmak üzere çalışanlar, 
esnaf ve tüketici üzerinde 
bir zincirleme zarara sebep 
olmaktadır. Türkiye’nin 
bu alandaki adımlarını çok 
boyutlu düşünerek atması 
gerektiğinin altını bir kez 
daha çizmek isterim.”

Markayı korumazsanız
yatırımı çekemezsiniz
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TBMM’de 06 Mayıs 2016 tarihinde kabul 
edilen ve 12 maddeden oluşan 6715 sayılı “İş 
Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 20 Mayıs 
2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Kanunla, halen iş hukukumuzda yer alan 
geçici iş ilişkisi ve özel istihdam bürolarının 
düzenlendiği ilgili kanun maddeleri kapsamlı 
değişime uğramıştır. Ayrıca, kanunda yer 
alan uzaktan çalışma uygulaması ise yeni bir 
düzenleme olup söz konusu değişikliklerin 
tamamı, kanunun Resmi Gazete’de yayımı 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kanunla yapılan değişiklikler ve yeni 
düzenlemelerin esasları bu yazımızda 
özetlenmiştir.

GEÇICI IŞ ILIŞKISI
Yeni haliyle geçici iş ilişkisi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

7. Maddesi değiştirilerek, “özel istihdam bürosu aracılığıyla 
ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna 
bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılmak suretiyle 
kurulabilir” şeklinde tanımlanmıştır. 

Türkiye İş Kurumu’nca izin verilen özel istihdam 
büroları aracılığıyla ve geçici iş sağlama sözleşmesi 
ile aşağıdaki hallerde geçici iş ilişkisi 
kurulabilir,

Analık halinde kanunda belirtilen izin 
sürelerinde, askerlik ve iş sözleşmesinin 
askıya alındığı diğer hallerde bu hallerin 
devamı süresince,   

l Mevsimlik tarım işlerinde süre sınırı 
olmaksızın,

l Ev hizmetlerinde süre sınırı 
olmaksızın,

l İşletmenin günlük işlerinden 
sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen 
işlerde azami 4 ay süreyle ve 8 ayı 
geçmemek üzere en fazla 2 defa 
yenilenebilir,

l İş sağlığı ve güvenliği bakımından 
acil olan işlerde veya üretimi önemli 
ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya 

çıkması halinde azami 4 ay süreyle ve 
8 ayı geçmemek üzere en fazla 2 defa 
yenilenebilir,

l İşletmenin ortalama mal ve hizmet 
üretimi kapasitesinin geçici iş ilişkisi 
kurulmasını gerektirecek ölçüde ve 
öngörülmeyen şekilde artması halinde 
azami 4 ay süreyle ve 8 ayı geçmemek 
üzere en fazla 2 defa yenilenebilir,

l Mevsimlik işler hariç dönemsellik 
arz eden iş artışları halinde en fazla 4 ay 
süreyle.

Üretim kapasitesinde öngörülemeyen 
artış olması halinde geçici işçi sayısı, 
işyerinde çalıştırılan işçilerin 1/4’ünü 
geçemez, ancak 10 ve az işçi çalıştırılan 

yerlerde 5 işçiye kadar çalıştırılabilecektir.
Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılamayacak durumlar ile 

geçici işçi istihdamına izin verilmeyen haller kanun 
maddesinde belirtilmiştir.

l Yukarıda, geçici işçi çalıştırılabilmesi için belirtilen 
sürelerin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe,

l Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde 8 ay süresince,
l Kamu kurum ve kuruluşlarında,
l Yer altında maden çıkarılan işyerlerinde,

Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları ve 
uzaktan çalışma uygulamalarında yeni dönem

Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur, özel istihdam bürosu ile işçi arasında   
iş sözleşmesinin yazılı olması zorunludur. Ayrıca, özel istihdam bürosu ile geçici işçi 

çalıştıran işyeri arasında da yazılı geçici işçi sağlama sözleşmesi yapılması zorunludur. 

Adnan Yıldırım
2014-2015 Dönemi 

Ekonomi Bakan Yardımcısı
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l Grev ve lokavt uygulaması 
sırasında,

l İş sözleşmesi feshedilen 
işçiler 6 ay geçmeden,

l Geçici iş ilişkisi kurulamaz, 
geçici işçi çalıştırılamaz.

Geçici iş ilişkisinde işveren 
özel istihdam bürosudur, özel 
istihdam bürosu ile işçi arasında 
iş sözleşmesinin yazılı olması 
zorunludur. Ayrıca, özel istihdam 
bürosu ile geçici işçi çalıştıran 
işyeri arasında da yazılı geçici 
işçi sağlama sözleşmesi yapılması 
zorunludur. 

Geçici işçiler, geçici işçi 
çalıştıran işverenden özel istihdam 
bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans 
veya borç alamazlar ve işyerinde kusurlu olarak verdiği 
zarardan geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumludurlar.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı üzerine çalışma” 
başlıklı 14. Maddesinin başlığı “Çağrı üzerine çalışma 
ve uzaktan çalışma” olarak değiştirilmiş, çağrı üzerine 
çalışma ile ilgili maddenin ilk üç fıkrası aynen muhafaza 
edilerek, maddeye uzaktan çalışma ile ilgili dört yeni fıkra 
eklenmiştir. Maddeye eklenen 4. fıkrada uzaktan çalışma, 
“işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında iş görme edinimini evinde ya da teknolojik 
iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına 
dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.” şeklinde 
tanımlanmıştır.     

ÖZEL ISTIHDAM BÜROLARI
Kanun ile 4907 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 

özel istihdam bürolarını düzenleyen 17, 18 ve 19.  
Maddeleri, madde başlıkları ve içerikleri değiştirilerek 
yeniden düzenlenmiştir.

l 17. Maddenin madde 
başlığı, “Özel istihdam 
bürolarının kurulması, 
faaliyet alanı, geçici iş ilişkisi 
kurma yetkisinin verilmesi 
ve denetimi” şeklinde 
değiştirilerek maddenin yeni 
halinde daha kapsamlı ve 
detaylı düzenlemeler yapılmış, 
özel istihdam bürosu açmak 
için başvuru yapacak kişiler ya 
da tüzel kişileri idare, temsil 
ve ilzama yetkili kişilerin 
Türk vatandaşı olma şartı 
kaldırılmıştır. 

l Bürolar, kamu 
kurum ve kuruluşlarının 
kadro ve pozisyonları için 

aracılık faaliyeti yapamayacaklar ve geçici iş ilişkisi 
kuramayacaklardır. Ancak İŞKUR tarafından düzenlenen 
aktif işgücü kapsamındaki kurs ve programlar sonucunda, 
bu faaliyetten yararlananları işe yerleştirmek üzere kurumla 
sözleşme yapanlar, bu programları tamamlayanlarla sınırlı 
olmak kaydıyla sözleşme çerçevesinde iş ve işçi bulmaya 
aracılık edebileceklerdir.

l Büroların, aracılık faaliyeti ya da geçici iş ilişkisi 
kurmak suretiyle yurt dışına işçi göndermeleri halinde, 
işçilerin yurtdışı hizmet akitlerinin İŞKUR’a onaylatılması 
zorunludur.

l Bürolar hakkında 4907 sayılı Türkiye İş Kurumu 
Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde, 4857 sayılı 
İş Kanunu ile 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri 
uygulanacaktır.   

l 18. Maddenin başlığı “Özel istihdam bürosu kurma 
izni ve geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali” şeklinde 
değiştirilmiş ve madde başlığına uygun düzenlemeler 
yapılmıştır.

l 19. maddenin başlığı da “Özel istihdam bürolarının 
hak ve yükümlülükleri” şeklinde değiştirilmiştir.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Türkiye’de 
geçici koruma kapsa-

mında bulunan Suriyelilerin 
15 Ocak 2016 tarihinden 
itbaren başlayan çalışma 
izni ve istihdamlarına iliş-
kin bilgilendirme toplantısı 
düzenledi. 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) işbirliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda; 
Çalışma Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı İlknur Tosun, 
geçici koruma sağlanan 
yabancıların çalışma izinle-
rine dair yönetmelik sonrası 
Suriyelilerin istihdamı, 
kayıtdışı çalışanlarla ilgili 
yaptırımlar, geçici koruma 
altındaki yabancıların ça-
lışma izin başvuru koşulları 
ve son dönemde getirilen 
yenilikleri anlattı. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erdo-
ğan Çiçekçi, toplantının 
açılışında ve soru-cevap 
bölümünde yaptığı konuş-
malarda yönetmeliğin yeni 
olduğunu, izinler konusun-
da işverenlerin çok bilgisi 
olmadığını ve ortaya çıka-
cak zorlukların bulunduğu-
nu ifade etti. 

Suriyeli istihdamına 
“Türk istihdamını çalıyor-
lar” diye bakmadıklarını 
söyleyen Çiçekçi, “Bu uy-
gulamayı bir dünya bakışı 
içinde evrensel bir hareket 
olarak görüyoruz. Bunu 
yapmayan ülkeleri kınıyo-
ruz. Biz yaptık diye değil 
yapılması gerekeni onlar 
yapmıyor diye kınıyoruz. 

Eksik bir şeyler varsa onla-
rın düzeltilmesi için pozitif 
fikirler konulmalı” dedi. 

2.2 milyon Suriyeli ara-
sında geçici koruma dahil 
7 bin Suriyeli işçinin yasal 
olarak çalıştırıldığını ifade 
eden Çiçekçi, “Toplantıya 
katılanlar içinde Suriyeli 
işçi çalıştıran kimse bulun-
muyor. 

Bir yıl sonra nereye 
gidecek diye düşünüyorsu-
nuz. İzin çıkana kadar işçi 
kaçıp gidiyor. Uygulama-
da izinle ilgili süreçlerin 
kolaylaştırılması gerekiyor. 
Pratik ve doğru çözüm 
istiyoruz” dedi. 

Daha kolay ve daha 
uygulanabilir bir yasa 
olması yönünde çağrı yapan 
Erdoğan Çiçekçi, “Buna 
yönelik düzenlemeler bir an 
önce yapılmalı. İşverenler 
istihdam konusunda izin 
gerekmediğini zannedi-
yorlar. İstihdamda mutlaka 

uyulması gereken usul ve 
esaslar var.  Bunların bilin-
mesini ve daha anlaşılabilir 
olmasını sağlamak için bir 
şeyler yapmak zorundayız” 
diye konuştu.

Erdoğan Çiçekçi ayrıca, 
Doğu ve Güneydoğu ille-
rinde Suriyelilerin kaçak 
çalıştırıldıkları yönünde 
duyum aldıklarını belirterek 
haksız rekabet koşullarına 
dikkat çekti.

MEVZUATIN 
EKSIKLIKLERI 
GIDERILECEK
Geçici Koruma Kapsa-

mında bulunan Suriyelilerin 
konumları hakkında bilgi 
veren Yabancılar Koruma 
Dairesi Başkanı İlknur To-
sun, Suriyelilere 2013’ten 
günümüzde kadar oturma 
izni ve çalışma izni olanla-
rın başvurularını aldıklarını 
son çıkan yasa ile geçici 

Suriyelilerin istihdamı 
EBSO’da tartışıldı

Erdoğan
Çiçekçi

İlknur
Tosun
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koruma altında kendilerine 
kimlik verilenlere yönelik 
düzenleme yapıldığını 
anlatırken, bu kişileri ça-
lıştırmak için uygulanacak 
izinler hakkında bilgi verdi. 
Konunun yeni olduğunu 
söyleyen Tosun, mevzuatın 
zaman içinde daha iyi anla-
şılacağını ve eksikliklerinin 
giderileceğini bildirdi.

Suriyelilerin İŞKUR’a 
başvurarak çalışma izni 
alması için 191 lira ödemesi 
gerektiğini bu parayı bula-
mayacak olan çalışanların 
durumunun ne olacağı 
konusundaki soruyu cevap-
layan Tosun, “Bu standart 
uygulamadır. Bu aşama-
da belge almak isteyen 
Mercedes Genel Müdürü de 
Suriyeli de vermek zorun-
da. Çözüm olarak çalışma 
harcı konusunda işveren ile 
Suriyeli arasında anlaşarak 

ödenmesi yolu uygulanabi-
lir” dedi. 

Suriyeli çalıştırmak için 
bir teşvik bulunmadığına 
dikkat çeken Tosun, “Çalış-
tırmanız, insani değerlerden 
ve çalışanın niteliklerinden 
faydalanmak konusunda 
olacak. Bir vergi avantajı ve 
ayrımcılık şu anda gözük-
müyor” diye konuştu.

Suriyeli işçilerin o 
işyerindeki Türk vatandaşı 
sayısının yüzde 10’unu 
geçemeyeceği yönünde 
bir kota bulunduğunu 
hatırlatan Tosun, eğer o 
dalda çalışacak Türk işçi 
bulunamadığına yönelik bir 
belge getirildiği takdirde 
kota uygulanmayacağını 
belirtti. Sözkonusu belgeyi 
almak için de İŞKUR’a 
başvurmak, Kurumun da 
4 haftalık ilanı sonucunda 
istek gelmemesi gerekiyor.

İlknur Tosun, geçici 
korunan misafir ülke vatan-
daşlarının insana yaraşır bir 
hayat için gelir sağlamasını 
istediklerini söyleyerek söz-
lerini şu şekilde tamamladı: 

“Çok nitelikli insanlar 
var. Haksız rekabeti önle-
mek, sosyal yardımların 
ülke ekonomisine yönelik 
zararını azaltmak, bireylerin 
sosyal zararlarını azaltmak, 
nitelikli ve niteliksiz işçi 
açığını gidermek hedefle-
niyor.”

İzmir İş Teftiş Grup 
Başkanı Şuayup Er ise şika-
yet üzerine işlem yaptıkları-
nı belirtirken, “Bu bölgeler 
son yaşananlar nedeniyle 
oldukça zor bölgelerdir. 
Teftiş yapmak her zaman 
pek de mümkün olmuyor. 
Bazı yerlerde can güvenliği 
sorunu bile yaşanabiliyor” 
dedi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi, ülkemizde 
sayıları 2.2 milyona 
yaklaşan geçici 
koruma altındaki 
Suriyelilerin 
istihdamının 
sağlanması 
konusunda atılan 
adımları çok olumlu 
karşıladıklarını ifade 
ederken “Gönül 
isterdi ki, pozitif 
etkileri olacak 
uygulama yıllar önce 
yapılsaydı” dedi.

Türkiye genelinde 15 
ve yukarı yaştakiler-
de 2016 yılı Şubat 

ayında işsizlik oranı geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 
10.9 oranında gerçekleşti. 
İşsizlik oranı; erkeklerde 
yüzde 10.1, kadınlarda yüz-
de 12.7 oranında kaydedil-
di. Tarım dışı işsizlik oranı 
yüzde 12.8, işsiz sayısı       
3 milyon 224 bin kişi oldu. 
Genç nüfusta işsizlik oranı 
yüzde 18.6 seviyesinde 
gerçekleşti.

2016 yılı Şubat ayında 
istihdam edilenlerin yüzde 
18.4’ü tarım, yüzde 19.9’u 
sanayi, yüzde 6.7’si inşaat 
ve yüzde 55’i hizmetler 
sektöründe çalışmaya 
başladı.

İşsizlik 
% 10.9

ŞUBAT 2015-2016 Toplam 
15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016
Nüfus (Bin kişi) 57.545 58.433
İşgücü (Bin kişi) 28.803 29.680
İstihdam (Bin kişi) 25.576 26.456
        Tarım 4.783 4.876
        Tarım dışı 20.794 21.580
İşsiz (Bin kişi) 3.226 3.224
İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.742 28.753
İşgücüne katılma oranı (%) 50,1 50,8
İstihdam oranı (%) 44,4 45,3
İşsizlik oranı (%) 11,2 10,9
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13,2 12,7
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 54,6 55,6
İstihdam oranı (%) 48,4 49,4
İşsizlik oranı (%) 11,4 11,1
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13,2 12,8
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 20,0 18,6

ŞUBAT 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.024 2.785 1.689 9.920 18.419
Kadın 1.252 2.091 75 4.620 8.037
Toplam 5.276 4.876 1.764 14.540 26.456

ŞUBAT 2015-2016 Toplam 
15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016
Nüfus (Bin kişi) 57.545 58.433
İşgücü (Bin kişi) 28.803 29.680
İstihdam (Bin kişi) 25.576 26.456
        Tarım 4.783 4.876
        Tarım dışı 20.794 21.580
İşsiz (Bin kişi) 3.226 3.224
İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.742 28.753
İşgücüne katılma oranı (%) 50,1 50,8
İstihdam oranı (%) 44,4 45,3
İşsizlik oranı (%) 11,2 10,9
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13,2 12,7
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 54,6 55,6
İstihdam oranı (%) 48,4 49,4
İşsizlik oranı (%) 11,4 11,1
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13,2 12,8
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 20,0 18,6

ŞUBAT 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.024 2.785 1.689 9.920 18.419
Kadın 1.252 2.091 75 4.620 8.037
Toplam 5.276 4.876 1.764 14.540 26.456

MEVSIM ETKILERINDEN ARINDIRILMAMIŞ TEMEL IŞGÜCÜ GÖSTERGELERI

ISTIHDAMIN GELIŞIMI (BIN KIŞI)



30

HABER

MAYIS 2016

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, iş güvencesi 
ve işe iade davaları 

konusundaki son gelişmeler 
hakkında sanayicileri bilgi-
lendirmek üzere bir seminer 
düzenledi.

EBSO Endüstri İlişkileri 
Çalışma Grubu tarafından 
düzenlenen Yargıtay 9. Hu-
kuk Dairesi Onursal Başka-
nı Osman Güven Çankaya, 
Karşıyaka 2. İş Mahkemesi 
Hakimi Uğur Erçetin, DEÜ 
Hukuk Fakültesi Öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezgi 
Öktem Songu ile Av. Dr. 
Çiğdem Çiçekçi Ercan; 
işe iade davası şartları ve 
süreler, işe iade davalarında 
geçerli nedenler, sonuçlar 
ve arabuluculuk konuların-
da katılımcılara bilgi verdi.

DEMIRKALKAN: 
ÇÖZÜM BULUYORUZ
Toplantının açılış 

konuşmasını yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Endüstri İlişkileri Çalışma 
Grubu Başkanı Ateş İlyas 
Demirkalkan, “Odamız, 
üyelerinin sorunlarına 
çözüm bulma ve hızla 
değişen mevzuat hakkında 
bilgilendirmede bulunmak 
amacıyla çalışmalarını sür-
dürmektedir. Bu kapsamda, 
konunun uzmanlarının ka-
tılımları ile düzenlediğimiz 
etkinliklere, özellikle önem 
vermekteyiz” dedi.

Endüstri İlişkileri Ça-
lışma Grubu’nun 2016 yılı 
etkinliklerini tüm Oda üye-
lerinin görüş ve önerileriyle 
planlamaya çalıştıklarını 
belirten Demirkalkan, “Bu-

gün son uygulamalarla iş 
güvencesi ve işe iade dava-
larını konuşacağız. Çünkü 
işe iade davaları kapsamları 
itibariyle hem işveren hem 
de işçi açısından özellik arz 
ettikleri gibi sonuçları açı-
sından da iki taraflı etkiye 
sahip” diye konuştu.

MEVZUAT DEĞIŞEBILIR
Türkiye’de 2003 yılında 

uygulanmaya başlanan iş 
güvencesini etkileyecek 
kanun tasarısı üzerinde ça-
lışılmaya devam edildiğini 
hatırlatan panel yöneticisi 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
Onursal Başkanı Osman 
Güven Çankaya, “Bir 
süredir iş mahkemeleri ve 
arabuluculuk yasasını etki-
leyecek düzenlemeler yapı-
lıyor. Ancak şu anda hayata 
geçirilmiş bir uygulama 
yok. Mevcut düzen değiş-
tiği takdirde iş güvencesi, 
işe iade davaları ve itilaflar 
değişebilir. Ancak bugün 

mevcut yasal uygulamalar 
ile işe iade davası şartları, 
süreleri, işe iade dava-
larında geçerli nedenler, 
sonuçlar ve arabuluculuk 
konularında uygulamaları 
gözden geçireceğiz” dedi. 

İş güvencesinden fay-
dalanmak için çalışanların 
hakları hakkında bilgi veren 
Karşıyaka 2. İş Mahkemesi 
Hakimi Uğur Erçetin,  işçi-
nin İş Kanunu kapsamında 
çalışması gerektiğini, 6 
aylık kıdeminin bulunması-
nı ve belirsiz süreli iş akdi 
ile çalışması gerektiğini 
söyledi. 

İşe iade davası açmak 
için işçinin, işyerinin ona 
fesih bildirimi yaptığı tarih-
ten ileriye bir aylık süresi 
bulunduğuna dikkat çeken 
Erçetin, “İşyerinden 31 
Ocak günü fesih bildirimi 
alan işçinin 28 Şubat’a 
kadar dava açma hakkı var. 
Bu nedenle hak düşürücü 
süreler hakkında çalışan-

ların çok dikkatli olması 
gerekiyor. İşyeri tarafından 
haklı fesih yapıldığı takdir-
de yazılı bildirim olması 
kesinlikle gerekiyor. Eğer 
yazılı bildirim yoksa fesih 
geçersiz sayılıyor.” dedi. 

HAKLI FESIH VE 
GEÇERLI FESIH 
NEDENLERI
İşyerinde haklı fesih ve 

geçerli fesih konularının 
işe iade davalarında önem 
arz ettiğini ifade eden DEÜ 
Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezgi 
Öktem Songu, geçerli fesih 
yapıldığında davalarda 
işe iade edilme kararının 
hakiminin inisiyatifinde 
olduğuna dikkat çekti. 

Songu, işverenin haklı 
fesih yapması için geçerli 
nedenleri şu şekilde sırala-
dı: “İşçinin işe devamsızlık-
ta bulunması, sürekli rapor 
alması, işvereni yanılt-
ması, bir aylık maaşından 

İş güvencesi ve işe iade 
davalarında yeni düzenlemeler
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fazla zarar vermesi, mesai 
saatleri içinde işverenden 
izin almadan mesaiyi terk 
etmesi,  arkadaşlarını işve-
rene karşı kışkırtması, işini 
eksik ve hatalı yapması, 
uzun telefon görüşmeleri 
ve internet sörfü, işyerinde 
teknolojik değişim ve ye-
niden yapılanma sonucu o 
çalışana ihtiyaç kalmaması, 
genel ekonomik durgunluk 
ve pazar kaybı.”

Mahkeme sürecinde 
gerçekçi olmayan perfor-
mans değerlendirmelerine 
itibar edilmediğini anlatan 
Yrd. Doç. Dr. Songu, “Per-
formansta herşey ayrıntı-
larıyla gözden geçirilmeli, 
çalışan önce ihtar edilmeli, 
taraflar düzeltme için çaba 
göstermeli. Esas olan iş ve 
çalışma sistemini ayakta 
tutmaktır. Fesih son başvu-
rulacak yöntemdir. Fesih 
aşamasına kadar işverenin 
işi devam ettirmek için al-
dığı önlemlere dikkat edilir. 
Yargıtay son çare ilişkisini 
dikkate alır” diye konuştu.

