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Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği	
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temsildeki	ağırlığıyla	göz	
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Sanayi	Dostu	Reformlar

EBSO,	IDEF	2017’de	
üyelerini	tanıttı

Esen’den	meclis	temennileri

Siyasi	gelişmeler	
büyümeyi	yönlendiriyor

Yarına	odaklandık
geleceğe	yürüyoruz

Gökçüoğlu:	Ekonomiye	
odaklanma	zamanı

Risklerden	korunmada	
profesyonel	destek	şart

Sanayicinin	gündemi	
sektörler	ve	ekonomi

Temel	ekonomik	göstergeler

İş	dünyasına	Erdoğan	sözü

Yorgancılar:	Üretim	Reformu	
sağlıklı	büyümeyi	hızlandıracak

İş	sağlığı	ve	güvenliği	
bilincini	oluşturmalıyız

Gökçüoğlu:	Olumlu	
yönlerimizle	harekete	geçelim

Sanayi	üretimi	Mart’ta	
yüzde	1.3	arttı

Yatırıma	üretime	destek

İzmir’in	başarısı	
Türkiye’ye	örnek	olsun

Sanayici	eşleri	
öğrenciler	için	sahnede

İzmir’in	atık	bertaraf	
sorununa	destek

Sanayicinin	örnek	okuluTOBB	73.	Genel	Kurulu’nda	
EBSO	farkı
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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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Referandumun	ardından	açıklanması	beklenen	
ve	üzerinde	yaklaşık	1	yıldır	çalışılan,	tüm	kesimlerin	
de	görüşleri	alınmış	olan	Üretim	Reform	Paketi	
açıklanarak	Meclis’in	onayına	sunuldu.	Oda	olarak	
bizim	de	yakın	takibimizde	olan,	görüşlerimizi	
aktardığımız	Üretim	Reform	Paketi	için	öncelikle	
Sayın	Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanımız	Faruk	
Özlü’ye	teşekkürlerimizi	sunuyorum.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	olarak	her	platformda	
dedik	ki;	“Üretim	Yoksa	Kalkınmak	Hayaldir”.	Her	ne	
yapıyorsak	yapalım	üretmek	zorundayız.	Dün	belki	
sadece	üretmek	yetiyordu.	Ama	bugün	ve	yarın	için	
daha	fazlası	gerekiyor.	Yüksek	katma	değerli	üretimin	
payını	artırmak	zorundayız.	Bunun	için	de	eğitimden,	
vergiye,	teşviklerden	bürokrasiye	kadar	birçok	alanda	
dünya	gerçekleri	ile	uyumlu	olmak	zorundayız.

İşte	bu	açıdan	baktığımızda	Üretim	Reform	
Paketi,	bu	yolda	belki	küçük	bir	adım	gibi	görünse	
de	biz	sanayiciler	için	sanayi	dostu	bir	hamle	olarak	
nitelendirilebilir.

Çünkü,	yıllardır	dile	getirdiğimiz	ve	kesinti	
yapılmasını	anlamlandıramadığımız,		elektrik	
tüketimlerinden	yüzde	2’lik	TRT	payının	kaldırılıyor	
olmasından	büyük	mutluluk	duyduk.	Şimdi	bu	
yanlıştan	dönülmüş	olması	sevindiricidir.

Diğer	yandan;		emlak	vergisinin	kaldırılması,	şehir	
içinde	kalan	sanayi	sitelerinin	taşınması,	OSB’lerin	
demiryolları	ile	bağlanması	için	çalışılacak	olması	
bizim	çok	uzun	yıllardır	altını	ısrarla	çizdiğimiz	
taleplerimiz	arasındadır.	Gecikilmiş	adımlar	olsa	da	
umutlarımız	artmıştır.

Hafta	sonu	çalışma	izninin	kaldırılması	ile	birlikte	
alt	alta	koyduğumuz	diğer	maliyet	kalemlerindeki	
azalmanın	yeniden	yatırım	ve	üretim	iştahını	
artırmasını	ümit	ediyorum.	

Yine	yıllardır	Bakanlarımıza	verdiğimiz	
dosyalarımızda	“Yerli	üreticiye	fiyat	avantajının	yüzde	
25	oranında	sağlanmasının	zorunlu	hale	getirilmesini	
talep	ettik.	Bugün	bu	avantaj	zorunlu	yapılsa	da	oran	
yüzde	15’te	bırakılmıştır.	Biz	yine	kararlı	bir	şekilde	
talebimizi	tekrarlayacağız.

Önceliklerimiz	arasında	gördüğümüz	Sanayi	4.0	
sürecinde	üniversite-sanayi	işbirliğinin	desteklenmesi,	
nitelikli	işgücü	yetiştirilmesinde	uygulamalı	eğitime	
geçilmesi,	mesleki	liselerinin	desteklenmesi	çok	
önemlidir.

Üretimden,	hizmetler	ve	ticaret	sektörüne	geçişi	
hızlandıran,	bizleri	rakiplerimiz	karşısında	haksız	
rekabete	uğratan	yüklerin	kaldırılmasını	önemsiyoruz.

O	nedenle,	Üretim	Reform	Paketi	ve	devamında	
hazırlanmasını	beklediğimiz	kapsamlı	bir	teşvik	paketi	
ve	ihtiyacımız	olan	hikayemizi	oluşturacak	reformlar	
bir	süredir	kaybolan	heyecanı	yeniden	harekete	
geçirecek,	üretimin	sürdürülebilirliğine	dolayısıyla	
Türkiye’nin	sağlıklı	büyümesine	ve	kalkınmasına	
ivme	katacaktır.

İçeride	ve	küresel	ekonomide	yaşanan	
olumsuzluklardan	ötürü	yeterince	vakit	kaybettiğimizi	
ve	artık	çalışma	zamanının	geldiğinin	altını	bir	kez	
daha	çizmek	isterim.

Üreten	bir	Türkiye	için	katkıları	ile	var	olan	
çalışanlarımızın	1	Mayıs	İşçi	Bayramını	kutluyorum.

19	Mayıs	1919	Atatürk’ü	Anma	Gençlik	ve	Spor	
Bayramımızın	98.	yıldönümünü	kutlarken,	Ulu	
Önder	Gazi	Mustafa	Kemal	Atatürk’ü	ve	şehitlerimizi	
şükranla	ve	rahmetle	anıyorum.	Ruhları	şad	olsun.

11	ayın	sultanı	Ramazan	ayının;	tüm	İslam	
alemine	barış,	huzur	ve	bereket	getirmesini,	hayırlara	
vesile	olmasını	diliyorum.	Ramazan-ı	Şerifleriniz	
hayırlı	olsun.

SANAYİ	DOSTU	REFORMLAR

Ender YORGANCILAR
Yönetim	Kurulu	Başkanı
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İş	dünyasına	Erdoğan	sözü

Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	
Erdoğan,	Türkiye’nin	gelecek	
vizyonunu	oluşturmak	için	

çalışılması	gerektiğini	belirterek,	2053	
ve	2071	vizyonlarını	gelecek	nesiller	için	
hayata	geçirmek	istediklerini	vurguladı.	
Bu	yılın	sonuna	kadar	Bakanlardan	kısa	
vadeli	planları	için	6	aylık	yol	haritası	
oluşturmalarını	isteyeceğini	söyleyen	
Erdoğan,	“Bu	6	aylık	yol	haritası	ile	
birlikte	2019’un	hazırlıklarını	yoğun	
şekilde	yürüteceğiz.	Çünkü	2023	
Türkiye’nin	adeta	bir	dönüm	noktası	
olacak.	100.	Yıl	Türkiye’de	sıçramanın	
ispat	edildiği	bir	dönüm	noktası	olacaktır.	
Bunun	için	de	hazırlıklarımızı	kararlılıkla	
yapmamız	gerekiyor”	dedi.	

İş	dünyası	temsilcilerine	birlikte	
çalışma	sözü	veren,	yerli	otomobilin	
Made	in	Turkey	olarak	TOBB	camiası	
içinden	çıkarılmasını	da	isteyen	

Cumhurbaşkanı	Erdoğan,	yüksek	faizleri	
eleştirirken	bürokratik	oligarşiye	karşı	
mücadelenin	siyasetçi	ve	iş	dünyası	ile	
birlikte	yürütülmesi	gerektiğini	ifade	etti.

Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği	73.	
Genel	Kurulu’na	katılan	Cumhurbaşkanı	
Erdoğan,	TOBB’un	çatısı	altında	
Türkiye’nin	gelişmesi,	kalkınması,	
büyümesi	için	gayret	gösteren,	ter	
döken,	emek	veren	herkese	teşekkür	
etti.	İş	dünyasının	aynı	zamanda	
bulundukları	şehirlerin	kanaat	önderleri,	
sivil	toplum	temsilcileri	olduğuna	işaret	
eden	Erdoğan,	“Temsil	ettiği	geniş	iş,	
fikir	ve	dünya	görüşü	yelpazesiyle	bu	
salon,	aslında	Türkiye’nin	yelpazesidir.	
İş	dünyamızın	lokomotifliği,	itici	gücü,	
emeği	ve	desteği	olmadan	hedefimize	
ulaşmamız	mümkün	değildir.	Üreten,	
istihdam	oluşturan,	ihracat	yapan,	
hep	daha	iyisine	ulaşmak	için	gayret	

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun 
ilettiği, daha fazla 
yatırım, üretim ve 
istihdam için elini 

taşın altına koymak 
isteyen iş dünyasının 

acil taleplerini tek 
tek not ederek her 
birine yanıt verdi.
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Bürokratik
engeller
yıkılacak

Yüksek
faizle savaş

sürecek

Kredi
sıkıntıları
çözülecek

KDV 
iadesinin 

önü
açılacak

Her alanda 
destek 

verilecek

Kalkınma
hamleleri
sürecek

gösteren	sizlerin	azmi,	heyecanı,	
enerjisi	bizim	için	en	büyük	güç	
kaynağıdır”	ifadesini	kullandı.

Cumhurbaşkanı	Erdoğan,	
ahilik	sisteminin	günümüzdeki	
mümessilleri	olan	oda	ve	
borsaların,	kendi	üyeleri	arasında	
tesis	ettiği	dayanışma	güçlendikçe,	
bu	kurumların	itibarının	da	
arttığına	değindi.

Tek	terdi	üretmek,	kendisiyle	
birlikte	ülkesini	geliştirmek,	
büyütmek,	kalkındırmak	olan	
herkesin	yanında	yer	almaya	
devam	edeceklerini	belirten	
Erdoğan,	“Bunun	da	böyle	
bilinmesini	istiyorum.	Ülkemizde	
çalışmak,	üretmek,	kazanmak	
isteyen	hiç	kimseye	engel	
olmadığımız	gibi	tam	tersine	her	
türlü	desteği	sağlıyoruz.	Tüm	
bu	çalışmalarda	iş	dünyamızın	
temsilcileriyle	sürekli	istişarede	
bulunuyoruz.	Şu	bir	gerçektir,	
TOBB,	asli	görevlerine	ne	kadar	
odaklanırsa	o	kadar	başarılı	
olmuştur”	dedi.

Hep destek, tam destek
Geçmiş	dönemin	

muhasebesinin	yapılmasının	yanı	
sıra	geleceğe	ilişkin	beklentilerin	
tartışıldığı	Genel	Kurulun,	2019	
ve	2023	projeksiyonlarına	da	ciddi	
katkılar	sağlayacağını	vurgulayan	
Erdoğan,	konuşmasında	gelecek	
vizyonu	oluşturma	yönünde	
mesajlar	verdi.		Yurt	içi	ve	yurt	
dışında	iş	dünyasıyla	her	zaman	
bir	araya	geldiğini,	yatırımlara	
destek	verdiğini	ve	işadamlarının	
meselelerinin	takipçisi	olduğunu	
hatırlatan	Erdoğan,	iş	ve	işlemlerin	
hızlandırılmasında	bürokratik	
oligarşi	ile	mücadelenin	iş	
dünyası	ile	birlikte	yürütülmesi	
gerektiğini	belirtti.	Erdoğan,	
“Mevzuat	veya	bürokrasi	engeli	
varsa	bunu	kaldırmak	için	birlikte	
çalıştık.	Özellikle	de	bürokratik	
oligarşi,	14-15	yıldır	kavgasını,	
savaşını	verdiğim	en	önemli	konu.	
Bakanın,	diğer	yöneticilerin	haberi	
olmayabilir.	Sizler	daima	takip	edip	

bilgi	vereceksiniz.	Böylece	birlikte	
bürokrasiyi	yenebiliriz,	bürokratik	
oligarşiyi	sonlandırabiliriz”	diye	
konuştu.

Faizi sömürü 
olarak görüyorum
Kredi	imkanlarının	

genişletilmesi	ve	teşvikler	
konusunda	iş	dünyası	ile	
birlikte	mücadele	verdiklerini	
vurgulayan	Erdoğan,	yüksek	faiz	
oranlarını	da	eleştirdi.	Erdoğan	
faizlerin	yüksekliğini	önceki	
dönemde	Başbakan	şimdi	de	
Cumhurbaşkanı	olarak	hep	
gündemde	tuttuğunu,	tutmaya	
da	devam	edeceğini		söylerken,	
“Çünkü	ben	faizi	bu	ülkede	bir	
sömürü	aracı	olarak	görüyorum.	
Kar	amaçlı	bir	faiz	mantığı	yok,	
sömürü	aracı	olarak	bir	faiz	
mantığı	var.	‘Ben	kredi	faizini	
uygun	şartlarda	vereyim	de	ülkem	
de	kazansın	ben	de	kazanayım’	
anlayışı	yok.	Allah’ın	izniyle	bunu	
da	çözeceğiz.	Takdir	edersiniz	ki	
her	şey	tabii	bir	anda	olmuyor	ama	
çözeceğiz.	Kararlılığımız	var	en	
azından”	değerlendirmesini	yaptı.

Cumhurbaşkanı	Erdoğan,	
istihdam	seferberliğiyle	ilgili	olarak,	

“7	Şubat’ta	TOBB’da	yaptığımız	
davete	iş	dünyamız	sağolsun,	
gayet	başarılı,	net	bir	cevap	
verdi	ve	rakam	1	milyon	170	bine	
ulaştı.	Demek	ki	benim	milletim,	
benim	girişimcim,	istediği	zaman	
bunu	yapabiliyor.	Bundan	sonraki	
süreçte	de	bunu	yapabileceğine	
inanıyorum”	dedi.

Küresel güç hedefi
Türkiye’nin	2035	yılında	

90	milyonu	aşacak	nüfusuyla	
dünyanın	ilk	20	ülkesinden	biri	
olacağını	söyleyen	Erdoğan,	
“Asıl	önemli	olan	dünyanın	ilk	
10	ekonomisinden	biri	olarak	
bu	nüfusu	değerlendirecek	
olmamızdır.	Genç	nüfusu	
ekonomik	yapının	itici	gücü	
haline	getirmekte	kararlıyız”	diye	
konuştu.

Erdoğan,	Türkiye’nin	net	
ticaret	ve	cari	fazla	veren	bir	ülke	
haline	gelmeden	hedeflerine	
ulaşamayacağına	işaret	ederek,	
şunları	söyledi:

“Bunun	için	2035	yılında	
üretim	gücümüzü	küresel	
değer	zincirinin	üst	seviyelerine	
çıkartmak	mecburiyetindeyiz.	
Endüstri	4.0	adıyla	ifade	edilen	

GÜNDEM
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teknoloji	yoğun	üretim	yapısına	
geçerken,	insanlarımızı	yeni	
ihtiyaçları	uygun	alanlarda	hizmet	
vermek	üzere	hazırlamalıyız.	Bu	
da	geleceğin	istihdam	alanları	
için	şimdiden	hazırlık	yapmamızı	
gerektiriyor.	Kadınlarımızın	halen	
yüzde	33	düzeyine	yaklaşan	iş	
gücüne	katılma	oranlarını	yüzde	
50’ye,	toplam	iş	gücüne	katılım	
oranını	ise	yüzde	59’un	üzerine	
yükselterek	sosyal	politikalarımızı	
da	destekleyeceğiz.	Tüm	bu	
çalışmalarla	amacımız,	Türkiye’yi	
bölgesel	bir	güç	olmanın	yanında	
küresel	düzeyde	bilgiye	dayalı	

dayalı	bir	güce	kavuşturmaktır.”
Geleceğin	bilgi	temelli	ekonomi	

üzerine	kurulacağını	belirten	
Erdoğan,	konuşmasına	şöyle	
devam	etti:

“Bunun	için	dijital	dönüşümü,	
kurumsal	kaliteyi,	nitelikli	iş	
gücünü	yakalamış	bir	altyapıyı	
süratle	tesis	etmeliyiz.	Ekonomik	
atılımlarımızı	yeni	yatırım	
fırsatlarıyla	birleştirerek,	bilişim,	
enerji,	ulaştırma,	lojistik	ve	ticaret	
alanlarında	ülkemizi	küresel	
cazibe	merkezi	haline	getirmeliyiz.	
İstanbul	ve	Ankara	başta	olmak	
üzere	şehirlerimizi	yenilik	ve	

verimlilik	temelinde	yeniden	ele	
almalı,	cesur	dönüşüm	projelerini	
hayata	geçirmeliyiz.”

Babayiğit TOBB’dan çıkmalı
Cumhurbaşkanı	Erdoğan’ın	

konuşmasının	içinde	yerli	otomobil	
konusu	da	önemli	bir	yer	tuttu.	
Erdoğan,	“TOBB’un	genel	
kurulunda	bir	teklifim	var.	Bunu	her	
yerde	yapıyorum.	Çünkü	buna	bu	
milletin	bir	evladı	olarak	hasretim.	
Diyorum	ki	gelin	şu	yüzde	100	yerli	
üretim	olan	otomobilimizi	Made	in	
Turkey	olarak	Türkiye	Odalar	ve	
Borsalar	Birliği	camiası	içerisinden	
çıkartalım”	dedi.

Cumhurbaşkanı’nın	bu	
sözü	üzerine	TOBB	Başkanı	
Hisarcıklıoğlu	da	yerinden	
kalkarak	“Siz	bunu	istedikten	
sonra	Türk	iş	dünyası	çok	
rahatlıkla	yapar.	Siz	yeter	ki	bizim	
yanımızda	olun.	Biz	bunu	yaparız”	
dedi.	Erdoğan	da	destek	sözü	
vererek	şöyle	konuştu:	“Ekranları	
başında	tüm	Türkiye	izliyor.	
Böyle	bir	konuda	her	an	her	daim	
bilesiniz	ki	yanınızdayız.	Sizinle	
beraber	olacağız	ve	dünyaya	
Türkiye	markasını	göstereceğiz.	
Kendi	otomobilimizi	üretelim.	Ne	
yapıyor?	Montaj,	montaj,	montaj…	
Montajcılık	bu	millete	yakışmıyor.	
Bu	millet	bunu	üretecek	beyne	de	
ürüne	de	sahip.	Bunu	yapabilir	
miyiz?	Yapabiliriz.	Artık	sözü	aldık.	
80	milyon	da	şahit.	İnşallah	TOBB	
çatısı	altında	bunu	başaracağız.	
Biz	de	üzerimize	düşeni	
yapacağız.”

Cumhurbaşkanı	Erdoğan,	
konuşmasının	son	bölümünde	de	
bugün	terör	örgütleriyle	Türkiye’yi	
tehdit	edenlerin	yarın	işbirliği	için	
Türkiye’ye	koşacağını,	başkalarına	
uygulamadıkları	kriterleri	
Türkiye’ye	dayatanların	Türkiye’nin	
kurallarıyla	oynayacağını	ifade	
ederken,	“Daha	sıkı	çalışacağız.	
Önümüze	çıkarılan	engellerin	ya	
üstünden	atlayacağız,	ya	yanından	
dolaşacağız	ya	da	yıkıp	gideceğiz.	
Yeter	ki	birlikte	olalım”	dedi.

TOBB	Başkanı	Rifat	Hisarcıklıoğlu,	Cumhurbaşkanı’na	“Kalem	
Suresi”nin	son	iki	ayetinin	birleşmesinden	oluşan	“Nazar	ayeti”	
yazılı	bir	hat	eser	hediye	etti.
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Yarına	odaklandık
geleceğe	yürüyoruz

Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği	
Başkanı	Rifat	Hisarcıklıoğlu,	
reform	ateşinin	yeniden	

canlandırılması	ve	reel	sektörün	
önündeki	engellerin	kaldırılarak	yeni	
büyüme	hikayesinin	tüm	dünyaya	
gösterilmesi	gerektiğini	vurguladı.	
15	Temmuz	sonrasında	yurtdışında	
Türkiye	aleyhine	oluşturulmak	istenen	
algılara	karşı	yoğun	lobi	çalışması	
yaptıklarına	dikkat	çeken	Hisarcıklıoğlu,	
“Yatırımcıların	ve	piyasaların	güvenini	
yeniden	kazandık.	İşte	bu,	Türkiye’ye	
güvenin	eseridir.	Türkiye’nin	geleceğine	
güvenin	eseridir”	dedi.

TOBB’un	73.	Genel	Kurulu,	
Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	Erdoğan,	
bazı	bakanlar	ve	milletvekillerinin	
katılımıyla	TOBB	Ekonomi	ve	Teknoloji	
Üniversitesinde	(ETÜ)	gerçekleştirildi.

Açılış	konuşmasına,	annesi	vefat	
eden	Genel	Kurul	Başkanı	Abdullah	
Özdemir’e	baş	sağlığı	dileklerini	ileterek	

başlayan	Hisarcıklıoğlu,	THY	Avrupa	
Ligi	şampiyonu	olan	Fenerbahçe	
Basketbol	Takımı’nı	da	başarısından	
dolayı	tebrik	etti.

Cumhurbaşkanı	Erdoğan’ın	
kendilerine	her	zaman	destek	verdiğine	
işaret	eden	Hisarcıklıoğlu,	Erdoğan’ı,	
AK	Parti	Genel	Başkanlığına	yeniden	
getirilmesi	dolayısıyla	da	kutladı.

Korumacılık tehlikesiyle 
karşı karşıyayız
Hisarcıklıoğlu,	küresel	ekonominin	

hala	kriz	öncesi	seviyesine	
dönemediğini	belirterek,	“Üstelik	
giderek	büyüyen	korumacılık	
tehlikesiyle	karşı	karşıyayız.	Amerika	
Birleşik	Devletleri’ndeki	yeni	yönetim,	
Avrupa’daki	seçimlerde	yükselen	
popülizm;	korumacılık	yanlısı	
politikaların	artacağı	sinyalini	veriyor.	
Korumacılık,	gelişmekte	olan	ülkelerin	
aleyhinedir	ve	küresel	gelirin	adil	

Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 

Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 

reform ateşinin 
yeniden 

canlandırılması 
ve yeni büyüme 

hikayesinin 
tüm dünyaya 
gösterilmesi 

gerektiğini vurguladı.



11MAYIS 2017

GÜNDEM

dağılmasını	engeller”	diye	
konuştu.

Suriye’deki	insani	dramın	
yükünü	de	Türkiye’nin	
omuzladığını	vurgulayan	
Hisarcıklıoğlu,	sığınmacı	sayısının	
3	milyon	600	bini	aştığını,	bu	
rakamla	da	Türkiye’nin,	dünyada	
en	fazla	sığınmacı	ağırlayan	ülke	
konumuna	geldiğini	söyledi.

Emeğimiz zayi olmadı
Hisarcıklıoğlu,	FETÖ’nün	15	

Temmuz	hain	darbe	girişimine	
karşı	harekete	geçen	ilk	meslek	
örgütünün	TOBB	olduğunu	
ifade	ederek,	etkili	bir	ekonomi	
diplomasisi	yürüttüklerini,	resmi	
diplomasi	sürecine	özel	sektörün	
azami	desteğini	sağladıklarını	
vurguladı.	TOBB’un	Atlantik	ile	
Pasifik	arasında	tüm	küresel	iş	
örgütlerinin	yönetim	kurullarında	
etkin	şekilde	yer	aldığına,	
dünyada	bunu	başaran	tek	
meslek	örgütü	olduklarına	dikkat	
çeken	Hisarcıklıoğlu,	6	kıtada	
98	ülkedeki	muhatapları	ve	25	
çok	uluslu	iş	örgütüyle	temas	
kurarak	hükümetin	yurtdışında	
başlattığı	imaj	kampanyasına	
her	türlü	katkıyı	verdiklerini	
söyledi.	Rifat	Hisarcıklıoğlu,	
yatırımcıların	güvenini	yeniden	
tesis	edip	yükseltmek	amacıyla	
önce	Türkiye’de	yatırım	yapmış	
en	büyük	300	uluslararası	şirketi	
daha	sonra	da	81	ilin	kanaat	
önderleri	olan	Oda	ve	Borsa	
Başkanlarını	Cumhurbaşkanı	
Erdoğan	ve	Başbakan	Yıldırım	ile	
biraraya	getirip	tedirginlikleri,	soru	
işaretlerini	ortadan	kaldırdıklarını	
anlattı.