Karşıyaka 2. İş Mah-
kemesi Hakimi Erçetin 
ile DEÜ Hukuk Fakültesi 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Sezgi Öktem Songu, 
toplantıda ayrıca şu bilgileri 
de paylaştı:

“İşveren tarafından 
iş sözleşmesinin derhal 
feshedilebilmesi için İş 
Yasası’nda öngörülen 
nedenlerden en az birisi-
nin gerçekleşmiş olması 
koşulu bulunmaktadır. İş 
Yasası’nda belirtilen fesih 
nedenlerinden en az birinin 
gerçekleşmemiş olması, 
işveren tarafından fesih 
hakkının süresi içinde 
kullanılmamış olması, fesih 
nedeninin ispat edilememe-
si, iş sözleşmesinin feshin-
de iş sözleşmesi veya toplu 

iş sözleşmesinde öngörülen 
usule uyulmamış olması, 
fesih için gösterilen nedenin 
feshi gerektirecek haklı 
neden oluşturmaması gibi 
durumlarda yapılan fesih 
haksız fesih olmaktadır. İş 
sözleşmesinin haksız biçim-
de bildirimsiz olarak feshi 
durumunda fesih işlemi hiç 
yapılmamış kabul edilme-
mekte, sadece bu durumda 
bu fesih işlemine bildirimli 
fesih hükümleri uygulan-
ması gerekmektedir.”

ARABULUCULUKTAN 
YARARLANIN
Dr. Av. Çiğdem Çiçekçi 

Ercan da, Arabuluculuk 

Daire Başkanlığı’nın istatis-
tiklerine göre, başvuruların 
yüzde 71’inin işçi ve işve-
ren uyuşmazlıklarına ilişkin 
olduğunu, 1349 uyuşmazlık 
başvurusundan 1004’ünün 
bir gün, 156 tanesinin ise 
bir günden kısa sürdüğünü 
bildirirken, işçi ve işve-
ren arasındaki ihtilafların 
çözüme kavuşturulmasında 
arabuluculuk yönteminden 
yararlanılmasını önerdi.

5521 sayılı İş Mahke-
meleri Kanunu yerine İş 
Mahkemelerinin kuruluş, 
görev ve yargılama usulleri-
ni yeniden düzenleyen yeni 
Kanun tasarısında ve 4857 
sayılı İş Kanunu’nda yapı-
lacak değişiklik sonucunda 
son zamanlarda çok büyük 
yargı yükü teşkil eden iş 
davalarının bazılarında, ara-
buluculuğa başvuru zorunlu 
hale getirilmesi öngörüldü-
ğünü belirten Ercan, “Bu 
kapsamda, bireysel veya 
toplu iş sözleşmesine daya-
nan kıdem ve ihbar tazmi-
natı ile ücret, işçi alacağı ile 
işe iade talebiyle açılacak 
davalarda, dava açılma-
dan önce arabuluculuğa 
başvurmak zorunlu hale 
gelmekte, hatta arabulucuya 
başvurmadan doğrudan 
dava açılması halinde, dava 
şartı eksikliğinden davanın 
reddi öngörülmektedir” 
diye konuştu.

Uğur
Erçetin

Sezgi
Öktem Songu

Çiğdem
Çiçekçi Ercan
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Mahkemelerin fazla iş yüküne ve 
uzun dava süreçlerine, Amerika’nın bazı 
eyaletleri ile İtalya’daki örnekleri gibi, 
bazı uyuşmazlık konularında arabulucuya 
başvuru zorunluluğu getirilerek çözüm 
bulmaya çalışılmaktadır. 5521 sayılı 
İş Mahkemeleri Kanunu yerine İş 
Mahkemelerinin kuruluş, görev ve 
yargılama usullerini yeniden düzenleyen 
yeni Kanun tasarısında ve 4857 sayılı 
İş Kanunu’nda yapılacak değişiklik 
sonucunda, bireysel veya toplu iş 
sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe 
iade talebiyle açılacak davalarda zorunlu 
arabuluculuk sistemi getirilmektedir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na 
ilişkin hükümleri hariç 22.06.2013 
tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu kapsamında arabuluculuk, 
tarafların hukuki uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolu 
olarak kabul edilmiştir. Bu yöntemde, sistematik teknikler 
uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak 
amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini 
anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin 
üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını 
sağlamaya çalışan tarafsız üçüncü kişi olan arabulucu ile 
görüşmeler yürütülmektedir.

Üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda, 
kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli 
konularda taraflar arabulucuya gidebilmektedirler. 
Örneğin işçi işveren uyuşmazlıklarında, maddi ve 
manevi tazminat, borç alacak ilişkisi, sözleşmelerden 
kaynaklanan, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden 
kaynaklanan uyuşmazlıklarda, telif haklarından 
kaynaklanan tazminat ve alacak taleplerinde, zarar 
tazmini, hisse devri, ortaklığın feshi, ticari ortaklıktan 
ayrılma, mal rejimi, nafaka, kira alacağı, miras taksimi, 
tahliye vs. gibi konularda arabuluculuk yöntemine 
başvurmak mümkündür.

Arabulucuk Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, 
yürürlük tarihinden bu yana 2 bin 404 uyuşmazlıkta 
arabuluculuk yöntemine başvurulmuştur ve 2291 
tanesinde anlaşma sağlanmıştır. Bunlar içerisinde 

İzmir’in yüzde 10’luk bir payı vardır. 
Yasanın yürürlüğe girmesinden 
itibaren, arabuluculuk yöntemiyle ilgili 
toplumsal farkındalığın arttırılması 
ve uzlaşma kültürünün yaygınlaşması 
sağlanmaya çalışılmaktadır.

Alternatif bir çözüm yöntemi 
olması nedeniyle, taraflar, arabulucuya 
başvurmak, süreci devam ettirmek, 
sonuçlandırmak ve bu süreçten 
vazgeçmek konusunda tamamen 
serbesttir. Bir başka deyişle, serbest 
irade ile başlatılan bu süreci yine 
taraflar kendi isteğiyle sona erdirip 
mahkemeye başvurabilmektedirler.

Ancak yukarıda bahsettiğimiz yeni 
Kanun ve İş Kanunu’nda değişiklik 

yapacak Kanun Tasarısı kapsamında, son zamanlarda çok 
büyük yargı yükü teşkil eden iş davalarının bazılarında, 
arabuluculuğa başvuru zorunlu hale getirilmesi 
öngörülmektedir. Bu kapsamda, bireysel veya toplu iş 
sözleşmesine dayanan kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret 
vs. işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, 
dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu 
hale gelmekte, hatta arabulucuya başvurmadan doğrudan 

Dr. Çiğdem ÇİÇEKÇİ ERCAN 
Avukat - Arabulucu

Yeni kanun tasarısına göre, 
iş mahkemelerinde zorunlu arabuluculuk

Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın istatistiklerine göre, başvuruların yüzde 71’i işçi 
işveren uyuşmazlıklarına ilişkin olup yapılan 1349 işçi-işveren uyuşmazlığı başvurusunun        

1004 tanesi bir gün ve 156 tanesi bir günden kısa sürmüştür.
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dava açılması halinde, dava şartı eksikliğinden davanın 
reddi öngörülmektedir.

Henüz tasarı halinde olan Kanun gereği, başvuru, 
karşı tarafın bulunduğu yerdeki veya işin yapıldığı 
yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılacaktır. Arabuluculuk 
Daire Başkanlığı görev yapmak isteyen arabulucuları 
listeler halinde adalet komisyonlarına bildirecek ve 
taraflar bu listelerden arabulucuyu belirleyebilecektir. 
Tarafların herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşamamaları 
halinde, görevlendirme arabuluculuk bürosu tarafından 
yapılacaktır.

Arabulucunun görevlendirilmesinden itibaren 
başvurunun sonuçlandırılması için 3 haftalık süre 
öngörülmüştür, zorunlu hallerde en fazla bir hafta 
uzatılabilecektir. Müzakereler sonucunda arabulucu 
huzurunda anlaşılamaması halinde, son tutanağın 
düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş 
mahkemesine dava açılabilecektir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın istatistiklerine 
göre, başvuruların yüzde 71’i işçi işveren 
uyuşmazlıklarına ilişkin olup yapılan 1349 işçi-işveren 
uyuşmazlığı başvurusunun 1004 tanesi bir gün ve 156 
tanesi bir günden kısa sürmüştür.

Alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuğun faydaları 
arasında, yargılama sürecinin kısaltılması yanında, daha 
az masraflı olması da belirtilebilir. Kanun tasarısına 
göre, Tarafların arabulucu huzurunda anlaşmaları 
halinde, arabuluculuk ücreti, üzerinde anlaşılan miktara 
göre Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen 
oranlarda aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde 
karşılanır. Tarafların arabulucu huzurunda anlaşamaması 

halinde ise, arabuluculuk görüşmelerinin ilk 2 saatlik 
bölümü Hazine’den karşılanacaktır.

Tasarının getirdiği zorunluluk nedeniyle 
arabuluculuğun iradiliğinin ortadan kaldırıldığı, işçilere 
arabuluculuk ücreti gibi ek bir külfet getirildiği yönünde 
eleştiriler yapılmıştır. Ancak sözkonusu tasarıda, 
sadece sürece başvuruda bir zorunluluğun getirildiğini, 
başlayan süreci sürdürmenin ve sonlandırmanın 
tarafların ihtiyarında olduğunu görmekteyiz. Kaldı ki, 
Anayasa Mahkemesi daha önce 6325 sayılı Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun bazı 
hükümlerinin iptali istemli başvuru neticesinde verdiği 
2012/94 Esas sayılı kararında, alternatif uyuşmazlık 
çözüm yollarına başvuru zorunluluğunun, bu yollar sırf 
kişilerin hak aramalarını imkânsız hale getirmek amacıyla 
oluşturulmuş etkisiz ve sonuçsuz yöntemler olmadığı 
sürece hak arama özgürlüğüne aykırı olmadığını karara 
bağlamıştır. 

Ayrıca sürecin tamamlanması için en fazla 4 hafta 
öngörülmesi ve devletin arabulucu ücretlerini belirli bir 
saate kadar karşılaması nedeniyle, anlaşma niyetinde 
olmayanların süreci en başında sonlandırabilecek olması 
ve bunun için ücret ödemeyecek olunması karşısında, 
ek bir külfet ve engelden bahsedilmesi mümkün 
görünmemektedir. 

Alternatif çözüm yolu olarak nitelendirilen 
arabuluculuk yönteminin iş davalarındaki yargı yükünü 
zorunlu hale geldikten sonra ne ölçüde hafifleteceği 
yaşanarak görülecektir ancak olumlu sonuçları nedeniyle, 
ülkemizde uzlaşma kültürünün her alanda yaygınlaşması 
temennimizdir.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) ile 
Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü işbirliğiyle İz-
mirli sanayicilere ÇED yö-
netmelikleri ve uygulamala-
rı semineri gerçekleştirildi. 
Bilgilendirme toplantısına 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü Selahattin Varan 
ile uzmanlar ve sanayi 
kuruluşlarının ilgili bölüm 
yöneticileri katıldı. Uzman-
lar, ÇED Yönetmeliği’ni 
ve Çevre İzin ve Lisans 
Yönetmeliği’ni anlattı. 
ÇED uygunluk raporu veya 
ÇED gerekli değildir kararı 
olmadan yapılan işlerin dur-
durulduğu ve ceza uygulan-
dığı hatırlatılırken, ÇED ile 
ilgili işlemlerin elektronik 
ortamda gerçekleştirildiği 
ve dosyası tam olan işlet-
melere ÇED gerekli değil-
dir raporunun 5 iş gününde 
verildiği bildirildi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erdo-
ğan Çiçekçi, Türkiye’nin 
ilk çevre ihtisas OSB’sini 
İzmir’de kuracaklarını 
bildirdi. Çiçekçi, “Bu 
projeyi önce Çevre Çalış-
ma Grubumuzda gündeme 
getirdik, ardından Meslek 
Komitemizde ve Yöne-
tim Kurulumuzda bütün 

yönleriyle görüşerek karara 
bağladık. Gerçekleşmesi 
için de gerekli çalışmaları 
başlattık” dedi.

AMACIMIZ 
ÇEVREYI KORUMAK
Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürü Selahattin Varan, 
amaçlarının cezalandırmak 
değil çevreyi korumak 
olduğunu söyledi. Varan, 
“2014 yılında 1100 firmayı 
denetledik ve denetlenen 
firmaların yüzde 25’ine 
idari yaptırım uyguladık. 
2015 yılında ise denetlenen 
firma sayısı 4 bin 500’e 
ulaştı, ceza uygulanan firma 
oranı yüzde 5.7’ye indi. Bu-
nun nedeni de iş yerlerinin 
tedbir alması, denetimlerin 
başarıya ulaşması. Amacı-
mız cezalandırmak değil, 
sanayicileri bilgilendirmek, 
daha iyi bir çevreye ulaş-
mak ve çevreyi korumak” 
dedi.

ÇED OLMADAN 
BIR ŞEY YAPILAMAZ
İzmir Çevre ve Şehir-

cilik İl Müdürlüğü ÇED 
Hizmetleri Şube Müdürü 
Işın Özdemir ise, “Çevre 
sorunlarına yol açabilecek 
kurum, kuruluş ve firmalara 
‘Çevresel etki değerlendiril-
mesi gerekli değildir’ kararı 
alınmadan teşvik yapı ve 

kullanım ruhsatı verilemez 
ve proje ihale edilemez. 
ÇED kararı olmadan yapı-
lan her bir iş için idari para 
cezası ve kapatma kararı 
verilebilir” dedi. 

BAŞVURULAR
INTERNETTEN
Çevresel etki yapabi-

lecek yatırımı bulunanla-
rın başvurularını e-ÇED 
portalından yapabileceğini 
söyleyen Özdemir, “Fir-
malar, ÇED kapsamında 
olup olmadıklarını öğren-
mek için başvurularının İl 
Müdürlüğü’nün sitesine 
düşmesi gerekiyor. Bu baş-
vuru düştüğünden itibaren 
yaşanan süreçler ‘ÇED ge-
rekli değildir’ kararı verilen 
firmalar için tümü internet 
ortamında yapılabilir hale 
geldi. Her şeyi tamam ise      

5 günde ‘ÇED gerekli 
değildir’ raporu veriliyor. 
ÇED gerekli kararı verildik-
ten sonraki diğer prosesler 
ve ÇED raporu hazırlama 
sürecine giriliyor” diye 
konuştu. 

En son ÇED yönet-
meliğindeki değişikliğin 
2014 yılında gerçekleştiğini 
söyleyen Özdemir, ÇED 
kapsamındaki projeyi ger-
çekleştirmek isteyen kuru-
luşların, ÇED başvurusunu 
bakanlıkça yetki verilmiş 
kuruluşlara hazırlatmak 
zorunda olduğunu belirtti. 

UYGUNLUK 
YAZISI BIR HAFTADA
İzmir Çevre ve Şehirci-

lik İl Müdürlüğü İzin Daire 
Başkanı Göktürk Bursalı, 
“Firmalara ÇED başvurusu 
yaptıktan sonra en geç 2 
ay içinde uygunluk yazısı 
vermemiz isteniyor. Biz bu 
kadar beklemiyoruz. 

Bir haftada veriliyor. İş 
yerini yerinde görmemiz 
halinde iki haftada veriyo-
ruz. Tek şart kanunda veri-
len şartlara uygun olmanız. 
Raporu aldıktan sonra bir 
yıl içinde geçici faaliyet 
belgesi alabiliyorsunuz” 
diye konuştu.

e-ÇED ile 5 günde rapor
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Aydınlatma, 
Elektrikli Ürünler 

ve Işıklı Reklam Meslek 
Komitesi, aydınlatmada 
son yılların gözdesi LED’li 
armatürlerde verimlilik de-
ğerlerinin önemine dikkat 
çekti.

İzmir Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü ta-
rafından Verimlilik Haftası 
kapsamında düzenlenen 
Aydınlatmada LED Tek-
nolojisi seminerine, EBSO 
47. Grup Aydınlatma, 
Elektrikli Ürünler ve Işıklı 
Reklam Sanayi Meslek 
Komitesi damgasını vurdu. 
Yaşar Üniversitesi’nde 
kamu kurumları, üniversi-
teler, belediyeler, meslek 
odaları, organize sanayi 
bölgeleri ve sektör temsil-
cilerinin katılımıyla gerçek-
leştirilen seminerde ağırlığı 
EBSO üyeleri oluşturdu.

EBSO Meclis Üyesi 
Hüseyin Turhan da yaptığı 
konuşmada, aydınlatma ar-
matürlerindeki lümen/watt 
oranı ile trafolardaki Cosλ 
değerinin armatürlerdeki 

etkileri hakkında katılım-
cıları bilgilendirdi. Turhan, 
doğru enerji verimliliğinin 
doğru komponent kullanımı 
ve doğru tasarımla müm-
kün olduğu mesajını verdi.

ÖNEMLI VERILER
LED’li aydınlatma 

ürünleri; geleneksel ışık 
kaynaklarına göre daha az 
enerji tüketimi, uzun ömür, 
yönlendirme ile yüksek 

ışık kullanımı, yüksek ışık 
kalitesi, düşük ışık gücü 
azalma oranı ve homojen 
aydınlatma nedeniyle tercih 
ediliyor. 

Cosλ değeri ise elektrik 
tesislerinin enerji kalitesini 
ve performansını belirleyen 
önemli bir parametre olarak 
karşımıza çıkıyor. Elektrik 
tesisleri için Cosλ değeri-
nin 0.95 ve üzeri olması 
isteniyor. Bu değerden 

düşük olan tüm cihazlarda 
elektriksel olarak ciddi 
kayıplar ve reel ışık üreti-
minde azalma yaşanırken, 
reaktif güç kompanzasyonu 
yapılması zorunlu hale 
geliyor. 

Optik olarak ışığa 
dönüşmeyen bu kayıp, son 
kullanıcıya şebekeden en-
düktif rekatif güç çekilme-
sinden dolayı, para cezası 
olarak yansıyor.

LED aydınlatmada verimlilik 
değerlerine dikkat
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Dağıtım şirketlerinden elektrik satın 
alan tüm aboneler (sanayi, ticarî ve mesken 
aboneleri) için elektrik faturalarında aktif 
tüketim bedeli dışında kalen 5 kalem alacağın 
iadesi mevcut Yargıtay uygulamasına göre 
şimdilik mümkündür. Bu 5 kalem alacak;  
kayıp kaçak bedeli, iletim bedeli, dağıtım 
bedeli, sayaç okuma bedeli ve perakende 
hizmet bedeli kalemlerinden oluşmaktadır. 
İadesi talep edilecek tutar için zamanaşımı 
10 yıldır. Yani dava açtığınız tarihten 
itibaren geriye yönelik 10 yıl içinde ödenmiş 
olan söz konusu 5 kalem alacak için iade 
talebi mümkündür. Konut abonelerinin 
parasal sınırı dikkate alarak tüketici hakem 
heyetine veya tüketici Mahkemesine, 
sanayi ve ticari abonelerin içinse Asliye 
Ticaret Mahkemesine başvurarak iade talep etmesi 
mümkündür. Bu iade taleplerine faiz ise dağıtım şirketine 
ihtar çekilerek iadesi istenen parasal tutarın belirtilmesi 
kaydıyla ihtarın tebliğ tarihinden veya alacağın dava ile 
talep edilmesi halinde dava konusu tutara dava tarihinden 
itibaren işletilmektedir.

Yukarıda belirttiğimizin dayanağını ise herhangi 
bir yasal düzenleme değil, Mahkeme kararları 
oluşturmaktadır. Konuyla ilgili Mahkeme 
kararlarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 
3. Hukuk Dairesinin artık istikrar kazanmış 
uygulamasında yer verilen Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nun 21/05/2014 gün, 2013/7-
2454 Esas- 2014/679 Karar sayılı kararında 
belirtilen şudur; 

“Elektrik enerjisinin nakli esnasında 
meydana gelen kayıp ile kaçak kullanılan 
elektrik bedellerinin abonelerden tahsili 
yoluna gitmenin, hukuk devleti ve adalet 
düşünceleri ile bağdaşmayacağı; öte 
yandan, nihai tüketici olan abonenin; 
kayıp-kaçak bedeli gibi dağıtım şirketi 
tarafından faturalara yansıtılan; dağıtım 
bedeli, perakende satış hizmeti bedeli ve 
iletim bedelinin hangi miktarda olduğunu 
apaçık denetleyebilmesi ve hangi 
hizmetin karşılığında ne bedel ödediğini 
bilmesi, eş söyleyişle şeffaf bir hukuk 
devletinin vazgeçilmez unsurları olduğu, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 
kanunun verdiği genel ve soyut yetkiye 
dayanarak çıkarılan yönetmelik, kurul 

kararları ve tebliğlerinin de, Elektrik Piyasası Kanununun 
temel amaçları ve ilkelerinden olan, şeffaflık ve düşük 
maliyetli enerji temini unsurlarını taşıdığının kabulünün 
mümkün olmadığı, gerekçeleriyle; elektrik enerjisini 
kaçak kullanmayan abonelerden kayıp-kaçak bedeli 
alınamayacağı, diğer bir ifadeyle kayıp-kaçak bedelinin 
faturalara yansıtılamayacağına”  karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Yargıtay’ın bu ihtilaflara bakan 3. 
Hukuk Dairesinin günümüze kadar süregelen 

içtihatlarında istikrarlı olarak aşağıdaki 
şekilde karar verilmektedir;

“Elektrik dağıtım şirketlerinin EPDK 
kurul kararları ve tebliğleri çerçevesinde, 
elektrik kullanan abonelerin faturalarına 
yansıtarak aldıkları, kayıp-kaçak, 
perakende satış hizmeti, iletim sistemi 

kullanım ve dağıtım bedellerinin elektrik 
enerjisi kullananlara (sanayi, ticarî ve mesken 

abonelerine) aktif tüketim bedeli dışında ek bir 
mali yük ve külfet getirmektedir. Anayasamızın 73. 

maddesi gereğince; vergi, resim, harç ve benzeri malî 
yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya 
kaldırılacağı düzenlenmiştir. Nitekim, elektrik faturalarına 
yansıtılan %2 TRT payının da kanunla getirildiği ve 
kanunun verdiği açık ve şeffaf yetkiye dayanarak 
tahsil edilmektedir. Elektrik Piyasası Kanunun temel 
ilkeleri çerçevesinde amaçlanan hususun; 1 kw elektrik 

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

Elektrik faturalarında haksız tahsil 
olunan bedellerin iadesi

Elektrik faturalarında abonelere geçmişteki 10 yıl boyunca yansıtılan kayıp kaçak 
bedeli, iletim bedeli, dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli ve perakende hizmet bedeli 

kalemlerinden ibaret tutarların dava yoluyla iadesi mümkündür.