“Peki,	dünyaya	anlattınız,	
yatırımcıları	topladınız	sonuç	ne	
oldu	diye	soranlar	olacaktır”	diye	
başladığı	sözlerini	şöyle	sürdürdü:	
“Darbe	girişimi	öncesindeki	7	
ayda	Türkiye’ye	gelen	küresel	
sermaye	miktarı	6b3	milyar	dolar.	
Sonraki	7	ayda	gelen	yatırımsa	
bunun	üzerinde,	tam	7.1	milyar	
dolar.	Yani	çok	şükür,	milletçe	

hiçbir	emeğimiz	zayi	olmadı.	
Yatırımcıların	ve	piyasaların	
güvenini	yeniden	kazandık.	İşte	
bu,	Türkiye’ye	güvenin	eseridir.	
Türkiye’nin	geleceğine	güvenin	
eseridir.”

Milyonlara iş milyonlara aş
İstihdam	Seferberliği’nin	de	

meyvelerini	verdiğini	kaydeden	
Hisarcıklıoğlu,	ülke	çapında	bu	
işi	tanıtıp	yaygınlaştırdıklarını	
hatırlatırken,	“Bu	iş	olur	dedik	ve	
çok	şükür	bu	iş	oldu.	Milyonlara	
iş,	milyonlara	aş	oldu.	Mayıs	
ayı	itibarıyla	1	milyondan	fazla	
insanın	istihdam	edildi.	İstihdamla	
büyüyen	Türkiye	oldu.	İnşallah	
2017	sonuna	kadar	hedefimize	
ulaşacağız.	İstihdam	teşvikleri	
2018	yılında	da	devam	ettirilmeli”	
diye	konuştu.

Finansman kolaylıkları
İş	dünyasını	en	çok	teminatla	

ilgili	yaşanan	sıkıntıların	
zorladığını	anlatırken,	TOBB	
Nefes	Kredisi	ile	finansmanda	
inovasyon	yaptıklarını	ve	bu	
sayede	27	bin	KOBİ’nin	adeta	
nefes	aldığını	dile	getiren	
Hisarcıklıoğlu,	Taşınır	Rehni	
Kanunu	sayesinde	iktisadi	değer	
taşıyan	her	varlığın	teminat	
olarak	gösterilme	imkanıyla	bu	
yılın	ilk	4	ayında,	20	milyar	liralık	
kredi	kullanılabildiğine	işaret	
etti.	Hisarcıklıoğlu,	Kredi	Garanti	
Fonu’nun	kefalet	kapasitesinin	
250	milyar	liraya	çıkarıldığını	
anımsatırken,	bu	fondan	geçen	
seneye	kadar	36	bin	firma	
yararlanırken,	şu	anda	254	bin	
firmaya	168	milyar	liralık	kredi	
sağlandığını,	bunun	da	büyümeye	
en	az	1	puan	ilave	katkı	anlamına	
geldiğini	söyledi.

Üretim Reform Paketiyle 
sanayicinin yükü azalacak
TOBB	Başkanı	Hisarcıklıoğlu,	

karekodlu	çekin	zorunlu	hale	
getirilmesiyle	de	bu	yılın	ilk	4	
ayındaki	karşılıksız	çek	adedinin	

yüzde	27	azaldığını	belirtti.
Ekonomiye	yönelik	diğer	

tedbir	ve	teşvikleri	de	sıralayan	
Hisarcıklıoğlu,	“Yıllardır	şikayet	
ederdik.	‘Fındığı	biz	üretiyoruz,	
fiyatını	yabancılar	belirliyor’	
derdik.	Şimdi	lisanslı	depoculuk	
sisteminin	temeli	olan	Ürün	
İhtisas	Borsası	kuruldu.	Tarımda	
50	yıllık	hayalimiz	gerçek	
oldu.	Odaların	tek	durak	ofise	
dönüşmesiyle,	şirket	kuruluşunda	
hem	bürokrasi	azaldı	hem	de	
maliyet	düştü.	Öte	yandan	
Meclis	gündemindeki	Üretim	
Reform	Paketi’yle	sanayicinin	
üzerindeki	enerji	maliyeti,	emlak	
vergisi	yükü	azalacak,	OSB’lerin	
yapısı	da	güçlendirilmiş	olacak”	
açıklamalarında	bulundu.

Mevzuat	nedeniyle	
oluşan	engelleri	hatırlatan	
Hisarcıklıoğlu’nun	buna	ilişkin	
anlattığı	fıkra	salonda	gülüşmelere	
neden	oldu.

Hisarcıklıoğlu,	yeşil	pasaporta	
ilişkin	düzenlemeye	reel	
sektörün	asli	temsilcilerinin	dahil	
edilmediğini	ifade	ederek,	bu	
konunun	yeniden	ele	alınmasını	
istedi.

KOBİ’lerin	yüksek	faiz	oranları	
nedeniyle	sorunlar	yaşadığını	
belirten	Hisarcıklıoğlu,	“Faiz	
oranları,	rakibimiz	olan	ülkelerin	
çoğundan	yüksek.	Yüksek	faize	
karşı	savaşımızı	aynı	kararlılıkla	
sürdürmeliyiz.	Bankalar	rekor	
karlar	açıklarken,	bu	faiz	oranları	
reva	mıdır?”	diye	konuştu.

Yeni talepler
Hisarcıklıoğlu,	iş	dünyasının	

hızlanması	için	yeni	talepleri	
olduğunu	vurgulayarak,	bunları	
işçi-işveren	uyuşmazlığında	
arabuluculuğu	zorunlu	hale	
getiren	iş	mahkemeleri	kanun	
düzenlemesi,	belirli	tutarın	altında	
tahkimi	zorunlu	hale	getiren	
düzenleme,	cazibe	merkezlerine	
daha	fazla	kaynak	ayrılması,	KDV	
sisteminde	vadeli	satışlarda	peşin	
KDV	ödemesinin	değiştirilmesi,	
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geçici	vergi	uygulamasının	
kaldırılması	olarak	sıraladı.

KDV	sisteminde	yaşadıkları	
sıkıntıları	aktaran	Hisarcıklıoğlu,	
şöyle	devam	etti:

“Özel	sektör	olarak	Maliye’den	
yüz	milyarlarca	alacağımız	var.	
Malımızı	vadeli	satıyoruz	ama	
parasını	almadığımız	malın	
KDV’sini	peşinen	ödüyoruz.	
Biriken	ve	alamadığımız	KDV	
yüzünden,	kredi	kullanmaya	
mecbur	kalıp,	banka	kapılarında	
bekliyoruz.	Sağ	olsun,	Maliye	
Bakanı’mız	bu	konuda	kapsamlı	
bir	çalışma	başlattı.	Bunun	
sonuçlanmasını	bekliyoruz.	Yine	
eski	dönemlerden	miras	kalan	
bir	yükümüz	var:	Peşin	vergi.	
Geçmişte,	enflasyon	yüksekti,	
kamu	maliyesi	hep	açık	verirdi.	
Devlet	vergiyi	peşinen	toplamak	
zorundaydı.	Çok	şükür	sizinle	
bu	sıkıntıların	hepsi	geride	kaldı	

ama	geçici	vergi	hala	duruyor.	
Artık	90’ların	bu	kötü	mirasını	
kaldıralım	ve	sizin	liderliğinizde	
tarihe	gömelim.”

Aynı	malları,	aynı	firmalarla,	
aynı	pazarlara	satarak,	ihracatta	
bir	üst	lige	çıkmanın	mümkün	
olmadığına	dikkati	çeken	
Hisarcıklıoğlu,	reform	ateşinin	
yeniden	canlandırılması	ve	yeni	
büyüme	hikayesinin	tüm	dünyaya	
gösterilmesi	gerektiğini	vurguladı.

Türkiye’ye verilen taahhütler 
yerine getirilmeli
Hisarcıklıoğlu,	AB	üyelik	

sürecinin	özellikle	2002	yılından	
beri	Türkiye’in	iktisadi	ve	siyasi	
dönüşüm	çabalarına	ciddi	katkı	
sağladığına	işaret	ederek,	AB	
üyeliğinin	Türkiye	için	stratejik	
bir	tercih	olduğunu	ve	ortak	
çıkarlar	temelinde	devam	
etmesi	gerektiğini	belirtti.	Rifat	

Hisarcıklıoğlu,	“Ülkemize	karşı	
çifte	standart	uygulanmamalı,	
başka	aday	ülkelerle	eşit	
muameleye	tabi	tutulmalıyız.	
Haksız	bir	şekilde	sürdürülen	vize	
konusu	da	artık	çözülmeli.	Suriyeli	
sığınmacılarla	ilgili	Türkiye’ye	
verilen	taahhütler	yerine	
getirilmeli”	diye	konuştu.

Demokratik, laik sosyal 
hukuk devleti
Hisarcıklıoğlu,	konuşmasının	

sonunda,	2008	konuşmasında	
kullandığı,	”Her	zaman	
dediğim	gibi,	demokratik,	laik,	
sosyal	hukuk	devleti	yapımız,	
geleceğimizin	güvencesidir.	
Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	ve	
aziz	şehitlerimizin	emaneti	olan	
bu	ülke,	hepimizin	omuzlarında	
yükselecek	ve	yeniden	lider	ülke	
haline	gelecek”	ifadesini	kullandı.
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Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	
Birliği’nin	73.	Genel	Kurulu	
kapsamında	gerçekleştirilen	

Hizmet	Şeref	Belgesi	ve	Plaket	
Takdim	Töreni,	Başbakan	Binali	
Yıldırım	ile	CHP	Genel	Başkanı	
Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	katılımıyla	
yapıldı.

Başbakan	Yıldırım,	konuşma-
sında	“sanayici	ve	yatırımcıların	
önünü	tamamen	açacakları”	me-
sajını	verdi.	Üretim	Reform	Paketi	
tasarısını	Meclis’e	gönderdiklerini	
hatırlatan	Yıldırım,	“Bu	tasarı,	23	
farklı	kanunda	75	tane	değişiklik	
getiriyor.	İş	ve	yatırım	ortamı	iyileş-
tiriliyor,	iş	yapma	kolaylaştırılıyor.	
Yatırımcının,	sanayicinin	önünü	
tamamen	açıyoruz”	dedi.

Hain	darbe	girişiminden	sonra	
işadamlarının	ekonominin	çarkla-
rının	durmasına	izin	vermediğini	
belirten	Yıldırım,	“Bunu,	istihdam	
seferberliği	çağrısına	en	yüksek	
düzeyde	karşılık	vererek	göster-
diniz.	5	ay	gibi	kısa	bir	sürede	1	
milyondan	fazla	işsize	iş,	aş	sağla-
dınız”	dedi.

Yıldırım: Engelleri 
kaldırıyoruz
Başbakan	Yıldırım,	işadamla-

rından	gelen	önerileri	her	zaman	
dikkate	aldıklarını	vurgularken,	
sözlerini	şöyle	sürdürdü:

“Türkiye’nin	geleceği	çalışmak,	
yatırım	yapmak,	üretim	yapmak,	
istihdam	oluşturmak,	pastayı	
büyütmek,	ihracatı	artırmak,	artan	
refahın	adilce	paylaşımını	sağla-
maktır.	İşçi	ve	işverenlerimizle	bu	
vaziyette	kenetlenmiş	durumdayız.	
Ekonomimiz	güçlendikçe	demok-
rasimiz	de	güçlenecek.”

Yeni	dönemin	gerçekle	anlam-
da	reform	dönemi	olacağını	söyle-
yen	Yıldırım,	uyum	yasalarının	da	
TBMM’den	çıkarılacağını	bildirdi.	
Meclis’te	görüşmeleri	süren	Üretim	
Reform	Paketi	için	de	muhale-
fetten	destek	isteyen	Başbakan	

Yıldırım,	“Sanayicinin	önünde	bazı	
gereksiz	mali	yükler	var,	kesinti-
ler	var.	Bunları	hep	kaldırıyoruz.	
Elektronik	Belge	Yönetim	Sistemi	
Temmuz	ayı	itibarıyla	hayata	geç-
miş	olacak.	Planlı	sanayi	alanla-
rında	yer	alan	binalar	için	emlak	
vergilerini	tamamen	kaldırıyoruz.	
KOSGEB	desteklerine	erken	
ödeme	imkanı	getiriyoruz.	Yazılım	
sektörünü	sanayi	sektörü	içine	
dahil	ediyoruz.”

Kılıçdaroğlu: Vergiler neden 
ödenemiyor?
CHP	Genel	Başkanı	Kemal	

Kılıçdaroğlu	ise,	“Sayın	Başbakan	
sorunlu	olmayan	bir	ülkenin	baş-
bakanı	gibi	konuştu.	Eğer	herşey	
çok	iyiyse	vergiler	ve	sigorta	prim-
leri	neden	ödenemiyor”	dedi.

Türkiye’nin	bundan	sonra	yeni	
bir	stratejiye	ihtiyaç	duyacağını	
belirten	Kılıçdaroğlu,	şunları	söy-
ledi:	“Bir	ülkede	demokrasi	yoksa,	
o	ülkenin	büyüme	şansı	yoktur.	
Güçlü	ekonominin	sırrı	güçlü	
demokrasiden	geçer.	Herkes	bunu	
böyle	bilmeli.”

AB’den	yeni	fasıl	açılması	
talebinde	bulunulduğunu	hatırlatan	
Kılıçdaroğlu,	hükümete	AB’nin	tüm	
standartlarını	onlar	dayatmadan	
Meclis’e	getirmesi	çağrısında	bu-
lundu,	destek	olacaklarını	açıkladı.	

Kılıçdaroğlu,	Başbakan	Yıl-

dırım’ın	konuşması	sırasında	Avru-
pa’ya	satılan	beyaz	eşyaların	üçte	
birini	Türklerin	ürettiğini	söylediğini	
hatırlatırken,	“Artık	gelişmiş	ülkeler	
buzdolabı,	çamaşır	makinesi	
üretmiyor.	Katma	değerli	ürün	
üretemezseniz	katma	değerli	ürün	
tüketirsiniz.	Bunun	için	de	üniver-
sitelerin	bilgi	üretmesi	gerekiyor.	
İran	üniversitelerinin	ürettiği	bilgiler	
Türk	üniversitelerinin	ürettiği	bilgi-
leri	geçti,	haberiniz	var	mı?”	diye	
konuştu.

Hisarcıklıoğlu: Güçlü Türkiye 
için üretmeye devam
Türkiye	Odalar	Borsalar	Birliği	

Başkanı	Rifat	Hisarcıklıoğlu	da,	
“Güçlü	Türkiye	için	üretmeye	de-
vam”	dedi.	

Birlik	ve	beraberlik	sayesinde	
TOBB’un	iş	dünyasının	en	güçlü	
sesi	olduğunu	vurgulayan	Hi-
sarcıklıoğlu,	şunları	söyledi:	“Bu	
camianın	mensupları	yaşadıkları	
sıkıntılara	rağmen	her	sene	daha	
çok	iş,	daha	çok	aş	sağlıyor,	
milletimize	daha	çok	umut	veriyor.	
Yatırımı,	üretimi,	istihdamı,	ihracatı	
işte	bu	salonda	gördüğünüz	insan-
lar	ve	temsil	ettikleri	kitle	yapıyor.	
Türk	özel	sektörü	olarak	dün	
olduğu	gibi	yarın	da	ülkemizi	daha	
güçlü,	daha	zengin	yapmak	için	
üretmeye,	emek	vermeye	devam	
edeceğiz”	diye	konuştu.

Liderler	TOBB’da	buluştu
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TOBB	73.	Genel	Kurulu’nda	
EBSO	farkı

Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği’nin	
73.	Mali	Genel	Kurulu’nda	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası	gerek	katılım	

gerekse	temsil	bakımından	farkını	ortaya	
koydu.	TOBB	Ekonomi	ve	Teknoloji	Üni-
versitesi’nde	gerçekleştirilen	Genel	kurul	
toplantısında,	İzmirli	sanayicileri	EBSO	

Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgan-
cılar,	EBSO	Meclis	Başkanı	Salih	Esen,	
Yönetim	Kurulu	Üyeleri,	TOBB	delegeleri	
ile	personelden	oluşan	35	kişilik	grup	
temsil	etti.

Türkiye’nin	81	ilinden	gelen	delege-
lerin	ve	davetlilerin	yoğun	ilgi	gösterdiği	
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Genel	Kurul’da,	Ege	Bölgesi	Sana-
yi	Odası;	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
ve	TOBB	Yönetim	Kurulu	Başkan	
Yardımcısı	Ender	Yorgancılar,	
EBSO	Meclis	Başkanı	Salih	Esen,	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Yar-
dımcısı	ve	TOBB	Delegesi	İbrahim	
Gökçüoğlu,	TOBB	delegesi	ve	aynı	
zamanda	Meclis	Başkan	Yardımcı-
ları	Hakkı	Attaroğlu	ile	Işın	Yılmaz,		
TOBB	Delegesi	ve	EBSO	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	Haluk	Tezcan	ve	Ce-
mal	Altıntaş,	EBSO	Yönetim	Kurulu	
üyeleri	Deniz	Gündüz,	Hakan	Ürün,	
TOBB	Delegeleri	Mustafa	Dirin,	
Özkan	İpek,		Ömer	Kaplan,	Kenan	
Lider,	Hüseyin	Uğur,		Metin	Akdaş,		
Nejat	Özduran,	Ertaç	Karagözlü,	
Davut	Yanık,	Mesut	Kanat,	Temel	
Aycan	Şen,	Aytekin	Öztaş,	Kürşad	
Yuvgun,	Hatice	Suzan	Erman,	
EBSO	Genel	Sekreteri	Mustafa	
Kalyoncu	tarafından	temsil	edildi.	

Başbakan	Binali	Yıldırım’ın	
katılımıyla	gerçekleştirilen	Hizmet	
Şeref	Belgesi	ve	Plaket	Töreni	ile	
TOBB	73.	Genel	Kurulu’na	katılan	
EBSO	heyeti,	Anıtkabir	ziyaretini	

de	fotoğrafla	ölümsüzleştirdi.
EBSO	heyeti,	Cumhurbaşkanı	

Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	katılımı	
ile	gerçekleşen	genel	kurulda	da	
tam	kadro	hazır	bulundu.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası,	İzmir	Ticaret	Odası	ve	İzmir	Ticaret	
Borsası	kentin	tescilli	lezzetleri	lokma,	boyoz	ve	şambaliyi	TOBB	
Yöresel	Lezzetler	Fuarı’nda	iş	dünyası	temsilcilerine	tanıttı.
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Yatırımların	önünü	açacak,	üretime	
büyük	destek	verecek	düzenle-
melerin	hayata	geçmesi	için	geri	

sayım	sürüyor.	Çalışmaları	1	yıldır	devam	
eden	Üretim	Reformu	Paketi,	TBMM	
komisyonlarında	görüşülmeye	başlan-
dı.	Yeni	reform	paketi	ile	birlikte	sanayi	
sicil	belgesine	sahip	işletmelerin	elektrik	
tüketimlerinden	yüzde	2’lik	TRT	payı	
alınmayacak.	Aynı	belgeye	sahip	sana-
yiciler,	emlak	vergisi	de	ödemeyecek.	
Paketle	birlikte,	şehir	içinde	kalan	sanayi	
siteleri	de	şehir	dışına	taşınacak,	bu	kap-
samda	63	bin	649	işletmenin	taşınması	
için	gerekli	yatırım	19	milyar	lira	olarak	
hesaplanıyor.

Üretim	Reform	Paketi’ne	ilişkin	bilgi	
vermek	amacıyla	basın	toplantısı	düzen-
leyen	Bilim	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanı	
Faruk	Özlü,	yaklaşık	1	yıldır	üzerinde	
çalıştıkları	Üretim	Reform	Paketi’ni	tüm	
ilgili	STK’lar	ve	kuruluşların	görüşlerini	
alarak	hazırladıklarını	belirtti.	Özlü,	Mayıs	
ayı	sonuna	kadar	TBMM’den	geçirilme-
si	hedeflenen	paketin	sadece	mevcut	
OSB’lere	ilişkin	değil,	“planlı	bölgelerde,	
planlı	sanayileşmeyi	teşvik	eden”	mad-
deler	içerdiğini,	üreticiyi	destekleyen	
kapsamlı	bir	çalışma	olduğunu	belirtirken,	
öncelikle	sanayicinin	mali	yüklerini	azalt-
mayı	hedeflediklerini	söyledi.

TRT payı kalkıyor
Yeni	reform	paketiyle	birlikte	sanayi	

sicil	belgesine	sahip	işletmelerin	elektrik	
tüketimlerinden	yüzde	2’lik	TRT	payı	
alınmayacak.	2015	yılında	sanayicilerin	
TRT	payı	ödemesi	344.2	milyon	TL	idi.	
TRT’nin	bu	kapsamda	desteksiz	kalma-
yacağını	belirten	Özlü,	“TRT’ye	sanayici	
katkı	vermeyecek.	Bunu	şans	oyunların-
dan	sağlayacak”	dedi.

Yerli üretim destekleri artıyor
Yapım	işleri	sanayi	işbirliği	uygula-

maları	(SİP)	kapsamına	alınıyor.	Yerli	
üreticiye	yüzde	15	oranında	fiyat	avantajı	
sağlanması	zorunlu	hale	getiriliyor.	Yapım	
işlerinde	yerli	ürünlerin	kullanılması	şar-
tıyla	yerli	üretimin	desteklenmesi	hedef-
leniyor.	Enerji	verimsiz	ürünlerin	denet-
lenmesi	ve	uygunsuzluk	durumunda	idari	
yaptırımlar	uygulanması	planlanıyor.	Bu	
kapsamda	bir	buzdolabının	A	plus	enerji	
verimliliği	iddiası	ile	satışı	sonrası	ürün	
denetlenecek	ve	verimlilik	iddiası	doğru	
çıkmaz	ise	para	cezasından	ürünün	top-
latılmasına	kadar	ceza	uygulanabilecek.

Hafta sonu 
çalışma izni kaldırılıyor
Sanayi	işletmelerinin	her	yıl	hafta	

Yatırıma	üretime	destek

Üzerinde bir 
yıldır çalışılan 

Üretim Reform 
Paketi’ni kamuoyuna 

açıklayan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Özlü, paketin 
sadece mevcut 

OSB’lere ilişkin değil, 
“planlı bölgelerde, 

planlı sanayileşmeyi 
teşvik eden” 

maddeler içerdiğini, 
üreticiyi destekleyen 

kapsamlı bir 
çalışma olduğunu 

belirtirken, öncelikle 
sanayicinin mali 

yüklerini azaltmayı 
hedeflediklerini 

söyledi.
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tatili	günlerinde	çalışabilmek	için	
belediyelerden,	hafta	sonu	çalışma	
ruhsatı	almalarının	zorunlu	olma-
sının	sanayici	açısından	ek	mali	
yük	getirdiği	gerekçesiyle	hafta	
sonu	çalışma	için	belediyelerden	
artık	izin	almak	zorunda	kalınma-
yacağını	açıklayan	Bakan	Özlü,	bu	
düzenlemeyle,	233	milyon	TL’nin	
sanayicinin	cebinde	kalacağını	
aktardı.

Sanayi sicili almış her 
sanayici için Emlak Vergisi 
kaldırılıyor
Organize	sanayi	bölgelerin	

kuruluşlarına	ilişkin	prosedürler	
azaltılacak.	Bir	OSB’nin	kuruluş	
süresi	2-3	yıldan	6	aya	inecek.

Endüstri	bölgeleri,	teknoloji	
geliştirme	bölgeleri,	organize	sa-
nayi	bölgeleri,	serbest	bölgeler	ve	
sanayi	sitelerinde	yer	alan	binalar	
Emlak	Vergisi’nden	muaf	tutulacak.	
Bu	düzenlemeyle	OSB’ler	için	yıllık	
mali	etki	miktarı	360	milyon	lirayı	
geçerken,	sanayi	siteleri	için	bu	
tutar	127	milyon	lira	olacak.	Büyük	
yatırımlar	için	sanayici	tarafından	
yönetilecek	alanlar	kapsamında	
Endüstri	Bölgeleri	Kanunu’na	göre	
kurulan	ve	işletilen,	mevcut	en	iyi	
teknikleri	kullanan	endüstri	bölge-
lerinin	kıyılarda	kurulabilmesine	
imkan	tanınıyor.	Özlü,	böylelikle	
arazi	şartlarının	uygun	olmadığı	
yerlerde	denizlerin	doldurularak	
ada	kurulmasının	önünü	açtıklarını	

da	belirtti.

Yüksek parsel fiyatlarına 
düzenleme geliyor
Bakan	Özlü,	bazı	OSB’lerde	

sanayi	parseli	birim	fiyatının	yük-
sekliğinden	kaynaklı	girişimcilerin	
yatırımlarını	gerçekleştiremediğini	
ve	bu	kapsamda	yüksek	mali-
yetli	arsa	bedellerine	bir	üst	limit	
getirileceğini	açıkladı.	OSB’lerde	
maliyetlere	en	fazla	yüzde	25	kar	
konulup	satış	yapılacağını	anla-
tan	Bakan	Özlü,	“Burada	üst	limit	
getiriyoruz.	Yatırımcılar	tapularını	
teminat	olarak	gösterebilecekler.	
Yatırım	yapılmayan	parsellerin	üre-
time	kazandırılmasını	amaçlıyoruz.	
Üretim	yapılmayanları	geri	alacağız	
ve	başka	girişimciye	vereceğiz”	
dedi.	Faaliyete	geçmeyen	sanayi	
parselinin	200’den	fazla	olduğunu	
belirten	Özlü,	3	yıldan	fazla	yatırım	
yapılmamış	ise	bu	parsellerin	geri	
alınacağını	söyledi.