 
İadesi ge-

reken tutarların 
karşılanması için 

yasa değişikliği ve/
veya elektriğe zam 

yakında kaçınıl-
maz olacaktır.
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enerjisinin kullanıcılara ulaşıncaya 
kadar ki maliyet ve kâr payı olup; 
aksine, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumuna sınırsız bir fiyatlandırma 
ve tarife unsuru belirleme yetkisi ve 
görevi verilmemiştir. EPDK kurul 
kararları ve tebliğleri gereğince alınan; 
kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende 
satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve 
dağıtım bedellerinin; vergi, resim, harç ve 
benzeri malî yükümlülüklerin kanunla konulacağı, 
değiştirileceği veya kaldırılacağı, ayrıca Elektrik Piyasası 
Kanunun düşük maliyetli enerji temini ve şeffaf bir 
elektrik enerjisi piyasası oluşturulması ilkelerine uygun 
düşmemektedir. Öyle ise, mahkemece; bilirkişiden 
rapor alınarak, kayıp-kaçak, iletim dağıtım bedeli, 
sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmeti bedeli gibi 
bedellerin, tespit edilen elektrik bedeline dahil edilip 
edilmediğinin saptanması, eğer dahil edilmiş ise, bu 
bedellerin çıkartılmak sureti iadesine karar verilmesi 
gerekmektedir.”

Yargı kararında belirtildiği üzere faturalara yansıtılan 
yüzde 2 oranında TRT payının iadesi şu an için mümkün 
değildir. Zira Yargıtay TRT payı alınmasının dayanağı 
kanun hükmü olduğu için, bu payın tahsilini hukuka 
uygun bulmaktadır. Bundan hareketle şu ani için iadesi 
mümkün olan 5 kalem bedelin tahsilinin açık bir kanun 
hükmüne dayandırılması mümkündür. Bu durumda 
kanunun verdiği açık ve şeffaf yetkiye dayanarak tahsil 
olunan bedellerin iadesi mümkün olmayacaktır. 

Ayrıca belirtmek isteriz ki Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu, 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6051 sayılı 
Kurul kararının a bendi ile bu kararın eki, 1 ve 2 nolu ekli 
tarife tablolarının onaylanmasına karar vermiştir. Bu karar 
ile 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan Ulusal 
tarifelerde değişikliğe gidilmiştir. Böylelikle;

01.01.2016 tarihi öncesindeki 
faturalarda;

1- Dağıtım Sistemi Kullanım 
Bedelleri, Dağıtım Bedeli, İletim 
Bedeli, Sayaç Okuma bedeli gibi ayrı 
kalemler halinde alınmakta iken bu 

tarihten itibaren “Dağıtım Bedeli” adı 
altında tek bir kalem olarak alınmaya 

başlanılmıştır.
2- Aktif Enerji Bedelleri, Perakende Enerji 

Bedeli ve Perakende Satış Hizmet Bedeli gibi 
ayrı kalemler halinde alınmakta iken bu tarihten itibaren 
“Aktif Enerji Bedeli” adı altında tek bir kalem olarak 
alınmaya başlanılmıştır.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak elektrik 
enerji tarifeleri içerisinde yer alan maliyet kalemleri 
kaldırılmış ve ayrıntılı tarife iki kaleme düşürülmüştür. 
Şeffaflık kuralına aykırı bir şekilde, hangi maliyet için ne 
kadar bedel ödendiğinin gizlenmesine yönelik bu genel 
düzenleyici işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması 
için çeşitli meslek kuruluşlarınca davalar açılmış olup, 
Danıştay 13. Dairesi’nde görülmektedir. Elbette ki yapılan 
bu mevzuat değişikliği ile 01.01.2016 tarihinden sonraki 
dönemde tanzim olunan faturalara dayalı olarak söz 
konusu 5 kalem alacağı tespit etmek ve iadesini talep 
etmek oldukça zorlaşmıştır. Ancak düzenleme çok yeni 
olduğu için şu an için Yargıtay nezdinde bu düzenlemeden 
sonraki iade taleplerine ilişkin temyiz incelemesi 
aşamasında bir dava dosyası bulunmamaktadır.

Şu anki mevcut yasal düzenlemeler karşısında 
aboneler lehine karar vermekte olan Yargıtay 
uygulamasının,  yapılması mümkün bir kanun değişikliği 
ile terine dönmesi mümkün olduğundan,  abonelerin en 
azından korunması gereken kazanılmış hak kazanabilmek 
için geçmiş 10 yılda hukuka aykırı olarak tahsil 
olunmuş bedellerin iadesi için dava açmalarında fayda 
bulunmaktadır. 

Dağıtım şirketle-
rinin Mahkeme kararla-

rıyla iade etmek zorunda 
kaldığı ve kalacağı tutar-
ların yüksekliği karşısında 

yasal düzenlemelerle 
engel çıkarılması müm-

kündür.
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Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, Ekonomik 
Koordinasyon 

Kurulu’na (EKK) sun-
dukları yeni vergi paketini 
açıkladı. Düzenleme ile 
vergi cezası almış işadam-
larının teşvik destekleri 
kesilmeyecek, damga vergi-
leri büyük ölçüde kaldırı-
lacak, yönetim merkezini 
Türkiye’ye taşıyan yaban-
cılara Kurumlar Vergisi 
istisnası sağlanacak. Ağbal, 
teknoloji üretiminde Damga 
Vergisi’ni kaldıracak paket 
için “Yüksek ve orta-yük-
sek teknoloji sınıfındaki 
sanayi ürünlerinin imalatına 
ilişkin kağıtlarda Damga 
Vergisi istisnası gelecek. 
Endüstri 4.0 diyoruz, bilgi 
toplumu diyoruz, vergi 
kanunlarında 4.0 olması la-
zım. Sanayi 4.0 varsa vergi 
4.0 da olmalı” dedi. Ağbal, 
Türkiye’deki mükellef hiz-
metlerini geliştirecek yasa 
tasarısının EKK’da diğer 
bakanlarla görüşüldüğünü 
de söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal’ın 
açıklamalarına göre, yeni 
vergi tasarısındaki temel 
konulardaki yenilikler 
şöyle:

FAIZSIZ FINANSA 
DÜZENLEME
Finans kurumları arasın-

da haksız rekabet yaratan 
farklı vergi uygulamaları 
kalkacak. Katılım bankaları 
aynı şekilde vergiye tabi 
olacak. Faizsiz finans ürün-
lerindeki ilave vergi yükü 
kalkacak. Faizsiz finans 
kurumları da kredi teminin-
de aynı şartlara tabi olacak. 
Vergi beyannameleri ve 
SGK bildirgeleri birleşecek.

DAMGA VERGISI 
KOLAYLIĞI
Sözleşmelerde tutara 

bağlı olarak Damga Vergisi 
alınıyor. Bu sözleşme kaç 
nüsha düzenlenirse her 
nüshadan ayrı ayrı vergi 
alınıyor. 4 nüshaysa 4 defa 
vergi ödeniyor. Artık tek 
nüshadan Damga Vergisi 

alınacak. Sözleşme tutarı ar-
tırılırsa tekrar alınmayacak.

YATIRIMCININ 
YÜKÜ KALKIYOR
Kamu yatırımların-

da müteahhitler Damga 
Vergisi sorunu yaşıyordu. 
Kamu ihalesi iptal edilse 
de ödenen Damga Vergisi 
iade edilmiyordu. Artık bu 
vergi iade edilecek. Sabit 
kıymet yatırımlarının imar 
ve inşası ile teknik müşa-
virlik hizmetlerine ilişkin 
kağıtlarda Damga Vergisi 
kaldırılıyor.

ÜRÜN TESTI IÇIN 
VERGI INDIRIMI
Türkiye’den yurtdışına 

verilecek ürün test ve ser-
tifikasyonu, veri işleme ile 
analiz faaliyetlerinde yüzde 
50 Kurumlar Vergisi matrah 
indirimi yapılacak. Hizmet 
ticareti yapan şirketin gelir-
lerinin yüzde 85 ve fazlası 
yurt dışına verilen hizmetler-
den oluşursa, çalışana Gelir 
Vergisi istisnası gelecek.

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, vergide yeni 
dönemin sinyalini 
verdi. Ağbal, yeni 
vergi paketinde 
yüksek ve orta 
teknoloji sınıfındaki 
sanayi ürünlerinin 
imalatına ilişkin 
kağıtlarda 
damga vergisi 
alınmamasının 
da yer alacağını 
belirterek, “Sanayi 
4.0 varsa vergi 
kanunlarının da 4.0 
olması lazım” dedi.

Vergide de
 4.0 

dönemi
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2BES’te 
toplu para 
almayana 
vergi indirimi

3Sözleşmelerde 
DamgaVergisi 
bir kez 
alınacak4Merkezini 

Türkiye’ye 
taşıyana Kurumlar 
Vergisi istisnası

1Vergi cezası 
almış olanların 
teşvikleri 
kesilmeyecek

YÖNETIM MERKEZI 
DESTEĞI GELIYOR
Vergi kanunlarına ilk 

defa uluslararası yatırım-
ların ‘bölgesel yönetim 
merkezi’ kavramı giriyor. 
Türkiye’nin yabancı yatı-
rımların yönetim merkezi 
olması için uygun koşul 
sağlanıyor. Bu merkezlerin 
kuruluşunda Kurumlar Ver-
gisi alınmayacak. Burada 
çalışanlar için de düzenle-
me yapılacak.

VERGI CEZALISINA 
TEŞVIK IMKANI
Vergi kanunlarına 

aykırı fiil ya da eylemde 
bulunanlar idari para ya da 
hapse çarptırıldıysa teşvik 

alamıyordu. Mükellef riskte 
yatırımdan kaçınıyordu. 
Şimdi teşvik almaları sağla-
nacak. 10 bin liralık fatura 
sorunu nedeniyle KOSGEB 
desteği alamayan yatırımcı, 
teşvikten mahrum olmaya-
cak.

BES’TE KALANA 
VERGI TEŞVIKI
Bireysel emeklilik 

sistemi veya hayat sigorta-
larında belirli bir süre sis-
temde kaldıktan sonra toplu 
ödeme almak yerine aylık 
maaş sistemine dönenlere 

vergisel teşvik getirilecek. 
Bireysel emeklilik sistemin-
de kalmak için öngörülen 
sürelere gelindi. Kişilerin 
paralarını almak yerine 
sistemde kalmaya devam 
etmesi için onların lehine 
iyileştirme yapılacak.
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkan Yar-

dımcısı Ender Yorgancılar,  
sigorta sektöründe kazan 
kazan modelini hayata ge-
çirmek için titizlikle çalış-
tıklarını söyledi. Sektörün 
çağın gereği teknolojik ye-
nilikleri uyumu konusunda 
büyük yol aldıklarını kay-
deden Yorgancılar, “Dünya 
gelişmelerini sürekli takip 
ederek, insan kaynağının 
eğitim modelini, içeriğini 
de sürekli güncelleyerek 
sektörümüzü geleceği 
hazırlamalıyız” dedi. 

23 Mayıs - 1 Haziran 
tarihleri arasında kutlanan 
Sigorta Haftası, Sigortacılık 
Eğitim Merkezi (SEGEM) 
tarafından düzenlenen 5. 
Ulusal Sigorta Sempoz-
yumu ile başladı. TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve SEGEM 
Yönetim Komitesi Üyesi 
Ender Yorgancılar, sigorta 
bilincinin artırılması ama-
cıyla her yıl sigorta haftası 
etkinlikleri kapsamında bir 

dizi etkinlik gerçekleştiril-
diğini hatırlatarak, kamu, 
özel sektör işbirliği ile ortak 
akılla yola çıkılan sektörde 
tüm bileşenlerin biraraya 
gelerek Türkiye ve dün-
yaya örnek kurumsal yapı 
oluşturduklarını söyledi. 
Sigortacılık haftasını kutla-
yan Yorgancılar, Geçtiğimiz 
ay TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile birlikte 
lansmanı yapılan ve TOBB 
Sigorta Acenteleri İcra 

Komitesi tarafından hazır-
lanan “Sigorta Acenteleri 
Dünya Uygulamaları ve 
2023 Vizyonunu Belirleme 
Çalışması”nın sağladığı 
veriler hakkında bilgi verdi. 

Ender Yorgancılar, “Va-
tandaşlarımızın orta vadede 
en fazla satın almayı düşün-
dükleri iki ürünün sağlık 
sigortası ve BES olduğunu 
gördük. Özellikle hayat 
sigortasında büyük bir ge-
lişme potansiyeline sahibiz. 

Yine bu çalışmada seçilmiş 
ülkelerdeki acentelik söz-
leşmeleri ile acente sigorta 
şirketi ilişkisi inceledik. Bu 
kapsamda ülkemiz mevzu-
atı ve mevcut uygulamalar 
dikkate alınarak, bir acen-
telik sözleşmesi örneğini 
hazırladık ve acentelerimiz-
le, sigorta şirketlerimizle 
paylaştık. Sigorta Acente-
leri Yönetmeliği uyarınca 
mevcut sözleşmelerin 16 
Temmuz’a kadar, yeni mev-

Dördüncü sanayi devrimi olarak 
adlandırılan yeni dönemin Sigorta 
Sektöründe de dönüşümü zorunlu 
kıldığını vurgulayan Yorgancılar, 
SEGEM’in bu yeni dönemi planlayacak 
kapasite ve imkanlara sahip olduğunu 
kaydetti. Yorgancılar, “Dördüncü sanayi 
devrimi olarak adlandırılan bu süreç 
eski sanayi devrimlerinden çok farklı 
olacak. Etkileri daha büyük olacak ve 
hızlı bir şekilde tüm insanlara ulaşacak. 
Sanayi 4.0; üretimin çevreye etkisini, 
istihdam ve eğitim politikalarını 
değiştirecek. Yeni iş modelleri oluşacak. 

Kitlesel üretimler, kişiye özel bir şekilde 
gerçekleştirilecek. Yeni sanayi devrimi 
ile üretim süreçlerinde yaşanabilecek 
risklerin sigortalanması konusu daha 
da önem kazanacak, kişiye özel ürünler, 
kişiye özel sigorta ihtiyacını ortaya 
çıkaracak. Sigortacılık sektörü, eğitimli, 
kalifiye ve yetkin sigorta acenteleri ile 
sigorta eksperlerine ihtiyaç duyacak. 
Sektörümüze kalifiye, yetkin ve 
profesyonel iş gücü kazandırılması 
konusunda lider konumda olmalıdır. 
SEGEM bunu başarabilecek kapasiteye 
ve imkanlara sahiptir” dedi. 

Sanayi 4.0, olmazsa olmazımız

Sigorta sektörü 
“geleceğine” odaklandı
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zuat hükümlerine uygun 
hale getirilmesi gerekiyor.  
Sigorta şirketlerimizden 
ricam, acentelerinizle 
yapacağınız yeni sözleş-
melerinizde, kazan kazan 
ilkesine dayanan ve tüm 
tarafların haklarını koru-
yan bu çalışmayı referans 
alması. Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
da vurguladığı gibi, sigorta 
şirketi acenteden, acente 
sigorta şirketinden daha 
mutlu olamaz. Olsa bile bu 
mutluluk kalıcı olmaz. O 
yüzden ne kadar çok ortak 
çıkara odaklanırsak, hem 
biz, hem müşteri uzun vade 
de o kadar kazançlı çıkar” 
diye konuştu. 

ÇAĞIN GEREKLERINE 
UYUM SAĞLAMALI
Oto kaza branşı dışında-

ki sigorta eksperlerinin bek-
lentisi olan ücret tarifesinin 
de bir an önce hazırlanarak 
uygulamaya geçmesinin 
önemine değinen Yorgan-
cılar,   gelişen teknoloji-
nin otomotiv sektöründe 
kendini hissettirdiğini ve 
şoförsüz otomobillerin 
trafikte görülmeye başlama 
tarihinin hızla yaklaştığını 
belirterek şu bilgileri verdi:

“Teknoloji hızla gelişi-
yor. Google’ın 48 şoförsüz 
arabası yollarda 3 milyon 
km yapmış. 11 kazaya ka-
rışmış, hiç birinde kusurlu 
değil. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız açıkladı. Yerli 
araba 2018 yılında yollara 
çıkacak. 15-20 yıl sonra, 
kullanacağımız araçlarda 
kaza riski sıfıra yaklaşa-
cak. Yaparsa da tamir için, 
kaporta ustasına değil bilgi-
sayar mühendisine, motor-
cuya değil elektrik mü-
hendisine götüreceğiz.  O 
yüzden sektörü bu geleceğe 
hazırlamamız gerekiyor. 

Zira, 2015 yılında hayat 
dışı branşta sektörümüz 
yaklaşık 27 milyar TL prim 
üretmiş, bunun 13 milyar 
TL’si Trafik ve Kasko. Yani 
sektörümüzün neredeyse 
yarısı trafik ve kasko sigor-
tasından oluşuyor. Levhaya 
kayıtlı 1300 eksperin 726’sı 
bu sigortaların ekspertizini 
yapmış, yani yarısından 

fazlası. Acentelerin toplam 
prim üretiminin yüzde 
65’ini bu sigortalar oluş-
turmakta. Peki, gelecekte 
araçlar kaza yapmayacaksa, 
bu sigortalara ihtiyaç kala-
cak mı?  Sigorta şirketle-
rimiz, üretiminin yarısını 
kaybederse, acente, eksper 
bu branşlarda çalışamazsa 
ne olacak. İşte hem sektörü, 

hem sektördeki insan 
kaynağının geleceğini buna 
göre planlamamız gereki-
yor. Dünya gelişmelerini 
sürekli takip ederek, insan 
kaynağının eğitim modeli-
ni, içeriğini de sürekli gün-
cellememiz ve planlamamız 
lazım. Bunu da hep birlikte 
yapmalı, gerekli aksiyonları 
almalı, adımları atmalıyız.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
1995 yılında TS ISO 9002 
Kalite Yönetim Sistemini 
benimseyerek başladığı 
mükemmellik yolculuğuna 
başarıyla devam ediyor.  
EBSO’nun TS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi, Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından 
belgelendirildi. EBSO, İzmir ’deki 
Oda ve Borsalar içinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Belgesi’ni alan ilk 
kurum oldu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, TSE’nin 
gönderdiği İş Sağlığı ve Güvenliği 
belgesini bu konudaki yönetim 
temsilcisi İnsan Kaynakları Kalite 
Müdürü Bülent Ügretici ile İnsan 
Kaynakları Şefi Nurhan Yalçınkaya’ya 
teslim etti.

Hatırlanacağı gibi EBSO, 2011 yılında 
TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi ve TS ISO/IEC 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
belgelerini de almıştı. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası, TS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi 
öncesinde kapsamlı bir eğitim, 
uygulama ve denetim süreci yaşadı. 
Kurum içindeki çalışma ortamı 
sistemin gereklerine uygun olarak 
yapılandırılırken, mesleki risklere 
karşı sağlık taramalarından geçirilen 
personel de eğitimlerde edindiği 

bilgileri deprem, yangın ve iş kazası 
tatbikatlarıyla pekiştirdi. TSE’nin 
belge öncesi denetimi de hatasız 
tamamlandı.

ZORUNLULUK DEĞIL YAŞAM BIÇIMI
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Çiçekçi, iş sağlığı ve 
güvenliğinde temel amacın risk 
oluşturan unsurları önceden 
belirleyerek gereken önlemlerin 
alınmasını sağlarken, çalışanların 
sağlıklı ve güvenli bir ortamda iş 
kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
da korunması olduğunu ifade etti. 
Erdoğan Çiçekçi, “EBSO’da çalışma 
koşullarının iyileştirilmesine çok önem 
veriyor, iş sağlığı ve iş güvenliği için 
alınması gereken tüm tedbirleri alıyor 
ve bunlara uyulması için ciddi çaba 
gösteriyoruz. İSG’yi bir yaşam biçimi 
gibi düşünmek gerekiyor” dedi.

EBSO, iş sağlığı ve 
güvenliğinde de lider
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO), ülke-
mizin 4’üncü Sanayi 

Devrimi’ni ıskalamaması 
için Ege Üniversitesi ile 
Eğitim 4.0 hamlesi başlatı-
yor. EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Üniversite Sanayi İşbirli-
ği Koordinasyon Kurulu 
Başkanı, EBSO Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçü-
oğlu, Ege Üniversitesi (EÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz, EÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Süheyla Atalay ile EÜ 
Bilgisayar, Elektrik- Elekt-
ronik, Makine Mühendisliği 
Bölüm Başkanları ve öğre-
tim üyeleri, Sanayi 4.0 top-
lantısında bir araya geldi. 
Toplantı sonunda sanayide 
akıllı üretim, akıllı onarım 
ve akıllı bakım konusunda 
pilot uygulama başlatma 
kararı alındı. Pilot uygu-
lama kapsamında EÜ’nün 
makine, elektrik- elektronik 
ve bilgisayar bölümü, ma-
kinelerin bakım ve onarım 
süreçlerini dijitalleştiren 

yazılım geliştirecek.
EÜ Mühendislik Fakül-

tesi Dekanlığı Kemal Şahin 
Toplantı Salonu’nda öğ-
retim üyelerine hitap eden 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Sanayi 4.0 uygulamalarının, 
yakın geçmişte bilimkur-
gudan ibaret olarak görülen 
teknolojik gelişmeleri 
gerçeğe döndürdüğüne dik-
kat çekti. Yorgancılar, “Bu 
gelişmeler doğrultusunda 
beden gücüne dayalı olarak 
işleyen geleneksel fabrika 
modelleri terk edilmekte, 
robotlara ve makinelere 
dayalı olarak işleyen akıllı 
fabrikalar yaygınlaşmakta. 
İlk 3 devrimi yakalaya-
mayan Türkiye’nin 4’ncü 
Sanayi Devrimi’ni ıskalama 
şansı yok. Küresel rekabet 
gücümüzü arttırmanın yolu, 
Sanayi 4.0’dan, Sanayi 
4.0’ın yolu ise Eğitim 
4.0’dan geçiyor” dedi.

TÜRKIYE’YE 
ÖRNEK OLACAK
Sanayi 4.0’ü yaka-

lamak ve başarılı olmak 
için Eğitim 4.0 uygulan-
ması konusunu gündeme 
getirdiklerini kaydeden 
Yorgancılar, “Akıllı makine 
olmadan, Sanayi 4.0 olmaz. 
Sanayide iş kayıplarımı-
za baktığımızda makine 
bakımları ile ilgili sıkıntı-

ların ön planda yer aldığını 
görüyoruz. Sanayi 4.0’da 
makine bakım sistemleri 
her şeyin başında geliyor. 
Akıllı makineler sayesinde 
sanayide iş kayıplarının 
önüne geçerek üretimimizi 
yüzde 40 artırmak müm-
kün” diye konuştu. 

Ender Yorgancılar 
ayrıca, Türkiye’ye örnek 
olacak pilot uygulamanın 
ilk adımının İzmir’de ve 
EÜ ile atmaktan duydukları 
memnuniyeti vurguladı.