OSB’lere GYO kurma hakkı 
OSB’lere	gayrimenkul	yatırım	

ortaklıkları	(GYO)	kurma	hakkı	
getirildiğini	de	ifade	eden	Özlü,	
“Sanayi	parseli	almak	istemeyebilir	
sanayicimiz.	Bunu	yapmak	isteyen	
sanayicilerimiz	ise	GYD	şirketi	
kuracaklar	ve	kiralama	yapabile-
cekler.	Sanayicimizi	mülk	edinme	
ve	sanayi	parseli	alma	zorunlulu-
ğundan	kurtarıyoruz.	Kısmen	ve	
bedelsiz	arazi	tahsisine	başlıyoruz.	

Bakanlar	Kurulu	kararı	ile	belirlen-
mesini	istiyoruz”	dedi.

Doğalgaz	dağıtım	lisans	kap-
samı	içerisinde	yer	alan	OSB’lerin	
talebi	halinde	doğalgaz	altyapı	
ihtiyaçları	lisans	sahibi	dağıtım	
şirketleri	tarafından	karşılanacak.

Ayrıca,	300	OSB’nin	sadece	
8	tanesinde	demiryolu	bağlantısı	
olduğunu	belirten	Özlü,	diğerlerine	
de	bağlanması	için	çaba	göstere-
ceklerini	söyledi.

Yurtdışında OSB 
Islah	OSB	uygulamasına	tekrar	

başlandığını	da	açıklayan	Bakan	
Özlü,	yurtdışında	OSB	kurma	
imkanı	getirdiklerini	söyledi.								Bu	
konuda	Bakanlar	Kurulu’ndan	yetki	
aldıklarını	belirten	Özlü,	“Başarılı	
uygulama	gösteren	OSB’ler	yurtdı-
şında	da	OSB	kurabilecekler”	dedi.

Özlü,	OSB,	endüstri	bölgesi,	
teknoloji	geliştirme	bölgesi,	serbest	
bölge	ve	sanayi	siteleri	için	uygun	
sanayi	alanları	belirlemek	ve	bu	
alanlardan	uygun	görülenlerin	
altyapısını	yapmak	için	Bakanlık	
olarak	yetki	aldıklarını	belirtti.

Zeytinlik Sahaları Koruma 
Kurulu kuruluyor
Zeytincilik	faaliyetleri	ile	sana-

yi	yatırım	alanlarının	çakışması	
durumunda	kararı	Zeytinlik	Saha-
ları	Koruma	Kurulu’nun	vereceğini	
açıklayan	Özlü,	“Sanayi	yatırımla-
rının	hangi	alanlarda	oluşturulup	
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oluşturulamayacağına	bağımsız	
olarak	kurul	karar	verecek.	Gelişi	
güzel	sanayi	bölgesi	kuruluyor	
iddialarına	da	bu	şekilde	son	vere-
ceğiz”	dedi.	

İzin	verme	yetkisinin,	Tarım	
Bakanlığı’nda	olacağını	kaydeden	
Özlü,	“Kurul;	Tarım	Bakanlığı	İl	
Müdürlüğü,	Çevre	İl	Müdürlüğü,	
Sanayi	Bakanlığı	İl	Müdürlüğü,	
Orman	Su	İşleri,	Maliye	Bakanlığı	
temsilcisi,	Zeytincilik	Araştırma	
Enstitüsü,	ziraat	fakültesi	ve	ziraat	
odalarından	oluşacak.	Toplam	9	
üye	olacak”	diye	konuştu.	

Birinci	sınıf	tarım	arazilerine	
sanayi	parseli	ve	endüstri	bölgesi	
kurmaktan	yana	olmadığını	da	ak-
taran	Özlü,	“Böyle	bir	talep	gelirse	
benden	döner”	değerlendirmesini	
yaptı.

Bakan	Özlü,	OSB’lerde	arıtma	
tesisini	zorunlu	tuttuklarını,	Çevre	
ve	Şehircilik	Bakanlığı’nın	da	baca	
gazlarının	filtrelenmesi	konusunda	
çok	duyarlı	olduğunu	vurguladı.

Planlı sanayi alanları için 
ot bedeli kaldırılıyor
Yeni	reform	paketiyle,	Bakanlı-

ğın	talebi	üzerinde	endüstri	bölge-
leri,	teknoloji	geliştirme	bölgeleri,	
organize	sanayi	bölgeleri,	serbest	
bölgeler	ve	taşınacak	sanayi	site-
leri	için	ihtiyaç	duyulan	alanların	
vasıf	değişikliğinin	yapılması	ve	bu	
değişiklik	için	ot	bedeli	ödenmeme-

si	kararlaştırıldı.

Kent içinde kalan sanayi 
siteleri taşınacak
Yerel	değerlendirme	sonucunda	

taşınması	muhtemel	135	sanayi	
sitesinde	bulunan	63	bin	649	adet	
işyerinin	toplam	maliyeti	19	milyar	
718	milyon	TL.	Yerleşim	alanları	
içerisinde	bulunan	sanayi	sitelerinin	
ve	sanayi	işletmelerinin	yerleşim	
alanı	dışına	taşınması	için	taşınma	
masrafları	kredi	ile	desteklenecek.	
Bu	kapsamda	sanayi	sitesi	yapı	ko-
operatiflerince,	il	özel	idarelerince,	
büyükşehir	belediyelerince	veya	
belediyelerce	yapılacak	sanayi	site-
lerinin	idari	ve	sosyal	tesis	binaları,	
arsa	bedelleri,	mülkiyetin	edinilmesi	
masrafları	ile	altyapı	ve	üstyapı	
yatırımlarının	tamamına	kadar	olan	
kısmının	mimarlık	ve	mühendislik	
hizmetleri	dahil	kredi	ile	desteklen-
mesi	hususları	Bakanlığın	görevleri	
arasına	dahil	ediliyor.

İlk etapta 8 site
Ortalama	büyüklükleri	100	met-

rekare	olan	işyerlerinin	300	metre-
kare	işyerlerine	taşınacağını	ifade	
eden	Özlü,	2017	yılında	taşınma	
işlemlerine	ilk	etapta	8	sanayi	sitesi	
ile	başlanacağını	bildirdi.	Özlü,	bu	
taşınma	maliyetlerinin	yaklaşık	3	
milyar	TL	olduğunu	açıkladı.	İlk	
etapta	8	sanayi	sitesi	Isparta,	Ma-
latya,	Düzce.	Rize,	Konya,	Uşak,	

Elazığ	ve	Samsun’dan	taşınacak.

Burs ve nitelikli 
istihdam artacak
Paket	kapsamında	bilimsel	

araştırma	projelerinde	çalışan	öğ-
rencilerin	burs	imkanları	attırılıyor.	
Üniversitelerde	sanayiye	yönelik	
araştırma	yapanların	ve	yenilikçi	
projelerin	desteklenmesi	adına,	
YÖK	izniyle	Teknoloji	Transfer	Ofisi	
kurulacak,	yurtdışında	araştırma	
yapmak	isteyen	çalışanlara	ücretli	
araştırma	izni	verilecek	ve	doktora	
sonrası	araştırmacıların	istihdam	
edilmesinin	önü	açılacak.	Yükse-
köğretim	kalite,	danışma	ve	koordi-
nasyon	kurulları	kurulacak.	Nitelikli	
iş	gücü	istihdamını	arttırma	hedefi	
doğrultusunda,	üniversitelerin	fen	
bilimleri	ile	mühendislik	bilimlerinde	
okuyan	öğrenciler	eğitimlerinin	en	
az	bir	yarı	yılını	işyerlerinde	yapa-
caklar.	OSB	içindeki	meslek	yüksek	
okullarında	okuyan	her	bir	öğrenci	
için	eğitim	desteği	verilecek.

OSB’lerde	Teknik	Kolejler	kuru-
lacak.	Teknik	lise	ve	meslek	yüksek	
okullarından	farklı	olacak.	Okul	
kurulacak,	bina	teçhizatı	devlet	
yapacak,	yönetim	OSB’de	ola-
cak.	Müfredatını	da	MEB	ile	OSB	
yönetimi	ihtiyaca	göre	belirleye-
cek.	Daha	önceki	sistemden	farkı,	
buralarda	eğitim	görenlerin	hepsi	
yabancı	dil	bilecekler.

OSBÜK güçleniyor
OSBÜK’e	özel	hukuk	tüzel	

kişiliği	verilerek	kurumsal	yapısı-
nın	güçlendirileceğini	de	belirten	
Sanayi	Bakanı	Özlü,	“Sicil	alan	
OSB’lerin	OSBÜK’e	üye	olması	
zorunluluğunu	getiriyoruz.	OSBÜK,	
özel	hukuk	tüzel	kişiliği	olarak	
tanımlanmış,	organları	belirlenmiş,	
teşkilat	şeması	ve	kadrosunun	
bakanlık	onayı	ile	oluşacağı	ve	
genel	sekreterinin,	OSBÜK	Genel	
Kurulu	tarafından	bakanlığın	uygun	
görüşü	alınarak	atanacağı	düzen-
lendi.	Ayrıca,	tüzel	kişilik	kazanan	
tüm	OSB’lerin,	OSBÜK’e	üyeliği	ve	
belirlenen	aidatı	ödemeleri	zorunlu	
tutuldu”	diye	konuştu.

GÜNDEM
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Yorgancılar:	Üretim	Reform	Paketi
sağlıklı	büyüme	ve	kalkınmayı	hızlandıracak

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yö-
netim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar,	üzerinde	bir	yıldır	

çalışılan	ve	Oda	olarak	yakın	takip	
ederek	görüşlerini	aktardıkları	Üre-
tim	Reform	Paketi’nin	Türkiye’nin	
sağlıklı	büyümesini	ve	kalkınmasını	
hızlandıracağını	söyledi.

Reel	sektör	temsilcileri	olarak	
Üretim	Reform	Paketi	için	Bilim	Sa-
nayi	ve	Teknoloji	Bakanı	Dr.	Faruk	
Özlü’ye	teşekkür	ettiklerini	kayde-
den	EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar,	77	maddenin	
henüz	son	halini	bilmemekle	
birlikte,	kamuoyu	ile	paylaşılan	
kısmı	kadarı	için	yaptıkları	değer-
lendirmede	sanayiciyi	destekleyen	
adımların	atılmış	olmasını	çok	
önemsediklerini	vurguladı.	

Yorgancılar,	“Öncelikle	bizim	
yıllardır	dile	getirdiğimiz	ve	neden	
bizden	kesinti	yapıldığını	anlamak-
ta	zorlandığımız	elektrik	tüketim-
lerinden	yüzde	2’lik	TRT	payının	
kaldırılıyor	olmasından	büyük	
mutluluk	duymaktayız.	Her	şeyden	
önce	bizleri	psikolojik	olarak	rahat-
latan	bir	adım	olup,	sesimizi	duyan	
Sayın	Bakanımıza	şükranlarımızı	
sunuyorum.	Diğer	yandan;	emlak	

vergisinin	kaldırılması,	şehir	içinde	
kalan	sanayi	sitelerinin	taşınması,	
OSB’lerin	demiryolları	ile	bağlan-
ması	için	çalışılacak	olması	bizim	
çok	uzun	yıllardır	altını	ısrarla	
çizdiğimiz	taleplerimiz	arasındadır.	
Gecikilmiş	adımlar	olsa	da	umutla-
rımız	artmıştır”	dedi.

Hafta	sonu	çalışma	izninin	
kaldırılması	ile	toplamda	sanayici-
nin	üzerinde	oluşan	maddi	yükler-
de	meydana	gelecek	azalmanın	
yeniden	yatırım	ve	üretim	iştahını	
artırmasını	ümit	ettiklerini	ifade	
eden	Ender	Yorgancılar,	“Yine	
yıllardır	Bakanlarımıza	verdiğimiz	
dosyalarımızda	“Yerli	üreticiye	
fiyat	avantajının	yüzde	25	oranın-
da	sağlanmasının	zorunlu	hale	
getirilmesini	talep	ettik.	Bugün	
bu	avantaj	zorunlu	yapılsa	da	
oran	yüzde	15’te	bırakılmıştır.	Biz	
yine	kararlı	bir	şekilde	talebimizi	
tekrarlayacağız.	Önceliklerimiz	
arasında	gördüğümüz	Sanayi	
4.0	sürecinde	üniversite-sanayi	
işbirliğinin	desteklenmesi,	nitelikli	
işgücü	yetiştirilmesinde	uygulamalı	
eğitime	geçilmesi,	mesleki	liseleri-
nin	desteklenmesi	çok	önemlidir”	
diye	konuştu.

Kapsamlı bir teşvik paketi 
ile desteklenmeli
Ender	Yorgancılar,	talepleri-

ni	Türk	sanayicilerini	dünyadaki	
rakipleri	karşısında	haksız	rekabete	
uğratan,	rekabet	etmesini	güçleş-
tiren	yüklerin	kaldırılması	olarak	
gündeme	getirdiklerine	dikkat	çeke-
rek	şunları	söyledi:

“Bu	anlamda	baktığımızda	tek	
tek	küçük	yüklermiş	gibi	görünen	
ve	alt	alta	toplandığında	oldukça	
yüksek	bir	meblağ	tutan	bu	mali-
yetlerin	kalkmasını	önemsiyoruz.		
Çünkü,	gerek	bürokratik	zorluklar	
açısından	gerekse	katlanmak	zo-
runda	olduğumuz	maliyetler	açısın-
dan	üretimden,	ticaret	ve	hizmetler	
sektörüne	bir	geçiş	olduğunu	son	
yıllarda	çok	net	görmekteyiz.	O	
nedenle,	Üretim	Reform	Paketi	ve	
devamında	hazırlanmasını	bekle-
diğimiz	kapsamlı	bir	teşvik	paketi	
ve	reformlar	üretimin	sürdürüle-
bilirliğini	dolayısıyla	Türkiye’nin	
sağlıklı	büyümesini	ve	kalkınmasını	
hızlandıracaktır.	İçerde	ve	küresel	
ekonomide	yaşanan	olumsuzluklar-
dan	ötürü	yeterince	vakit	kaybetti-
ğimizi	ve	artık	çalışma	zamanının	
geldiğinin	altını	çizmek	isterim.”

GÜNDEM
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İzmir’deki odalar 
ve borsaların 
Bayındır’daki 

yönetim kurulları 
ortak toplantısında 

ekonomiyi 
değerlendiren EBSO 

Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 

İbrahim Gökçüoğlu, 
reformist bir 

yaklaşımla politika 
üretilmesi gerektiğini 

savundu.

Gökçüoğlu: Ekonomiye 
odaklanma zamanı

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Vekili	İbrahim	
Gökçüoğlu,	referandumun	

geride	kalmasıyla	birlikte	ekonomiye	
odaklanılarak,	AB	ile	ilişkiler	başta	
olmak	üzere	eksiklerin	tamamlanıp	
iyileştirilmesi	gereken	alanlarda	gereken	
adımların	atılmasını	ve	reformist	bir	
yaklaşımla	politika	üretilmesini	istedi.	
İşsizliğin	yüzde	13,	genç	işsizliğin	ise	
yüzde	24.5’e	ulaştığı	ortamda	yüzde	
3’lük	büyüme	oranının	Türkiye’ye	
yetmeyeceğini	ve	yeni	bir	büyüme	
hamlesine	geçilmesi	gerektiğini	savunan	
Gökçüoğlu,	“Kalkınmanın	ve	ekonominin	
temelinin	eğitime	dayandığını	dikkate	
aldığımızda	bizim	öncelikle	ele	almamız	
gereken	günün	gerçeklerine	uygun	kalıcı	
bir	eğitim	sistemini	hayata	geçirmektir”	
dedi.

İzmir’deki	Oda	ve	Borsaların	
Bayındır	Ticaret	Odası	ev	sahipliğinde	
gerçekleştirdiği	Yönetim	Kurulları	Ortak	
Toplantısı’nda	ekonomiye	ilişkin	bir	
değerlendirme	yapan	EBSO	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Vekili	Gökçüoğlu,	
geride	kalan	16	Nisan	Referandumu	

sürecinde	asla	tasvip	etmedikleri	ve	
kınadıkları	hareketlerle	öne	çıkan	AB	
ülkeleriyle	yaşanan	gerilimin	ilişkilerin	
kesilmesi	noktasına	varmasından	
üzüntü	duyduklarını	söyledi.	Gökçüoğlu,	
“Özellikle	de	Avrupa	Konseyi	
Parlamenterler	Meclisi’nin	Türkiye’yi	
siyasi	denetime	alması	kararını	kabul	
etmemiz	mümkün	değildir.	Türkiye	bu	
yaklaşımı	hak	etmemektedir”	dedi.

Gökçüoğlu,	elbette	AB’nin	ve	
AB	liderlerinin	tavırlarının	eleştirilip	
haksızlıklarının	dile	getirileceğini	
belirtirken,	sözlerini	şöyle	sürdürdü:

“Ancak,	unutmayalım	ki,	AB’nin,	
ihracatımızdaki	payı	yüzde	48,	
uluslararası	doğrudan	yatırımlarda	
yüzde	58,	ülkemize	gelen	turistler	
içinde	ise	yüzde	52’dir.	Rakamlar,	
normalleşmenin	hem	sanayici	hem	
de	ticaret	erbabı	için	ne	kadar	önemli	
olduğunu	göstermektedir.	O	nedenle	
diyoruz	ki;	Referandum	sonrasında	
ekonomiye	odaklanalım	ve	başta	
AB	ile	olan	ilişkilerimiz	olmak	üzere,	
eksiklerimizi	tamamlayalım,	iyileştirilmesi	
gerekenleri	iyileştirelim	ve	reformist	
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bir	yaklaşımla	politika	üretelim.	
Ve	istiyoruz	ki;	elde	edilen	siyasi	
gücün	mevcut	dinamikleri	olumlu	
yönde	harekete	geçirmesi,	
proaktif	bir	ekonomi	yönetimi,	
tüm	alanlarda	beklenen	yapısal	
reformların	yapılması,	Avrupa	
Birliği	ülkeleri	başta	olmak	üzere	
uzlaşmacı	ve	stratejik	bir	dış	
politika,	demokrasi	kalitesini	
artıran,	hukukun	üstünlüğünü	
öncelik	sayan,	Türkiye’nin	
menfaati	doğrultusunda	ortak	aklın	
hakim	olduğu	bir	anlayış	içinde	
hareket	edilsin.”

Jeopolitik	riskler,	OHAL’in	
uzatılması	ve	uluslararası	
kuruluşların	uyarıları	da	göz	önüne	
alarak	dikkatli	olması	gereken	bir	
süreçten	geçildiğini	vurgulayan	
İbrahim	Gökçüoğlu,	“temkinli	
iyimser”	tavrın	sürdürülmesine	
işaret	etti.

Gökçüoğlu,	küresel	anlamda	
Suriye	sınırımızda	yaşanılanlar,	
ABD-Rusya	gerilimi,	Kuzey	Kore-
ABD	gerilimi,	İngiltere’nin	Brexit	
kararını	uygulamaya	koyması,	
Fransa’nın	Frexit	mesajları,	AB	
ekonomisinin	yavaş	da	olsa	
toparlanma	sinyalleri	ve	son	olarak	
ABD	Başkanı	Trump’ın	"Amerikan	
malı	al,	Amerikan	işçisi	çalıştır"	
başlıklı	kararnameyi	imzalamasını	
da	önemli	gelişmeler	olarak	
sıraladı.

Eğitime özel önem
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	

Vekili	Gökçüoğlu,	bugün	işsizliğin	
yüzde	13,	genç	işsizliğin	ise	
yüzde	24.5	seviyesine	gelmişken	
ortalama	yüzde	3’lük	büyüme	
oranının	Türkiye’nin	yeni	bir	
büyüme	hamlesine	geçmesini	
gerektirdiğini	anlattı.	Bu	aşamada	
eğitime	de	özel	bir	önem	veren	
İbrahim	Gökçüoğlu,	dünyada	
kabul	gören	PISA	testinin	3.	
aşamasında,	Türk	öğrencilerin	
sosyal	yaşama	ilişkin	memnuniyet	
testinde	72	ülke	içinde	sonuncu	
sırada,	bilim	testinde	de	52’nci	
sırada	yer	aldığını	hatırlattı.	

Gökçüoğlu,	“Yani,	hem	mutsuz	
hem	de	başarısız	bir	gençliğe	
sahibiz.	Kalkınmanın	ve	
ekonominin	temelinin	eğitime	
dayandığını	dikkate	aldığımızda	
bizim	öncelikle	ele	almamız	
gereken;	günün	gerçeklerine	
uygun,	kalıcı	bir	eğitim	sistemini	
hayata	geçirmektir.	Sayın	
Cumhurbaşkanı’nın	28	Aralık’ta	
Kültür	Sanat	Ödülleri	Töreni’ndeki	
‘Sadece	iki	alanda	arzu	ettiğimiz	
seviyeye	ulaşamamış	olmaktan	
dolayı	fevkalade	üzgünüm.	

Bunlardan	biri	eğitim	diğeri	kültür	
sanattır.’	açıklaması	da	eğitim	
gerçeğimizi	ortaya	koymaktadır”	
diye	konuştu.

İstihdam ve ihracat 
seferberliği
İstihdam	seferberliği	

kapsamında	İzmir’de	yılın	ilk	3	
ayında	24	bin	kişiye	istihdam	
sağlandığını	hatırlatan	Gökçüoğlu,	
sayının	daha	fazla	artmasını	
istediklerini	belirtirken,	İŞKUR	
Hizmet	Noktalarından	biri	olarak	

Yerelde	kalkınmanın	önemi

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Vekili	İbrahim	Gökçüoğlu,	
Bayındır	20.	Uluslararası	Çiçek	Festivali	dolayısıyla	yerelde	
kalkınmanın	önemine	dikkat	çekti.	Alaçatı	Ot	Festivali	ve	Urla	
Enginar	Festivali’ne	de	değinen	Gökçüoğlu,	böylelikle	ilçelerin	
yanısıra	bölgeye	de	önemli	ekonomik	katkılar	sağlandığını	dile	
getirdi.	

Kalkınmanın	yerelden	başladığı	inancıyla	EBSO	olarak	
yıllardır	ilçe	bazlı	teşviklerin	getirilmesini	savunduklarını	hatırlatan	
Gökçüoğlu,	şunları	söyledi:

“Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Ender	Yorgancılar’ın	Bakanlara	
Bayındır	örneğinden	yola	çıkarak,	canlı	çiçek	ihracatının	uçak	
başı	prim	usulüyle	desteklenmesi	önerisini	de	hatırlatmakta	fayda	
görmekteyim.	Bugün	bir	kez	daha	Bayındır	özelinde	ne	kadar	haklı	
olduğumuzu	görmekten	de	memnuniyet	duymaktayım.	İnşallah,	bu	
taleplerimiz	karşılık	görür	ve	ilçelerimiz	kalkınma	hamlesine	geçer.”

İbrahim	Gökçüoğlu,	İzmir	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	Aziz	
Kocaoğlu’nun	da	yerelden	kalkınma	adına	ilçelerdeki	kooperatiflere	
verdiği	destekler	ve	açtığı	kursların	diğer	şehirler	için	örnek	teşkil	
ettiğini	de	sözlerine	ekledi.
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EBSO’nun	da	bu	seferberliğe	
deste	olmayı	sürdüreceğini	bildirdi.

Gökçüoğlu,	ihracatın	artırılması	
ve	desteklerin	sürmesinin	önemini	
de	vurgularken,	EBSO’nun	
Türk	Eximbank	ile	imzaladığı	
işbirliği	protokolü	ile	organize	
sanayi	bölgelerinde	temsilcilik	
açılmasını	sağladığını,	böylelikle	
Türk	Eximbank	hizmetlerinin	
sanayicinin	ayağına	giderek	
işlemlerin	hızlanacağını	belirtti.

KDV çiçekleri soldurdu
Bayındır	Kaymakamı	Barbaros	

Baran	ile	Belediye	Başkanı	Ufuk	
Sesli,	ilçenin	ekonomik	yapısı	
hakkında	bilgiler	verirken,	yeni	
yatırımlar	beklediklerini	ifade	etti.	

Toplantının	ev	sahipliğini	
yapan	Bayındır	Ticaret	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Adnan	
İnanır,	ilçenin	geçim	kaynağı	
olan	çiçekçilik	ve	hayvancılık	
sektörlerinde	faaliyet	gösteren	
üreticilerin	sorunlarını	aktardı.	
İnanır,	"Çiçekçilik	sektörünün	en	
önemli	sorunlarından	biri	Katma	
Değer	Vergisi	(KDV)	oranıdır.	Süs	
bitkilerinin	de	bir	tarımsal	faaliyet	
olduğu	gerçeğinden	hareketle	
yüzde	18’lik	KDV	oranı	makul	
seviyelere	indirilmelidir.	Bu	alanda	
hizmet	veren	üreticilerin	belli	
bir	standardı	yakalayabileceği	
ve	bir	araya	gelerek	sektörde	
ucuz	girdiler	sağlanabileceği	
değerlendirilmelidir”	dedi.