Ege Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz ise, EBSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın gündeme 
getirdiği işbirliği imkanının 
üniversite sanayi işbirliğini 
de bir üst noktaya taşıya-
cağını belirterek, “İnsan 
vücudu Sanayi 4.0’ın en 
güzel örneği. Vücudun 
herhangi bir yerindeki ağrı 
nasıl beyne gidiyorsa akıllı 
makineleri de öyle görüyo-
rum. Bu proje Üniversitem 
ve İzmir adına beni çok 
heyecanlandırıyor” dedi.

EBSO’dan Eğitim 4.0 atağı
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ile 
Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu, 
Ege Üniversitesi’nde 
Rektör Prof. 
Dr. Candeğer 
Yılmaz’ın yanısıra 
Bilgisayar, Elektrik-
Elektronik, Makine 
Mühendisliği Bölüm 
Başkanları ve 
öğretim üyeleriyle 
biraraya geldi.
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CDO Turkey heyeti, 
akıllı üretim ve 
CDO’lar kapsa-

mında bilgi alışverişinde 
bulunmak üzere Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’na 
nezaket ziyareti gerçekleş-
tirdi. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu ile biraraya 
gelen heyette, CDO Turkey 
İcra Kurulu Başkanı Bülent 
Kutlu, Smart Manufacturing 
Turkey İcra Kurulu Başkanı 
ve CDO Turkey İcra Kurulu 
Üyesi Mehmet Demir ve 
CDO Turkey İzmir üye-
lerinden Bircan Çiçekdeş, 
Duygu Omak ile Pelin 
Güner yer aldı.

Ziyaret sırasında Sanayi 
4.0 kapsamında EBSO 
tarafından gerçekleştirilen 
çalışmalar hakkında bilgi 

alışverişinde bulunuldu. 
Akıllı Üretimde Dijital 
Dönüşüm Liderlerinin 
(CDO) önemi üzerine vurgu 
yapıldı.

DOĞRU STRATEJI
Dünya trendlerindeki 

gelişmeye bağlı olarak 
Türkiye’deki kurumsal 

şirketler dijitalleşme de 
önemli adımlar atıyorlar. 
Buna karşılık CDO (Chief 
Digital Officer) atamalarını 
yapmadıkları ve CDO’ya 
bağlı ekipleri oluşturmadık-
ları için dijital pazarlama 
projeleri çoğunlukla başarı-
sızlıkla sonuçlanıyor.

2014 yılı Aralık ayında 

TÜBİYAD Finans ve Bi-
lişim Yöneticileri Derneği 
üyelerinin destek ve katkıla-
rıyla kurulan CDO Turkey, 
dijitalleşme yolunda şirket 
üst düzey yöneticilerinin 
şirketlerin sürdürülebilir ve 
doğru dijital stratejilerine 
oluşturulmasına öncülük et-
meleri gerektiğine inanıyor.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, enerjiden 
yeraltı kaynaklarına 

kadar geniş bir hizmet yel-
pazesi bulunan Jeofizik Mü-
hendisleri Odası ile sektörel 
bilgi alışverişini arttırıcı 
etkinliklere imza atacak.

Jeofizik Mühendisleri 
Odası İzmir Şube Başkanı 
Sinancan Öziçer ile Yöne-
tim Kurulu üyeleri, Ege Böl-
gesi Sanayi Odası’nı ziyaret 
ederek Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi ile biraraya geldi. 
Jeofizik mühendisliğinin 
pekçok sektör için büyük 
önem taşıdığını belirten 
Çiçekçi, statik projelerinin 
başarıyla hayata geçirilmesi 
için araç, laboratuvar ve ölç-
me konusundaki hassasiyete 

dikkat çekti. Erdoğan Çi-
çekçi, kendisinin de Yüksek 
Fizik Mühendisi olduğunu 
hatırlatırken, “EBSO olarak 
Jeofizik Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi ile birlikte 
bilgi alışverişini arttırıcı 
etkinlikler gerçekleştirece-
ğiz. Sanayiciler ve jeofizik 
mühendisleri için ortak 
zemin oluşturan konularda 

işbirliğine her zaman hazı-
rız” dedi.

Jeofizik Mühendisleri 
Odası İzmir Şube Başkanı 
Öziçer de, deprem bilincinin 
artmasıyla birlikte zemin 
etüdlerinin önem kazandı-
ğını vurguladı. Jeofizik mü-
hendislerinin çalışmalarında 
ağırlıklı olarak elektronik 
ve bilgisayar teknolojisi-

ni kullandığını hatırlatan 
Sinancan Öziçer, meslekte 
ilerleme kaydedildiğini 
anlattı. Öziçer, “Amacımız, 
multidisipliner çalışma ve 
ortak projelerle sorunları 
çözmektir. Hizmet yelpa-
zemiz geniş. Bize ihtiyaç 
duyulan her alanda meslek 
mensuplarımız göreve ha-
zır” diye konuştu.

CDO Turkey heyetinden EBSO’ya ziyaret

Jeofizik mühendisleri işbirliği için geldi
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) ve 
Oda üyesi firmalar, 

55 milyon nüfusu, 800 
milyar dolar yıllık gayri safi 
yurt içi hasılası (GSYİH)  
ve 260 milyar dolar ihracatı 
ile Çinli e-ticaret şirket-
lerinin merkezi Zhejiang 
eyaletinin ‘dünyanın süper-
marketi’ olarak adlandırılan 
Yiwu şehrinde düzenlenen 
ticaret fuarına katıldı. 
50 bin metrekare alanda 
yaklaşık 2 bin uluslararası 
standın açıldığı ve 100 
farklı ülkeden 200 bine 
yakın profesyonelin ziyaret 
ettiği fuarda Türkiye’den 
tek katılım organizasyonu-
nu gerçekleştiren EBSO, 
11-13 Mayıs günleri ara-
sındaki fuar boyunca İzmir 
ve Ege’yi tanıttı. EBSO 
üyesi sanayiciler de, gerek 
kentilerine tahsis edilen 
standlar gerekse EBSO’nun 
şemsiye standında hediyelik 
eşyadan kuyum sektörüne, 
kimyadan dental ürünlere 
ve gıdaya kadar çeşitli 
ürünlerini sergileyerek 
ticari bağlantı yapma fırsatı 
için çaba gösterdi. 

Ayrıca, EBIC-EGE 
projesi kapsamında Çin’de 
yer alan proje ortaklarıy-

la görüşülerek onlar da 
projeye co-organizer olarak 
tanımlandı.

Çin Uluslararası Ticaret 
Odası, Çin Genel Ticaret 
Odası, Çin Lojistik ve Satın 
Alma Federasyonu işbirli-
ği, Zheijang Eyaleti Halk 
Hükümeti desteğiyle Çin 
Halk Cumhuriyeti Tica-
ret Bakanlığı Dış Ticaret 
Geliştirme Ofisi, Zheijang 
Eyaleti Ticaret Departmanı 
ve Çin Uluslararası Tica-
reti Destekleme Konseyi 
tarafından organize edilen 
fuarda sergilenen ana ürün 
grupları; ithal ev eşyaları, 
ithal yiyecek & içecek, ithal 
el sanatları ve süs eşyaları, 
ithal giyim ve aksesuarlar, 
sınırötesi e-ticaret hizmeti 
sağlayıcıları ve uluslararası 
ticaret hizmet sağlayıcıları 
oldu.

FIRSAT BÜYÜK
EBSO’nun katıldığı 

Yiwu İthal Ürünler Fu-
arı, Çin’e sadece ithalat 
gözüyle değil aynı za-
manda ihracat potansiyeli 
taşıyan bir ülke gözüyle 
de bakılması gerçeğini bir 
kez daha ortaya koydu. 
Çinli yerel kurum yetkili-
leri, Çin’de iş yapan ticari 

aracılar ve Türkiye’nin 
Şanghay Ticaret Ataşesi ile 
yapılan görüşmelerin ortak 
noktasını, 1 milyar 400 
milyon nüfuslu Çin’in sahip 
olduğu coğrafi ve ekono-
mik büyüklük ile devasa 
bir ticari iç pazar özelliği 
taşıması oluşturdu. Çin 
ile Türkiye arasındaki dış 
ticaret verilerine bakıldığın-
da, 2015 yılında yaklaşık 
25 milyar dolarlık ithalata 
karşılık sadece 2 milyar 
500 milyon dolar civarında 
ithalat gerçekleştirildiği an-
laşılıyor. Özellikle kaliteli 
gıda (kuru meyve, & sebze, 
vb.), tekstil, deri ürünleri-
nin Çin’de rağbet görme 
şansının çok yüksek olduğu 
değerlendiriliyor. Çin’deki 

Çin’in ‘dünyanın 
süpermarketi’ ola-
rak adlandırılan 
Yiwu kentindeki 
ithal ürünler fuarına 
Türkiye’den tek katı-
lım EBSO tarafından 
gerçekleştirilirken, 
İzmirli sanayiciler 
hediyelik eşyadan 
kuyum sektörüne, 
kimyadan dental 
ürünlere ve gıdaya 
kadar çeşitli ürün-
lerini sergileyerek 
ticari bağlantı yap-
ma fırsatı için çaba 
gösterdi.

Çin’e ilk ticaret seferi EBSO’dan
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tüketim potansiyeli ve yerel 
halkın Batı ürünlerine artan 
ilgisi, Türk ürünlerinin de 
pazardaki şansını arttırıyor.

UZAKLIK ENGEL DEĞIL
EBSO ile Yiwu İthal 

Ürünler Fuarı’na katılan-
lar Türkiye’nin Şanghay 
Başkonsolosluğu’nu da 
ziyaret ederek Ticaret 
Ataşesi Aykut Aymelek ile 
de görüştü. Çin’in Türki-
ye ile coğrafi uzaklığının 
engel olarak görülmemesi 
gerektiğini belirten Ayme-
lek, Avrupa’da düzenle-
nen uluslararası sektörel 
fuarların hemen hepsinin 
Çin’de düzenlendiğini 
haber verdi ve özellikle 
Türk firmalarının daha fazla 
ilgi göstermesini önerdi. 
Aymelek, Çin’in gözardı 
edilemeyecek boyutta bir 
ekonomiye sahip olduğuna 
dikkat çekerken, “Türk 
firmalarının Çin pazarında 
yer almasının yolu fuarlara 
katılmaktan geçiyor. Pazara 
olan uyum sorunu ve riskler 
de yerel Çinli partnerlerle 
aşılabilir. Vize sorununun 
çözümü için Eylül ayında 
Çin’de düzenlenecek G-20 
zirvesi bir fırsattır. Bu 
zirvede Cumhurbaşkanımız 
ile Çin Devlet Başkanı ara-
sındaki görüşmede konunun 
ele alınmasını bekliyoruz. 
Başkonsolosluk ve Ata-
şelik olarak firmalarımıza 
her türlü desteği vermeye 
hazırız” dedi.

YIWU: REFORM VE 
DIŞA AÇILMA 
BAŞARISI
30 yıl önce yani Çin’de 

reform ve dışa açılma 
siyasetinin uygulandığı ilk 
yıllarda Yiwu, Zhejiang 
eyaletinin ortasında yoksul 
bir tarım ilçesiydi. Nüfusu 
kalabalık olan Yiwu’nun 

kaynakları yetersizdi. 
Ekonomik gelişme seviye-
si düşük ve halkın yaşam 
koşulları geriydi. Reform 
ve dışa açılma uygulamaları 
sayesinde Yiwu, 20 yıl için-
de yoksulluktan kurtularak 
gündelik eşyaların dünyaca 
tanınmış “başkenti” oldu. 
Kentte kişi başına düşen 
yıllık gelir 25, köylerde kişi 
başına düşen nakit yıllık 
gelir de 10 bin 255 yuana 
ulaştı.

1982 yılında kurulan 
Yiwu Küçük Emtialar Şehri 
ise 5.5 milyon metrekarelik 
bir alanda 75 bin dükkanı 
barındırıyor. Günde 210 bin 
ziyaretçinin geldiği Yiwu 
Küçük Emtialar Şehrinde; 
570 bin konteyner 219 
ülkeye ihracat gerçekleşti-
riyor. Ayrıca, şehir 3 binden 
fazla yabancı ülke firma-
larının temsilciliklerini 
barındırıyor.

2016’da dünya ekonomisindeki büyümenin önemli 
unsurlarından birinin Çin olacağını kaydeden EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 13-16 
Mayıs tarihlerindeki fuara Türkiye’den tek katılım orga-
nizasyonunu EBSO’nun gerçekleştirdiğini belirterek, 
fuar ile ilgili temasların Ocak ayında Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 
dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinin oluşturduğu 
G20’nin iş dünyasındaki yansıması Business 20 (B20) 
açılışı için Çin’e yaptıkları ziyarette başladığını kaydetti. 

Bu ziyarette e-ticarette Türkiye ile Çin arasın-
da işbirliğini üst noktaya taşıyacak, İzmir ve Ege 
Bölgesi’ne önemli fırsat yaratacak işbirliği anlaşmasına 
imza attıklarını hatırlatan Yorgancılar, “Çin temasları-
mızda yaptığımız bir dizi görüşmede Türkiye ile Çin 
Halk Cumhuriyeti arasında e-ticaretin geliştirilmesi ve 
e-İpek Yolu’nun hayata geçirilmesi amacıyla Türkiye 
ile Çin arasında ortak e-ticaret bölgeleri kurulması 
konusunda görüş alışverişinde bulunarak EBSO ile 
Zhejiang CCPIT arasında işbirliği anlaşması imza-
lamıştık. O görüşme ve imzanın somut sonuçları 
açısından ilk adım, Yiwu kentinde düzenlenen İthal 
Ürünler Fuarı’na katılım için aldığımız özel davet oldu” 
diye konuştu.

Yorgancılar: Sonuç olumlu 
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis 
Başkan Vekili 

Hakkı Attaroğlu, açılış ve 
başkanlık sunuşlarında, 
öncelikle 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutlamak 
istediğini söyleyerek, Ulu 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve dava arkadaşları 
başta olmak üzere, 
milletimize bağımsızlığını 
kazandırma yolunda 
eşsiz bir çaba harcayan 
atalarımızı şükranla ve 
saygıyla andıklarını 
belirtti. 23 Nisan’ın, 
toprak bağımsızlığımızı 
yeniden tesis etmenin 
çok daha ötesinde bir 
anlam taşıdığını, 23 Nisan 
1920’de TBMM’nin 

açılmasının, yüzyıllar 
boyunca monarşi altında 
yönetilmiş bir milletin 
artık kendi kendini 
yönetebilmesi ve 
demokrasinin tesis edilmesi 
yönünde atılmış ilk adım 
olduğunu vurguladı.

Günümüzde yaşanan 
ve terörün kanlı yüzünü 
sonuna kadar görmemize 
sebep olan olayların, 96 
yıl önce milletimizin 
demokrasiye kavuşması 
yönünde verilen 
mücadelenin önemini, daha 
açık bir biçimde ortaya 
koyduğunu, TBMM’deki 
her bir milletvekilinden, 
milletin vekili olduğunu 
unutmadan, o günlerdeki 
mücadele örneğini feyz 
alıp, atalarımızın en büyük 

mirası olan ülkemize ve 
demokrasimize sonuna 
kadar sahip çıkmalarını 
beklediklerini dile getirdi.

Attaroğlu, Emniyet 
Teşkilatının kuruluşunun 
171. yılının kutlandığını, 
toplumumuzun emniyeti 
için canını ortaya koyarak 
mücadele eden, emniyet 
mensuplarımızın, bu 
anlamlı günlerini bir kez 
daha kutlayarak, hain 
pusularda, çatışmalarda 
şehit verdiğimiz güvenlik 
güçlerimize Allah’tan 
rahmet, acılı ailelerine ve 
ülkemize başsağlığı diledi.

AB SÜRECI 
TIKANMASIN
Hakkı Attaroğlu, 

yaz mevsimini giderek 

Attaroğlu’ndan 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis Baş-
kan Vekili Hakkı 
Attaroğlu, politik 
ve ekonomik gün-
demin sıcaklığının 
artmaya devam 
ettiğini belirtirken, 
AB ile ilişkilerle 
Ortadoğu’ya yönelik 
atılan adımların ana 
maddeler olduğunu 
söyledi. Dünyada 
yükseliş eğilimine 
giren hammadde 
fiyatlarının üretim 
maliyetlerini de ar-
tırdığına dikkat çe-
ken Attaroğlu, iflas 
ertelemeye de yeni 
düzenleme istedi.
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daha çok hissetmeye 
başladığımız şu günlerde, 
ekonomik ve politik 
gündemimizin de 
sıcaklığının artmaya devam 
ettiğini, ekonomimizde 
reform hareketlerinin seyri 
ile AB ilişkilerimiz ve 
Ortadoğu’ya yönelik atılan 
adımların gündemimizin 
ana maddelerini 
oluşturduğunu söyledi. 
Geçtiğimiz günlerde, AB 
Parlamentosu tarafından, 
son yılların en sert 
raporlarından biri olarak 
nitelendirilen Türkiye 
raporunun oy birliğiyle 
kabul edildiğini, raporda; 
yargı bağımsızlığı, 
insan hakları, basın 
özgürlüğü, yolsuzluk 
ve Kürt sorunuyla ilgili 
politikalarımızda çok sert 
eleştirilere yer verildiğini, 
Hükümet tarafından 
rapor büyük tepkiyle 
karşılanarak iade edilmesi 
kararı alındığını, bununla 
birlikte; ülkemizde 
Avrupa’ya vize serbestisi 
beklentisi oluşturan mülteci 
kabul anlaşmasının, 
Türkiye’nin AB üyelik 
sürecinden tamamen ayrı 
tutulması gerektiğine 
vurgu yapılmasının da, 
raporda dikkat çeken 
diğer bir ayrıntı olduğunu 
söyledi. Buradan da açık 
bir biçimde anlaşılacağı 
gibi, ülkemizin AB 
üyelik sürecinin aslında 
tıkandığını, ülkemizde 
AB Bakanlığı başta 
olmak üzere, tüm politika 
yapıcılara önemli bir görev 
düştüğünü, AB’ye üyelik 
sürecinin neresindeyiz, 
bu konudaki güncel 
politikamız ne olmalıdır ve 
bu güncel politikaya göre 
nasıl bir strateji izlemeliyiz 
hususlarının saptanması 
gerektiğini belirtti. 

IFLAS ERTELEME 
YENIDEN 
DÜZENLENSIN
Attaroğlu, ekonomiye 

bakıldığında iflas erteleme 
karar sayısının hızla 
arttığını gözlemlediklerini, 
ekonomideki yavaşlama 
sonucu zor duruma düşen 
şirketlerin mahkemelere 
başvurarak iflas erteleme 
kararı aldırdıklarını, bu 
uygulamanın, iyi niyetli 
borçluları kötü niyetli 
alacaklılardan koruma 
amacı güden “yararlı” 
bir uygulama olmasına 
rağmen, bugünlerde 
ekonomik sıkıntıları fırsata 
çevirmek arayışındaki kötü 
niyetli borçluların, yaygın 
ve yanlış kullanımına 
sebep olduğunu vurguladı. 
Alacaklıların, erteleme 
süresi içinde hiçbir yasal 
takip yapamadıklarını, 
mahkemelerin iflas 
erteleme süresini 4 yıla 
kadar uzatabildiğini, bu 
kararı aldıran şirketlerin 
tüm alacaklılarının, 
karar kalkana kadar, tek 
kuruş alamadıklarını, 
devletimizin piyasa 
şartlarını bozan bu sistemin 
tekrar düzenlemesi 
gerektiğini söyledi. 

MALIYETLER ARTIYOR
Dünyada hammadde 

fiyatlarının yükseliş 
eğiliminde olduğunu, 
özellikle demirde 
yılbaşından bugüne kadar 
yaşanan yüzde 40’lık 
yükselişin dikkat çektiğini, 
kısa sürede meydana gelen 
bu kadar yüksek artışın, 
diğer kalemlerde meydana 
gelen artışlar da dikkate 
alındığında inşaat sektörü 
için fiyat istikrarı açısından 
sıkıntı yarattığını ifade etti.

Attaroğlu, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Uzundere’de 
gerçekleştirilen kentsel 
dönüşüm projesinin 
tanıtımı için yapılan 
brifinge inşaat 
sektörü temsilcileri 
olarak katıldıklarını, 
Büyükşehir’in çalışmasını 
çok başarılı bulduğunu, 
diğer yandan İzmir 
tramvay çalışmalarının 
hızla devam etse de 
sistemin nasıl çalışacağını, 
otopark sorununun 
nasıl halledileceğini 
de sorguladıklarını, bu 
bağlamda Büyükşehir 
Belediye Başkanımızı 
önümüzdeki 
meclislerden birine 
davet ederek, kendilerini 
bilgilendirmesini 
isteyebileceklerini söyledi.

Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin İzmir 
Kalkınma Ajansı ile 
birlikte güdümlü proje 
desteği kapsamında 
yürütmekte olduğu İzmir 
Sağlık Teknolojileri 
Geliştirici ve Hızlandırıcısı 
Projesi Binası’nın 
temel atma töreninin 
gerçekleştirildiğini, 
projenin kentimizde 
ve bölgemizde biyotıp 
ve genom alanındaki 
çalışmaları çok daha ileri 
düzeylere taşıyacağını, 
geleceğin mesleği olarak 
adlandırılan bu alanda 
yürütülecek çalışmaların, 
İzmir şehrine önemli 
kazanımlar sağlayacağını 
belirtti. 

EBSO AILESI
1984-1999 yılları 

arasında Odamızda Meclis 
Üyeliği,1987-1993 yılları 
arasında Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapan Mustafa 
Özman’ın vefat ettiğini dile 
getiren Attaroğlu, merhuma 
Allah’tan rahmet ailesine 

ve yakınlarına başsağlığı 
dileyerek, meclisi bir 
dakikalık saygı duruşuna 
davet etti.

Ege Üniversitesi 
İşletme Kulübü tarafından, 
bu yıl ikincisi düzenlenen 
Kristal Yaka İş Ödülleri 
Özel Ödülü’nün, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ender 
Yorgancılar’a verildiğini 
dile getiren Attaroğlu, 
Yorgancılar’ı tebrik etti.

Meclis Üyesi Hasan 
Küçükkurt’un Bortar 
Group olarak Türkiye’nin 
en büyük yemek fabrikası 
açılışını gerçekleştirdiğini 
ifadeyle tebriklerini 
iletti. Attaroğlu, Meclis 
Üyesi Serdar Oran ve 
Genel Sekreter Mustafa 
Kalyoncu’nun KalDer 
Yönetim Kurulu Üyeliğine 
seçildiklerini belirterek, 
kendilerini tebrik etti.

Yönetim Kurulu 
Üyesi Kamil Porsuk’a 
ve Meclis Üyesi Davut 
Yanık’a geçirmiş oldukları 
operasyonlardan dolayı 
geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Meclis Üyesi Yılmaz 
Odabaş’ın kızının da 
bir ameliyat geçirdiğini 
ifadeyle geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

Yönetim Kurulu 
Üyesi Eyüp Sevimli’nin 
babası, Meclis Üyesi 
Mustafa Rebil Dirin’nin 
kayınpederinin vefat 
ettiğini haber veren 
Attaroğlu, merhumlara 
Allah’tan rahmet ailelerine 
ve yakınlarına başsağlığı 
diledi. 

Ali Özinönü’nün 
Meclis Üyeliğinden müstafi 
sayılması nedeniyle yerine 
Greton firmasını temsilen 
Saim Sivri’nin Meclis 
Üyeliğine getirildiğini 
belirterek, Sivri’ye yeni 
görevinde başarılar diledi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkan 

Vekili Erdoğan Çiçekçi, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı, 
TBMM’nin açılışının 96. 
yılını, Polis teşkilatımızın 
kuruluşunun 171. yıl 
dönümünü kutlayarak, 
başta Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
vatan toprağı için kuruluş 
mücadelemizde kanını 
döken tüm şehitlerimizi 
şükran ve minnet ile 
andığını söyledi. 

Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nde 22 Nisan 
günü yapılan toplantıda 
izledikleri İzmir Körfez 
Geçişi projesine dair 

tanıtım filmini Meclis 
üyeleri ile paylaşan 
Çiçekçi, görüntülerde yer 
alan hususların seçilmiş 
ve karar kılınmış bir 
proje olmadığını ancak 
Bakanlıkça benimsenen 
bir proje olduğunu, en kısa 
sürede gerçekleşmesini 
ümit ettiklerini söyledi. 

Erdoğan Çiçekçi, 
2015 yılında büyüme ile 
ilgili yüzde 4’lük oranın 
hedeflere yetmeyen bir 
rakam olsa da seçimler, 
terör olayları ve daralan 
ihracat pazarlarımızın 
hakim olduğu 2015 yılında 
bunun küçümsenmesinin 
haksızlık olacağını söyledi. 
Yüzde 4’lük büyümede 
son dönemlerde öne 

çıkan iç tüketimin yine 
ilk sırada yer aldığını ve 
harcama kalemlerinde iç 
tüketimin katkısının 3.7 
puan, yatırımların sadece 
0.9 puan ve net dış ticaretin 
katkısının -0.3 puan 
olduğunu söyledi. 

Özel sektör ve kamu 
yatırımlarının büyümeye 
katkısına bakıldığında, son 
4 yıldır özel sektör yatırım 
payının, kriz yılı hariç 
oldukça düşük seviyede 
olmasına odaklanılması 
gerektiğini belirten Çiçekçi, 
özel sektör yatırımlarının 
bu kadar düştüğü bir 
ortamda, kuşkusuz faizlerin 
indirilmesi konusunun 
gündemdeki sıcaklığı 
koruduğunu, Merkez 

Çiçekçi: Sanayicinin 
konuları çözümlenmeli

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili 
Erdoğan Çiçekçi, 
son 4 yıldır özel 
sektör yatırımlarının 
düşük seviyelerde 
kalmasına 
odaklanılarak 
yapısal reformların 
gerçekleştirilmesini 
isterken, daha 
önce 57 başlıkta 
topladıkları 
konulardan 
sadece 6 tanesinin 
çözülebildiğine 
dikkat çekti. 
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Bankası yeni Başkanının 
göreve gelir gelmez ilk 
toplantıda faizlerde 50 baz 
puan indirime gittiğini, 
bu karar ile bir nebze de 
olsa reel sektörün baskısı 
giderilmeye çalışılsa 
da, beklentilerin altında 
bir indirim söz konusu 
olduğunu, küresel düşük 
faiz döneminin hakim 
olduğu bir süreçte, Merkez 
Bankası’nın bir sonraki 
toplantısında indirim 
kararlılığını devam 
ettireceğine inandığını 
söyledi. 

SANAYICI OLMANIN 
ANLAMI BÜYÜK
Sıcak paradan ziyade 

ülkemize gelmesi için 
gayret sarf ettiğimiz 
doğrudan yabancı 
yatırımlarda da yıllar itibari 
ile benzer bir tablonun 
karşımıza çıktığını, 2015 
yılında artış olsa da, 
hala 2011 yılının çok 
gerisinde olduğumuzu dile 
getiren Çiçekçi, Prof. Dr. 
Yaşar Uysal tarafından 
hazırlanan sanayici 
olmanın ne kadar anlamlı 
olduğu üzerine analizine 
bakıldığında, iç ticaret 
hadleri dikkate alınarak, 
sektörlerin birbirleri 

arasındaki satın alma 
gücünün hesaplandığını, 
1998 baz yılı alınan 
analizde 2015 yılına kadar 
imalat sanayinin, hizmet 
ürünleri karşısındaki 
satın alma gücünün 
yüzde 22 düştüğünü, 
hizmet ürünlerinin sanayi 
karşısında yüzde 22 pahalı 
hale geldiği, 1998’li 
yıllardan bu yana 100 birim 
sanayi ürünü ile 74.5 birim 
hizmet ürünü alınabildiğini 
belirtti.

57 SORUNDAN 
6’SI ÇÖZÜLDÜ
Erdoğan Çiçekçi, 

benzer şekilde imalat 
sanayinin madencilik 
karşısında satın alma 
gücünün yüzde 47.7, 
ulaştırma ve depolama 
karşısında yüzde 23.7, 
toptan perakende ticaret 
karşısında yüzde 22.2, 
gayrimenkul karşısında 
yüzde 56.8 ve tarım 
karşısında yüzde 12.8 
değer kaybettiğini, imalat 
sanayinin en fazla kaybı 
gayrimenkul karşısında, en 
az kaybı da tarım sektörü 
karşısında yaşadığını 
vurguladı. Sanayicinin 
neden bu durumda 
olduğunu iyi irdelemek 

gerektiğini, yıllardır 
yaşanan sıkıntılara çözüm 
üretilmediğini, 2013 yılı 
Mart Meclisinde yaptığı 
konuşmada, ‘sanayici ne 
istiyor?’ diye 57 başlıkta 
sorunları topladıklarını 
ancak gelinen noktada 
aradan geçen süreçte bu 
57 başlıktan sadece 6 
tanesinin çözüme ulaştığını 
gördüklerini söyledi.

Hiç dokunulmayan 
en önemli bölümün 
çalışma hayatı ile ilgili 
maddeler olduğuna işaret 
eden Çiçekçi, kıdem 
tazminatının bugün 
sanayicinin görünmez en 
büyük derdi olduğunu, 
25 yıldır tüm iktidarların 
kıdem tazminatı konusunda 
işveren ile adeta dalga 
geçtiğini, son dönemde 
basında da yer aldığı üzere 
Ekonomi Bakanlığı’nın 
kıdem tazminatı için yarı 
yarıya kıdem tazminatının 
sürelerinin indirilmesi ve 
yüzde 3.5 fonun işverene 
ayrılması ile ilgili daha 
önce Babacan’ın sunduğu 
teklifin aynısını sunduğunu 
söyledi. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın 
kıdem tazminatı ile ilgili; 
‘kıdem tazminatı alamayan 
işçi sayısı alandan onlarca 

kat fazladır. Bu meseleyi 
çözmek istiyoruz’ dediğini, 
sendikalı olanların 
zaten paralarını aldığını, 
sendikalı olmayanların 
haklarının korunmak 
istendiğine göre o 
zaman işçi ve işveren 
sendikalarının anlaşması 
gerektiğini söyledi. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Çiçekçi, 
kıdem tazminatı, asgari 
ücret tarifesi, işçi ve 
işveren mahkemelerinde 
yaşanan sıkıntılar çözüme 
ulaşmadığı sürece 
yabancı ortak bulmanın 
imkansız olduğunu, 
sıkıntılı durumları gören 
Avrupalı yatırımcıların 
ülkemizi tercih etmekten 
vazgeçtiğini söyledi. 
İşçi eğitimlerinin 
özünde 15 yıldır hiçbir 
şey çözülememişken 
işverenin üzerine sürekli 
yük bindirildiğini, 
yönetmeliklere aykırı 
bir durum sezildiğinde 
ciddi maddi cezalar 
uygulandığını, bu kadar 
yükün altında sanayicinin 
ezildiğini ve kâr edemez 
duruma geldiğini anlattı.

İşçi ve işveren 
arasındaki davaların yüzde 
90’ının işçi aleyhine 
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sonuçlandığına işaret 
eden Çiçekçi, sebebinin 
hakimin kararının 
hatalı olmasından değil, 
bilirkişinin aynı raporu 10 
farklı yere vermesinden 
kaynaklandığını, 
dolayısıyla bilirkişilerin 
atanmasında ilgili meslek 
odalarının katkısı olması 
gerektiğini dile getirdi. 

ÇEVRECI OSB
Ambalaj Atıkları 

Yönetmeliği’nin 2004 
yılında çıktığını, yeniden 
düzenlenmesi gereken 
maddelerle ilgili olarak 
Oda olarak defalarca 
girişimlerde bulunduklarını 
ve nihayet 2016 yılında 
ambalaj atıkları ile ilgili 
dört dörtlük bir tasarının 
ellerine ulaştığını dile 
getiren Çiçekçi, maalesef 
ülkemizde “bir çıkaralım 
da sonra nasıl olsa düzelir” 
zihniyeti bulunduğunu 
vurguladı. Erdoğan 
Çiçekçi, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu’nun Türkiye’de 
ilk defa geri dönüşüm 
organize bölge kurulması 
konusundaki kararı 
onayladığını, Bakanlığa 
sunduğunu bildirdi. 

MESLEKI YETERLILIK 
BELGELERI
Mesleki Yeterlilik 

Belgelerinin, tüm 
Türkiye’de Mesleki 
Yeterlilik Kurumu ve 
TÜRKAK tarafından 
yetkilendirilmiş 43 merkez 
tarafından verildiğini, 2006 
yılından bugüne kadar 
yaklaşık 50 bin kişiye 
belgelendirme yapıldığını, 
sadece ilk tebliğ ile 
zorunluluk getirilen 
inşaat, otomotiv, makine 
ve doğalgaz sektöründe 
yaklaşık 1 milyon kişinin 

çalıştığı düşünüldüğünde 
yapılan belgelendirmenin 
çok yetersiz kaldığını 
söyledi. Uygulama ile 
bir işyerinde 16 yıldır 
çalışanın dahi belge almak 
durumunda bırakıldığını, 
‘belge almadığın takdirde 
çalışamazsın’ denildiğini 
dile getiren Çiçekçi, bu 
belge zorunluluğu ile 
Avrupalı olduğumuzu 
ancak çalışanı bilgi ve 
tecrübe olarak ileriye 
taşıyamadığımızı söyledi.

Erdoğan Çiçekçi eğitim 
konusunda ülkemizde 
ciddi sıkıntılar yaşandığını, 
meslek liselerinde, halk 
eğitim merkezlerinde ya da 
birçok kurum ve kuruluşça 
eğitimler verildiğini, 
ancak önemli olanın hiçbir 
mesleği olmayan insanlara 
meslek kazandıracak 
eğitimlerin verilmesi 
olduğunu, okullardaki 
eğitim sisteminde de ciddi 
sıkıntılar yaşandığını, 
Almanya’da meslek 
okullarında 5 milyon, 
üniversitede 1 milyon 
öğrenci eğitim görürken, 
Türkiye’de bu oranın 
tam tersi olduğunu, 

maalesef 15-20 senedir bu 
sistemin düzeltilemeden 
sürdürülmeye çalışıldığını 
belirtti. Meselelere 
bakışımızla, esaslar 
dile getirilmedikçe, 
esasların sorumluluğunun 
kimde olduğu, nasıl 
düzeltilebileceği 
konuşulmadıkça 
Türkiye’de sanayicinin 
hamle yapması, yatırım 
yapması, Sanayi 4.0’a 
geçebilecek bir ruhu 
kendinde bulundurmasının 
çok zor olduğunu 
vurguladı.

Amerika’nın model 
otomobili Tesla’nın 
fotoğrafını Meclis üyeleri 
ile paylaşan Çiçekçi, 
Sanayi 4.0 teknolojisi 
ile üretilen aracın 35 
bin dolara satılacağını, 
dünyanın en güvenli 
otomobillerinden biri 
olduğu iddiasının 
bulunduğunu, inovatif 
yaklaşımın, ileri teknolojili 
üretimin geldiği noktayı 
göstermesi açısından 
önemli bir örnek olduğunu 
ifadeyle sözlerine son 
verdi.

ÇIÇEKÇI KONULARI 
DEĞERLENDIRDI
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Çiçekçi, 
meclis üyesi sanayicilerin 
gündeme getirdiği konuları 
değerlendirdi. Murat 
Kurtalan’ın sözlerine 
ilave edecek bir şey 
bulamadığını, kendilerini 
aydınlattığını, Erdem 
Dinçsoy’un çok önemli 
bir noktaya temas ettiğini, 
damping uygulamasından 
“şirket batsın ben yardım 
ederim” düşüncesinin 
uygulanmasının kabul 
edilemeyeceğini, konuyla 
ilgili gerekli çalışmaları 
yapacaklarını dile getirdi. 

Erdoğan Çiçekçi, 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim 
Sistemini kurduğunu 
ve TSE tarafından 
belgelendirildiğini dile 
getirerek, Yönetim 
Temsilcisi İnsan 
Kaynakları ve Kalite 
Müdürü Bülent Ügretici 
ile İnsan Kaynakları Şefi 
Nurhan Yalçınkaya’ya 
belgeyi teslim etti.

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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Murat Kurtalan
Mesleki 
yeterlilikte belge 
karmaşası 
giderilmeli
EBSO Meclis Üyesi 

Murat Kurtalan, 2009 
senesinden beri mesleki 
yeterlilik konusunda birçok 
görev alarak edindiği 
bilgileri meclis üyeleri ile 
paylaştığını hatırlattı.

Mesleki yeterlilik 
ile ilgili kanun 7 sene 
önce ilk çıktığında ağır 
ve tehlikeli işlerle ilgili 
sorumluluğun Çalışma 
Bakanlığı’nda olduğunu 
ve çalışanların kurslara 
gönderilmesi zorunluluğu 
bulunduğunu, EBSO’nun 
işin içinde eğitim olduğu 
için itiraz etmesi üzerine 
10 gün sonra kanunun 
değiştirilerek, “Kanunun 
yürütülmesinden 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlığı 
sorumludur” şeklinde 
bir ifade eklendiğini, 
akabinde kanunda 9 

defa revize yapıldığını 
ve en son halinin 2013 
yılında yayımlandığını 
belirtti. Ancak, kanun 
gereklerini yerine getiren 
firmaların, çalışanları 
mesai saatlerinde işi 
bıraktırarak kurslara 
gönderdiğini, cumartesi 
ekstra mesai vererek, 
yol paralarını vererek, 
kurs paralarını vererek 
işçilerini belgelendirdiğini, 
bu arada daha önce belge 
alan çalışanların belgesi 
olduğu için daha yüksek 
maaşla iş bularak başka 
firmalara geçtiklerini 
sanayicinin elinde yine 
belgesiz işçilerin kaldığını 
söyledi. Sonrasında 
UMEM konusunun 
çıktığını, TOBB’un 
mesleki eğitim konusunda 
meslek liselerine 
yaklaşık 6-7 milyon 
TL yatırım yaptığını, 
yeni istihdam edilecek 
kişilerin proje kapsamında 
belgelendirildiğini, 
ayrıca İŞKUR’un iş 
başı eğitimi programı 

kapsamında çalışanların 
belgelendirildiğini dile 
getiren Kurtalan, şimdi 
ise alınan belgelerin hiç 
birinin geçerli olmadığı 
söylenerek, yeni bir 
belgelendirme sistemi 
yapılmaya çalışıldığını 
vurguladı.

Murat Kurtalan, yeni 
sisteme göre; önceki 
belgeler geçersiz sayıldığı 
için 48 tane meslek 
grubundaki çalışanlara 
belgelendirme yapılacağını, 
40 meslek grubunda 2016 
Mayıs sonuna kadar, 8 
meslek grubunda 2017 
Mart sonuna kadar 
çalışanların belge almaları 
gerektiğini,  ayrıca her ay 
belgelendirme yapılması 
gereken meslek gruplarına 
ilaveler yapıldığını da 
belirtmek istediğini söyledi. 
Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Çiçekçi’nin de dile 
getirdiği üzere, 16 senedir 
çalışan işçinin kanun 
çıktı diye belge almasının 
sağlandığını, sonrasında 
geçersiz sayılarak UMEM 

kapsamında belge talep 
edildiğini ama bu belgenin 
de artık geçerli olmadığının 
ifade edilerek, çalışanın 
yeniden belge almak 
durumunda bırakıldığını 
söyledi.

Çıkan tebligattaki 
sisteme göre; çalışanın 
cebinden yaklaşık 500 lira 
sınav parası yatıracağını, 3 
tane sınav hakkı olduğunu, 
başarılı olduğu takdirde 
İşsizlik Fonu sigortasından 
parasının şahsi hesabına 
geri iade edileceğini 
söyledi. Sınavları 
geçemeyen çalışanın 
parasını geri alamayacağı 
gibi belge sahibi olamadığı 
için çalıştırıldığı takdirde 
kanunen işverene maddi 
para cezası uygulanacağını, 
işten çıkarılsa işverenin 
tazminat ödenmek 
durumunda kalacağını 
dolayısıyla sanayicilik 
yapmanın hiç kolay 
olmadığını söyledi. 

Murat Kurtalan, 
bilindiği üzere iş başı 
eğimlerde firmadaki işçi 

EBSO Meclisi’nde 
gündem ekonomi
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sayısının yüzde 10’nu 
kadar çalışanın bir yıl 
boyunca istihdam edilerek 
proje sonunda istenirse işe 
alınabildiğini, akabinde 
bir başka proje ile yine 
istihdam sağlanmak 
istenirse bu sefer proje 
kapsamında istihdam 
edilen işçilerin yarısının işe 
alınması gerektiğini, buraya 
kadar her şey normalken, 
proje başladıktan sonra 
bitene kadar geçen süre 
içinde toplam çalışan 
sayısı azaldığı takdirde 
sanayicinin hakkı 
olan yeni programın 
başlatılamadığını, bu 
konuya itiraz ederek 
düzeltilmesini talep 
ettiklerini, çünkü işverenin 
dışında işçinin kendi 
isteğiyle işi bırakmasının 
sanayiciyi bağlayan bir 
durum olmadığını söyledi.

Erdem Dinçsoy
Anti-damping 
uygulamaları 
yeniden 
düzenlenmeli 
EBSO Meclis Üyesi 

Erdem Dinçsoy, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili 
Çiçekçi’nin bahsettiği 

üzere son zamanlarda 
ekonomide sanayinin 
yüzdesel düşümünün çok 
dikkat çekici olduğunu, 
Nisan ayı içinde 
Ekonomi Bakanlığı’na 
yaptığı ziyarette konu 
ile ilgili düşüncelerini 
dile getirdiğini, bu 
görüşlerinden bir tanesinin 
damping yasası ile ilgili 
olduğunu, zira damping 
yasasının özellikle 
elektronik sanayi için son 
derece önem teşkil ettiğini 
söyledi. 

Dinçsoy, Çin ile 
baş etmenin ciddi bir 
konu olduğunu, 3’te 

bir fiyatla Çin’den 
ithal edilen ürünleri 
ülkemizde imal edip 
Çin ile rekabet etmenin 
çok zor olduğunu, bunu 
Ekonomi Bakanlığı’nda 
dile getirdiğinde 
damping uygulaması 
yapılabileceğinden 
bahsedildiğini ama 
damping alabilmek 
için şirketin zararda 
olması gerektiğini, yani 
bir şirketin damping 
alabilmesi için batan bir 
gemiden kurtulur durumda 
olunması gerektiğini 
ki bunun da kabul 
edilemeyeceğini, çünkü 

sadece bir ürün değil, 
birçok ürün ürettiklerini, 
Ekonomi Bakanlığından 
aldıkları cevapla yol 
haritası çizmenin mümkün 
olmadığını söyledi. 

İçinde bulunulan 
durumların çok iyi analiz 
edilmesi gerektiğini dile 
getiren Dinçsoy, Çin 
veya Uzakdoğu’nun 
kendileri için bir felaket 
olabileceğini ama yüksek 
nüfuslu ülkelerin katma 
değeri yüksek mallar 
üreterek ciddi anlamda 
ülkesel gelir sağlayarak, 
refah seviyelerini 
arttırdıklarını, bu konuda 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
olarak anti-damping ve 
damping konularında daha 
dikkat çekici önlemlerin 
ve uyarıların olacağı bir 
çalışma yapılmasının 
uygun olacağını söyledi. 

Dinçsoy, bu ayki EBSO 
Haber sayısının kapağında 
yazı hatasının gözüne 
çarptığını, rotasyon hatası 
iç sayfalarda olsa durumun 
belki telafi edilebileceğini 
ama kapağın önemli 
olduğunu düşündüğü için 
hatanın düzeltilmesini  
talep etti.

Murat
Kurtalan

Erdem
Dinçsoy

EBSO’da             
1984-1999 yılları 
arasında Meclis 
Üyeliği,1987-1993 
yılları arasında 
Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapan 
Mustafa Özman’nın 
vefatının ardından 
meclis toplantısında 
saygı duruşunda 
bulunuldu.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı (EB-
SOV) Kadınlar 

Birliği, dünyaca ünlü caz 
sanatçısı, piyanist ve beste-
ci Kerem Görsev’i öğrenci 
bursları yararına düzenle-
diği konserle Dünya Caz 
Günü’nde sanatseverlerle 
buluşturdu.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Ahmed Adnan 
Saygun Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirilen konserde 
sahne alan Kerem Görsev 
Quarted, birbirinden güzel 
eserler arasından seçilen 13 
parçalık bir repertuar ses-
lendirdi. 1950 ve 1960’ların 
Broadway film müzikleri ve 
Amerika’nın caz standartla-
rından oluşan eserlerinden 
örnekler sergileyen Görsev, 

Four Days, Weekend, Sum-
mer Breeze, Conservation 
With The Bass, I Love May, 
Hand Snd Lips, Dream of 
Saxello, Sir Ali, Be Be Be, 
Mango, Masai Mara, V8 ve 
Flying Notes’in esin kay-
nağı hikayelerini de salonu 
dolduran sanatseverlerle 
paylaştı. Kerem Görsev’in 
piyanoya sihirli dokunuş-
larının yanısıra kontrbasta 
Kağan Yıldız, davulda 
Ferit Odman ve saksafonda 
Engin Recepoğulları da 
performanslarıyla İzmirli 
sanatseverlerden coşkulu 
alkış aldı.

Konserden elde edilen 
gelir, EBSO Vakfı’nın lise 
ve üniversite öğrencilerine 
verdiği burslar hesabına 
aktarıldı.