Bayındır’daki	irili	ufaklı	2	bin	
750	hayvancılık	işletmesinde	
75	bin	hayvan	varlığına	dikkat	

çekerken	günlük	450	ton	süt	
üretimi	yapıldığını	söyleyen	İnanır,	
şunları	söyledi:

“Girdi	maliyetlerinin	yüksekliği,	
ham	maddelerinin	ithal	edilmesi,	
döviz	fiyatlarında	yaşanan	
artışlar	ile	piyasada	istikrar	
sağlanamıyor.	Şu	anda	süt	
fiyatlarının	95	kuruş	ile	1	lira	15	
kuruş	seviyelerinde	olduğu	göz	
önüne	alındığında	Bakanlığın	
açıklamış	olduğu	1	lira	20	kuruşluk	
taban	fiyatı	uygulanmamakta	
olup,	üretici	zararını	banka	
kredisi	ile	kapatma	yoluna	
gitmektedir.	Üreticilerin	maliyetinin	
düşürülmesi	konusunda	hayvan	
hastalıkları	ve	hijyen	konularında	
bilgi	ve	becerilerin	artırılması	
için	kooperatif	veya	üretici	
birlikleri	kurularak	yetiştiricilerin	
örgütlenmesinin	sağlanması	
gerekmektedir.”

Bayındır	Ticaret	Odası	
Başkanı	İnanır,	nüfus	artarken	
tarım	arazilerinin	küçüldüğü,	su	
kaynaklarının	tükendiği	ortamda	
tarım	ve	hayvancılığa	devletin	
destek	vererek	verimliliğin	
artırılması	gerektiğini	sözlerine	
ekledi.

Bayındır’a	4	yıllık	bir	fakülte	
yapılması	ve	Bayındır	Meslek	
Yüksek	Okulu’na	yeni	bölümler	
açılması	da	ilçenin	talepleri	
arasında	yer	aldı.

Pazarlama da desteklenmeli 
ITB	Yönetim	Kurulu	Başkan	

Yardımcısı	Ercan	Korkmaz,	
"Katma	değerli	ürün	geliştirmek	

ve	bu	ürünleri	küresel	
piyasalarda	pazarlama	imkanı	
sağlayacak	ticaret	iklimini	
yaratmak	zorundayız.	Bunu	
gerçekleştirebilmek	için	başta	
eğitim	olmak	üzere	birçok	alanda	
yapısal	reformlara	ihtiyacımız	var.	
Biz	Türkiye'nin	bu	potansiyele	
fazlasıyla	sahip	olduğuna	
gönülden	inanıyoruz”	dedi.

Tarımın	İzmir	için	de	önemli	
olduğunu	dile	getiren	Korkmaz,	
Bakırçay,	Gediz	ve	Küçük	
Menderes	havzalarındaki	
zengin	ürün	çeşitliliğine	dikkat	
çekti.	Bayındır’daki	süs	bitkileri	
üretiminin	de	son	30	yıllık	süreçte	
önemli	bir	sıçrama	gösterdiğini	
belirten	Korkmaz,	“2016	yılı	
itibariyle	Türkiye’deki	dış	mekan	
süs	bitkilerinin	yüzde	24’ü	
Bayındır’da	olmak	üzere	toplam	
yüzde	44’ü	İzmir’de	üretiliyor.	
Tarımsal	üretim	ve	süs	bitkilerinin	
etkin	bir	pazarlama	sistemiyle	
desteklenmesi	de	büyük	önem	
taşıyor”	diye	konuştu.

İzmir	Ticaret	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ekrem	Demirtaş	
ise,	1999	yılında	Bayındır’da	
Çiçekçilik	Organize	Sanayi	
Bölgesi	kurulması	için	başvuru	
yapıldığını	hatırlatırken,	jeotermal	
kaynağın	seralarda	kullanılması	
için	yeterli	olmamasına	rağmen	
modern	seraların	kurulduğunu,	
23	Ekim	2008’de	tarıma	
dayalı	ihtisas	OSB	kurulması	
mevzuatının	yürürlüğe	girdiğini	
söyledi.	Demirtaş,	yatırımlardan	
faydalanılması	amacıyla	mevcut	
seraların	Bayındır	OSB	adı	altında	
toplanabileceğini	önerdi.

Toplantıda;	Ödemiş	Ticaret	
Odası	Başkanı	Rıfat	Eriş	kendi	
ilçelerinde	de	süs	bitkileri	
üretiminin	desteklenmesini,	
Menemen	Ticaret	Odası	Başkanı	
Yılmaz	Güral	yeni	kurulan	
Bakırçay	Üniversitesi’ne	zaman	
kaybedilmeden	rektör	atanarak	
ilçede	üniversite	ile	birlikte	
yapılması	planlanan	çalışmaların	
hayata	geçirilmesini	istedi.
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Bildiğiniz	gibi,	
ihracatçılarımızın	en	
önemli	hedefi,	küresel	
piyasalarda	rekabetçi	
koşullarla,	en	uygun	
maliyetle	ve	aynı	
zamanda	risklerini	en	
iyi	şekilde	yöneterek	
ihracatlarını	arttırmaktır.	
Ancak,	son	yıllarda	büyüme	ivmesinde	
yavaşlama	görülen	küresel	ticaretin	
zorlu	dünyasında,	süregelen	riskler	
ihracatçılarımızın	bu	hedeflere	
ulaşmasını	zorlaştırmaktadır.	Bu	
nedenle,	ihracatçı	firmalarımızın	ithalatçı	
müşterilerinin	gözünde	bir	farklılık	
yaratması	ve	bu	şekilde	sundukları	mal	
ve	hizmetleri	daha	cazip	kılmaları	şart	
olmuştur.	Aynı	durum,	dünyadaki	alt	yapı	
proje	ihaleleri	için	de	geçerlidir.	Buradan	
yola	çıkarak,	müteahhit	firmalarımızı	
da	ihracatçı	gözüyle	değerlendirebiliriz.	
İşte	“Eximbank”lar	ya	da	“İhracat	Kredi	
Kuruluşları”	tam	da	bu	noktada	önem	
kazanmaktadır.	

Bu	kapsamda,	dünyadaki	ihracat	
kredi	kuruluşlarının	misyonlarından	
biri	ihracatçılarının	müşterileri	olan	
alıcılara	uygun	maliyetli	doğrudan	kredi	
kullandırarak,	ihracatçılarının	rekabet	
gücünü	artırmak	ve	ihraç	mallarına	
yeni	pazarlar	kazandırmaktır.	Türk	
Eximbank’ta	da	“Uluslararası	Krediler”	
kapsamında	sunulan	programlarla	
ihracatçılarımızın	
ve	yurtdışında	
faaliyet	gösteren	
müteahhitlerimizi	
bu	doğrultuda	
desteklemek	için	
alıcılara	kredi	
kullandırılmaktadır.	
Uluslararası	krediler	
kapsamındaki	
Proje	Kredileri	
ve	Uluslararası	
Ticaretin	
Finansmanı	
uygulamaları	ile	
Türkiye’de	yerleşik	
firmalar	tarafından	

ihracatı	gerçekleştirilecek	
dayanıklı	ve	dayanıksız	
tüketim	malları	ihracatı	
2	yıla,	sermaye	malı	
ihracatı	ve	yurtdışında	
üstlenilen	projeler	ise	10	
yıla	kadar	vadeli	kredilerle	
desteklenmektedir.	
Kredi	borçlusu	kamu	

işlemlerinde	projenin	gerçekleştirildiği	
veya	mal	ya	da	hizmetin	ihraç	edildiği	
devlet	veya	devlet	garantisi	altında	
o	ülkede	yerleşik	bir	kamu	kurumu	
ya	da	kamu	bankasıdır.	Özel	sektör	
işlemlerinde	ise	borçlu	Bankamızca	
yapılan	analiz	sonucunda	limit	tanınan	
bir	bankadır.

“Uluslararası	Ticaretin	Finansmanı”	
ile	özellikle	yüksek	katma	değerli	
ürün	ihracatında	rekabet	üstünlüğü	
kazanılması	hedeflenmektedir.	Bu	
çerçevede,	dört	kredi	programı	(yurtdışı	
bankalar	alıcı	kredileri,	devlet	garantili	
işlemler,	ihracat	alacakları	iskonto	
programı	ve	yurtiçi	aracı	bankalar	alıcı	
kredileri)	vardır.	Devlet	garantili	işlemler	
haricinde,	limit	tesis	edilen	yurt	içi	ve	
yurt	dışı	bankalar	üzerinden	de	alıcı	
kredisi	kullandırımına	yönelik	imkânlar	
uygulamaya	sokulmuştur.	İlaveten,	
ihracatçılarımızın	orta-uzun	vadeli	satış	
imkânlarını	güçlendirmek	ve	yabancı	
rakipleri	karşısında	rekabet	üstünlüğü	
kazanmalarını	sağlamak	amacıyla	

Türk	Eximbank	alıcı	kredileri

Adnan YILDIRIM
Türk	Eximbank	
Genel	Müdürü
(2014-2015	Ekonomi	
Bakan	Yardımcısı)
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geliştirilen	bir	diğer	program	
ise	“İhracat	Alacakları	İskonto	
Programı”dır.	Orta-uzun	vadeli	
sigorta	programı	kapsamında	
sigortalanan	mal	mukabili,	vesaik	
mukabili	veya	akreditifli	olarak	
gerçekleştirilen	ihracat	alacakları,	
ihracatçılarımızın	herhangi	bir	
ilave	teminat	getirmesine	gerek	
olmaksızın,	iskonto	edilerek	
ihracatçılarımıza	finansman	
sağlanmaktadır.	Bu	programlar	
kapsamında	son	üç	yıllık	dönemde	
Fransa,	Kenya	ve	Rusya’ya	
gerçekleştirilen	sermaye	malı	
ihracatları	finanse	edilmiştir.	Son	
olarak	Cibuti’ye	gerçekleştirilecek	
10	milyon	dolar	tutarındaki	
Jeotermal	Sondaj	Makine	Parkı	
ihracatı	için	anlaşma	imzalanmıştır.

“Uluslararası	Proje	Kredileri”	
programı	kapsamında	ise,	2023	
yılı	ihracat	hedefinde	stratejik	bir	
öneme	sahip	Afrika	ülkelerine	
ayrı	bir	önem	verilmektedir.	
2016	yılında,	geçtiğimiz	yıllarda	
kullandırımları	başlamış	
olan	Senegal’e	açılan	48,5	
milyon	Avro	kredi	kapsamında	
kullandırımlar	tamamlanmış	ve	
Gana’ya	açılan	135,9	milyon	
ABD	Doları	kredi	kapsamında	
114,9	milyon	ABD	Doları	
kullandırım	gerçekleştirilmiştir.	
Türk	Eximbank	tarafından	açılan	
en	yüksek	tutarlı	kredi	olan,	
dünyada	bir	Türk	müteahhitlik	
firmasının	ana	yüklenici	olarak	

yurt	dışında	tek	başına	kazandığı	
Etiyopya	demiryolu	projesi	için	
tahsis	edilen	300	milyon	ABD	
Doları	kredi	kapsamında	288,04	
milyon	ABD	Doları	kullandırım	
gerçekleştirilmiştir.	Söz	konusu	
proje	Türk	Eximbank	ile	diğer	
ihracat	kredi	kuruluşlarını	(EKN	
(İsveç),	SERV	(İsviçre),	SACE	
(İtalya),	vb.)	bir	araya	getiren	
ve	birlikte	finansman	sağlanan	
ilk	işlem	olarak	da	karşımıza	
çıkmaktadır.	Ayrıca,	Kongo	
Cumhuriyeti’nde	gerçekleştirilecek	
İş	Sitesi	Projesine	ve	Kamerun’da	
gerçekleştirilecek	Stadyum	
Projesi’ne	yönelik	kredi	
anlaşmaları	da	imzalanmıştır.

Bu	çerçevede,	Son	10	yılda,	
Uluslararası	Proje	Kredileri	
kapsamında	7	ülkede	11	projeye	
destek	sağlanmış,	Uluslararası	
Ticaretin	Finansmanı	kapsamında	
21	ülkeye	98	adet	kullandırım	
yapılmıştır.	Son	10	yılda	
kullandırılan	kümülatif	kredi	tutarı	
643,1	milyon	dolardır.	Eximbank	
alıcılara	yönelik	doğrudan	kredi	
alanındaki	desteğini	son	3	yılda	
ise	sürekli	arttırarak,	2015	yılı	
içerisinde	137	milyon	ABD	Doları,	
2016	yılında	toplam	271	milyon	
ABD	Doları	tutarında	alıcı	kredisi	
sunmuştur.	Önümüzdeki	yıl	ise	
uluslararası	kredi	programlarımız	
kapsamında	nakdi	kredi	tutarının	
750	milyon	dolara	yükseltilmesi	ve	
ilave	olarak	350	milyon	ABD	Doları	

gayri	nakdi	destek	sağlanarak	
toplam	destek	tutarının	1.100	
milyon	ABD	Dolarına	ulaşması	
planlanmaktadır.

Eximbank	tarafından	alıcı	
kredilerinin	faiz	bacağında	ise,	
kaynak	maliyetlerinin	yüksekliği	
nedeniyle,	bugüne	kadar	diğer	
gelişmiş	ülkeler	ile	aynı	oranlarda,	
düşük	faizli	kredi	desteği	
sunulamamıştır.	Ancak,	Ekonomi	
Bakanlığınca	sağlanmaya	
başlanan	destek	kapsamında	
orta/uzun	vadeli	yatırım	malı	
ihracatında	ihracatçılarımızın	
alıcılarına	gelişmiş	ülke	
Eximbankları	ile	rekabet	
edecek	faiz	oranlarından	kredi	
sunulacaktır.	Bu	oran,	literatürde	
CIRR	(Commercial	Interest	
Reference	Rate)	olarak	geçen	ve	
OECD	üyesi	ülke	Eximbankları	
tarafından	uygulanan	minimum	
ticari	referans	faiz	oranıdır.

Yenilerek	çeşitlenen	
Türk	Eximbank	alıcı	kredileri	
programlarının	önümüzdeki	
dönemde	de	ihracatçılarımız	
ve	yabancı	alıcıları	nezdinde	
bilinirliğinin	arttırılması,		diğer	
ihracat	kredi	kuruluşları,	bölgesel	
ve	çok	uluslu	finansman	
kuruluşları	ile	işbirliği	imkânlarının	
genişletilmesi	sonucunda,	
ihracat	ürünlerimizin	pazar	
payının	arttırılmasına	önemli	
düzeyde	katkı	sağlanması	
hedeflenmektedir.
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İzmir’in	başarısı	
	Türkiye’ye	örnek	olsun

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yöne-
tim	Kurulu	Başkan	Vekili	İbrahim	
Gökçüoğlu,	üniversite	ve	sanayi	

işbirliğinin	İzmir’de	başarılı	bir	şekilde	
gerçekleştirildiğini	bunun	bütün	Türki-
ye’ye	yayılması	gerektiğini	söyledi.	Bilim,	
Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı	Müsteşar	
Yardımcısı	Prof.	Dr.	Cevahir	Uzkurt,	
güçlü	ekonominin	teknolojiyle	mümkün	
olduğunu,	katma	değerli	üretim	için	üni-
versite	ve	sanayinin	bir	araya	gelmesinin	
önemli	olduğunu	vurguladı.

Kamu,	Üniversite	ve	Sanayi	İşbirliği	
(KÜSİ)	Çalışma	Grubu	8.	Koordinasyon	
Toplantısı,	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’n-
da	yapıldı.	Türkiye’nin	küresel	rekabette	
öne	çıkmasını	sağlayacak	katma	değeri	
yüksek	üretimin	gerçekleştirilmesi	yolun-
da	büyük	önem	taşıyan	geniş	tabanlı	iş-
birliği	platformunda,	önümüzdeki	sürece	
ilişkin	çalışmalar	katılımcılarla	paylaşıldı.	
Toplantıya	Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	
Bakanlığı	Müsteşar	Yardımcısı	Prof.	Dr.	
Cevahir	Uzkurt’un	yanı	sıra,	İzmir	Valisi	
Erol	Ayyıldız,	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
(EBSO)	Yönetim	Kurulu	Başkan	Vekili	
İbrahim	Gökçüoğlu,	İzmir	Ticaret	Odası	
(İZTO)	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ekrem	
Demirtaş,	İzmir	Yüksek	Teknoloji	Ensti-
tüsü	Rektörü	ve	İzmir	Üniversiteler	Plat-
formu	Başkanı	Prof.	Dr.	Mustafa	Güden	
ve	sanayiciler	katıldı.	Ar-Ge	ve	Tasarım	
merkezleri,	Ar-Ge	Reform	Paketi	ve	
ikincil	mevzuat,	Sınai	Mülkiyet	Kanunu,	
akıllı	ihtisaslaşma	için	bölgesel	yenilik	
stratejisi,	rekabet	öncesi	işbirliği	projesi,	
teknolojik	ürün	yatırım	destek	programı,	
kamu-üniversite-sanayi	işbirliği	portalı	ve	
yeni	performans	değerlendirme	siste-
mi	konuları	toplantıda	ayrıntılı	şekilde	
tartışıldı.

İzmir’de başardık
Toplantının	açılış	konuşmasını	yapan	

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Vekili	
Gökçüoğlu,	“Ülkemizin	geleceği,	yıllardır	
söylenen	kamu,	üniversite,	sanayi	iş	bir-

liğinin	reel	bir	şekilde	başlaması	gereki-
yor.	Biz	bunu	İzmir’de	gerçekleştiriyoruz,	
başarılı	bir	şekilde	yürüyor.	Bunu	tüm	
Türkiye’ye	yaymamız	gerekiyor.	Gelişen	
bir	ülke	olma	amacımız	ve	hedefimiz,	
bugünkü	başlık	altında	birleşemez	söy-
lemde	kalırsa	olmayacak”	dedi.

EBSO	olarak	üniversite	ve	sanayi	
işbirliği	çalışmalarına	1986	yılında	Ege	
Üniversitesi	ile	ÜSİGEM’i	oluşturarak	
başladıklarını,	Ege’deki	6	üniversite	ile	
20	Kasım	2000	tarihinde	imzalanan	pro-
tokol	ile	kurulan	ÜSKK’nın	da	yeni	kuru-
lan	üniversiteleri	31	Ekim	2014’te	dahil	
ederek	çalışmalarına	devam	ettiğini	
hatırlatan	İbrahim	Gökçüoğlu,	“Bu	kap-
samda	bazı	işbirlikleri	gerçekleştiriyoruz.	
Bunlardan	en	önemlisi	Ege	Üniversitesi	
ile	yaptığımız	Endüstriyel	Deneyim	Ser-
tifikası	programıdır.	Öğrenciler	okurken	
aynı	zamanda	sanayide	2	bin	saat	dene-
yim	kazanıyor,	mezun	olduklarında	proje	
yapabilir	oluyorlar”	diye	konuştu.

İbrahim	Gökçüoğlu,	dijital	çağ	ile	
birlikte	üretim	ve	istihdamın	da	dönüştü-
ğünü,	yoğun	şekilde	tartışılan	Sanayi	4.0	
sürecinde	yazılım	mühendisliğinin	büyük	
önem	taşıdığını	anlattı.	Sanayi	4.0	bütün	
unsurlarıyla	uygulanmaya	başlandığında	
fabrikalarda	robotların	çalışacağını	ifade	
eden	Gökçüoğlu	sözlerini	şöyle	sürdür-
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dü:	“Bu	da	istihdamı	azaltmaya-
cak,	hatta	yüzde	6	istihdam	artışı	
olacak.	Çünkü	insanlar	robotların	
başında	olacak.	Ancak	otomasyon	
sebebiyle	bazı	meslekler	yok	ola-
cak	ve	yer	değiştirecek.”	

Eğitime	de	bu	aşamada	özel	
bir	önem	veren	Gökçüoğlu,	ezbere	
dayalı	sistemle	bir	yere	varılama-
yacağına	dikkat	çekti.	Gökçüoğlu,	
“Eğitimde	her	yıl	geriye	gidiyoruz.	
50	yıl	önce	makine	tasarlayabi-
len	bir	öğrenciden	bugün	veriyi	
okuyamayan	öğrenciye	geldik.	
Mezunlarımız	kendi	alanlarında	
çalışmıyor.	İnovasyonda	78’nci,	
kendi	dilinde	okuduğunu	anlamada	
72	ülke	arasında	48’nciyiz.	Öğren-
cimiz	hem	mutsuz	hem	başarısız.	
Geleceğe	nasıl	bakacağız?	Mesleki	
eğitim,	yaratıcı	nesil	ve	ileri	tekno-
lojiye	dayalı	nitelikli	eğitimi	başarılı	
bir	şekilde	uygulamalıyız.	Ülkede	
işsizlik	yok,	mesleksizlik	var.	Çünkü	
vasıflı	eleman	yok.	Aradığımız	ara	
elemanı	bulamıyoruz”	dedi.

Finlandiya örneği
Gökçüoğlu,	eğitim	ile	Ar-Ge	

çalışmalarının	ülkeyi	getirdiği	nokta	
açısından	1950	yılında	Türkiye	
ile	aynı	noktada	olan	Güney	Kore	
ve	Finlandiya’yı	örnek	göstererek	
şöyle	konuştu:	“Bugün	Finlandi-
ya’nın	kişi	başına	milli	geliri	43	bin	
dolar,	Güney	Kore’nin	27	bin	500	
dolar.	Türkiye	ise	10	bin	700	dolar	
seviyesinde	ve	rakamlar	geriliyor.	
Finlandiya’nın	Ar-Ge	harcamaları	
GSYH’sının	yüzde	3.17’si,	Güney	
Kore’ninki	ise	yüzde	4.29’u.	Yani	
işin	peşini	bırakmıyorlar.	Bizim	
Ar-Ge	harcamalarımız	son	yıllarda	
çok	arttı,	GSYH’nin	yüzde	1.01’ine	
ulaştı.	Onların	başardıklarını	Türki-
ye	de	yapabilir.”

Milli	eğitimin	önemini	vurgula-
yan	Gökçüoğlu,	“En	çok	değişen	
bakanlık	Milli	Eğitim	bakanlığı.	Aynı	
iktidar	partisinden,	aynı	düşün-
ceden	olduğu	halde	her	gelen	bir	
öncekinin	yaptığını	değiştirdi.	İyi	bir	
sonuç	alabilmek	için	kararlı	şekilde	
çalışmak	gerek”	ifadelerini	kullandı.

Kenarda durmadık
İZTO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	

Demirtaş	ise	ticaret	odası	olarak	
kenarda	durmayıp	üniversite,	
küçük	imalathaneler	için	sanayi	
bölgesi	kurduklarını,	şimdi	de	
teknoparkı	hedeflediklerini	anlattı.	
Girişimcileri	ve	inovasyonu	des-
teklemek	adına	önemli	çalışmayı	
da	hayata	geçirip	bütçeye	500	bin	
lira	ödenek	koyduklarını	bildiren	
Ekrem	Demirtaş,	proje	başına	
karşılıksız	50	bin	lira	vereceklerini	
açıkladıkları	çağrıya	178	başvuru	
geldiğini	de	söyledi.	

Değişiklik yapacağız
İzmir	Yüksek	Teknoloji	Enstitü-

sü	Rektörü	ve	İzmir	Üniversiteler	
Platformu	Başkanı	Prof.	Dr.	Musta-
fa	Güden	de,	Türk	üniversitelerinin	
geçmişinin	60-70	yıllık	olduğunu	
hatırlatırken,	yüksek	lisansta	
ABD’deki	üniversitelerle	aynı	eği-
timi	vermesine	rağmen	başarıdaki	
farka	dikkat	çekti.	Prof.	Dr.	Güden,	
“Her	şey	taklitle	olmuyor.	Hoca	ve	
öğrenci	arasındaki	ilişki	zamanla,	
kültürle	gelişen	şeyler.	Bir	üniver-
site	rektörü	mutfakta	çalışmalıdır.	
Türk	üniversitelerin	hepsi	sanayiye	
eleman	yetiştirecek	değil,	bazıları	
da	Nobel	ödülü	alacak	adamlar	
yetiştirmeli.	Üniversiteleri	sınıf-
landırmak	gerek.	Üniversitelerde	

değişiklik	yapacağız”	diye	konuştu.