GELECEĞE DAIR UMUT
EBSO Vakfı Yöne-

tim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Cengiz Kocagil, 
Türkiye’nin zor bir süreçten 
geçtiğini vurgularken, “Bu 
süreçte ruhumuz biraz 

yorulmuş olabilir. Ancak 
umut her zaman vardır. 
Bugünü anlamlı kılan da 
çocuklarımızın geleceğine 
bir tuğla koyarken, ruhu-
muzu iyileştirecek güzel bir 
organizasyona ev sahipliği 

Görsev, Dünya Caz Günü’nde
öğrenciler için çaldı

Kerem
Görsev

İhsan
Özduran
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yapıyor olmamızdır” dedi.
EBSO Vakfı’nın 1997 

yılında kurulduğunu hatır-
latan Kocagil, sanayicilerin 
eşlerinden oluşan Kadınlar 
Birliği’nin de 2005 yılında 
faaliyete başlamasından 
bugüne kadar her biri 
büyük yankı uyandıran 12 
konser gerçekleştirdiğini 
ifade etti. Cengiz Kocagil, 
Almanya’nın 2. Dünya Sa-
vaşı sonrasında kalkınma-
sında en önemli etkenlerden 
birinin restorasyona tiyatro 
binalarından başlanmasını 
örnek gösterirken, şunları 
söyledi:

“Eğitime hizmeti amaç 
edinmiş bir vakıf olarak 
şunu çok iyi biliyoruz ki; 
kültür ve sanat, insanlığın 
karanlığa ve cehalete karşı 
en büyük kalkanıdır. Bu 
farkındalığı en çok batılı ve 
gelişmiş ülkelerin keşfetmiş 
olması bir tesadüf olabi-
lir mi? ‘Zor dönemlerde 
kültür ve sanat etkinlikleri 
gereksizdir’ düşüncesinin 
aksine insanların böylesi 
dönemlerde kültüre ve sa-
nata gereksinimleri vardır. 
Zira, kültür ve sanat ruhun 
şifası, umudun da en büyük 
kaynağıdır.”

Atatürk’ün “Sanat-
sız kalmış milletin hayat 
damarlarından biri kopmuş 
demektir” sözünü hatırlatan 
Kocagil, EBSO Vakfı’nın 
da bu bilinç ve farkındalıkla 
kültür ve sanat faaliyetleri-
nin yaygınlaştırılması için 
durmaksızın çaba gösterdi-
ğini bildirdi. 

IZMIR FARKI
EBSO Vakfı Kadın-

lar Birliği Başkanı İhsan 
Özduran da, 8 bin 500 yıllık 
kültür mirasına sahip, 12 
Lyon kentine ev sahipliği 
yapmış, Victor Hugo’nun 
prensese benzettiği, Os-

manlı döneminin ilk tiyatro 
oyunu ve operetlerinin 
sahnelendiği, Kurtuluş 
Savaşı’nın sona erdiği, Ulu 
Önder Atatürk’ün de “Ben 
İzmirlileri severim, İzmirli-
ler de beni sever” sözleriyle 
onurlandırdığı İzmir’in 
bu büyük onuru taşımanın 
sorumluluğu ve bilincinde 
olduğuna dikkat çekti.

EBSO Vakfı Kadın-
lar Birliği olarak lise ve 
üniversite öğrencilerine 
verilen burslara katkıda 
bulunmak üzere anlamlı bir 
kültür sanat etkinliği daha 
gerçekleştirmenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını kayde-
den Özduran, “Batının en 
doğusu, doğunun en batısı 
İzmirimize ve İzmirliliğe 
çok yakıştığını düşündü-
ğümüz konserimizde ünlü 
caz piyanistimiz Kerem 
Görsev ile birlikte olmaktan 
duyduğumuz memnuniyeti 
belirtmek isterim. Ünlü 
düşünür Eflatun ‘Müzik 
eğlence değil, iyilik ve eği-
tim oluşumunun temelidir’ 
demiş. Ülkemiz ve insanlık 
alemi zor bir dönemeçten 
geçerek acılı günler yaşadı. 
Eğer nokta kadar umudu-
muz varsa ve umutlarımızı 
mayalandırma yolunda 
bilim ve sanatı ön planda 
tutabiliyorsak, aydınlık 
yarınlarımızı hazırlıyoruz 
demektir. Müziğin bütün-
leştirici çatısı altında tüm 

dünyaya ve ülkemize mavi 
gök kubbe ve okyanus-
lar kadar sonsuz iyilik, 
güzellik, barış ve kardeşlik 
diliyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi Başkan Danışmanı 
Muzaffer Tunçağ da, kültür 
ve sanat etkinliklerine 
desteklerinin her zaman 
süreceğini belirtirken, 
Türkiye’nin projelendiri-
len ilk opera binasının da 
İzmir’de inşa edileceği 

müjdesini verdi.
Eğitim ve kültür-sa-

nat için önem taşıyan 
organizasyona destekleri 
dolayısıyla İzmir Büyük-
şehir Belediyesi adına 
başkan danışmanı Muzaf-
fer Tunçağ’a, Türkiye’yi 
yurt dışında da başarıyla 
temsil eden sanatçı Kerem 
Görsev’e ve gecenin sunu-
culuğunu üstlenen Hürri-
yet Gazetesi yazarı Ayçe 
Dikmen’e plaket verildi.

Cengiz
Kocagil

İpek
Özçelik

Muzaffer 
Tunçağ

Ayçe
Dikmen
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı Kadınlar 
Birliği, düzenledik-

leri etkinliklerle ihtiyaç 
sahibi ve başarılı öğrencile-
re kaynak yaratmaya devam 
ediyor.

Öğrenci burslarına 
katkıda bulunmak amacıy-
la Nisan sonunda Kerem 
Görsev Quartet’i İzmirli 
sanatseverlerle buluşturan 
EBSO Vakfı Kadınlar Birli-

ği, bu kez tiyatro oyununda 
kendileri sahneye çıktı. 
EBSOV Kadınlar Birliği 
Tiyatro Topluluğu’nun rol 
aldığı, Cihangir Turantaş’ın 
uyarlayıp yönettiği, yazar 
Barbara Schottenfeld’in 
‘’Psikodrama’’ adlı 
oyunu, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğin-
de İsmet İnönü Sanat 
Merkezi’nde sahnelendi. 
Salonu dolduran sanatse-

Sanayici eşleri öğrenciler için sahnede
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verlerin yaptığı bağışlar, 
EBSO Vakfı’nın burslar 
hesabına aktarıldı.

Sorunlarına çözüm 
arayan kadınlar ve tezini 
yazmak için orada bulu-
nan fakat kendisi de aynı 
sorunları yaşayan psikoloji 
öğrencisinin öyküsünü 
anlatan Psikodrama; bazen 
güldüren, bazen düşündü-
ren ve bazen de hüzünlendi-
ren sahneleriyle izleyenlere 
büyük keyif yaşatırken, 
oyuncular da sergiledikleri 
performansla izleyicilerden 
tam not aldı.

Temelde yatan ana so-
runun kadın-erkek çatışma-
sından öte “insan” olgusu 
üzerinde yoğunlaşması 
gerekliliğini vurgulayan, 
olayları son derece yalın 
bir tavırla anlatan müzikal 
komedide rol alan İhsan 
Özduran, İpek Özçelik, 
Melike Binoğlu, Serap 
Koca, Gamze Gürel, İncila 
Kabadayı, Sevgi Müftü-
oğlu, Gülsün Kabadayı, 
Özlem Elmas, Dilek Şınlak, 
Nalan Yılmaz ve Benal Öz-
bek, kelimelerle çizdikleri 
karakterlerde başarılı bir 
performans ortaya koydu.

Buluştukları terapi 
salonunda hem iç seslerini 
dinleyen hem de terapiye 
katılanların seslerine kulak 
veren kadınların değişmek 
için gösterdikleri gayreti 
işleyen oyunda, kendi arala-
rında cesaretlenmeleri için 
oyunlar oynayıp evlerinde 
de aynı şeyi uygulamaya 
çalışmaları anlatıldı. 

Terapi salonunda 
kendi aralarında yaptıkları 
oyunlardan cesaret alarak 
eşlerinin karşısına çıkıp 
korkmadan, yılmadan, 
istediklerini içlerinden 
geldiği gibi söylemelerinin 
sonucunda hayatlarındaki 
değişim ortaya konuldu.

DESTEĞE TEŞEKKÜR
Ayakta alkışlanan 

oyunun ardından yönetmen 
Cihangir Turantaş’a teşek-
kür plaketi veren EBSO 
Vakfı Başkan Yardımcısı 
Cengiz Kocagil, EBSO 
Vakfı Kadınlar Birliği’nin 
tiyatro başarısından onur 
duyduğunu söyledi. Koca-
gil, “EBSO Vakfı Kadınlar 
Birliği öğrencilere katkı 
sağlamak adına gerçekten 
çok büyük özveriyle güçlü 
bir çalışma ortaya koyuyor. 
Gece, gündüz demeden 
gösterdikleri çaba her türlü 
takdirin üzerindedir. Ken-
dilerine bu amaçla verilen 
destekler katlanarak devam 
etmeli” dedi.

EBSO Vakfı Kadın-
lar Birliği Başkanı İhsan 

Özduran da, kuruluştan bu 
yana geçen 17 yılda öğrenci 
burslarına katkı amacıyla 
düzenledikleri etkinliklere 
işaret etti. Laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kazanım-
larıyla elde ettikleri haklar 
ve sahip oldukları tüm 
değerleri korumak adına 
yüreklerin ve zihinlerin 
sanatın ışığıyla aydınlan-

masını dileyen Özduran, 
“Oyunumuzla kadın olmak 
üzerinde durduk. Tüm 
yaralı yanlarımız ile yüreği-
mizden gelen yaşanmışlık-
larımızı paylaştık. Sanatın 
anlatım gücü ile toplumun 
temelini oluşturan aile birli-
ğinin önemine, kadın-erkek 
eşitsizliğine ve kadına karşı 
şiddete değindik” dedi.
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası, sadece 
ekonomiye odakla-

narak üyelerinin gelişimine, 
İzmir’e yeni yatırımlar 
kazandırılarak kentin 
gelişimine katkı sağlamakla 
kalmıyor, sosyal sorumluluk 
alanında eğitime verdiği 
desteklerle de adından söz 
ettiriyor. Kurduğu vakıf 
aracılığıyla yıllardır lise 
ve üniversite öğrencilerine 
burs veren, onların kişi-
sel gelişimini de seminer 
ve koçluk programlarıyla 
destekleyen EBSO, yardım 
elini bu kez ilköğretim 
okullarına uzatarak İzmir’de 
gelir düzeyi düşük ailelerin 
yaşadığı bölgelerdeki iki 
okulun kütüphanesine kitap 
bağışı yaptı.

Konak’ın Çimentepe 
mahallesindeki Fatih Meh-
met Ortaokulu ile Çiğli’nin 
Uğur Mumcu mahallesin-
deki Tüpraş Mahmut Esat 
Bozkurt Ortaokulu, öğrenci-
lerin veli profilinin gelir dü-
zeyi düşük olması nedeniyle 
yeterli destek alamadıklarını 
belirterek okul kütüpha-
nesine kitap yardımında 
bulunulmasını istedi.

Okulların isteğini de-
ğerlendiren EBSO Yönetim 
Kurulu, okul kütüphanesine 
kaynak teşkil etmek ve ço-
cukların okuma alışkanlığını 
geliştirmek üzere mesleki 
gelişim, çocuk gelişimi ile 
klasiklerden oluşan kitap 
setleri bağışladı. EBSO’nun 
kitap yardımıyla eğitime 
verdiği destekten duydukları 
mutluluğu dile getiren okul 
müdürleri de, öğrencilerin 
okuyarak bilgi düzeylerini 
artırma, düşünce ufkunu ge-
liştirip geniş bir görüş açısı 

sağlayarak geleceğe güvenle 
bakan insanlar olarak yetiş-
melerine, dolayısıyla ülkeye 
faydalı insanlar olmalarına 
katkıda bulunmasından 
dolayı teşekkür etti.

SEÇME ESERLER
İlköğretim öğrencilerini 

doğru kitaplarla okumaya 
teşvik ederek yarınlara 
hazırlamayı amaçlayan 
EBSO’nun bağışladığı 
kitaplar arasında; Anne 
Baba Bu Kitabı Oku, Fatih-
Harbiye, Kesintisiz Öğren-
me, Yaşlı Adam ve Deniz, 
Toprak Ana, Sakın Şaşırma, 
Şeker Portakalı, Çocuk Eği-
timinde 100 Temel Kural, 
Satranç, Mürebbiye, Araba 
Sevdası, Çocuklarla Bera-
ber, Dünyanın Merkezine 
Yolculuk, Dünyanın Ucun-
daki Fener, La Fontaine Ma-
salları, Zabit ve Kumandan 
ile Hasbihal, Anayurt Oteli, 
Sait Faik Abasıyanık Seçme 
Hikayeler, Herşey Beyinde 
Başlar gibi Türk ve dünya 
edebiyatının seçkin örnekle-
ri de bulunuyor.

Çocuklar okusun diye…
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, kuruluşundan 
bu yana sadece eko-

nomi alanında söz sahibi 
olmakla kalmıyor, sürdür-
düğü sosyal aktiviteleriyle 
de göz dolduruyor. EBSO, 
Oda’da görev yapıp emekli 
olmuş çalışanları ile ilgili 
etkinliklerini geleneksel 
boyutta düzenli olarak de-
vam ettiriyor. Türkiye’nin 
ilk ve tek bölge Odası 
olarak kurulan EBSO’dan 
emekli olan personel, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Ça-
lışan ve Emeklileri Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği (EBSODER) 
adı altında örgütlenerek 
yine EBSO bünyesinde 
yeralıyor. Çalışanlarıyla, 
ikinci yaşamlarında da 
birlikteliğini sürdürme-
si, EBSO’nun kurumsal 
kimliğine ayrı bir saygınlık 
kazandırıyor.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Çalışan ve Emekli-
leri Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 
(EBSODER) üyeleri Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın 
ev sahipliğini yaptığı 

geleneksel bahar kaynaş-
ma toplantısında bir araya 
geldiler. EBSO Sanayiciler 
Kulübü’ndeki buluşmada 
Oda’da halen çalışmaya de-
vam eden personelle emek-
liler ve emekli olmadan 
ayrılmış EBSO’lular hem 
geçmişi ve bugünü konuş-
tular hem de EBSODER’in 
yıllık olağan genel kurul 
toplantısını yaptılar. Bahar 
buluşması vesilesiyle 
ayrıca Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda görev yaparken 
veya emekli olduktan sonra 
vefat edenler de EBSO-
DER tarafından lokma dök-
türülerek hayırla anıldılar.

BIRLIKTE GÜÇLÜYÜZ
EBSODER’in Yıllık 

Olağan Genel Kurulu 
sonucunda Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na tekrar Yener 
Özdemir seçilirken, Başkan 
Yardımcılıklarına Özlem 
Balcı ve Zeliha Silleli 
Ünal, sayman üyeliğe Salih 
İrtürk getirildi. Gülşen 
Pehlivan, Sibel Kartelli 
ve Durmuş Kuyumcu da 
Yönetim Kurulu Üyesi 
oldu. Denetim Kurulu 

üyeleri ise Akın Metinoğlu, 
Hasan Tayman ve Serhan 
Büyükkaraca’dan oluştu.

EBSODER Başkanı Ye-
ner Özdemir, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın emeklisi-
ne verdiğini değere vurgu 
yaparak, “Birlikte kocaman 
bir aile olmamıza sağla-
dıkları katkılar dolayısıyla 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Ender 
Yorgancılar ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimize, Genel 
Sekreterimiz Mustafa 

Kalyoncu’ya teşekkür 
ediyoruz. Hem EBSO, hem 
çalışanları ve emeklileri 
ilkleri gerçekleştirerek 
örnek oluyor” dedi.

EBSO çalışan ve emek-
lilerini biraraya getiren 
sosyal aktiviteler gerçek-
leştiren, üyelerini mutlu 
ve acılı günlerinde yalnız 
bırakmayan EBSODER, 
ayrıca kaliteli sağlık hizme-
ti sunabilecek kuruluşlarla 
da anlaşma yapılması için 
çaba gösteriyor.

EBSO’dan emeklisine vefa
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EKONOMIK YAPI
Brezilya, son 

dönemlerde ciddi ekonomik 
sıkıntılar içerisinde 
bulunmasına rağmen, son 
açıklanan veriler itibariyle 
Latin Amerika’nın en 
büyük, dünyanın ise 
7’nci büyük ekonomisi 
konumundadır. Brezilya’nın 
bu ekonomik büyüklüğü, 
Bölgedeki ürün çeşitliliği 
en fazla olan ekonomi ve 
en büyük sanayi merkezi 
olmasına dayanmaktadır.

Ülkenin, tarım ürünleri 
(kahve, soya, şekerkamışı, 
kakao, pirinç, kakao, mısır, 
portakal, pamuk, buğday, 
tütün), canlı hayvan ürünleri 
(et, tavuk eti), ağaç ürünleri 
(kağıt, kağıt hamuru), deri 
ve ayakkabı ile mineral ve 
metal ürünlerinde (demir-
çelik ve alüminyum) küresel 
ölçekte üstünlüğe sahiptir.

Ülkenin temel sanayi 
ürünleri; gemi inşası, 
motorlu araçlar, gelişmiş 
lojistik araçları, arazi 
araçları, metaller ve metal 
eşyalar, oyuncaklar, ev ve 

ofis araçları, mobilya, vb. 
şeklindedir. Ayrıca sektörel 
olarak makine, inşaat, 
havacılık ve uzay, bilişim, 
tıp, medikal, ilaç sanayi 
gelişmiş durumdadır.

Brezilya, bununla 
birlikte yeni bulunan petrol 
rezervleri sayesinde de 
küresel petrol sektörüne 
iddialı bir giriş yapmıştır.

Brezilya bu gelişmiş 
sanayi altyapısını, 1990’lı 
yıllardaki liberalizasyon 
çalışmalarının bir 
sonucu olarak özellikle 

Latin
Amerika’nın 
en büyüğü:
BREZİLYA
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otomotiv sanayi ve altyapı 
modernizasyonuna önem 
vermesine borçludur. 
Özelleştirme hareketlerinin 
ve ülkeye yönelik doğrudan 
yabancı yatırımların 
artırılmasının da, bu 
gelişmişliğin sağlanmasında 
büyük payı olmuştur.

2008 yılındaki global 
krizle birlikte, gelişmekte 
olan ekonomilerin 
önemlerinin artması 
itibariyle Brezilya’nın 
sahip olduğu ekonomik 
gücü daha da dikkat çekici 
hale gelmiştir. Öyle ki; 
Brezilya’nın gelecekte 
küresel ekonomiye yön 
veren ana aktörlerden 
biri olacağı yönünde 
öngörülerde bulunulmuştur.   

Ancak; siyasi 
belirsizlikler, yükselen 
cari açık, yabancı paraya 
bağımlılık ve enflasyon gibi 
faktörler sebebiyle ülke 
ekonomisindeki istikrar 
son yıllarda ciddi biçimde 
bozulmuştur.

TÜRKIYE – BREZILYA 
ILIŞKILERI
Türkiye, gelişmiş 

ekonomik altyapısı, ve 
kendine benzer şekilde 
gelişmekte olan ülkeler 
sınıfında yer alması 
itibariyle, Brezilya’ya her 
zaman önemli bir ticari 
partner yaklaşımı içerisinde 
olmuştur.

Ancak Brezilya’nın 
ithalatta iç piyasayı 
korumaya yönelik yüksek 
gümrük vergisi duvarları 
uygulaması ve ülkedeki 
federatif yapı nedeni ile 
dış ticarete ilişkin hükümet 
düzeyindeki politikanın 
yanı sıra her eyaletin sanayi 
ve tarım altyapısına göre 
değişen farklı öncelikleri 
ve uygulamaları olması, iki 
ülke arasında arzu edilen 

düzeyde bir dış ticaret 
ilişkisinin gelişmesine engel 
olmuştur.

Türkiye-Brezilya 
ekonomik ilişkileri, 
büyük bir potansiyel 
taşımaktadır ve özellikle 
benzer sektörlerde faaliyet 
gösteren firmaların ve 
kurumların işbirliği kültürü 
geliştirmeleri ile bu atıl 
potansiyel değerlendirilmiş 
olacaktır. Söz konusu 
ekonomik işbirliğini 
oluşturmaya yönelik, 
ülkemiz tarafından Brezilya 
ile birlikte Arjantin, 
Paraguay, Uruguay ve 
Venezüella’nın da üye 
oldukları MERCOSUR 
(Güney Ortak Pazarı) ile 
serbest ticaret anlaşması 
müzakereleri devam 
etmektedir.

Türkiye ve Brezilya 
arasında 2015 yılı itibariyle 
toplam dış ticaret hacmi, 
458 milyon dolar ihracat 
ve 1 milyar 792 milyon 
dolar ithalat olmak üzere 
toplam  2 milyar 250 milyon 
dolardır.



62

GÖSTERGE

MAYIS 2016

G-7 ülkelerinin 
temsilcileri 
Japonya’da bir 

görüşme gerçekleştirmiş 
ve küresel büyümenin 
zayıf olduğuna dikkat 
çekmişlerdir. G-7 Merkez 
Bankası Başkanları ve 
Maliye Bakanları ekonomi 
üzerindeki temel risk 
faktörleri olan terörizm, 
mülteci akını ve politik 
çatışmalar konularına 
özellikle dikkat çekmiştir.

Goldman Sachs, 
ABD petrolünün 
ortalama fiyatının, ilk 
çeyrekteki 33.6 dolar 
seviyesinden yılın ikinci 
yarısında 50 Dolar’a 
çıkacağı öngörüsünde 
bulunmuştur. Goldman söz 
konusu öngörüye ilişkin 
olarak, üretim fazlasının 
beklenenden çok daha 
hızlı azalmasını gerekçe 
göstermiştir.

Küresel imalat PMI 
değeri, Nisan ayında bir 
önceki aya göre önemli 
bir değişim göstermeyerek 

50.1 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ABD
FED’in faiz artırımına 

yönelik belirsizlikler devam 
ederken, tüketici fiyatları 
Nisan ayında yıllık yüzde 
1.1 artış gerçekleştirerek üç 
yılın en yüksek seviyesine 
çıkmış ve enflasyonun 
FED’in hedefine doğru 
ilerleyeceğine işaret 
etmiştir.

Bir diğer olumlu 
gelişme olarak, Tüketici 
Güven Endeksi, Mayıs 
ayında beklentileri aşarak 
yaklaşık bir yılın en 
yüksek düzeyine çıkmıştır. 
Hanehalkının gelirlerinin 
arttığını belirtmesi, tüketici 
güvenine de yansımış ve 
söz konusu artışta etkili 
olmuştur.

Sanayi üretimi ise 
Nisan ayında beklentileri 
aşarak yüzde 0.7 artmış 
ve 17 ayın zirvesine 
yükselmiştir. Kapasite 
kullanımı da benzer şekilde 

beklentileri aşarak yüzde 
74.9’dan yüzde 75.4’e 
yükselmiştir. Dolardaki 
zayıflamanın çekirdek 
fiyatları toparlaması ve 
enflasyonun yüzde 2’lik 
hedefe yaklaşılmasını 
destekleyeceği 
belirtilmektedir.