Güçlü ekonominin temeli
Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	

Bakanlığı	Müsteşar	Yardımcısı	
Prof.	Dr.	Cevahir	Uzkurt,	güçlü	bir	
ekonominin	temelini	teknolojiye	
dayandırmak	gerektiğini	belirterek,	
şu	görüşleri	ifade	etti:

“Ürettiğiniz	ürünler;	daha	çok	
katma	değerli,	yüksek	teknolojili	
ve	orta	yüksek	teknolojili	ürünler	
olmalı.	Önce	mutfak	çalışması,	
inovasyon,	yenilik	sürecini	yönet-
meniz	gerekiyor.	Bu	süreçte	iki	şey	
bir	araya	gelmeli;	bilim	ve	sanayi.	
Sadece	üniversite	ve	sanayici-
lere	yük	yüklemek	uygun	olmaz.	
Yönetimi	icra	eden	kamunun	da	
bu	alanı	düzenleyecek,	tarafla-
rın	birbirine	yaklaşmasını	teşvik	
edecek	düzenlemeleri	yapması	
gerekiyor.	Kamu-üniversite	ve	
sanayi	ortaklığında	işbirliğini	sağ-
lamanız	gerekiyor.	Sağlayamaz-
sanız	taraflar	tek	başına	inanılmaz	
kahramanlıklar	yapsalar	da	bir	şey	
ifade	etmiyor.	Teknoparklarımızda	
çok	güzel	araştırma	geliştirme	
faaliyetleri	üretiliyor	ve	patenti	alı-
nıyor.	Ama	ticarete	dökemezseniz	
raflarda	bekler.	Ticarileşme	ayağı	
da	sanayicinin	işin	içine	entegre	
edilmesiyle	mümkün.	Birtakım	
somut	adımlar	atmak	gerekli.”
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Milli	savunmada	gurur	günü
Dünyanın	en	büyük	5	savunma	

sanayi	fuarı	arasında	yer	alan	
Uluslararası	Savunma	Sanayisi	

Fuarı	(IDEF)	kapılarını	bu	yıl	yeniliklerle	
açtı.	Cumhurbaşkanlığı’nın	himaye-
sinde,	Milli	Savunma	Bakanlığı’nın	ev	
sahipliğinde,	Türk	Silahlı	Kuvvetlerini	
Güçlendirme	Vakfı’nın	(TSKGV)	yöne-
tim	ve	sorumluluğunda	organize	edilen	
IDEF’in	açılışını	Başbakan	Binali	Yıldı-
rım	yaptı.	İstanbul’daki	TÜYAP	Fuar	ve	
Kongre	Merkezi’nde	düzenlenen	fuarda	
50’yi	aşkın	ülkeden	yaklaşık	800	firma	
yer	aldı.	IDEF	2017’de	‘milli	savunma	
sanayi’	hamlesinin	izleri	büyük	dikkat	
çekti.	Aselsan,	TAİ,	Havelsan	ve	Roket-
san	ile	MKE’nin	de	aralarında	bulundu-
ğu	savunma	sanayiinin	yerli	devleri,	ilk	
kez	geliştirdikleri	ürünleri	sergileyerek	
fuara	damgasını	vururken,	savunmada	
dışa	bağımlılığın	yakında	tamamen	
biteceğinin	de	işaretini	verdiler.

123 milyarlık dev hamle
Başbakan	Yıldırım,	‘yerlileşme’	

hamlesine	dikkat	çekerek	15	yıl	önce	
savunma	sanayiinde	yüzde	80’ler	se-
viyesinde	olan	dışa	bağımlılığın	yüzde	
40’lara	düştüğünü	söyledi.	Yıldırım,	
dışa	bağımlığı	tamamen	bitirecek	müjde	
verirken,	bu	yıl	toplam	bütçesi	123	
milyar	lira	olan	460	adet	proje	üzerinde	
çalışıldığını	açıkladı.	Binden	fazla	şirket,	
küçük	orta	ölçekli	işletmeler,	araştırma	
kuruluşları,	üniversitelerin	katılımıyla	
yerli	ve	milli	savunma	sanayi	altyapısı	
oluşturulduğunu	ve	çalışmaların	devam	
ettiğini	vurguladı.	

Yıldırım	“Karada	güvenlik	güçlerimiz	
için	Altay	tankı,	zırhlı	araçlar,	milli	piya-
de	tüfeği	gibi	savunma	araçlarını	ba-
şarıyla	yaptık	ve	silahlı	kuvvetlerimizin,	
güvenlik	birimlerimizin	envanterine	dahil	
ettik.	Bugün	zırhlı	araçlarda	dost	ve	
müttefik	ülkelerin	ihtiyacını	da	karşılar	
hale	geldik.	Tanksavarlar,	seyir	füzeleri,	
güdümlü	roketler	artık	yerli	teknolojiyle	
üretilir	hale	geldi”	dedi.	

Yıldırım,	son	7	ayda	silah	ve	mü-
himmat	dolu	1084	sığınağın	etkisiz	

Türk savunma 
sanayisi, ürettiği 

yerli ve milli 
çözümlerle 

IDEF2017’ye 
damgasını vurdu. 

Savunma sanayinin 
devleri dışa 

bağımlılığın yakında 
tamamen biteceğinin 
de işaretini verdiler.

HABER
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hale	getirildiğini	belirterek,	yerli	
İHA’ların	bu	anlamda	çok	büyük	
iş	gördüğünü	anlattı.	Denizlerde	
Türkiye’nin	ilk	milli	ve	yerli	savaş	
gemisi	MİLGEM	korvetini,	am-
fibi	gemileri,	denizaltı	gemisi	ve	
botlarının	inşaatının	devam	ettiğini	
ifade	eden	Yıldırım,	bu	konuda-
ki	dost	ve	müttefik	ülkelerin	de	
taleplerinin	değerlendirildiğini	de	
kaydetti.	

Uzay Ajansı kuruyoruz
Savunma	sanayisindeki	eğitim	

amaçlı	Hürkuş	uçağının,	ATAK	
helikopterinin,	Barış	Kartalı	deniz	
karakol	uçaklarının,	Anka	ve	Bay-
raktar	gibi	insansız	hava	araçları-
nın	da	savunma	sanayi	envanteri	
içerisindeki	önemli	araçlar	haline	
geldiğini	aktaran	Yıldırım	“Uza-
ya	gönderdiğimiz	Göktürk-1	ve	
Göktürk-2	uydularımızla	gücü-
müze	güç	kattık.	Şimdi	milli	uzay	
ajansının	kurulma	aşamasındayız.	
Yerli	haberleşme	uydusunu	da	
yine	yerli	kaynaklarla	yapmak	için	
çalışmalara	başlamış	durumdayız”	
dedi.	

Başbakan	Yıldırım	bölgesel	
uçak	projesi,	havuzlu	çıkarma	ge-
misi	gibi	projelerin,	halen	devam	
eden	işler	arasında	olduğunu	da	
vurguladı.

20 kat büyüdü 
Türkiye’nin,	dünyanın	en	büyük	

100	savunma	sanayi	firması	
arasına	2	firmayla	katıldığını	ifade	

eden	Başbakan	Yıldırım,	sözlerine	
şöyle	devam	etti

“Önümüzdeki	yıllarda	bu	sayı	
daha	da	artacak.	Sektörün	cirosu	
yıldan	yıla	artıyor.	10	yıl	içerisin-
de	1	milyar	liradan	20	milyar	lira	
mertebesine	ulaşmış	durumda.	
2002’de	savunma	sanayimizin	
ihracatı	sadece	250	milyon	dolar	
mertebesindeyken,	bugün	6	mil-
yar	doları	bulan	bir	ciroya	eriş-
miş	durumdayız.	İhracatımız	1.7	
milyar	dolar	seviyesine	gelmiştir.	
Ar-Ge	harcamalarına	ayırdığınız	
pay	yıldan	yıla	artmaya	devam	
ediyor.	1.8	milyardan	20	milyar	
mertebesine	Ar-Ge	faaliyetlerini	
çıkarmış	bulunuyoruz.	Ar-Ge	faali-
yetlerinde	çalışan	personel	sayısı	
da	29	binden	123	bin	seviyesine	
çıkmıştır.	Bu	teknolojiler,	milli	ve	
yerli	teknolojiler	ancak	Ar-Ge	ile	
ve	daha	fazla	teknolojiye	yatırım	
yapmakla	mümkün	oluyor.	Gayri	
safi	milli	hasılamızdaki	Ar-Ge	payı	
2002’de	yüzde	0,45	mertebesin-
de	iken	savunma	sanayiinde	bu	
oran	yüzde	1’in	üzerine	çıkmıştır.	
Gerçek	rakam	yüzde	1,06’dır.	
Hedefimiz	gelecek	10	yıl	içerisin-
de	en	az	yüzde	2,30	mertebesine	
yükseltmektir.”					

Zor gün dostuyuz
Yeni	bir	döneme	girildiğine	

işaret	eden	Yıldırım,	“Türkiye,	ya-
pacağı	her	şeyi	bir	yandan	kendi	
halkının	barışı,	huzuru,	kardeşliği	
için	yapıyor	ama	aynı	zamanda	

dost	ve	kardeşlerimizin	geleceğini,	
güvenliğini	teminat	altına	alacak	
her	türlü	desteği	şartsız,	kayıtsız,	
zor	zamanda	da	iyi	zamanda	da	
vermeye	devam	edecek.	İyi	za-
manda	herkes	sizin	dostunuzdur	
ama	işler	zora	girdiğinde	o	zaman	
gerçek	dostları	görürsünüz.	
Türkiye	böyle	bir	ülkenin	adıdır,	
zor	günlerin	dostudur,	her	zaman	
dostlarının	yanında	olmayı	tercih	
etmiştir”	ifadelerini	kullandı.

Işık: Hedef ilk 10
Milli	Savunma	Bakanı	Fikri	

Işık,	“Savunma	sanayi	sektörümü-
zün	yıllık	cirosu	geçen	yıl	itibarıyla	
6	milyar	dolara	yaklaşmış,	ihraca-
tımız	ise	1	milyar	700	milyon	dolar	
seviyesine	ulaşmıştır.	Savunma	
sanayi	alanında	en	gelişmiş	10	
ülke	arasına	girme	hedefiyle	
yarınlara	güçlü	ve	emin	adamlarla	
ilerliyoruz”	diye	konuştu.	Bakan	
Işık,	son	14	yılda	her	alanda	oldu-
ğu	gibi	savunma	sanayisinde	de	
önemli	başarılara	imza	atıldığını	
söyledi.	Türkiye’nin	kendi	piyade	
tüfeğini,	tankını,	savaş	gemisini,	
taarruz	helikopterini	ve	insansız	
hava	aracını	yaptığını	hatırlatan	
Milli	Savunma	Bakanı	Fikri	Işık,	
“Yakın	gelecekte	kendi	denizaltı-
sını,	savaş	uçağını,	yüksek	irtifa	
hava	ve	füze	savunma	sistemleri-
ni	ve	uçak	motorunu	üretmiş	ülke	
konumuna	geleceğiz.	Bunu	ya-
parken	sonuna	kadar	uluslararası	
ilişkiye	kapımızı	açıyoruz”	dedi.

HABER
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EBSO,	IDEF	2017’de	üyelerini	tanıttı

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası,	
Uluslararası	Savunma	
Sanayisi	Fuarı’nda	(IDEF	

’17)	kurduğu	stantta	İzmirli	
sanayicilerin	ürünleriyle	bu	
alandaki	rekabet	üstünlüğünü	
gözler	önüne	serdi.	İstanbul	
TÜYAP	Fuar	ve	Kongre	
Merkezi’nde	9-12	Mayıs	günleri	
arasında	gerçekleştirilen	ve	50	
ülkeden	818	katılımcı	firma,	74	
ülke	ve	2	uluslararası	kuruluştan	
savunma	alanında	görevli	135	
heyete	ev	sahipliği	yapan	fuarda	
24	metrekarelik	standıyla	yer	
alan	EBSO,	önceden	organize	
ettiği	kayıtlı	toplantılarla	tedarik	
makamlarının	en	yetkili	kişilerine	
üyelerinin	potansiyeli	ve	
üretimlerini	tanıttı.

EBSO	Meclis	Üyesi	Erdem	
Dinçsoy	ile	Savunma	Sanayi	
Çalışma	Grubu	Başkan	Yardımcısı	
Mustafa	Özkan,	Türk	Silahlı	
Kuvvetleri,	emniyet	teşkilatı	ve	
ilgili	kamu	makamları	dışında	
Pakistan,	Suudi	Arabistan,	Katar,	
Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti	gibi	

ülkelerin	de	dikkatini	çeken	stantta	
pekçok	ikili	görüşme	gerçekleştirdi.	

Türk	Silahlı	Kuvvetleri’nde	üst	
düzey	komutan,	başkan,	daire	
başkanı,	ana	birlik	komutanı	
ve	ilgili	personeli	ile	yabancı	
heyetlerin	ziyaretlerinde	İzmir’deki	
sanayi	kuruluşlarının	yapıları,	
üretim	kabiliyetleri	hakkında	
bilgiler	aktarılarak	
savunma	
ihtiyaçlarının	
karşılanmasında	
EBSO	üyelerinin	
daha	etkin	rol	
oynamalarını	
sağlayacak	adımlar	
atıldı.

İzmir’de	ilk	
kez	Türk	Silahlı	
Kuvvetleri	Müşterek	
Malzeme	Sergisi’ni	
ve	Savunma	
Sanayi	Günü’nü	
gerçekleştiren,	
kentteki	sanayi	
kuruluşlarının	
savunma	

sanayindeki	yeterliliklerini	ortaya	
koyan	rapor	hazırlayan	EBSO,	
konu	üzerindeki	kararlılığını	ve	
isteğini	bir	kez	daha	ifade	imkanı	
bulurken,	çatısı	altındaki	firmaların	
savunma	sanayinden	en	üst	
düzeyde	verim	sağlaması	için	
kurduğu	köprüleri	sağlamlaştırmış	
oldu.

HABER
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Savunmanın	amiral	gemileri	
7.8	milyar	lira	çekti

Savunma	sanayisinin	amiral	
gemisi	olarak	kabul	edilen	Türk	
Silahlı	Kuvvetlerini	Güçlendirme	

Vakfı	(TSKGV)	şirketleri,	yurt	içi	ve	
dışındaki	faaliyetleriyle	önemli	ekonomik	
büyüklüklere	ulaştı.

Türk	Silahlı	Kuvvetleri’nin	savaş	
gücünün	artırılmasına	katkıda	
bulunmak	amacıyla	savunma	sanayi	
şirketleri	kuran	ve	geliştiren	TSKGV,	
sermayesinin	yarısından	fazlasına	sahip	
olduğu	şirketlerle	bu	alanda	önemli	
sorumluluklar	üstleniyor.

Dünyanın	en	büyük	100	savunma	
şirketi	arasında	yer	alan	ASELSAN	ve	
Türk	Havacılık	ve	Uzay	Sanayii	A.Ş.	
(TUSAŞ),	ROKETSAN,	HAVELSAN,	
elektrik	enerjisi	üretiminde	kullanılan	
elektrik	ve	elektromekanik	ekipmanlar	
üreten	İŞBİR,	batarya,	şarj	cihazı,	uçak	
aküsü	üreticisi	ASPİLSAN,	vakıf	şirketi	
olarak	beklentileri	karşılamaya	çalışıyor.

Yarattıkları	istihdam	ve	katma	
değerle	ülke	ekonomisine	katkı	sağlayan	
vakıf	şirketleri,	özgün	ürünlerini	yurt	
dışına	da	satıyor.

Vakfın	30	yıllık	tarihinde	bakıldığında	
bağlı	ortaklıkların	ekonomik	verilerinde	
çok	ciddi	mesafe	alındı.	Bu	başarı	
söz	konusu	şirketlerin	geçen	yılki	
performansıyla	sürdürüldü.	Vakıf	
şirketlerinin	aktifleri	geçen	yılın	sonunda	

yaklaşık	23	milyar	lira	oldu.	Söz	konusu	
şirketlerin	öz	kaynakları	5	milyar	837	
milyon	liraya	çıktı.

Net	satışlarını	geçen	yıl	bir	önceki	
yıla	göre	yüzde	24	artıran	vakıf	şirketleri,	
2016’da	7	milyar	798	milyon	liralık	satışa	
imza	attı.	

Yurt	dışı	satışlar	ise	hemen	
hemen	2015	rakamıyla	aynı	sevide	
gerçekleşerek	2	milyar	433	milyon	lira	
oldu.	Karını	geçen	yıl	yüzde	31	artırarak	
1.8	miyar	liraya	çıkaran	söz	konusu	
şirketlerin,	istihdama	katkısı	da	14	bin	
99’u	buldu.

Vakıf	şirketlerinin	ortaya	koyduğu	
başarıda	karlarının	yüzde	75’inin	
kendilerine	bırakılması,	bununla	yatırım	
ve	Ar-Ge	harcaması	yapılması,	Vakfın	
aldığı	yüzde	25’lik	bölümün	de	yine	
Vakıf	Senedi	gereğince,	Mütevelli	Heyeti	
onayı	ile	savunma	sanayisi	yatırımlarına	
yönlendirilmesi	etkili	oldu.

Şirketlerin	verimliliğe	önem	vermesi,	
yurt	dışı	pazarlara	da	odaklanılarak	
ihracatın	önemli	ölçüde	artırılması,	
Ar-Ge	kaynaklarının	artırılarak	özgün	
ve	milli	ürünlere	öncelik	verilmesi,	
stratejik	yatırımların	hızlı	ve	zamanında	
yapılması,	şirket	ve	vakıf	yöneticilerinin	
belirlenmesine	özel	önem	verilmesi	gibi	
faktörlerde	performans	artışına	katkı	
verdi.

Aselsan, Tusaş, 
Roketsan, Havelsan, 
İşbir ve Aspilsan’ın 
satış rakamı geçen 
yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 
24 artarak 7.8 
milyar liraya çıktı. 
Şirketlerin yurt 
dışına yaptıkların 
satışın ekonomik 
büyüklüğü ise 2.4 
milyar lira olarak 
gerçekleşti
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EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı 
Gökçüoğlu, 

yabancı sermaye 
kültürüne sahip 

İzmir’in uluslararası 
yatırımcılarla aynı 
dili konuştuğunu 

belirtirken, “Yabancı 
sermayeli firmaların 

en çok geldiği ilk 3 
sanayi şehri içinde, 

İzmir’e gelen firmalar 
yüzde 19 ile imalat 

sanayinde ilk sırada 
yer almaktadır” dedi.

Alman	sanayi	devleri	
Türk	ürünleri	için	İzmir’de

Ege	İhracatçı	Birlikleri	(EİB),	
Avrupa	Birliği’nin	dev	ekonomisi	
Almanya’ya	ihracatı	artırmak	için	

Almanya	Federal	Cumhuriyeti	Ankara	
Büyükelçiliği	işbirliğinde	Türk-Alman	
Ekonomi	Günü’nü	düzenledi.	Bosch,	
Siemens,	Thyssen	ve	Hugo	Boss	gibi	
dünya	devlerinin	aralarında	yer	aldığı	27	
Alman	firmasının	katıldığı	etkinlikte,	50	
Türk	firması	da	Türkiye’nin	Almanya’ya	
ihracatını	artırmak	için	pekçok	ikili	iş	
görüşmesi	gerçekleştirdi.

EİB	Koordinatör	Başkanı	Sabri	
Ünlütürk	toplantının	açılışında	yaptığı	
konuşmada,	Almanya’nın	hem	ABD	ve	
Japonya	gibi	dünyanın	sanayi	devi	hem	
de	AB’nin	en	önemli	ülkesi	olduğunu	
anlattı.

Almanya	ekonomisinin	2009	yılında	
son	60	yılın	en	büyük	gerilemesini	ya-
şadığını	hatırlatan	Ünlütürk,	yıllık	bazda	
yaşanan	yüzde	5’lik	küçülmenin	sade-
ce	ülkenin	kendi	iç	dinamiklerini	değil,	
stratejik	ticari	ortağı	ülkeleri	de	olumsuz	
yönde	etkilediğine	işaret	etti.	Sabri	Ünlü-
türk,	Almanya’nın	önceki	yıllarda	olduğu	
gibi	2016’da	da	Türkiye’nin	ihracatında	

lider	konumunu	korurken,	ithalatta	Çin’in	
ardından	ikinci	sırayı	aldığını	belirterek	
sözlerini	şöyle	sürdürdü:	

“2016	yılı	verilerine	göre	ihracatımız	
bir	önceki	yıla	göre	yüzde	4.4	artarak		
14	milyar	dolar	seviyesinde	gerçekleş-
miştir.	Dış	ticaret	açığımız	7.5	milyar	
dolar	seviyesindedir.	

Birliğimizden	2016	yılında	Alman-
ya’ya	gerçekleştirilen	ihracat	1	milyar	
272	milyon	dolara	ulaştı.	İhracatımızın	
yüzde	90’ı	ağırlıklı	olarak	sanayi	mamul-
lerinden	oluşurken	yüzde	10	oranında	
tarım	ve	gıda	ürünleri	ihracatı	gerçekleş-
tirildi.”

EİB	olarak	Almanya	ile	katma	değeri	
yüksek	ürünleri	ihracı	konusunda	işbirliği	
yapmak	istediklerini	belirten	Ünlütürk,	
“Oldukça	geniş	yatırım	olanaklarına	
sahip	İzmir	ve	Ege	Bölgesi’ne	daha	çok	
dikkat	kesilmenizi	diliyorum.	Ürünleri-
mizin	ülkede	daha	iyi	pazarlanabilmesi	
ve	tanıtılabilmesi	için	pek	çok	proje	ve	
çalışma	gerçekleştiriyor,	fuarcılıkta	da	
dünya	lideri	olan	Almanya’da	Türk	firma-
lar	olarak	birçok	fuara	iştirak	ediyoruz”	
dedi.



33MAYIS 2017

KENT

Gökçüoğlu: 
Batıya açılan kapıyız
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	

Yardımcısı	İbrahim	Gökçüoğlu,	İz-
mir’in	ve	Türkiye’nin	menfaatlerini	
gözeterek	sanayileşme	faaliyetle-
rini	sürdürdüklerini	belirterek,	Oda	
olarak	yatırımcıların	kenti	tercih	
etmeleri	amacıyla	yurt	dışından	
gelen	heyetlere	yatırım	imkanlarını	
anlattıklarını,	yurtdışı	ziyaretlerin-
de	sektör	temsilcilerini	buluştur-
duklarını	söyledi.

İzmir’in	hem	komunu,	hem	
potansiyeli	hem	de	dünyaya	bakışı	
açısından	“Türkiye’nin	batıya	açı-
lan	kapısı”	olduğunu	vurgulayan	
Gökçüoğlu,	“Bu	durumu	teyit	eden	
İzmir’in	bir	verisi	var	ki,	yabancı	
sermaye	kültürünü	ve	uluslararası	
yatırımcılarla	nasıl	aynı	dili	konuş-
tuğunu	en	iyi	şekilde	özetlemek-
tedir.	Yabancı	sermayeli	firmaların	
en	çok	geldiği	ilk	3	sanayi	şehri	
içinde,	İzmir’e	gelen	firmalar	yüzde	
19	ile	imalat	sanayinde	ilk	sırada	
yer	almaktadır.	Türk-Alman	ilişki-
lerindeki	kuvvetli	bağlar	eşine	az	
rastlanır	niteliktedir.	İzmir’de,	Al-
man	yatırımcı	firma	sayısı	585’dir”	
dedi.

İbrahim	Gökçüoğlu,	tekstil,	
gıda,	kimya,	makine,	petrokimya	
ve	otomotiv	yan	sanayi	gibi	gele-
neksel	güçlü	sektörlerin	yanısıra	
yenilenebilir	enerji,	IT	teknolojileri,	
havacılık	ve	savunma,	sağlık	bi-
yoteknolojisinin	yükselen	sektörler	
olduğuna	dikkat	çekerken,	şöyle	
konuştu:

“İzmir;	1.5	milyarlık	bir	nüfusa	
ve	25	trilyon	dolar	GSMH	ile	8	
milyar	dolar	ticaret	hacmine	ulaşı-
labilirlik,	28	ülke	ve	70	şehre	direkt	
uçuş	imkanı,	nitelikli	işgücü,	13	
OSB,	Serbest	Bölge	ve	Teknoloji	
Geliştirme	Bölgesi	avantajları	ile	
yatırımcı	için	oldukça	cazip	fırsat-
lar	anlamına	gelmektedir.	Teşvikli	
yatırımlar	açısından	1.	Bölge’de	
yer	almasına	rağmen,	yüksek	
teknolojili	ürünler,	enerji,	savunma	
sanayi,	otomotiv	gibi	birçok	alanda	
5.	Bölge	teşvik	imkânlarından	ya-

rarlanmaktadır.	Devam	
eden	ulaşım	altyapı	
projeleri	ile	de,	İzmir	
yeni	yatırımlara	ev	sa-
hipliği	yapmaya	hazırdır.	
Bizler	hem	EBSO	hem	
de	kentimizde	birlikte	
çalıştığımız	kurumlar	
olarak	yatırımcılara	her	
türlü	yardıma	hazırız.	
Aristo’nun	‘Görmezsen	
eksik	kalırsın’	dediği	
İzmir’de	daha	kalıcı	bir-
likteliklerimizin	olmasını	
arzu	ediyoruz.”

Yeni iş imkanları 
oluşturmak istiyoruz
Federal	Almanya	Cumhuriye-

ti	Büyükelçiliği	Maslahatgüzarı	
Robert	Dölger,	İzmir’in,	Ankara	ve	
İstanbul’dan	sonra	Türkiye’deki	en	
büyük	ekonomik	bölgelerden	biri	
olduğunu	belirterek,	“Ticari	ilişkiler	
açısından	İzmir’in	yurt	dışı	ile	eko-
nomik	bağları	söz	konusu.	Bizim	
için	de	bu	ekonomi	gününü	dü-
zenlemek	için	iyi	bir	sebep.	2007	
yılından	beri	bu	etkinliği	yapıyoruz.	
İstanbul’daki	Alman-	Türk	Ticaret	
Odası	ve	yereldeki	odalarla	birlikte	
iş	birliği	içindeyiz.	Türk	ve	Alman	
iş	adamlarını	buluşturarak	yeni	iş	
imkanları	yaratmak	ve	Almanya’yı	
tanıtmak	istiyoruz.	Almanya’nın	da	
yatırım	için	iyi	bir	ülke	ve	seçim	ol-
duğunu	göstermek	istiyoruz”	dedi.	

Diğer bölgeleri de 
değerlendirin
Almanya’daki	16	eyaletin	her	

birinin	kendine	göre	ekonomik	
özelliği	ve	gücü	olduğuna	dikkat	
çeken	Dölger,	“Başkent	ve	mer-
kezlerden	değil	bölgelerden	de	
faydalanmak	gerektiğini	göster-
mek	istiyoruz.	Burada	İzmir	de	
bir	örnek,	Türkiye’nin	en	büyük	
ekonomik	bölgelerinden	biri”	diye	
konuştu.

Dölger,	Türkiye’de	150	yıldan	
beri,	Osmanlı	döneminden	bu	
yana	faaliyet	gösteren	şirketler	
bulunduğunu	hatırlatırken,	sözleri-

ni	şöyle	sürdüdü:
“6	bin	700	Alman	şirketi	burada	

faaliyet	gösteriyor.	Almanya’nın	
1980	yılından	bu	yana	Türkiye’ye	
doğrudan	12	milyar	euro	değe-
rinde	yatırımı	var.	2015	verilerine	
göre	iki	ülke	arasında	37	milyar	
euro	ticaret	hacmi	var.	Amacımız	
bu	rakamları	büyütmek.	Daha	elde	
edeceğimiz	başarılar	var.”	

Birliğimiz güçlenmeli
Türkiye’deki	gelişmeleri	yakın-

dan	takip	ettiklerini	belirten	Dölger,	
“Uzun	süreli	iş	birliği	içerisinde	
bir	takım	süreçler	oluyor.	Ama	
bu	süreçleri	karşılıklı	menfaatleri	
koruyarak	daha	ileri	götürmek	
gerekiyor.	Federal	Hükümet	adına	
Türkiye’nin	bizim	için	çok	stra-
tejik	bir	partner	olduğunu	ve	bu	
bağların	devam	ettiğini	belirtmek	
istiyorum.	Uzun	vadeli	menfaatleri	
dikkate	alarak	bu	birlikteliğin	güç-
lenmesi	gerekiyor.	Türkiye	bizim	
için	ekonomik	açıdan	çok	cazip	bir	
yatırım	yeri.	Türkiye’de	çok	eğitimli	
iş	gücünün	olduğunu	biliyoruz.	
Büyüyen,	satın	alma	gücüne	sahip	
olan	bir	nüfusu	var.	Mayıs	başında	
Türk	ve	Alman	Ekonomi	Bakanları	
Berlin’de	yakın	bir	ilişkinin	öne-
mini	vurguladı.	Biz	Türk	Alman	
ekonomik	işbirliğinin	gelişmesi	için	
girişimde	bulunmak	istiyoruz”	diye	
konuştu.

Konuşmaların	ardından	şirket	
temsilcileri	de	sunumlarını	ger-
çekleştirdi,	Türk	-Alman	firmaları	
arasında	ikili	görüşmeleri	yapıldı.

Sabri
Ünlütürk

Robert
Dölger
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4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	69’ncu	
maddesinde	bahsi	“Gece”	olarak	
nitelendirilen	zamanın	hangi	saat	
aralığı	olduğu	düzenlenmiştir.	Şöyle	
ki;	“Çalışma	hayatında	“gece”	en	geç	
saat	20.00’de	başlayarak	en	erken	
saat	06.00’ya	kadar	geçen	ve	her	
halde	en	fazla	11	saat	süren	dönemdir”	
denilmektedir.

Çalışma	süresinin	yarısından	çoğu	
gece	dönemine	rastlayan	bir	postanın	
çalışması	gece	çalışması	sayılırken,	
gece	ve	gündüze	rastlayan	çalışma	
saatlerinin	eşit	olması	durumunda	ise	
gece	çalışmalarına	uygulanan	koruyucu	
hükümler	göz	önüne	alınarak,	işin	gece	
işi	olduğu	kabul	edilebilir.

Gece çalışmasına 
kanuni sınırlama
Kanunda	işçilere	gece	çalışmasıyla	

ilgili	bir	takım	sınırlamalar	getirilmiştir.	
Şöyle	ki;

Bahsi	geçen	kanunun	69/3	
maddesinde	işçilerin	gece	çalışmasının	
7.5	saati	geçemeyeceği	41/6	
maddesinde	gece	çalışmalarında	
işçilerin	fazla	çalışma	yapamayacağı	
düzenlenmiştir.

Aynı	kanunun	69/4	maddesinde	
gece	ve	gündüz	işletilen	ve	nöbetleşe	
işçi	postaları	kullanılan	işlerde,	bir	
çalışma	haftası	
gece	çalıştırılan	
işçilerin,	ondan	
sonra	gelen	
ikinci	çalışma	
haftası	gündüz	
çalıştırılmaları	
suretiyle	postalar	
sıraya	konur.	
Gece	ve	gündüz	
postalarında	
iki	haftalık	
nöbetleşme	esası	
da	uygulanabilir.	
Postası	
değiştirilecek	
işçi	kesintisiz	
en	az	11	saat	

dinlendirilmeden	diğer	postada	
çalıştırılamaz.

Kanunun	73/1	maddesiyle	de	sanayi	
işlerinde	18	yaşını	doldurmamış	ve	genç	
işçilerin	gece	çalışması	yasaklanmıştır.

Bahsi	geçen	sınırlamalar	her	türlü	
işçiyi	kapsamakta	olup	erkek	işçi	ve	
kadın	işçi	ayırımı	73’ncü	maddenin	2’nci	
bendinde	şu	şekilde	düzenlenmiştir;

“18	yaşını	doldurmuş	kadın	işçilerin	
gece	postalarında	çalıştırılmasına	
ilişkin	usul	ve	esaslar	bir	yönetmelikle	
gösterilir”	denilmektedir.	

Bu	düzenlemeyle	yukarıda	sayılan	
sınırlamaların	kadınlar	için	de	geçerli	
olduğu,	18	yaşını	doldurmamış	
kadınların	gece	çalıştırılamayacağı,	
ancak	18	yaşından	büyük	kadınların	
çalışmalarının	erkek	işçilerden	
farklı	olarak	yönetmelik	hükümleri	
çerçevesinde	mümkün	olabileceği	
düzenlenmiştir.

Kadınların gece çalışmasına 
yönelik düzenleme
Bahsettiğim	üzere	18	yaşından	

küçük	kadınların	gece	çalışması	4857	
Sayılı	iş	Kanunu’nun	73’ncü	maddesiyle	
engellenmiştir.	Ancak	18	yaşından	
büyük	kadınların	gece	çalıştırılmasına	
bir	engel	yoktur.

Ancak	kadın	çalışanların	şartlar	ne	

Kadın	işçilerin	gece	çalıştırılması

Av. Murat ULUSU
Hukuk	Danışmanı

Kadın 
Çalışanların Gece 

Postalarında 
Çalıştırılma 

Koşulları Hakkında 
Yönetmelik’in 

Resmi Gazete’de 
yayımlanmasıyla 

birlikte kadın 
işçilerin gece 

çalışmaları 
kolaylaştırılmış, 

hamile kadınların 
hakları için de yeni 

bir dönem başlamış 
oldu.

HUKUK
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olursa	olsun	gece	postasında	
7.5	saatten	fazla	çalıştırması	
engellenmiştir.

24.07.2013	tarih	ve	28717	
sayılı	Resmi	Gazete	ile	çıkarılan	
Kadın	Çalışanların	Gece	
Postalarında	Çalıştırılma	Koşulları	
Hakkında	Yönetmelik	ile	18	
yaşından	büyük	kadın	işçilerin	
gece	postalarında	çalıştırılmasına	
yönelik	usul	ve	esaslar	
düzenlenmiştir.

Bu	yönetmeliğe	göre	gece	
kadın	işçi	çalıştıran	işverenin	
işyerinin	belediye	sınırları	dışında	
olması	veyahut	belediye	sınırları	
içinde	ancak	toplu	taşıma	araçları	
ile	gidip	gelme	zorluğunun	
bulunması	durumunda	işverenler	
temin	edecekleri	en	uygun	araçla	
kadın	işçileri	ikametgâhlarına	en	
yakın	yerden	işyerine	götürüp	
getirmekle	yükümlüdürler.

Aynı	şekilde	kadın	işçilerin	
gece	çalışabilmeleri	için	gece	
çalıştırılmasında	herhangi	bir	
sorun	olmadığına	yönelik	işyeri	
hekiminden	sağlık	raporu	alması	
gerekir.	Bununla	birlikte	işveren	
belirli	aralıklarla	gece	çalışan	
kadın	işçiye	sağlık	kontrolleri	
yaptırmalı,	bu	kontroller	6	ayda	bir	
yenilenmelidir.

Eşinin	de	gece	postasında	
çalışması	durumunda	kadın	
işçiye	eşiyle	çakışmayacak	
şekilde	iş	saatlerini	ayarlamasını	
veyahut	dilerse	eşiyle	aynı	

saatlerde	çalışmayı	talep	etme	
hakkı	tanımaktadır.	İşveren	
imkanları	dahilinde	gece	çalışan	
kadın	işçinin	bu	isteğini	yerine	
getirecektir.

Gebelik durumunda;	
gece	çalışan	kadın	işçiler	

gebe	olduklarını	raporla	tespit	
ettikleri	andan	itibaren	doğuma	
kadar	gece	postalarında	
çalıştırılamazlar.

Emziren	kadın	çalışanlar	için	
bu	durum	doğumdan	itibaren								
1	yıl	süre	ile	çalıştırılamayacakları	
şeklinde	düzenlenmiştir.	Ancak	
emziren	kadınlar	için	anne	veya	
çocuğun	sağlığı	için	gerekli	
olduğu	yine	sağlık	raporuyla	tespit	
edildiği	takdirde	bu	süre	6	ay	daha	
uzatılabilir.

Saklama yükümlülüğü;	
gece	postasında	kadın	işçi	
çalıştırmak	isteyen	işverenler	
iş	müfettişlerince	yapılacak	
denetimlerde	göstermek	üzere	
gece	çalıştıracakları	kadın	işçilerin	
isim	listelerini	saklarlar.

HUKUK

18 yaşını doldurmamış 
kadın işçilerin gece 

postasında çalıştırılması 
kanunla yasaklanmasına 

rağmen 18 yaşından 
büyük kadın işçilerin 

gece çalıştırılması, 
diğer işçilerden farklı 

olarak yönetmelikle 
düzenlenmiştir.
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EBSO	Yönetim	Kurulu	Üyesi	ve	
Endüstri	İlişkileri	Çalışma	Grubu	
Başkanı	Ateş	İlyas	Demirkalkan,	

güvenli	ve	sağlıklı	çalışma	ortamının	
oluşturulması	için	işverenler,	iş	
yöneticileri,	müteahhitler	ve	işçiler	gibi	
sektördeki	aktörlerinin	tamamında,	
iş	sağlığı	ve	güvenliği	bilincinin	
oluşturulması	gerektiğini	söyledi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası,	üyelerini	
yapı	işyerlerinde	iş	sağlığı	güvenliği	
ve	iş	teftiş	uygulamaları	konusunda	
bilgilendirdi.	EBSO	Meclis	Salonu’nda	
Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	
İş	Teftiş	İzmir	Grup	Başkanlığı	ile	
ortaklaşa	gerçekleştirilen	seminere	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Üyesi	ve	

Endüstri	İlişkileri	Çalışma	Grubu	
Başkanı	Ateş	İlyas	Demirkalkan,	SGK	
İzmir	İl	Müdürü	Ekrem	Gülcemal,	İş	
Teftiş	Grup	Başkanı	Şuayup	Er	ile	İş	
Başmüfettişleri	Muharrem	Arıkel	ve	
Ufuk	Çetinkaya	katıldı.	Seminerde	
sanayicilere	yasal	düzenlemeler	
hakkında	açıklamalar	yapılırken	
seminerin	sonunda	soru-cevap	
gerçekleştirildi.	

Seminerin	açılış	konuşmasını	
yapan	EBSO	Yönetim	Kurulu	Üyesi	
ve	Endüstri	İlişkileri	Çalışma	Grubu	
Başkanı	Ateş	İlyas	Demirkalkan,	tüm	
dünyada	yapı	sektöründe	ölümlü	
kazaların	diğer	sektörlerden	çok	daha	
yüksek	bir	düzeyde	seyrettiğinin	altını	

İş	sağlığı	ve	güvenliği	
bilincini	oluşturmalıyız

SEKTÖR
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çizdi	ve	“Yapı	sektörü,	dünyanın	
hemen	hemen	her	yerinde,	
ölümcül	nitelikte	görülebilecek	
iş	kazalarının	en	çok	yaşandığı,	
en	tehlikeli	sektör	olarak	
nitelendirilmektedir”	dedi.

Kaza oranı yüzde 25
Demirkalkan,	2015	yılında	

Türkiye’de	1730	iş	kazasının	
yüzde	25’inin	yapı	sektöründe	
gerçekleştiğine	dikkat	çekerek,	
şunları	söyledi:

“Bu	oran	sektörün	iş	sağlığı	
ve	güvenliği	açısından	ne	kadar	
önem	arz	ettiğini	göstermektedir.	
Yapı	sektörü	içinde	çalışan	
sayısının	hızla	artması,	sektörde	
çok	fazla	vasıfsız	işçinin	
çalışıyor	olması,	imalatta	çok	
çeşitli	malzeme	ve	ekipman	
kullanılması,	çalışma	saatlerinin	
düzensiz	ve	değişken	olması	ve	
çalışma	alanlarının	dış	etkenlere	
açık	olması	riskleri	artıran	başlıca	
sebeplerdir.	Güvenli	ve	sağlıklı	
çalışma	ortamının	oluşturulması	
için	işverenler,	mühendisler,	
mimarlar,	proje	danışmanları,	
iş	yöneticileri,	müteahhitler	ve	
işçiler	gibi	sektördeki	aktörlerinin	
tamamında,	özellikle	planlama	
aşamasından	başlamak	üzere,	
tutarlı	ve	genel	bir	önleme	
politikasının	geliştirilmesi,	iş	
sağlığı	ve	güvenliği	bilincinin	
oluşturulması	ve	bu	kültürün	
benimsenmesi	gerekmektedir.”

Devlet-İşveren-İşçi
İş	Teftiş	Grup	Başkanı	

Şuayup	Er	de,	işçi	sağlığı	ve	
iş	güvenliğinde	devlet,	işveren	
ve	işçinin	üçlü	bir	sac	ayağı	
oluşturduğunu	belirterek,	“İşveren	
işyerinde	her	türlü	güvenlik	
önlemini	almak	zorundadır.	
Çalışanların	ise	her	türlü	talimata	
uyması	gerekirken	denetleme	
ve	düzenlemeyi	sağlamak	ise	
devletin	görevidir.	Önceliğimiz	
işçilerin	işyerlerinde	genel	bir	
koruma	altında	olması	insanların	
can	ve	uzuv	kaybını	önlemek	

olduğunu	bilmemiz	gerekir	
“ifadelerini	kullandı.	

Er,	Aliağa’da	yapımı	devam	
eden	ve	17	bin	işçinin	çalıştığı	
STAR	Rafinerisi	inşaatında	
bugüne	kadar	ölümlü	veya	
uzuv	kaybı	olan	bir	iş	kazası	
yaşanmamasını	buna	örnek	
gösterdi.

En riskli sektör
İş	Başmüfettişi	Muharrem	

Arıkel	ise	yaptığı	sunumunda,	iş	
sağlığı	ve	güvenliğine	ilişkin	işyeri	
tehlike	sınıfları	tebliğine	göre	yapı	
işyerlerinin	çok	tehlikeli	sınıfta	
olduğuna	dikkat	çekerek,	şu	
bilgileri	verdi:

“Yapı	işyerlerinde	yapılan	
işlerin	geçici	ve	süreli	olması	
imalat	çeşitliliğinin	çok	fazla	
olması	ve	işlerin	farklı	ekiplerce	
ve	eş	zamanlı	yapılması,	tehlike	
kaynaklarının	etkileşim	halinde	
olması,	alt	işveren-işveren	
ilişkisinin	muvaazalı	kurgulanması	
ve	sektörde	çalışan	işçilerin	eğitim	

düzeyinin	düşük	olması	gibi	
nedenler	sektörü	daha	riskli	hale	
getirmektedir.	İş	kazası	ve	ölümlü	
iş	kazası	istatistiklerine	göre	
yapı	işkolu	en	sorunlu	sektörler	
arasında	yer	alır.	Çalışma	şartları	
bakımından	en	riskli	sektör	
olup	iş	kazası	sayısı	ve	kaza	
sonucu	meydana	gelen	ölüm	
sayısı	bakımından	tüm	sektörler	
arasında	ilk	sırada	yer	almaktadır.	
İş	kazalarının	yaklaşık	yüzde	13-
14’ü	yapı	işkolunda	gerçekleşiyor.	
Yapı	işkolunda	meydana	gelen	
kazaların	yaklaşık	yüzde	2’si	
ölümle	sonuçlanıyor.	İş	kazası	
sonucu	meydana	gelen	ölümlerin	
yüzde	30’dan	fazlası	yapı	
işkolunda	meydana	geliyor.	ILO	
verilerine	göre,	gelişmekte	olan	
ülkelerde	iş	kazaları	ve	meslek	
hastalıkları	maliyetleri	GSYİH’nın	
yüzde	4’ü.	İş	kazaları	sonucu	
ortaya	çıkan	maddi	kayıpların,	bu	
kazaları	önlemek	için	yapılacak	
harcamaların	5	katı	civarında	
olduğu	da	bilinmektedir.”

Kaza	oranı	hala	yüksek
Yapılan	araştırmalara	göre,	dünyada	her	yıl	ortalama	270	milyon	

iş	kazasında	2,2	milyon	kişi	can	verirken,	Türkiye’de	ise	yılda	
ortalama	240	bin	iş	kazası	meydana	geldiği	belirlendi.	Interpress’in	
İş	Sağlığı	ve	İş	Güvenliği	Haftası	nedeniyle	medyada	çıkan	
haberlerden	derlediği	sonuçlara	göre,	2013’te	yürürlüğe	giren	İş	
Sağlığı	ve	Güvenliği	(İSG)	Kanunu’na	rağmen	iş	kazalarında	bir	
azalma	olmadığı	ortaya	çıktı.

İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Meclisi’nin	verilerine	göre	Türkiye’de	2016	
yılında		1.970	çalışan	iş	kazalarında	hayatını	kaybederken,	bu	yılın	
ilk	üç	ayında	ise	en	az	441	kişinin	iş	kazası	sonucu	öldüğü	haberlere	
yansıdı.	Ülkemizde	meydana	gelen	kazaların	sektörlere	göre	
dağılımına	bakıldığında	SGK	verilerine	göre,	yaşanan	iş	kazalarının	
yüzde	23’ünün	inşaat,	yüzde	21’inin	tarım,	yüzde	15’inin	taşımacılık,	
yüzde	7’sinin	ticaret	ve	büro,	yüzde	6’sının	genel	iş	kolu,	yüzde	
4’ünün	metal,	yüzde	3’ünün	madencilik,	yüzde	3’ünün	savunma	ve	
güvenlik	ve	yüzde	3’ünün	ise	enerji	sektöründe	meydana	geldiği	
tespit	edildi.

En fazla iş kazası nedeni servis ve trafik kazası
Yaşanan	iş	kazalarının,	yüzde	28’inin	servis	ve	trafik	kazaları,	

yüzde	17’sinin	düşme,	yüzde	17’sinin	ezilme	ve	göçük,	yüzde	5’inin	
elektrik	çarpması,	yüzde	4’ünün	zehirlenme	ve	boğulma,	yüzde	
3’ünün	ise	patlama	ve	yanma	olarak	meydana	geldiği	saptandı.

SEKTÖR
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İnşaat	malzemeleri	sektörü
‘sürdürülebilir	üretim’i	tartıştı

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	Muhsin	Dönmez,	
hiçbir	kaynağın	sonsuz	olmadığını	

belirterek,	sürdürülebilir	üretim	ve	
sürdürülebilir	kalkınma	modelleri	
geliştirmek	zorunda	olduklarını	söyledi.	

Türkiye	İnşaat	Malzemeleri	
Sanayicileri	Derneği	Anadolu	
Buluşmaları	kapsamında	düzenlenen	
Sürdürülebilirlik	İyi	Uygulama	Paylaşım	
Günleri	etkinliği,	İzmir’de	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası’nın	ev	sahipliğinde	
gerçekleştirildi.	Toplantıya,	Türkiye	
İMSAD	Başkanvekili	Oktay	Alptekin	ve	

EBSO	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Muhsin	
Dönmez	de	katılırken,	sektörün	önde	
gelen	şirketlerinin	üst	düzey	yöneticileri	
de	sürdürülebilirlik	konusundaki	
görüşlerini	paylaştı.

Çevremizdeki kirliliğe 
bana ne diyemeyiz
EBSO	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Muhsin	

Dönmez,	toplantının	açılışında	yaptığı	
konuşmada,	sınırların	ortadan	kalktığı	
küresel	ekonomi	içerisinde,	kendi	
kontrolleri	dışımızda	değişen,	dönüşen	
çevre,	enerji,	iklim	gibi	konuların,	

EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Dönmez, Türkiye 
İMSAD’ın 

sürdürülebilirlik 
için iyi uygulama 

örneklerini 
paylaşmak amacıyla 

düzenlediği 
toplantıda, 

kaynakların etkin ve 
verimli kullanılması 

gerektiğini vurguladı.
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herkesi	etkileyecek	boyuta	
geldiğini	belirtti.	Dönmez,	“Bana	
ne	İstanbul’daki	çevre	kirliliğinden	
veya	bana	ne	Rusya’daki	nükleer	
patlamadan	deme	lüksümüz	
bulunmamaktadır.	Kuruyan	
nehirlere,	yok	olan	ormanlara	
gözümüzü	kapayamayız.	Peki	ne	
yapabiliriz?	Her	ne	iş	yaparsanız	
yapın,	öğrenci	de	olabilirsiniz	
patron	da	veya	ev	hanımı,	ama	
hepimiz	şu	farkındalığı	kültür	
olarak	benimsemek	zorundayız.	
Kaynaklarımızı	daha	etkin	ve	daha	
verimli	nasıl	kullanmalıyız?	Çok	
önemli	ve	kritik	soru	budur”	dedi.

Dönüşümün farkındayız
EBSO	olarak,	siyasetten	

ekonomiye	kadar	geniş	bir	alanda	
dünyanın	içinde	bulunduğu	
değişimin,	dönüşümün	farkında	
olduklarını	ifade	eden	Dönmez,	
sözlerini	şöyle	sürdürdü:

“Bu	farkındalık	içerisinde,	
dönüşen	dünyada	iş	yapış	
şekillerinden	pazarlama	
tekniklerine	kadar	birçok	
başlıkta	değişim	yaşandığını	
gözlemliyoruz.	İş	modellerimizi	
bu	değişim	karşısında	
yenilemediğimiz,	geliştirmediğimiz	
sürece	de	sürdürülebilir	
olamayacağımızı	çok	iyi	biliyoruz.	
Sürdürülebilirliği	sağlamadan	
başaramayacağımızın	da	çok	
iyi	farkındayız.	Günü	kurtararak	

yapılan	işlerle,	bugün	olmasa	da	
yarın	duvara	toslayacağımızı	veya	
en	iyi	ihtimalle	geride	kalacağımızı	
da	iyi	biliyoruz.	Diğer	yandan,	
bizim	arkamızdan	gelen	nesillerin	
de	bu	dünyada	yaşayacağını,	iş	
yapacağını	biliyor	ve	kaynakların	
sadece	bize	ait	olmadığını,	bu	
bilinçle	tüketilmesi	gerektiğine	dair	
daha	somut	adımlara	ihtiyacımız	
olduğunu	ifade	ediyoruz.”

İyi uygulamalara destek
Muhsin	Dönmez,	EBSO’nun	

her	şeyden	önce	“çevreyi	kirleten	
sanayici	algısına”	karşı	“çevre	
dostu”	sanayicileri,	akademik	
bir	kadrodan	oluşmuş	bağımsız	
Jüri	ile	değerlendirerek	iyi	
uygulamaları	teşvik	ettiklerini	ve	
Çevre	Ödül	Töreni	düzenleyerek	
ödüllendirdiklerini	belirtti.	
Sanayicilerin	iyi	niyetli	gayretlerini	
takdirle	gözlemlediklerini	
vurgulayan	Dönmez,	“Sadece	
çevre	değil	Yönetim	Kurulumuzun	
Enerji	ve	Enerji	Verimliliği	
Çalışma	Grubu’nda	da	çok	
önemli	farkındalık,	bilgilendirme	
eğitimleri	ve	projeleri	düzenliyoruz.	
Bakanlığın	enerji	verimliliğine	
ilişkin	desteklerini	yakından	
takip	ediyor	ve	üyelerimizle	
paylaşıyoruz.	Özellikle	
İzmir’de	yenilenebilir	enerji	
potansiyelimizden	daha	fazla	
yararlanılması	adına	girişimlerde	

bulunuyoruz.	Oda	olarak	da,	
mevcut	kaynaklarımızı	etkin	
kullanma	adına	elimizden	gelen	
gayreti	göstermeye	çalışıyoruz.	
Hizmet	binamız	40	yıllık	olmasına	
rağmen	Enerji	Kimlik	Belgesi’ne	
sahibiz”	ifadelerini	kullandı.	