PEW araştırma 
kuruluşu tarafından 
yapılan bir çalışma, ABD 
şehirlerinde yaşayan orta 
sınıfın, düşen gelirler ve 
büyüyen gelir dağılımı 
adaletsizliği sebebiyle 
giderek yok olduğunu 
göstermiştir. Kuruluşun, 
2000-2014 yılları arasını 
inceleyerek yaptığı 
araştırma, orta sınıfın 
ülke genelindeki oranının 
yüzde 55’den yüzde 
51’e gerilediğini ortaya 
koymuştur.

ABD imalat PMI 
değeri, Nisan ayında 50.8 
düzeyinde geçekleşmiştir.

EURO BÖLGESI – AB
Euro Bölgesi’nde 

ekonomik büyüme ilk 
çeyrekte, yüzde 0.6 olan 
beklentilerin bir miktar 
altında gerçekleşerek 
yüzde 0.5 büyümüştür. 
Yıllık bazda ise yüzde 
1.5 oranında büyüme 
gerçekleşmiştir. 
Büyümenin referansları 
incelendiğinde özellikle 
Almanya, Hollanda 
ve İtalya’daki büyüme 
oranlarının etkili olduğu 
dikkat çekmektedir. 

Euro Bölgesi’nin, 
konjonktürel olarak en 
dikkat çekici verilerden biri 
olan tüketici fiyatındaki 
değişim, yine deflasyonun 
varlığına işaret etmiştir. 
Enerji fiyatlarının istikrar 
kazanmasına rağmen Nisan 
ayında TÜFE aylık bazda 
değişmezken, yıllık bazda 
yüzde 0.2 düşmüştür. Söz 
konusu düşüşle birlikte, 
Bölge bu yıl ikinci kez 
deflasyona girmiştir.

AB üyesi ülkeler, vize 
serbestisi anlaşmalarının 
askıya alınmasını 

Küresel büyüme zayıf



63

GÖSTERGE

MAYIS 2016

sağlayacak fren sistemi için 
Avrupa Parlamentosuyla 
müzakerelere başlama 
kararı almıştır. Bu 
bağlamda, AB’nin kendi 
içindeki ve uluslararası 
ölçekteki ilişkilerinin 
belirsizliğinin süreceği 
anlaşılmaktadır. 
İngiltere’nin AB’de 
kalıp kalmamaya 
yönelik Haziran ayında 
gerçekleştireceği 
referandum da, Bölge’ye 
yönelik bir diğer belirsizliği 
yansıtmaktadır.

Euro Bölgesi imalat 
PMI değeri, Nisan ayında 
son 3 ayın en yüksek 
düzeyine yükselerek 51.7 
değerini almıştır.

ALMANYA
Almanya, yılın ilk 

çeyreğinde yüzde 0.7 
artış ile son iki yılın 
en hızlı büyümesini 
gerçekleştirmiştir. Büyüme 
bir önceki yıla göre kıyasla 
yüzde 1.6 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Yapılan 
değerlendirmelerde, küresel 
ticaretteki yavaşlamaya 
rağmen yurtiçi talebin 
istikrarını korumasının 
ve düşük seviyedeki 
işsizlik oranının da tüketici 
talebini daha da arttırarak 

büyümeyi desteklediği 
belirtilmektedir.

Talebin hız kesmeye 
başladığına bir işaret 
olarak, sanayi üretim verisi 
Mart ayında beklentilerin 
altında kalmıştır. 
Mevsimsel dalgalanmalara 
göre düzeltilmiş üretim, 
bir önceki aya göre yüzde 
1,3 düşmüş, bir yıl öncenin 
aynı dönemine göre ise 
yüzde 0.3 gibi sınırlı bir 
artış gerçekleştirebilmiştir.

Ancak, Almanya imalat 
PMI değeri, Nisan ayında 
bir önceki aya göre artış 
göstererek 51.8 değerini 
almıştır.

JAPONYA
Japonya GSYİH’sı 

ilk çeyrekte yıllık bazda 
yüzde 1.7 büyüme 
gerçekleştirerek, resesyona 
girmekten kurtulmuştur. 
Kamu ve tüketici 
harcamalarının işletme 
yatırımlarındaki düşüşe 
ağır basması, büyüme 
üzerinde özellikle etkili 
olmuştur.

Bununla birlikte, 
sermaye harcamalarındaki 
düşüş eğilimi, firmaların 
nakit stokunu azaltmaktan 
kaçındıklarını gösteriyor 
ve Japonya’nın 10 yıllardır 

içinde bulunduğu daralma-
büyüme döngüsünden 
çıkması için daha gideceği 
uzun bir yol olduğuna 
işaret etmektedir.

Japonya imalat PMI 
değeri, Nisan ayında bir 
önceki aya göre bir miktar 
düşüşle 48.2 değerini almış 
ve yine eşik düzeyin altında 
gerçekleşmiştir.

ÇIN
Süregelen maliye ve 

para politikası desteğinin, 
talep artışının istikrarı için 
yeterli olamaması, Çin 
ekonomisinin Nisan ayında 
yeniden daha yavaş bir 
büyümeye doğru hareket 
etmesine sebep olacağı 
öngörülmektedir.

Perakende satışlar 
Nisan ayında yüzde 10.1 
artışla beklenenin altında 
çıkmış, Ocak-Nisan 
dönemine ilişkin sabit 
sermaye yatırımları de 
yüzde 11 artış göstermesi 
beklenirken yüzde 10.5 
artışla sınırlı kalmıştır. 
Benzer biçimde sanayi 
üretimi de Nisan ayında, 
beklentilerin altında 
kalarak yıllık bazda yüzde 
6 artmıştır.

Söz konusu veriler 
itibariyle, 2016 yılına 

olumsuz bir başlangıç 
yapıldıktan sonra, 
ekonominin tekrar istikrar 
kazandığına ilişkin umutlar 
zayıflamıştır.

Buna karşın, 
ekonomik yavaşlamayı 
önlemek için altyapı 
çalışmalarının yüzde 10,5 
artırılacağı açıklanmış 
ve önümüzdeki üç yılda 
altyapı yatırımlarına 723 
milyar Dolar harcanacağı 
belirtilmiştir.

Çin imalat PMI 
değeri, Nisan ayında bir 
önceki ay olduğu gibi 
yine eşik düzeyin altında 
gerçekleşmiş ve 49,4 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

GÜNEY KORE
Güney Kore Merkez 

Bankası güncel olarak 
gerçekleştirdiği toplantıda, 
gösterge faiz oranında 
değişikliğe gitmemiş,  
böylece 11’nci ayda bir 
haftalık repo faizini yüzde 
1.50 düzeyinde sabit 
tutmuştur.

Rusya ile bozulan 
ilişkilerin dış ticareti 
olumsuz etkilemesi 
sebebiyle, Türkiye’deki 
kuru meyve ihracatçıları 
rotalarını Güney Kore’ye 
çevirdiklerini ifade 
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etmişlerdir. Bu bağlamda, 
iki ülke arasındaki dış 
ticaret ilişkilerinin ve 
yatırımların yakın zamanda 
gelişim kaydedeceği 
öngörülmektedir.

Güney Kore, imalat 
PMI değeri Nisan ayından 
bir önceki aya göre hafif 
bir yükselişle eşik değer 
olan 50.0 değerini almıştır.

HINDISTAN
Hindistan 

ekonomisindeki yüksek 
büyüme öngörülerine ve 
genel olumlu atmosfere 
karşın, sorunlu kredilerin 
artış gösteriyor olması, 
özellikle yatırımcıların 
güveninin kırılması 
bağlamında sorunlara 
sebep olmaktadır. 
Bankaların üst düzey 
yöneticileri tarafından 
yapılan açıklamalar ise 
kötü kredi stoklarının 
yükselmeye devam edeceği 
yönündeki endişeleri 
artırmaktadır.

Turizm sektörü ciddi 
bir durgunluk içerisinde 
olan Türkiye’nin bir 
umudu da Hindistan 
olmuştur. Bu bağlamda, 
2016 yaz aylarında 
ve yıl sonuna kadar 
Hindistan’dan gelecek 
turistlerin sayısında artış 
olacağı öngörülmektedir.

Hindistan imalat PMI 
değeri, Nisan ayından bir 
önceki aya göre düşüş 
göstererek 50.5 değerini 
almıştır.

BREZILYA
Ekonomideki 

olumsuzlukların giderek 
arttığı Brezilya’da, bu yaz 
gerçekleştirilecek 2016 
Olimpiyat Oyunları’na 
umut bağlanmışken, 
uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Moody’s, olimpiyatların 
ekonomiye umulan 
faydayı sunmayacağı, 
sunsa bile bu katkının 
uzun vadeli olmayacağı 
uyarısında bulunmuştur. 
Bu bağlamda, ekonomideki 
sorunların çözümü için 
daha yapısal yaklaşımların 
benimsenmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır.

Brezilya’nın istikrarın 
tekrar sağlanması için 
devlet harcamalarında 
kesintiye gitmenin en temel 
politika olması gerektiği 
dile getirilmektedir. Bu 
politika ile bütçe açığını 
kontrol altına almanın, 
enflasyonu yavaşlatmanın 
ve yatırımcıları geri 
kazanmanın mümkün 
olacağı düşünülmektedir.

Brezilya imalat PMI 
değeri, Nisan ayında bir 

önceki aya göre dikkat 
çekici bir düşüş göstererek 
42.6 değerini almıştır.

RUSYA
Avrupa’da doğalgaz 

fiyatlarının azalan 
talep ve artan arz 
nedeniyle meydana 
gelen doğalgazdaki fiyat 
düşüşlerinin mevcut olarak 
zaten pek çok sorunla 
uğraşan Rus ekonomisinin, 
daha da zor bir döneme 
gireceğine işaret 
etmektedir. 

Rusya – Türkiye 
ilişkilerindeki belirsizlikler 
seyrini korurken, 
Rusya’nın Türkiye’den 
ithal edilen gıda ürünlerini 
tamamen yasaklamayı 
planlamadığını bildirmesi, 
ilişkilerin tamamen 
tıkanacağına yönelik 
endişeleri azaltmıştır.

Rusya imalat PMI 
değeri, Nisan ayında bir 
miktar gerilemeyle 48.0 
değerini almıştır.

TÜRKIYE
Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu 
Standart&Poors 
Türkiye’nin BB+ olan 
kredi notunu teyit etmiş, 
negatif olan görünümünü 
ise durağan olarak revize 
etmiştir. Kuruluş, not teyit 

kararının esnek kur rejimi 
ve iyi sermayelendirilmiş 
bankacılık sistemini 
yansıttığını bildirmiş, 
ayrıca Türkiye 
ekonomisinin beklentinin 
üzerinde güçlü bir büyüme 
performansı gösterdiğini 
belirtmiştir.

Morgan Stanley’nin 
son yayımladığı Türkiye 
raporunda, büyüme 
oranındaki yavaşlamanın 
yapısal olduğuna dikkat 
çekilmiştir. 

Yapısal yavaşlamanın 
temel sebepleri olarak 
ise kredi artış hızının 
azalması ile dış 
finansmanın, yatırımın ve 
tüketim dinamiklerinin 
kalitesini düşüren siyasi 
belirsizliklere dikkat 
çekilmiştir.

Bir diğer değerlendirme 
ise Moody’s tarafından 
yapılmış ve Türkiye’de 
artan konut fiyatlarının 
sürdürülebilir olmadığına 
dikkat çekilmiş ancak 
denetim dinamiklerinin 
konut sektöründe 
muhtemel sert düşüşü 
önlemeye yardımcı olacağı 
belirtilmiştir.

Türkiye imalat PMI 
değeri, Nisan ayında 48.9 
değerine gerileyerek, Eylül 
2015’den beri en sert 
daralmayı göstermiştir.
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n Gösterge sayfaları EBSO Araştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
BÜYÜME 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) 731.608 774.188 785.721 821.937 800.107 719.967
Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla) (%) 9,2 8,8 2,2 4,2 2,9 4,0
İmalat Sanayi (Sabit Fiyatlarla) (%) 13,6 10 1,8 3,7 3,7 3,8
İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2011 2012 2013 2014 2015 Şub.16

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 24.110 24.821 25.524 25.933 26.621 26.456

İstihdam Oranı (%) 43,1 43,6 44,0 45,5 46,0 45,3
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.615 2.518 2.747 2.853 3.057 3.224
İşsizlik Oranı (%) 9,8 9,2  9,7 9,9 10,3 10,9
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 11,5 12,0 12,0 12,4 12,7

ENFLASYON (%) 2011 2012 2013 2014 2015 01/04/16

Yİ-ÜFE (yıllık) 11,07 6,17 4,48 10,29 5,27 2,87
YD-ÜFE (yıllık) 14,65 3,49 6,57 13,12 7,74 4,06
TÜFE (yıllık) 6,45 8,94 7,49 8,85 7,67 6,57

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

İhracat 134.907 152.462 151.803 157.643 143.883 34.744
İthalat 240.842 236.545 251.661 242.184 207.199 46.787
Dış Ticaret Dengesi -105.863 -84.083 -99.858 -84.540 -63.317 -12.043
Cari İşlemler Dengesi -75.082 -48.497 -64.940 -45.846 -32.105 -7.878

TEŞVİKLİ YATIRMLAR 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Şub. 16
Teşvikli Yatırımlar (Milyon TL) 50.814 62.794 96.581 64.601 103.139 21.718
Teşvikli Yatırımlar (Belge Adedi) 4.071 4.119 4.840 4.011 4.576 1.601

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

Kurulan Şirket Sayıları 114.872 107.219 108.930 126.635 114.691 42.869
Kapanan Şirket Sayıları 56.121 47.978 37.273 39.051 32.762 12.107

ULUSLARARASI SERMAYELİ YATIRIMLAR 2011 2012 2013 2014 2015 Oca.-Şub. 16

Şirket Sayısı (Adet) 4.330 4.262 3.774 4.684 5.183 1.018
Yatırım Tutarı (Milyon $) 14.145 10.126 9.310 8.315 11.494 521

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

Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -118 -136 -171 -180 -178 -187

BORÇLANMA (Milyar $) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dış Borç Stoku 292 304 339 389 402 398
Kamu 89 94 104 116 118 113
Özel 191 200 228 268 282 284

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

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 151,7 171,0 198,4 213,0 216,3 218

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

2011 2012 2013 2014 2015 Mar.16

Toplam Sanayi 9,7 2,5 3,4 3,5 3,1 2,9
İmalat Sanayi 10,1 2,2 4,4 3,1 3,6 3,4
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2011 2012 2013 2014 2015 Nis.16

Kapasite Kullanım Oranı 75,4 74,2 74,6 74,4 74,7 75,3

GÜVEN ENDEKSLERİ 2011 2012 2013 2014 2015 01/04/16

Reel Kesim Güven Endeksi 97,2 106,3 108,1 107,1 103,9 110,1
Tüketici Güven Endeksi 92 75,8 76 72,5 66,3 68,5
Ekonomi Güven Endeksi - 104,2 107,9 94,1 88,6 73,5

SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2011 2012 2013 2014 2015 Mar.16

Sanayi Ciro Endeksi (Arındırılmamış) 129,9 140,1 153,1 172,7 187,2 206,2

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

Bütçe Dengesi -17.783 -28.791 -18.449 -22.666 -22.606 5.404

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

Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 919 1.075 1.091 1.004 1.000 308

Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 4.902 6.949 7.494 8.221 10.081 3.379

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

Karşılıksız işlemi yapılan Çek Adedi (Bin Adet) 581 943 748 673 775 232
Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen Çek 
Adedi (Bin Adet)

298 400 289 216 188 36

BORSA VE DÖVİZ 2011 2012 2013 2014 2015 Nis.16

BIST 100 Endeksi 60.195 64.982 77.314 76.306 79.901 85.328
Euro/$ 1,39 1,29 1,33 1,33 1,11 1,14
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Merkez Banka-
sı Başkanlığı 
koltuğuna Nisan 

ayında oturan ve ilk Para 
Politikası Kurulu (PPK) 
toplantısında koridorun üst 
bandında yarım puanlık 
faiz indirimi gerçekleşti-
ren Murat Çetinkaya’dan 
reel sektörü umutlandıran 
mesajlar geldi. Yılın ikinci 
Enflasyon Raporu’nun 
tanıtımını için ilk kez basın 
karşısına çıkan Çetinkaya, 
Merkez Bankası’nın temel 
aracı olan fiyat istikrarına 
ortak bir çaba ile ulaşıla-
bileceğini belirtti. “Reel 
sektörü daha iyi anlamak 
için çaba sarfedeceğiz” di-
yen Çetinkaya, her merkez 
bankası gibi kendilerinin 
de aktarım mekanizmala-
rını anlamaya çalıştıklarını 
ifade etti.

FAIZ TARTIŞMASI 
NORMAL
Reel sektörle bir araya 

gelebileceklerinin altını 
çizen Çetinkaya, “Piyasa 
gelişmelerini kavramak 
istiyoruz. Merkez banka-

sında arkadaşlarımız farklı 
sektörde faaliyet gösteren 
birkaç yüz firmayı ziyaret 
edip, elde edilen bilgileri 
ve anekdotları düzenli 
olarak PPK üyelerine 
raporluyor. Bu çalışmanın 
nispeten dar kapsam-
lı olmakla birlikte bize 
önemli veriler sağladığını 
gördük. Bazı şeyleri erken 
görebilmemizi, bazı verileri 
daha iyi anlayabilmemizi 
sağladı. Bu tarz çalışmaları 
genişletebiliriz. Mesele 
anlayabilmek. Aktarım me-
kanizmasını, gelişmeleri ve 
imkân ölçüsünde verilerin 
arkasındaki hikâyeyi anla-
yabilmek. Çünkü sonuçta o 
hikâyeyi ne kadar anlaya-
bilirsek hem kendi alanı-
mızda hem de diğerlerinde 
muhtelif aktörlerle bunları 
paylaşmak konusunda daha 
başarılı olabiliriz” dedi. 

Reel sektörün faizle 
ilgili şikâyetlerini de değer-
lendiren Çetinkaya, “Faizle 
ilgili tartışmaların olması 
normal, çünkü sonuçta 
firmalar için bir maliyet 
unsuru. Amacımız daha iyi 

Yeni 
başkandan 

reel 
sektöre 

sıcak mesaj

    Daha sade para politikası:
Tercihimiz daha sade ve 
öngörülebilir bir para politikası 
olacak. Nihai amacımız fiyat 
istikrarını sağlayarak 
ekonomik istikrarı pekiştirmek. 
Sadeleşme adımı gevşeme 
değil.

    Sadeleşme 
makul hızda olacak:
Önümüzdeki dönemde tek bir 
politika faizi daha dar ve 
simetrik bir faizi daha koridoru 
olası risk senaryolarında 
yeterli politika manevra alanını 
verecek. Sadeleşmeyi 
olabileceken makul hızla 
tamamlama hedefindeyiz. Bir 
takvim belirlemedik.

    Oynaklık düşerse 
daha dar faiz politikası:
Küresel oynaklıklarda düşüşün 
devam etmesi durumunda sıkı 
para politikasını daha dar bir 

faiz politikası içinde uygulaya-
bileceğiz. Önümüzdeki 
dönemde koşullar elverdiği 
ölçüde sadeleşme adımlarına 
devam edeceğiz.

    Sıkı duruş korunacak:
Enflasyon beklentilerini, 
fiyatlama davranışlarını ve 
diğer gelişmeleri dikkate 
alarak para politikasındaki sıkı 
duruşu gerekli gördüğümüz 
süre boyunca koruyacağız.

    Finansal koşullardan 
iç talebe destek:
Küresel oynaklıklardaki 
azalmanın sürmesi ve finansal 
koşullarda yaşayan iyileşme 
yurt içi finansal koşulları da 
olumlu etkiliyor. Bu gelişmeler 
doğrultusunda önümüzdeki 
dönemde gelir ve güven 
kanallarıyla finansal koşulların 
iç talebi desteklemesini 
bekliyoruz. 
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anlayabilmek ve anlatabil-
mek” değerlendirmesinde 
bulundu.

TAHMIN DEĞIŞMEDI
Gelecek döneme dair 

enflasyon tahminlerinde bir 
önceki rapora göre değişik-
lik yapmadıklarını belirten 
Çetinkaya, “Enflasyonun, 
yüzde 70 olasılıkla, 2016 
yılı sonunda yüzde 6.3 ile 
yüzde 8.7 aralığında (orta 

noktası yüzde 7.5), 2017 
yılı sonunda ise yüzde 4.2 
ile yüzde 7.8 aralığında 
(orta noktası yüzde 6) 
gerçekleşeceğini tahmin 
ediyoruz” diye konuştu. 

Çetinkaya, Ocak ayında 
37 dolar olarak tahmin 
ettiklerini 2016 yılı ham 
petrol fiyat öngörüsünü, 
40 dolara çıkardıklarını 
söyledi.

KONUTTA KALITE 
FIYATI ARTIRDI
Enflasyon Raporu’nda 

yapılan başka bir çalışma 
ile Türkiye genelinde konut 
fiyatlarında meydana gelen 
nominal artışın yaklaşık 
dörtte birinin, reel artışların 
ise yaklaşık yarısının kalite 
artışlarından kaynaklandığı 
ortaya kondu. Başka bir 
çalışmada ise asgari ücret-
teki artışın tüketici kredileri 
üzerinde özellikle ihtiyaç 
ve taşıt kredileri ile artırıcı 
bir etki yaptığı belirlendi.

SURIYELI MÜLTECILER 
FIYATLARI DÜŞÜRDÜ
Merkez Bankası, 

Enflasyon Raporu’nda Su-
riyeli mültecilerin tüketici 
fiyatlarına etkisi ile ilgili 
ilginç bir araştırmayı da 
yayınladı. Araştırmada, Su-
riyeli mülteci akımı sonucu 
göçten etkilenen bölgelerde 
fiyatların etkilenmeyen 
bölgelere kıyasla yüzde 
2.5 daha düşük olduğu 
saptandı. Suriyeli mülteci-
lerin yerleştiği bölgelerde 
fiyatları düşürücü yönde 
etki yaptıkları, ancak bu 
etkinin ülke genelindeki 
yıllık enflasyon rakamla-
rına yansımasının oldukça 
sınırlı olduğu belirtildi. 
Mülteci alan bölgelerde 
temel gıda maddelerinin 
fiyat düşüşleri, lüks gıda 
maddelerine kıyasla daha 
belirgin oldu.

ENFLASYON 
TAHMİNLERİ VE 
BEKLENTİLERİ 

7.5%
2016 yıl sonu

Bu yıl sonu
için enflasyon
tahmini yüzde
7.5 olarak
belirlendi.

6.8%
12 ay sonra

Beklenti anketinde 
12 ay sonrası için 
piyasa yüzde 7.8 
oranında enflasyon
öngörülüyor.