Dönmez	ayrıca,	hiçbir	kaynağın	
sonsuz	olmadığını	dikkate	alarak;	
bütüncül	bir	anlayış	içerisinde	
sürdürülebilir	üretim,	sürdürülebilir	
kalkınma	modelleri	geliştirmenin	
dünden	çok	daha	önemli	bir	hale	
geldiğini	sözlerine	ekledi.	

100 milyar dolarlık üretim
Türkiye	İMSAD	Başkanvekili	

Oktay	Alptekin	ise	sektörün	
geleceğine	ilişkin	yaptığı	
değerlendirmede,	sürdürülebilir	
olmanın,	bugünden	bir	adım	
önde	olmanın	önemine	dikkat	
çekti.	Farklı	sektörlerin	birbiriyle	
etkileşim	halinde	olduğunu	anlatan	
Alptekin,	“Hem	sektörden	hem	de	
farklı	iş	kollarından	sanayicilerle	
sürdürülebilirlik	odaklı	iyi	
uygulama	örneklerini	paylaşmak	
sektörümüze	değer	katacaktır.	
Günümüzde	sıfır	enerjili,	kendi	
kendine	yetebilen	yapılan	için	
çalışmalar	yapılıyor.	Standartlara	
göre	üretilmiş,	enerji	tüketimini	
minimuma	indirecek	malzemeler	
ve	doğru	uygulamayla	bunu	
başarabiliriz”	diye	konuştu.

Deneyimler paylaşıldı
Yaşar	Üniversitesi	YUTAM	

Direktörü	Yrd.	Doç.	Dr.	İlker	
Kahraman’ın	küresel	ısınmayla	
birlikte	iklim	değişikliğinin	
dünyada	yaratacağı	sonuçlara	
ilişkin	sunumunun	ardından	
Kale	Seramik	Arıtmalar	ve	
Çevre	Yöneticisi	Elif	Gökhan,	
Schneider	Elektrik	Enerji	Verimliliği	
Danışmanı	Enes	Akgün,	Çimsa	
Çevre	Yöneticisi	Selin	Ayan	
ile	İş	Dünyası	Sürdürülebilir	
Kalkınma	Derneği	Genel	Sekreteri	
Konca	Çalkıvik	kurumlarından	
sürdürülebilirlik	örneklerini	
katılımcılarla	paylaştı.

SEKTÖR
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Yardımcısı	İbrahim	
Gökçüoğlu,	kalkınmanın	asıl	itici	

gücünün	üretim	olduğu	gerçeğinden	
hareketle,	finans	sektörünün	reel	
sektörle	işbirliğinin	güçlendirilmesinin	
her	zaman	önemli	olduğunu	söyledi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası,	
Türkiye	Sermaye	Piyasaları	Birliği	
ile	birlikte	sanayicilere	‘Dalgalı	
Piyasalarda	Risk	Yönetimi	ve	Korunma’	
semineri	düzenledi.	Toplantının	

açılış	konuşmasını	yapan	EBSO	
Yönetim	Kurulu	Başkan	Yardımcısı	
Gökçüoğlu,	küreselleşme	ve	bilişim	
alanında	kaydedilen	gelişmelerin	
finansal	enstrümanların	büyük	
ölçüde	yaygınlaşmasını	ve	finansal	
piyasaların	gelişmesini	sağladığını	
belirtti.	İbrahim	Gökçüoğlu,	“Finansal	
yatırımların	küresel	ölçekte,	çok	daha	
kısa	bir	sürede	ve	kolay	biçimde	
gerçekleştirilmesini	sağlayan	bu	
değişim	süreci,	bir	taraftan	da	riskleri	

EBSO’da 
düzenlenen seminerle 

sanayicilere dalgalı 
piyasalarda risk 
yönetiminin püf 

noktaları aktarıldı. 
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 
Gökçüoğlu, “Borsa-
döviz-faiz üçgeninin 
ötesinde risklerden 

korunma noktasında 
profesyonel destek 
almamız kaçınılmaz 
bir gerçektir” dedi.

Risklerden	korunmada	
profesyonel	destek	şart
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ve	kırılganlığı	da	büyük	ölçüde	
artmıştır.	Risklerin	artmasıyla	
finansal	dalgalanmalar	ciddi	bir	
sorun	haline	gelmiş	ve	krizler	
yaygınlık	kazanmıştır”	dedi.	

2008	global	krizinin	kısa	
sürede	pek	çok	ülkeyi	derinden	
etkileyen	bir	yaygınlığa	
ulaşmasını	buna	örnek	gösteren	
Gökçüoğlu,	söz	konusu	dönemde,	
finansal	yatırımlarla	ilgili	hukuki	
düzenlemelerin	sıkılaştırıldığını,	
risk	yönetiminde	yeni	modeller	
ve	prensiplerin	önem	kazandığını	
hatırlattı.	

Kırılgan Beşli uyarısı
Uluslararası	Yatırım	Bankası	

Morgan	Stanley	tarafından	
literatüre	kazandırılan	“kırılgan	
beşli”	sınıfında	Türkiye’nin	de	yer	
almasından	dolayı	risk	yönetiminin	
önemini	ortaya	koyduğuna	dikkat	
çeken	Gökçüoğlu,	“Bu	olgu,	iş	
dünyası	olarak	risk	yönetimi	
konusunda	hepimizi	sorumlu	
kılmaktadır.	Belirsizliklerin	
ve	kırılganlıkların	çok	daha	
derinden	hissedildiği	bir	dönemde	
verimliliğimizi	koruyarak,	kar	ve	
yatırım	düzeylerimizi	artırmamız	
ancak	doğru	hamlelerle	mümkün	
olmaktadır.	Böylesi	bir	süreçte,	
Borsa-döviz-faiz	üçgeninin	
ötesinde	risklerden	korunma	
noktasında	profesyonel	destek	
almamız	kaçınılmaz	bir	gerçektir.	
Kalkınmanın	asıl	itici	gücünün	
üretim	olduğu	gerçeğinden	
hareketle,	finans	sektörünün	reel	
sektörle	işbirliğinin	güçlendirilmesi	
her	zaman	önemlidir”	diye	
konuştu.

Denge önemli
Toplantıda;	Gedik	Menkul	

Değerler	Genel	Müdür	Yardımcısı	
Coşan	Yeğenoğlu	türev	ürünlerle	
döviz,	emtia	ve	faiz	risklerinden	
korunma	stratejileri,	Saxo	
Capital	Markets	Menkul	Değerler	
Uluslararası	Piyasalar	Direktörü	
Özgür	Hatipoğlu	uluslararası	hisse	
senedi,	emtia,	index	ve	bonolara	

dayalı	opsiyon	işlemleri,	Deustche	
Securities	Menkul	Değer	Genel	
Müdürü	Albert	Krespin	varantlar	ve	
yapılandırılmış	araçlar,	İş	Yatırım	
Menkul	Değerler	Hazine	ve	
Portföy	Yönetimi	Müdür	Yardımcısı	
Serhat	Devecioğlu	varantlarla	risk	
yönetimi,	Phillip	Capital	Menkul	
Değerler	Genel	Müdür	Yardımcısı	
Oğuz	Yılmaz	da	futures	ile	risk	
yönetimi	ve	korunma	konularında	
katılımcıları	bilgilendirdi.	

Kur	riskinin	korucuyu	finansal	
araçlarla	hedge	edilmesini	öneren	
konuşmacılar,	türev	ürünlerin	
negatif	durumdan	korunmaya	
yönelik	sigorta	mantığı,	sınırlı	

riskle	portföyü	güçlendirme,	
mal	almak	için	zamanı	
paraya	çevirme	çerçevesinde	
değerlendirilebileceğini	anlattı.	
Doğru	finansal	araçlarla	risk	
kontrollü	yatırımların	uluslararası	
piyasalarda	işlem	yapma	
imkanı	sağladığını	da	hatırlatan	
konuşmacılar,	“Risksiz	ve	sürekli	
yüksek	getiri	vaadi	gerçekçi	
değildir.	Yüksek	emtia	işlemlerinde	
fiyat	riskini	öngörüp	bunu	
yönetmek,	fiyat	değişikliklerindeki	
olumsuz	etkilerden	en	düşük	
maliyetle	korunmak,	risk	ve	getiri	
arasında	denge	oluşturmak	
önemlidir”	görüşlerini	ifade	etti.

Türk	şirketleri	değişimlere	
daha	hızlı	adapte	oluyor
GfK’nın	araştırması,	Türk	şirketlerinin	zorlu	değişimlere	ve	

gelişmelere,	ülkedeki	diğer	yabancı	rakiplerine	oranla	daha	hızlı	
ayak	uydurduğunu	ortaya	koydu.	

Türkiye’de	firmaların	değişimlere	yatkınlığı	ve	değişim	
sürecinde	ne	kadar	esnek	olduğunu	saptamak	amacıyla	yapılan	
“dayanıklılık	ve	esneklik”	konulu	çalışma	kapsamında,	toplam	
452	“beyaz	yaka	çalışana”	değişimi	yönetmek,	rekabetçilik,	
müşteri	odaklılık,	şirket	kültürü,	liderlik	anlayışı	ve	kredibilite	
başlıklarında	firmalarıyla	ilgili	sorular	soruldu.	Toplanan	
verilerden	yapılan	özel	analizlerle	şirketlerin	“esneklik”	skorları	
hesaplandı.

Buna	göre,	Türkiye’deki	şirketlerin	ortalama	esneklik	skoru	
66	olarak	hesaplanırken,	şirketlerin	dayanıklılık	ve	esneklik	
seviyelerinin	ortalama	ve	iyileştirmeye	açık	olduğu	belirlendi.	
Esneklik	skoru	yerli	şirketlerde	67,	yabancı	şirketlerde	66,	yerli-	
yabancı	ortaklıklarda	ise	64	olarak	tespit	edildi.

Yerli, küçük ve genç şirketler daha dayanıklı
Şirketlerden	1-49	çalışanı	olanlar,	tamamen	yerli	olanlar	ve	

11	ila	25	yıl	arası	faaliyet	gösterenlerin	diğer	şirketlere	göre	daha	
dayanıklı	ve	esnek	olduğu	görüldü.	Herhangi	bir	kriz	ortamında	
yaşça	daha	genç	şirketlerin	dinamik,	hızlı	ve	proaktif	olmak	
ve	cesur	kararlar	almak	konusunda	daha	başarılı	olduğunu	
belirlenirken,	11	ila	25	yaş	aralığındaki	şirketlerin	dinamik	yapıda	
olduğu	ve	hızlı	aksiyon	aldığını	belirtenlerin	oranı	yüzde	71	oldu.

Katılımcıların	yüzde	57’si	ise	25	yıldan	fazla	faaliyet	gösteren	
firmaların	dinamik	yapıda	olduğunu	kaydetti.

“Dinamik	bir	yapıyız,	hızla	planlar	ve	aksiyon	alırız”	ifadesine	
katılım	düzeyi	yerli	şirketlerde	yüzde	68	olurken,	buna	en	düşük	
katılımın	yüzde	53	ile	yabancı	şirketlerde	olduğu	belirlendi.
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İzmir’in	atık	bertaraf	
sorununa	destek

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Çevre	
Çalışma	Grubu,	yer	seçiminde	
ilgili	kurumların	uygun	görüş	

vermesine	rağmen	dava	konusu	
yapılarak	sürekli	engellenen	ve	yapımı	
yılan	hikayesine	dönmesi	nedeniyle	
kent	için	ciddi	ekonomik	kayıplara	
neden	olan	atık	bertaraf	tesisi	için	
Almanya	ile	Polonya’da	inceleme	ve	
değerlendirme	amacıyla	teknik	gezi	
gerçekleştirdi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	
Yardımcısı	ve	Çevre	Çalışma	Grubu	
Başkanı	Erdoğan	Çiçekçi	liderliğinde,	
Ege	Üniversitesi	ile	Dokuz	Eylül	
Üniversitesi’nden	bilim	adamları,	
İzmir	Büyükşehir	Belediyesi,	Çevre	
ve	Şehircilik	İl	Müdürlüğü	yetkilileri,	
organize	sanayi	bölgelerinin	çevre	
yöneticileri	ile	sanayicilerden	oluşan	22	
kişilik	heyet,	18-21	Nisan	2017	tarihleri	
arasında	Almanya	ve	Polonya’daki	
örnek	atık	bertaraf	tesislerini,	lojistik	
merkezlerini	yerinde	inceledi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	

Yardımcısı	ve	Çevre	Çalışma	Grubu	
Başkanı	Çiçekçi,	ziyaretler	sonrasında	
yaptığı	değerlendirmede	“Kentimizin	atık	
probleminin	çözümüne	katkı	sağlama	
adına	Almanya	ve	Polonya’daki	atık	
geri	kazanım	ve	bertaraf	tesislerine	
gerçekleştirdiğimiz	teknik	inceleme	
gezisinde	elde	ettiğimiz	bilgilerle	
İzmir’in	atık	sorunun	çözümünün	
hızlandırılmasını	amaçladık”	dedi.

EBSO	Çevre	Çalışma	Grubu	
toplantılarında	Harmandalı	düzenli	
depolama	sahasına	2	Eylül	2016	
tarihinden	itibaren	tesisin	hacimsel	
olarak	ömrünü	tamamlama	aşamasına	
gelmesi	nedeniyle	sanayi	kaynaklı	
tehlikesiz	atıkların	kabul	edilmediği	
bilgisini	paylaştıklarını	hatırlatan	
Erdoğan	Çiçekçi,	şunları	söyledi:

“Bu	kararın	bertaraf	maliyetlerinin	
ücretlerinin	artmasına	neden	olduğu	ve	
her	biri	ayrı	değer	ifade	eden	atıkların	
kıymetinden	uzun	yıllardır	istifade	
edilmemesi	probleminin	bir	an	evvel	
çözüme	kavuşturulması	gerektiği	fikri	

EBSO Yönteim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve 
Çevre Çalışma 
Grubu Başkanı 

Erdoğan Çiçekçi 
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adamları ve ilgili 

kamu kuruluşlarının 
yetkilileriyle 

sanayicilerden 
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Polonya’da inceleme 
gezisi gerçekleştirdi.
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üzerinde	durduk.	İzmir’de	zaman	
kaybedilmeden	Entegre	Atık	
Geri	Kazanım	ve	Bertaraf	Tesisi	
kurulması	ihtiyacının	kayıt	altına	
alındığı	toplantılarımızda,	kuruluş	
işlemlerinin	hızlandırılması	ve	
kamuoyunu	bilinçlendirmek	
amacıyla	Almanya	ve	
Polonya’daki	örnek	tesislere	
inceleme	ziyareti	gerçekleştirmeyi	
kararlaştırdık.	Sanayiciler,	
yetkililer	ve	bilim	insanlarıyla	
yaptığımız	teknik	gezide	
gördüklerimizin,	öğrendiklerimizin	
İzmir’de	kurulacak	entegre	atık	
geri	kazanım	ve	bertaraf	tesisi	
için	de	yararlı	ve	yol	gösterici	
olacağına	inanıyoruz.”

Avrupa’nın en büyük geri 
dönüşüm tesisleri kampüsü 
EBSO	Çevre	Çalışma	

Grubu’nun	Almanya’daki	ilk	
durağı,	Lünen’deki	Avrupa’nın	
en	büyük	geri	dönüşüm	tesisleri	

kampüsü	Remondis	Lippewerk	
oldu.	Kampüste,	kompost	tesisi,		
iki	adet	yakma	tesisi,	plastik	ve	
elektronik	atık	geri	dönüşüm	
tesisi,	hayvansal	atık	işleme	
tesisi	ve	çevre	kontrol	analiz	
laboratuvarları	ziyaret	edildi.

Biyogazdan elektrik
2012	yılında	Witten	Belediyesi	

ile	RWE	şirketi	tarafından	yüzde	
50’şer	payla	16	milyon	euroya	
kurulan	60	bin	tonluk	AHE	
Digester	Biyogaz	Tesisi,	
4	şehirden	atık	toplayarak	15	bin	
metreküp	gaz	üretiyor.	Tesiste,	
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evlerden	ayrı	olarak	toplanan	
mutfak	atıklarıyla	(organik)	
park	ve	bahçe	atıkları	(yeşil)	
kullanılıyor.	Yılda	5	milyon	100	
bin	kW/h	elektrik	üretimi	2	bin	
500	hanenin	elektrik	ihtiyacını	
karşılayabilecek	düzeyde.	Üretilen	
elektriğin	1	milyon	900	bin	kW/h’ı	
tesisin	ihtiyaçları	için	kullanılıyor.	

Belediyenin Atık Yakma 
Tesisi Projesi yarışmayla 
belirlendi
Polonya’nın	Krakow	kentinde	

2008	yılında	atık	yakma	tesisi	
kurulması	planlandı	ve	2015	
yılında	faaliyete	girdi.

Yıllık	220	bin	tonluk	yakma	
kapasitesi	olan	ve	5.5	hektar	
alanda	35	bin	metrekarelik	kapalı	
alana	sahip	olan	tesis,	yarışmayla	
belirlenen	mimarisiyle	de	dikkat	
çekiyor.

Rapor ilgililerle paylaşılacak
Polonya	ve	Almanya	teknik	

gezisinden	sonra,	ülkemizdeki	atık	
bertaraf	tesislerinin	işletiminde	

önemli	rolü	olan	ITC	Invest	
Trading	&	Consulting	AG	firması	
temsilcileri,	Ege	Bölgesi	Sanayi	
Odası	Çevre	Çalışma	Grubu’na	
konuk	edildi.	

Ankara,	Adana,	Antalya,	
Aksaray,	Bursa,	Konya,	Eskişehir,	

Yozgat	ve	Elazığ	şehirlerinde	
evsel	atıkların	geri	kazanımı	
ve	bertarafı	ile	ilgili	hususlarda	
önemli	mesafe	katedildiği	ve	
başarıyla	tesislerin	işletildiği	
yetkililer	tarafından	paylaşıldı	ve	
bilgi	alışverişinde	bulunuldu.

İlimiz	entegre	atık	bertaraf	
tesisinin	bir	an	evvel	faaliyete	
geçebilmesi	amacıyla	kamuoyunu	
bilinçlendirmek	hedefini	taşıyan	
söz	konusu	ziyaret	ve	incelemeler	
ile	ilgili	heyet	tarafından	
hazırlanan	rapor,	EBSO	Yönetim	
Kurulu	Başkanlığı	aracılığıyla	ilgili	
kamu	kurumlarıyla	paylaşılacak.

Ziyaret	ve	inceleme	
yapılan	tesisler

n Avrupa’nın	en	büyük	geri	
dönüşüm	tesisleri	kampüsü	
merkezi	-	Lünen
n Bölgedeki	en	yeni	biyogaz	
tesisi	olan	AHE	Digester	
&Biogaz	Tesisi	-	Witten	
n Avrupa’nın	en	yeni	mekanik	
biyolojik	ayrıştırma	tesisi	/	
MBT	Gliwice	-	Slaskie	Geri	
Dönüşüm	Tesisi	
n Gliwice	Belediyesi’nin	atık	
depolama	sahası	
n Sosnowiec	Lojistik	Merkezi
n RDF	Tesis	Ziyareti	-	
Dabrowa	Gornicza
n Belediye	atık	yakma	tesisi	-	
Krakow

n

Hangi	kurumlar	
katıldı?

n EBSO	
n KOSBİ	
n İzmir	Çevre	ve	Şehircilik	İl	
Müdürlüğü	
n İzmir	Büyükşehir	Belediyesi
n DEÜ	Çevre	Mühendisliği	
n EÜ	ÇEVMER	Müdürlüğü
n Sanayiciler
n İAOSB	Bölge	Müdürlüğü	
n İZBAŞ	Çevre	ve	Altyapı	
Müdürlüğü	
n Menemen	Plastik	İhtisas	
OSB	Bölge	Müdürlüğü	
n Aliağa	OSB	Bölge	
Müdürlüğü	
n Tire	OSB	Müdürlüğü	
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Neden	birinci	çinko?	Türk	insanı	
çinko	fakiri	de	ondan.	Uzmanlar	insanı-
mızdaki	mineral	eksikliğinde	birinciliği	
çinkoya	verdiler.	Çinko,	insan	vücudu	
tarafından	sentezlenmeyen	bir	mineral	
olup,	mutlaka	gıdalar	yoluyla	vücuda	
alınmalıdır.	Çinko	büyüme	ve	gelişme	
geriliği,	immun	sistemin	zayıflaması	ve	
buna	bağlı	kronik	enfeksiyonlar,	iyi-
leşmeyen	yaralar,	geçmeyen	ishaller,	
gebelikte,	destek	olarak,	bazı	enzimlerin	
fonksiyonlarının	gerçekleştirilmesinde	
gereklidir.	Hücre	büyümesinde,	gece	
görme	ve	karanlığa	adaptasyonda,	tat	
ve	koku	alma	duygularımızın	iyileşme-
sinde,	DNA,	RNA	ve	protein	dengelen-
mesi	görevini	de	yerine	getirdiği	için	
vücudumuz	için	yaşamsal	öneme	sahip	
bir	mikro	elementtir.

Özellikle	fiziki	ve	zihinsel	gelişimin	
önemli	olduğu	bebeklik	döneminde	öne-
mi	bir	o	kadar	daha	artmaktadır.	Çinko	
eksikliği	her	yıl	dünyada	5	yaş	altı	450	
bin	çocuğun	ölümünden	sorumludur.

Topraklarında	çinko	yetersizliği	olan	
ülkemiz	için,	insanımız	için	bu	eksik-
ler	olağanüstü	önem	kazanmaktadır.	
Bu	çinko	yetersizliğine	topraklarımızın	
Ph’ının	yüksek	olması	da	negatif	katkı	
getirmektedir.	Tahıllarda	doğal	olarak	
çinko	az	iken,	bir	de	ülkemiz	toprakları-
nın	bitkilerce	alınabilir,	yani	çözünebilen	
çinko	oranı	az	olunca	tahıllarımız	çinko	
fakiri	olup	çıkmaktadır.	Bu	kadar	önemli	
bir	mineral,	tahıl	kökenli	gıda	tüketimi	
yüksek,	hayvansal	protein	tüketimi	dü-
şük	ülkemiz	insanı	için	ayrıca	bir	önem	
kazanmaktadır.	Yani	bu	durumda	hem	
tahıla	dayalı	yanlış	ve	tek	taraflı	bes-
lenme,	hem	de	topraklarımızın	çinkoca	
fakir	olması,	ülkemizde	çinko	eksikliğini	
önemli	bir	“rahatsızlık”	haline	getirmek-
tedir.

Çinko	yönünden	iyi	bir	buğdayın	1	
kg’ında	40-50	mg	çinko	olması	gerekir-
ken	bizim	bazı	bölgelerimizdeki	buğday-
da	20	mg	çinko	bulunmaktadır.	Bu	da	
yarı	yarıya	eksik	demektir.

Bitkilerde	çinko	eksikliğinin	gideril-
mesi	konusunda	ülkemizde	çok	önemli	

bir	çalışma	yürüten,	bu	konuda	dünyada	
örnek	proje	olarak	gösterilen	ve	sonu-
cunda	da	Uluslararası	Bitki	Beslenmesi	
Enstitütsü’nün	Bilim	Ödülü’ne	ödülüne	
hak	kazanan	İsmail	Çakmak	isimli	bilim	
adamımız,	halen	iyileştirme	proje	çalış-
malarını	sürdürmektedir.

Sabancı	Üniversitesi’nin	9	yıldan	
bu	yana	süren,	12	ülkeyi	kapsayan	bir	
çalışması	da	bu	iyileştirme	çalışmaları-
na	katkı	koymaktadır.	Bu	projede	çinko	
katkılı	gübre	formülasyonu	uygulaması,	
dozlarının,	ideal	uygulama	zamanının	
tespiti	gibi	konular	araştırılmaktadır.	Bu	
gübreler	mısır,	pirinç	ve	özellikle	buğday	
yetiştirilmesinde	test	edilmektedir.