5.5%
24 ay sonra

Merkez 24 ay sonra 
için,yüzde 7.1 olan 
piyasa beklentileri-
ninaltında enflasyon
tahmin ediyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para 
Politikası Kurulu (PPK), koridorun üst bandı olan gecelik 
borç verme faizini yüzde 10’dan yüzde 9.50’ye indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 
yılı Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 
gerçekleştirdi. Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez 
Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve 
Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygu-
lanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo 
ihale faiz oranlarını; gecelik faiz oranlarında, marjinal 
fonlama oranı yüzde 10’dan yüzde 9.50’ye indiril-
di Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 
düzeyinde sabit tutuldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranı yüzde 7.5 düzeyinde sabit tutuldu. Geç Likidite 
Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para 
Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede 
uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 
0 düzeyinde sabit tutuldu. Borç verme faiz oranı yüzde 
11.50’den yüzde 11’e indirildi.

SIKI DURUŞ SÜRECEK
Toplantıda açıklanan Merkez Bankası PPK kurul 

sonuçları şöyle: 
“Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro-

ihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme hızları 
makul düzeylerde seyretmektedir. Dış ticaret hadle-
rindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı 
seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. İç 
talep büyümeye pozitif katkı verirken, Avrupa Birliği 
ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu 
etkisi sürmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet ılımlı 
ve istikrarlı büyüme eğilimini korumaktadır. Kurul, 
yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme 
potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlen-
dirmektedir.

Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar 
artış yaşanmıştır. Kurul, sıkı para politikası duruşunun, 
temkinli makroihtiyati politika çerçevesinin ve politika 
araçlarının etkili bir şekilde kullanılmasının ekonominin 
şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını değerlendirmek-
tedir. Bu doğrultuda Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü 
bir adım atılmasına karar vermiştir.

Son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş 
gıda fiyatları kaynaklı olarak, belirgin bir düşüş gözlen-
mektedir. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon eğilimin-
deki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı 
duruşun korunmasını gerektirmektedir. Önümüzdeki 
dönemde para politikası kararları enflasyon görünü-
müne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama 
davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki 
gelişmeler dikkate alınarak para politikasındaki sıkı 
duruş sürdürülecektir.”

Faizde yarım puanlık indirim
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Avrupa Futbol Şam-
piyonası sanayiyi 
de ayakta tuttu. 

Sanayi üretimi Mart ayında 
arındırılmamış olarak yüzde 
4.7 arttı. Daha doğru bir 
veri elde etmek için takvim 
etkisinden arındırıldığın-
da ise Ocak ayında yüzde 
5.5 Şubat’ta ise yüzde 5.9 
artan sanayi üretimi bu kez 
ancak yüzde 2.9’luk bir 
performans sergiledi. Avrupa 
Şampiyonası nedeniyle artan 
televizyon üretimi, sanayi 
üretimindeki yükselişin 
dörtte birini oluşturdu. Sa-
nayi üretim endeksinde bir 
önceki aya göre azalış yüzde 
0.5 oldu.

Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK) verilerine göre 
sanayiyi ayakta tutan ise 
yüzde 61.9 artan bilgisayar, 
elektronik ve optik üretimi 
oldu. Bu kalem Türkiye’de 
televizyon ve cep telefonu 
üretimini gösteriyor. Yakla-
şan Avrupa Futbol Şampi-
yonası nedeniyle satışlarda 
patlama bekleyen televizyon 
üreticilerinin üretimi artır-
ması, bu yükselişi sağladı.

Bu kalemin sanayi üre-
timindeki ağırlığı yüzde 1.2 
olduğu için böylece takvim 
etkisinden arındırılmış yüz-
de 2.9’luk üretim artışının 
0.74’ü yani dörtte biri tele-
vizyon üretiminden geldi. 
Eğer futbol şampiyonası 
olmasaydı sanayi üretimi 
yüzde 2.1 civarında büyü-
yecekti. Bu artışı, yüzde 7.4 
ile tütün ürünleri imalatı 
ve yüzde 6.7 ile ağaç, ağaç 
ve mantar ürünleri imalatı 
(mobilya hariç)  takip etti. 
Önceki yıllarda sanayiyi yu-
karı taşıyan otomotiv üretimi 
yüzde 0.9 geriledi.

YAVAŞLAMA 
IŞARETLERI BAŞLADI
Mart ayında bir önceki 

yılın aynı ayına göre maden-
cilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 3.8 azalırken, 
imalat sanayi sektörü en-
deksi yüzde 3.4 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektö-
rü endeksi yüzde 2.6 arttı. 
Şubat’ta takvim etkisinden 
arındırılmış yüzde 5.8’lik 
güçlü artışın ardından ivme 
kaybı gözlense de yılın ilk 
çeyreğinde geçen yıl aynı 
dönemde görülen yüzde 
1.2’lik artışın üzerinde yüz-
de 5.6 artış gerçekleşti.

Takvim ve mevsim 
etkisinden ardındırılmış veri 
ise 2015’in son çeyreğinde 
kısmen yavaşlayan sanayi 
üretiminin, 2016’nın Ocak 
ayında yüzde 1 Şubat’ta 
0.5’lik artışın ardından 
Mart’ta yüzde 0.5 daraldığı-
nı ortaya koydu. Bu rakam, 
genelde dalgalı seyir izle-
mekle birlikte, yüzde 1.5’le 

Sanayiyi Euro 2016 ayakta tuttu

İktisadi faaliyet
TOPLAM SANAYİ
A-Ara malı imalatı

B-Madencilik ve taşocakçılığı

C-İmalat sanayi

D-Elektrik ve gaz üretimi

2.9
2.7

-3.8

3.4

2.6
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları

(2010=100), 2013-2016
(Takvim etkisinden arındırılmış endeks)

Dayanıklı tüketim malı imalatı
Dayanıksız tüketim malı imalatı
Enerji
Sermaye malı imalatı

Kömür ve linyit çıkarılması
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı
Metal cevherleri madenciliği 
Diğer madencilik ve taşocakçılığı

Gıda ürünleri imalatı
Tütün ürünleri imalatı
Tekstil ürünleri imalatı
Giyim eşyaları imalatı
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
Kimyasal ürünler
Metalik olmayan mineral ürünler
Ana metal sanayii
Bilgisayar, elektronik üretimi
Diğer ulaşım aracı imalatı
Mobilya imalatı
Makine kurulumu

Mart

2.2
3.4
2.1
3.8

7.5
-13.1
18.4
15.3

0.7
9.4
6.3
8.6

-2.2
9.3

10.3
2.8

-0.4
61.9

-3
-4.5
13.7
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son 2 yıldaki en yüksek 
çeyreklik rakama ulaşan sa-
nayi üretim artışında olumlu 
performansın sürdüğünü an-
cak yavaşlama işaretlerinin 
varlığını ortaya koydu.

Ana sanayi grupları 
(MIGs) sınıflamasına göre, 
Mart ayında mevsim ve tak-
vim etkisinden arındırılmış 
ana sanayi gruplarında bir 
önceki aya göre en yüksek 
düşüş yüzde 2.4 ile enerjide 
gerçekleşti. 

İmalat sanayi alt sektör-
leri incelendiğinde, 2016 yılı 
Mart ayında bir önceki aya 
göre en yüksek düşüş yüzde 
13.5 ile temel eczacılık 
ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin imala-
tında gerçekleşti. Bu düşüşü, 
yüzde 4.1 ile fabrikasyon 
metal ürünleri imalatı (ma-
kine ve teçhizat hariç) ve 
yüzde 2.1 ile kok kömürü ve 
rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı takip etti.

MART 2016 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

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

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 133,2 4,7 130,2 2,9 127,9 -0,5

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

105,4 -3,7 104,1 -3,8 110,1 -3,2

İmalat Sanayi 136,6 5,6 133,2 3,4 129,8 -0,4
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. Ürt.
ve Dağıtım

124,2 2,6 123,3 2,6 123,8 -0,2

MART 2016 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

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

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 133,2 4,7 130,2 2,9 127,9 -0,5

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

105,4 -3,7 104,1 -3,8 110,1 -3,2

İmalat Sanayi 136,6 5,6 133,2 3,4 129,8 -0,4
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. Ürt.
ve Dağıtım

124,2 2,6 123,3 2,6 123,8 -0,2

2016 
yılı Nisan 
ayında 
kapasite 
kullanımı 
yüzde 75.3 
oranında 
gerçek-
leşerek        
1 puanlık 
bir artış 
gösterdi.

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı yüzde 83.9, kok 
kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 
80.6, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekip-
man imalatı ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve 
yarı treyler (yarı römork) imalatı yüzde 80.1 ve tütün 
ürünleri imalatı yüzde 78.8 ile 2016 yılı Nisan ayını en 
yüksek kapasite ile kapatan sektörler oldu.

Reel Ke-
sim Güven 
Endeksi; 
2016 yılı Ni-
san ayında 
4.1 puan 
artarak 110.1 
ile Haziran 
2014’ten 
bu yana 
en yüksek 
seviyesine ulaşırken, ekonomik faaliyetlerde iyimser 
görünüme işaret ediyor.

Tüketici Güven Endeksi,  2016 yılı Nisan ayında bir 
önceki aya göre yüzde 2.2 oranında artarak 68.5 ile 
yükseliş eğilimini sürdürüyor. 

Ekonomi Güven Endeksi 2016 yılı Nisan ayında 
bir önceki aya göre yüzde 6.1 oranında azalışla 73.5 
seviyesinde geriledi.

Nisan kapasitesi 
1 puan arttı

Reel kesim ve tüketicide 
güven arttı

Nisan kapasitesi 1 puan arttı

2016 yılı Nisan ayında kapasite kullanımı yüzde 75.3 oranında gerçekleşerek 1 puanlık bir 

artış gösterdi.

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı yüzde 83.9, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri 

imalatı yüzde 80.6, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ile motorlu 

kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı yüzde 80.1 ve tütün ürünleri 

imalatı yüzde 78.8 ile 2016 yılı Nisan ayını en yüksek kapasite ile kapatan sektörler oldu.

 

Aylar
Reel Kesim

Güven Endeksi
Tüketici

Güven Endeksi
Ekonomi

Güven Endeksi

2015
Nisan 107,9 65,4 86,0

Mayıs 109,0 64,3 87,0

Haziran 104,9 66,4 83,5

Temmuz 105,4 64,7 86,5

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
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Yıllık enflasyon, 
tüketici 
fiyatlarında ve 

yurt içi üretici fiyatlarında, 
Mayıs 2013’ten bu 
yana en düşük seviyeye 
geriledi.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerinden derlenen 
bilgiye göre, Tüketici 
Fiyat Endeksi (TÜFE), 
Nisan’da bir önceki aya 
göre 0.78 artış gösterirken, 
yıllık enflasyon tüketici 
fiyatlarında yüzde 6.57 
oldu. TÜFE, böylece 
yüzde 6.51 artış gösterdiği 
Mayıs 2013’ten beri en 
düşük seviyeye düştü.

Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) de 
Mayıs 2013’ten bu yana 
en düşük seviyesini 
gördü. Nisan’da 0.52 
artış gösteren Yİ-ÜFE, 
yılık bazda yüzde 2.87 
seviyesinde gerçekleşti. 
Yİ-ÜFE, Mayıs 2013’te 
yüzde 2.17 seviyesindeydi.

Yıllık en yüksek artış 
TÜFE’de (yüzde 12.84) ile 
alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşti. 

Ayrıca TÜFE’de bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre; lokanta ve oteller 
(yüzde 11.35), çeşitli 
mal ve hizmetler (yüzde 
11.25), ev eşyası (yüzde 
10.38) ve sağlık (yüzde 
9.58) en çok artışın 
görüldüğü gruplar oldu. 

İstatistiki bölgelere 
göre yapılan ayrımda; 

İzmir’de TÜFE, bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 7.15 ve 12 
aylık ortalamalara göre 
yüzde 8.58 oranında artış 
gerçekleşti.

Yİ-ÜFE alt kalemleri 
bazında bir önceki aya 
göre; sanayinin dört 
sektöründen madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe 

yüzde 1.37 oranında, 
imalat sanayi sektöründe 
yüzde 0.58 oranında ve 
su sektöründe yüzde 0.13 
oranında artış yaşanırken,  
elektrik ve gaz sektöründe 
yüzde 0.53 oranında düşüş 
gerçekleşti. Yıllık bazda 
imalat sanayideki artış, 
genel artışın da üstünde 
yüzde 4.11 oldu.

Son 3 yılın 
en düşük 

enflasyonu
% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Nisan 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Yıllık 7,91 6,57 4,80 2,87 6,07 4,06

Yıllık Ort. 8,57 7,84 7,36 5,47 5,74 10,50

Aylık 1,63 0,78 1,43 0,52 2,01 -0,45

% TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Nisan 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Yıllık 7,91 6,57 4,80 2,87 6,07 4,06

Yıllık Ort. 8,57 7,84 7,36 5,47 5,74 10,50

Aylık 1,63 0,78 1,43 0,52 2,01 -0,45

YILLIK DEĞIŞIM ORANLARI
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Cari işlemler açığı 
Mart ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına 

göre 1 milyar 92 milyon 
dolar azalarak 3 milyar 677 
milyon dolara gerilerken, 
ilk çeyrekte ise 2.6 milyar 
dolar azalışla 7 milyar 878 
milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmindeki 
daralmanın cari açık üze-
rinde azaltıcı yöndeki etkisi 
sürüyor. Merkez Bankası, 
2016 yılı ilk çeyreği ve 
Mart ayına ilişkin ödemeler 
dengesi verilerini açıkladı. 
Buna göre; Mart’ta cari 
açık geçen yılın aynı ayına 
göre 1 milyar 92 milyon 
dolar azalarak 4 milyar 769 
milyon dolardan 3 milyar 
677 milyon dolara indi. 
Ocak-Mart periyodunu kap-
sayan yılın ilk çeyreğinde 
de cari açık geçen yılın aynı 
dönemine göre 2 milyar 
645 milyon dolar azalarak 
10 milyar 523 milyon do-
lardan 7 milyar 878 milyon 
dolara düştü.

İlk çeyrekte 
ihracat 38 milyar 736 
milyon dolardan 36 
milyar 591 milyon 
dolara, ithalat da 50 
milyar 144 milyon 
dolardan 44 milyar 
740 milyon dolara 
geriledi. 

Böylece mal 
dengesi 11 milyar 
408 milyon dolar 
açıktan 8 milyar 
149 milyon dolara 
düştü. Bu dönemde 
mal ve hizmetler 
dengesindeki açık ise 
8 milyar 405 milyon 
dolardan 5 milyar 779 
milyon dolara indi. 

Hizmetler dengesi 
seyahat kalemi kaynaklı 
net gelirler öncelik yılın 
aynı ayına göre 381 milyon 
dolar azalarak 721 milyon 
dolara düşerken, yatırım 
kaleminden kaynaklı net 
çıkışlar da 505 milyon dolar 
azalışla 673 milyon dolar 
seviyesine geldi.

DOĞRUDAN 
YATIRIMDA AZALMA
Diğer yandan Mart 

ayında doğrudan yatırımlar-
dan kaynaklanan net girişler 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre 144 milyon dolar 
azalarak 650 milyon dolara 
indi. Portföy yatırımlarında 
ise 2 milyar 693 milyon do-
larlık net giriş gözlendi. Bu 
dönemde yabancılar hisse 
senedi piyasasında 999 mil-

yon dolar, devlet iç borç-
lanma senetleri piyasasında 
ise 512 milyon dolarlık net 
alım yaptı. Yurt dışından 
sağlanan kredi kaleminde 
bankacılık sektörünün 1 
milyar 537 milyon dolar, 
hükümetin ise 493 milyon 
dolar net ödeme yaptığı 
belirlenirken, resmi rezerv-
lerde 1 miyar 498 milyon 
dolarlık artış yaşandı.

Yıllıklandırılmış cari 
açık ise Mart sonu itibariyle 
önceki aya göre 1 milyar 92 
milyon dolar azalarak 29 
milyar 491 milyon dolara 
indi.

NET HATA NOKSAN 
2.8 MILYAR DOLAR
Net hata noksan kalemi 

geçen yıl ilk çeyrekteki 3 
milyar 958 milyon dola-
rın ardından bu yılın aynı 
döneminde 2 milyar 838 
milyon dolar fazla verdi. 
Yılın ilk ayında 1 milyar 
329 milyon dolar eksi 
değer alan net hata noksan, 
Şubat’ta 3 milyar 53 milyon 
dolar, Mart’ta ise 1 mil-
yar 114 milyon dolar artı 
düzeyde gerçekleşti.

Cari açık Mart’ta 3.6 milyar dolar
(Milyon Dolar)

Mart 12 Aylık Kümülatif
20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI -4.769 -3.677 -29.491

SERMAYE HESABI 1 0 -5

FİNANS HESABI -4.727 -2.563 -21.317

       Doğrudan Yatırımlar (net) -794 -650 -9.828

       Portföy Yatırımlar (net) 3.144 -2.693 11.137

       Diğer Yatırımlar (net) -526 -718 -16.535

       Rezerv Varlıklar (net) -6.551 1.498 -6.091

Net Hata ve Noksan 41 1.114 8.179

(Milyon Dolar)
Mart 12 Aylık Kümülatif

20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI -4.769 -3.677 -29.491

SERMAYE HESABI 1 0 -5

FİNANS HESABI -4.727 -2.563 -21.317

       Doğrudan Yatırımlar (net) -794 -650 -9.828

       Portföy Yatırımlar (net) 3.144 -2.693 11.137

       Diğer Yatırımlar (net) -526 -718 -16.535

       Rezerv Varlıklar (net) -6.551 1.498 -6.091

Net Hata ve Noksan 41 1.114 8.179

2015 yılı Ocak-Nisan 
döneminde 4.1 milyar 
TL açık veren bütçe, 
2016 yılı Ocak-Nisan 
döneminde 5.4 milyar 
TL fazla verdi. Aynı 
dönemde bütçe gelirleri 
yüzde 16.2 oranında 
artarak 181.4 milyar TL, 
bütçe giderleri ise yüzde 
9.9 oranında artarak 
176 milyar TL olarak 
kaydedildi. 

2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 
vergi gelirleri, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 10 oranında 
artarak 141 milyar TL seviyesine 

ulaştı. Faiz hariç giderler yüzde 15.3 
oranında artarak 156.9 milyar TL 
olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Nisan 
döneminde 20.1 milyar TL faiz dışı fazla 
verilmişken, bu yılın aynı döneminde 
faiz dışı fazla 24.6 milyar TL oldu.

Bütçe ilk 4 ayda fazla verdi
Milyon TL

OCAK-NİSAN Değişim
Oranı (%)2015 2016

Bütçe Giderleri 160.211 176.016 9.9

 Faiz Hariç Giderler 136.032 156.867 15.3

  Faiz Giderleri 24.178 19.149 -20.8

Bütçe Gelirleri 156.152 181.420 16.2

  Vergi Gelirleri 128.200 140.989 10.0

Bütçe Dengesi -4.059 5.404 233.1

Faiz Dışı Denge 20.119 24.553 22.0
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İZMİR TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU
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 - -
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 2016/4
TÜFE (yıllık) 5,84 8,91 7,25 10,15 6,03 7,94 8,54 9,83 2,46
DIŞ TİCARET (Milyon $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3
İhracat 7.823 6.119 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 2.049
İthalat 8.313 6.268 8.419 10.621 10577 10.367 9.950 8.846 2.123
Dış Ticaret Dengesi -490 -149 -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 -74
İhracatçı Firma Sayısı 3.917 3.694 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 2.964
İhracatın TR İhracatı İçindeki Payı (%) 5,9 6,0 5,9 6,0 5,7 6,1 6,1 5,8 5,8
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/IV 2016/I
Kapasite Kullanım Oranı 57 51 62,25 70 63 60 55 63 65
PROTESTOLU SENETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/4
Protesto Edilen Senet Sayısı (Adet) 74.760 77.761 55.098 31.131 38.952 43.347 43.406 44.232 13.872
Protesto Edilen Senetlerin TR İçindeki Payı (%) 4,7 4,9 4,5 3,4 3,6 4,0 4,3 4,4 4,5
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 391 459 319 245 367 463 510 571 276
TEŞVİKLİ YATIRIMLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3
Belge Adedi 136 105 167 188 209 215 186 208 60
Yatırım (Milyon TL) 1.011 651 1.890 2.443 9.042 1.655 4.016 3.145 338
Teşvikli Sabit Yatırımların TR İçindeki Payı (%) 4,04 2,39 3,01 4,55 15,66 1,76 6,5 3,1 1,6
Bölgesel Yatırımların TR İçindeki Payı (%) - 4,0 1,9 3,2 2,8 2,2 5,2 4,9 2,1
ENERJİ TÜKETİMİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2
Doğalgaz Tük. (Milyon stdm3) 2.342 1.957 2.342 2.736 2.704 2.739 2.327 3.214 781
MALİ / FİNANS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3
Bütçe Gelir/Gider 4,17 3,59 3,99 4,05 4,34 4,36 4,20 4,28 4,0
Vergi Gelirlerinin TR İçindeki Payı (%) 10,54 10,20 10,77 10,86 11,77 11,14 10,54 11,1 10,4
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%) 74,6 72,4 87,9 102,5 110,2 123,9 122,2 120,6* 120,2
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* 5,2

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 2016/4
Kurulan Şirket Sayısı 3.094 2.710 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 1.611
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 1.095 991 740 233
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7,7 7,7 7,5 7,2 7,7 7,0 7,1 6,1 5,8

YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/11 2016/2

Yabancı Sermayeli Firma Sayısı 1.256 1.391 1.540 1.682 1.800 1.944 2.100 2.229 2.271
Yabancı Serm. Firmaların TR İçindeki Payı (%) 6,0 5,9 6,0 5,7 5,5 5,3 5,1 4,8 4,7

MARKA-PATENT SAYISI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/4**

Marka Tescil Sayısı (Adet) 1.983 2.302 1.931 2.146 3.234 4.096 4.366 4.323 2.296
Marka Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 5,6 5,6 6,0 6,0 6,2 6,0 6,0 6,2 6,7
Patent Tescil Sayısı (Adet) 25 21 34 31 42 59 55 86 72
Patent Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 7,4 4,6 5,3 3,7 4,1 4,7 4,2 5,0 4,5
TURİZM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/4
Yabancı Turist Sayısı (Bin Adet) 1.034 1.057 1.156 1.370 1.368 1.407 1.294 1.201 110
Yabancı Turist Sayısının TR İçindeki Payı (%) 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 4,2 3,6 3,3 1,4
Kruvaziyer Yolcu Sayısı (Adet) 318.451 315.454 378.266 493.533 552.764 481.201 330.982 217.748 263

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 2016/4
İş Kazasında Ölenlerin TR İçindeki Payı (%) 6,0 4,6 5,4 7,5 5,6 6,0 2,6 5,1 3,1
MOTORLU KARA TAŞITLARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3
Motorlu Kara Taşıtlarının TR İçindeki Payı (%) 4,9 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0
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