Daha	önce	1993-1998	arası	5	yıl	
uygulanan	ve	NATO’nun	finanse	ettiği	
çinko	gübreleme	projesi	için	sayın	İsmail	
Çakmak;	uluslararası	arenada	örnek	
bir	proje	olarak	gösterildiğini,	hatta	bu	
proje	için,	“Tarımsal	stratejilerin	bitkisel	
verimliliği	iyileştirmenin	yanında,	insan	
sağlığının	da	iyileştirilmesi	için	kullanıla-
bileceğinin	dünyadaki	ilk	örneklerinden	
biridir	ve	gösterdiği	başarıyla	sayısız	
başka	ülkeye	bir	model	teşkil	etmekte-
dir”	demektedir.	(www.fertilizer.org/ifa/
aw_2005.asp)

Bu	bitkisel	iyileştirmenin,	hayvansal	
üretimde	de	proje	haline	getirilip	uy-
gulanmaya	geçirilmesi	ve	ülkemiz	için	
yaşamsal	öneme	sahip	çinko	eksikliği	
sorununa	çözüm	getirmesi	planlanma-
lıdır.

İnsan	bünyesi	hayvansal	gıdalardan	
çinko’yu	daha	rahat	alabildiği	için	bu	
konu	daha	da	önem	kazanmaktadır.	Çin-
ko	katkılı	hayvan	yemi	formülasyonu	bu	
gün	de	yapılıyor	ancak,	hedef	hayvanın	
verimliliği	olunca	insandaki	çinko	eksik-
liği	sorununu	çözmekten	uzak	kalıyor.	
Hatta	hayvan	sağlığını	bile	değil,	sadece	
verimliliği	önceliyor.	Bir	adım	ilerisi,	
insan	sağlığını,	insanda	çinko	yetersiz-
liğini	giderecek	bir	planlama	yapılması	
gerekiyor.	Bunun	için	bir	proje	hazırlanıp	
yürütülmesine	ihtiyaç	var.	İşte	ancak	o	
zaman	ikinci	çinko	ve	belki	de	tombala	
diyebileceğiz.

Birinci	çinko!

Enver OLGUNSOY
EBSO	Meclis	Üyesi

 Çinko büyüme ve 
gelişme geriliği, im-
mun sistemin zayıf-
laması ve buna bağlı 
kronik enfeksiyonlar, 
iyileşmeyen yaralar, 
geçmeyen ishaller, 
gebelikte, destek 
olarak, bazı enzimle-
rin fonksiyonlarının 
gerçekleştirilmesin-
de gereklidir.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Meclis	
Başkanı	Salih	Esen,	açılış	ve	
başkanlık	sunuşlarında,	kendilerini	

Özel	İAOSB	Nedim	Uysal	Mesleki	ve	
Teknik	Anadolu	Lisesi’nde	ağırlayan	baş-
ta	İAOSB	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Hilmi	
Uğurtaş	olmak	üzere	herkese	teşekkür	
etti.	Okul	dersliklerinin	ve	atölyelerin	
gerçekten	çok	modern	olduğunu,	bugün	
Türkiye’nin	birçok	üniversitesinde	bile	bu	
derece	güzel	atölyelerin	olmadığını	ifade	
ile	emeği	geçenlere	teşekkür	etti.	

Esen,	TBMM’nin	kuruluşunun	97.	yıl	
dönümü	vesileyle,	23	Nisan	Ulusal	Ege-
menlik	ve	Çocuk	Bayramı’nı	kutlayarak,	
Ulu	Önder	Mustafa	Kemal	Atatürk	başta	
olmak	üzere	tüm	gazi	ve	şehitlerimizi	
rahmet	ve	minnetle	andı.	TBMM’nin	bir	
kurucu	Meclis	olarak,	içinde	bulunduğu	
koşullar	ve	mücadele	azminin,	vatanımız	
için	en	değerli	miras	olduğunu,	ülkemizi	
geçmişte	olduğu	gibi	bugün	de	içinde	
bulunduğu	zorluklardan	kurtaracak	ve	
küresel	bir	güç	haline,	bu	mücadele	ru-
hunun	getireceğini,	ulusumuzun	olduğu	
kadar	dünya	çocuklarına	da	armağan	
edilen	bu	bayramın,	en	değerli	ve	önemli	

yatırımımızın	çocuklarımız	olması	
gerektiğini	bir	kez	daha	vurguladığını	be-
lirterek,	daha	barışçıl,	daha	huzurlu	bir	
dünyanın	ancak	iyi	yetiştirilmiş	kuşaklar-
la	mümkün	olabileceğini	vurguladı.

Kucaklayıcı politika izlenmeli
Uzun	soluklu	bir	referandum	sürecini	

geride	bıraktığımızı,	16	Nisan’da	gerçek-
leştirilen	referandum	sonucunda,	yüzde	
48.6	oranındaki	hayır	oylarına	karşılık	
yüzde	51.4	oranındaki	evet	oylarıyla	
anayasa	değişikliğinin	kabul	edildiğini	
söyledi.	Esen,	öncelikle	söz	konusu	
değişikliğin	ve	yeni	sistemin,	ülkemiz	ve	
milletimiz	adına	hayırlı	olmasını	dilediği-
ni,	söz	konusu	referandum	sonuçlarının	
ülkemiz	ile	milletimizin	selameti	adına	
çok	iyi	irdelenmesi	gerektiğini,	özellikle	
evet	ve	hayır	oylarının	neredeyse	başa	
baş	çıkmasının,	toplumumuzun	iki	taraflı	
görüş	ayrılığının	eşit	düzeyde	olduğunu	
gösterdiğini,	bu	noktadaki	en	büyük	te-
mennilerinin	yeni	sistemde	her	iki	tarafı	
ve	tüm	görüş	farklılıklarını	kucaklayıcı	
bir	politika	izlenmesi	olduğunu	vurgula-
dı.	Toplumdaki	görüş	farklılıklarını	fırsat	

Esen’den 
meclis temennileri
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bilip,	ayrımcı	ve	kutuplaştırıcı	stra-
tejiler	izlemeye	çalışanlara	kesin-
likle	prim	verilmemesi	gerektiğini,	
ülkemizin	siyasi	kavgalarla	ve	
terör	saldırılarıyla	son	yıllarda	ye-
terince	vakit	kaybettiğini,	bundan	
sonra	toplumsal	uzlaşı	sağlanma-
sı	ve	ekonomiye	odaklanılması	
için	bugüne	kadar	belirlenmiş	
ekonomik	reformların	ivedilikle	
hayata	geçirilmesi	ve	istikrarın	
tekrar	sağlanması	gerektiğini	dile	
getirdi.	

Küresel stratejimiz 
sağlam olmalı
Trump	yönetiminin	Suriye’ye	

müdahale	kararının	Rusya-ABD	
ilişkilerindeki	gerginliği	yine	
zirveye	taşıdığını,	ABD’nin	diğer	
taraftan	da	Kuzey	Kore	ile	olan	
ilişkilerindeki	gerginliği	ve	özellikle	
iki	tarafın	da	sert	çıkışlarda	bulun-
masının,	Uzakdoğu	Bölgesi’nde	
olduğu	kadar	küresel	ölçekteki	
güvenliği	de	tehdit	ettiğini,	AB’nin	
ise	İngiltere’nin	Brexit	kararını	
uygulanmaya	başlamasıyla	yeni	
belirsizliklere	yüzleştiğini	ifade	
etti.	

Esen,	Türkiye’nin,	tüm	bu	
olaylarda	gerek	jeopolitik	konumu,	
gerekse	Suriye’de	sürdürülen	
operasyonlarda	önemli	bir	rol	
üstlenmesi,	dengelerin	yeniden	
belirlendiği	bu	belirsizlik	ortamın-
da	ılımlı	ve	sağlam	bir	strateji	izle-

mesi	gerektiğini	söyledi.	Özellikle	
AB	ilişkilerimizde	son	dönemlerde	
gözlemlenen	karşılıklı	sert	çıkış-
ların	ve	tıkanıkların,	ekonomik	ve	
ticari	ilişkilerimizde	ciddi	zede-
lenmelere	neden	olduğunu,	bu	
bağlamda,	sürdürülen	ilişkilere	
yönelik	izlenecek	stratejide	eko-
nomik	önceliklerin	dikkate	alınma-
sının	istikrarın	yakalanması	adına	
ülkemizin	menfaatine	olacağını	
söyledi.					

İzmir’in yatırımları
Yeni	dönemde,	kentimizi	

ulaşımdan	altyapıya,	ticari	yatı-
rımlardan	turizme	kadar	önemli	
bir	sınavın	beklediğini,	sürdürülen	
pek	çok	projenin	hali	hazırda	de-
vam	ettiğini,	pek	çok	yeni	projenin	
ise	hayata	geçirilmeyi	beklediğini	
söyleyen	Esen,	İzmir’in	gelişmek-
te	olan	ülkelerdeki	diğer	belediye-
ler	için	örnek	oluşturacak	başarı-
ları	nedeniyle,	İzmir’in	üç	boyutlu	
mimari	modelinin,	Dünya	Banka-
sı’na	bağlı	Uluslararası	Finans	
Kurumu’nun	Washington’da	bulu-
nan	ana	binasının	giriş	lobisinde	
sergileneceğinin	açıklandığını,	bu	
başarı	için	Büyükşehir	Belediye-
si’ni	ve	Sayın	Aziz	Kocaoğlu’nu	
tebrik	ettiğini	söyledi.		

EBSO Ailesi
1997-2004	yılları	arasında	

Odamız	Aydın	Şubesinden	meclis	

üyesi	olan	ve	meclis	üyesi	ola-
rak	uzun	yıllar	bize	hizmet	eden	
Hasan	Köşklü’nün	geçirdiği	kaza	
sonrasında	hayatını	kaybettiğini	
söyleyerek,	Merhuma	Allah’tan	
rahmet,	ailesine	başsağlığı	diledi.	
Köşklü	anısına	bir	dakikalık	saygı	
duruşu	yapıldı.

Meclis	Üyesi	Şükrü	Eroğlu’nun	
şirketlerinin	birleşmesi	nedeniyle	
temsil	yetkisinin	kalmadığı	için	
meclis	üyeliğinin	sona	erdiğini,	
yerine	Meclis	Üyeliğine	Ahmet	
Özcan’ın	getirildiğini	belirterek,	
Özcan’a	yeni	görevinde	başarılar	
diledi.	

Esen,	Meclis	Üyesi	İsmail	
Daşçı’nın	babasının	vefat	ettiğini	
belirterek,	Merhuma	Allah’tan	rah-
met	ailesine	ve	yakınlarına	baş	
sağlığı	ve	sabırlar	diledi.		

Meclis	Üyesi	Mert	Aydoğ-
du’nun	başına	gelen	talihsiz	olay	
nedeniyle	Meclis	Toplantısı’na	
katılamadığını	söyleyen	Esen,	
geçmiş	olsun	dileklerini	iletti.	

EBSO	Meclis	Başkanı	Esen,	
İzmir’in	ilk	ve	tek	özel	teknik	
lisesi	olan,	Özel	İAOSB	Nedim	
Uysal	Mesleki	ve	Teknik	Anadolu	
Lisesi’nin	kurulmasında	maddi	ve	
manevi	desteklerini	esirgemeyen	
Meclis	Üyesi	Nedim	Uysal	ve	
İAOSB	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Hilmi	Uğurtaş’a,	Yönetim	Kurulu	
Başkan	Vekili	İbrahim	Gökçüoğlu	
ile	birlikte	plaket	verdi.	
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yöne-
tim	Kurulu	Başkan	Vekili	İbrahim	
Gökçüoğlu,	Meclisi,	şahsı	ve	EBSO	

Yönetim	Kurulu	adına	saygıyla	selamla-
yan	Gökçüoğlu,	Yönetim	Kurulu	Baş-
kanı	Ender	Yorgancılar’ın	TOBB	görevi	
nedeniyle	ABD’de	olduğunu,	dönüşte	
direkt	Ankara’ya	geçip	T.C.	Bilim,	Sanayi	
ve	Teknoloji	Bakanı’nın	davetiyle	Üre-
tim	Reform	Paketi	Toplantısı’na	TOBB	
adına	katılacak	olması	nedeniyle	Meclis	
Toplantısına	üzülerek	iştirak	edemediğini	
haber	verdi.

Nedim	Uysal’a	ve	Uysal	Ailesi’ne,	
örnek	gösterilecek,	modern	bir	okulun	
yapılarak	eğitime	katkı	sağlamaları	
dolayısıyla	teşekkür	eden	Gökçüoğlu,	
1968	Mithatpaşa	Endüstri	Meslek	Lisesi	
mezunu	olarak	o	dönemki	okulunun,	mo-
dernize	edilmiş	şeklini	bugün	gördüğünü,	
ailesinde	sanayici	bulunmadığını	ama	o	
dönemde	aldığı	eğitim	sayesinde	bugün	

sanayi	4.0	denilen	makinaları	üreterek,	
dünyaya	satar	konuma	geldiğini,	bu	
bağlamda	ailesi	adına	yeni	jenerasyon	
bağlantı	elemanları	üreten,	ovalama	
makinesi	olarak	tabir	edilen,	talaş	kal-
dırmadan	vidaların	yivlerini	açıp	değişik	
üretim	yapabilen	makinelerden	3	roleli	
ve	2	roleli	olmak	üzere	birer	adet	okula	
hediye	etmek	istediğini	ifadeyle,	ayrıca	
uygun	görülür	ise	müfredatta	olmayan	bu	
teknolojinin	bilgi	birikimi	ve	öğretmenlerin	
desteği	ile	teknik	olarak	teorisini	aktarabi-
leceklerini	dile	getirdi.	

Gökçüoğlu,	Türkiye	Büyük	Millet	
Meclisi’nin	kuruluşunun	97.	yıl	dönü-
münü	ve	23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	ve	
Çocuk	Bayramı’nı	kutladıklarını,	başta	
Ulu	Önder	Mustafa	Kemal	Atatürk	olmak	
üzere	tüm	şehitlerimizi	rahmet	ve	min-
netle	anarak,	gazilerimize	sevgi,	saygı	ve	
şükranlarını	sundu.	Ne	şartlarda	bir	ülke	
meydana	getirdiğini	ancak	o	günleri	ya-

Gökçüoğlu:	Olumlu	
yönlerimizle	harekete	geçelim
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şayanların	bilebileceğini,	haklarını	
ödemenin	mümkün	olmadığını	ama	
verilen	emeği,	fedakârlığı	yaşatma-
ya	çalışan	herkese	teşekkürlerini	
ilettiğini	söyledi.

Çocuk	Bayramı	haftasında	bir	
kız	torun	sahibi	daha	olan	Mec-
lis	Başkanı	Esen’i	tebrik	ederek,	
ailesine,	ülkesine	hayırlı	bir	evlat	
olmasını	dileyen	Gökçüoğlu,	Meclis	
Üyesi	Mert	Aydoğdu’nun	da	sıkıntılı	
bir	süreç	yaşadığını,	kendisiyle	
telefonla	görüştüğünü	ifade	ederek	
acil	şifalar	diledi.

Referandum analizi
Gerçekleştirilen	referandum	

sonrasında	yaptıkları	çalışmayı	
Meclis	ile	paylaşmak	istediğini	dile	
getiren	Gökçüoğlu,	yüzde	85	katı-
lım	ile	gerçekleştirilen	referandum	
sonucunun	hayırlı	olmasını	diledi.	
Türkiye’nin	kıyı	kesiminin	ve	az	
sayıda	Orta	Anadolu	ve	Doğu	Ana-
dolu	Bölgesi’nin	Hayır	derken	diğer	
kesimlerin	Evet’ten	yana	tercih	kul-
landığını,	ilkokul	mezunlarının	yüz-
de	70’inin,	ortaokul	mezunlarının	
yüzde	57’sinin,	lise	mezunlarının	
yüzde	42.58’inin,	yükseköğrenim	
mezunlarının	yüzde	39.61’inin	Evet	
dediğini	dile	getirdi.	

İbrahim	Gökçüoğlu,	vergi,	ihra-
cat,	istihdam	ve	turizm	açısından	
ülke	ekonomisine	yüzde	70’e	yakın	
katkı	koyan	illerin	tercihinin	ağırlıklı	
olarak	Hayır	yönüne	kaydığını,	
bu	tercih	sebebinin	doğru	analiz	
edilerek,	bundan	sonraki	sürecin	
bu	doğrultuda	yeniden	değerlendi-
rilmesi	gerektiğini	söyledi.	3	milyon	
seçmenin	olduğu,	1.4	milyon	
seçmenin	oy	kullandığı	yurt	dışı	oy-
lamasında	yüzde	59	oranında	Evet	
tercihinin	yapıldığını,	Türkiye’den	
uzak	mesafede	olan	ülkelerde	
genelde	Hayır	tercihi	çıkarken,	
Türkiye’nin	etki	yapabildiği	özellikle	
Avrupa	ülkelerinin	çoğunda	Evet	
tercihinin	kullanıldığını,	ki	bunun	
da	iyi	analiz	edilmesi	gerektiğini	
söyledi.

Referandumun	tartışmalarla	
yaşandığını	ve	bittiğini,	şaibelere	

yönelik	itirazların	hukuki	açıdan	
değerlendirildiğini,	kaotik	ortamdan	
kaçmak	isterken,	yaşanan	sürecin	
ülkemize	yakışmadığını	belirten	
Gökçüoğlu,	bundan	sonraki	sürecin	
sağlıklı	yönetilmesi	ve	içerideki	tüm	
seslere	kulak	verilmesini	temenni	
etti.	1946	seçimlerinin	üzerinden	
70	yıl	geçmesine	rağmen	hala	
seçimdeki	şaibelerin	konuşuldu-
ğunu,	dolayısıyla	bu	referandum	
sürecinde	yaşananların	da	yıllar-
ca	silinmeyeceğini,	demokratik	
kazanımlarımızı	kolay	elde	eden	
bir	ülke	olmadığımızı,	dolayısıyla	
referandumun	hemen	sonrasında	
idam	gibi	dünyanın	gerçekleri	ile	
uyuşmayan	bir	konunun	gündeme	
getirilmesini	çok	doğru	bulmadığını,	
özellikle	AB	ile	ilişkilerin	kesilmesi	
pahasına	böyle	bir	konuyu	konuş-
mayı	dahi	sakıncalı	ve	tehlikeli	
gördüğünü	dile	getirdi.

Reformlar ertelenmesin
Bilindiği	üzere	ülkemizin	birçok	

kurumunda	kullanılan	Avrupa	Birliği	
projeleri	bulunduğunu,	eğer	idam	
konusu	TBMM’sine	gelirse	Avrupa	
Birliği	fonlarının	tamamının	askıya	
alınıp	iptal	edilmesinin	söz	konusu	
olacağını	ifade	eden	Gökçüoğlu,	
bahsedilen	Uzakdoğu	ülkeleri	top-
lansa	dahi	bir	tane	Almanya	yap-
mayacağını	dolayısıyla	ihracatının	
yüzde	57’sini	Avrupa’ya	yapan	bir	
ülke	olarak	kendimizi	kandıramaya-
cağımızı,	bizim	doğrudan	yabancı	
yatırımlara	ihtiyacımız	olduğunu,	
gerek	teknoloji	transferi	açısın-
dan,	gerekse	işsizliğimize	çare	
açısından,	gelecek	yatırımların	
ülkemiz	için	büyük	önem	arz	ettiğini	
söyledi.	Bu	nedenle	elde	edilen	
siyasi	gücün	mevcut	dinamikleri	
olumlu	yönde	harekete	geçirmesi,	
proaktif	ekonomi	yönetimi	olması,	
tüm	alanlarda	beklenen	yapısal	
reformların	gerçekleştirilmesi,	
Avrupa	Birliği	ülkeleri	başta	olmak	
üzere	uzlaşmacı	ve	stratejik	bir	dış	
politika	izlenmesi,	demokrasi	kali-
tesini	artıran,	hukukun	üstünlüğünü	
öncelik	sayan,	Türkiye’nin	menfaati	

doğrultusunda	ortak	aklın	hakim	
olduğu	bir	anlayış	içinde	hareket	
edilmesi	gerektiğini	vurguladı.	Bu	
maddeler	bağlamında;	jeopolitik	
risklerin,	OHAL’in	uzatılmasının	ve	
uluslararası	kuruluşların	uyarıları-
nın	da	göz	önüne	alınarak,	temkin-
li,	iyimserlik	tavrımızı	sürdürmek	
zorunda	olduğumuzu	söyledi.

Kriz yaşamayalım
Gökçüoğlu,	geçen	hafta	faizler-

deki	hareketliliğin	herkes	tarafın-
dan	görüldüğünü,	ekonomi	kendi	
mecrasında	yolunu	bulur	talimatıyla	
ekonomiye	bir	süre	yön	verilebile-
ceğini,	sonrasında	yaşanacakların	
tüm	ülkeyi	etkileyeceğini,	ki	bu	
durumu	Türkiye’nin	daha	önce	
yaşadığını	söyledi.	İki	yılda	bir	
küçük	kriz,	beş	yılda	bir	büyük	kriz	
yaşandığını,	2008’de	dünya	krizini	
gördüklerini	ve	her	krizde	belli	
kayıplar	verdiklerini,	ülkemizde	son	
açıklanan	ekonomik	göstergelerin	
aslında	sinyal	niteliğinde	oldu-
ğunu,	büyüme	ve	sanayi	üretim	
endeksinin	neden	“temkinli	iyimser”	
davranmamız	gerektiğini	ortaya	
koyduğunu	belirtti.

2016	yıllık	büyüme	oranı	ile	
yılın	iki	aylık	sanayi	üretim	endeksi	
birlikte	değerlendirildiğinde	2015	
yılından	bu	yana	çeyrekler	itibari	ile	
büyüme	ve	sanayi	üretim	endeksin-
deki	paralel	gidişatın,	ilk	çeyrekteki	
büyümeye	ilişkin	fikir	verdiğini,	
işsizlik	yüzde	13	seviyesindeyken	
genç	işsizlik	oranının	yüzde	24.5	
oranında	olduğunu,	ülke	gençliği-
nin	iş	aramaktan	bıkmış	duruma	
geldiğini,	yüzde	25	oranında	gencin	
iş	bulamadığı	bir	ortamda	ülkenin	
büyümesinden	söz	etmenin	doğru	
olmayacağını	vurguladı.

Geçen	yılın	Ocak	ve	Şubat	
aylarında	yüzde	6’ya	yakın	artış	
gerçekleştiren	sanayi	üretim	en-
deksinin	2017	yılı	Ocak	ve	Şubat	
ayını	ortalama	yüzde	1.8	artışla	
kapattığını	hatırlatan	Gökçüoğlu,	
bu	artışların	nasıl	ve	neye	göre	he-
saplandığının	irdelenmesi	gerekti-
ğini,	zira	gerçek	yaşamda	bu	yönde	
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bir	artış	görmediklerini,	aksine	3-4	aydır	
ekonominin	beklemeye	girmiş	durumda	
olduğunu	ifade	etti.	Türkiye’de	hükü-
metlerin	bu	duruma	çözüm	bulabilmek	
için	vergi	indirimleri	ile	süre	geçirmeye	
çalıştıklarını,	şimdi	ÖTV	ve	konut	faizle-
rinin	indirildiğini,	borçların	yapılandırıldı-
ğını,	mobilya	ve	beyaz	eşyada	ÖTV’nin	
düştüğünü	ama	neticeye	varılamadığını	
ve	zamanın	boşa	harcandığını	söyledi.

Öğrenci mutsuz ve başarısız
İbrahim	Gökçüoğlu,	OECD’nin	ulus-

lararası	öğrenci	değerlendirme	programı	
PISA’nın	“Öğrenci	Memnuniyeti”	araştır-
masının	sonuçlarını	yayınladığını,	15	yaş	
üstünde	72	ülkeden	540	bin	öğrencinin	
katıldığı	çalışmaya	göre,	en	mutsuz	öğ-
rencilerin	Türkiye’de	olduğu	sonucunun	
ortaya	çıktığı	çalışmada;	öğrencilerin	okul	
performansları,	arkadaşları	ve	öğretmen-
leri	ile	ilişkileri,	okul	dışında	nasıl	zaman	
geçirdikleri	ve	aile	ortamlarının	değerlen-
dirildiğini,		Türkiye’nin	10	üzerinden	6.1	
puanla	72	ülke	arasında	son	sırada	yer	
aldığını	dile	getirdi.	Çocukların	neden	
mutsuz	olduğu	konusunun	mutlaka	dik-

kate	alınması	gerektiğini,	fırsat	buldukları	
her	platformda	bu	konuyu	dile	getirmeye	
çalıştıklarını	ama	çözüm	önerilerini	de	
ifade	etmeleri	gerektiğini	söyledi.

Küresel gelişmeler
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Vekili	

Gökçüoğlu,	Nisan	ayının	özellikle	küre-
sel	ekonomi	ve	siyasetteki	gelişmeler	
nedeniyle	oldukça	hareketli	ve	gerilimli	
geçtiğini,	son	aylarda	kendi	içimize	çok	
kapansak	da	dünyada	bizim	dışımızda	
ama	bizi	ilgilendiren	gelişmeler	yaşandı-
ğını	söyledi.	Suriye’de	kimyasal	bomba-
nın	İdlib’de	100’den	fazla	cana	sebep	
olduğunu,	ABD’nin	anında	karşı	tepkide	
bulunması	sonrasında,	Suriye	kaynaklı	
başlayan	ABD-Rusya	geriliminin	devam	
ettiğini,	G7	Dışişleri	Bakanları	Zirvesi’nin	
Suriye	özel	oturumunda	“Esad’sız	siyasi	
çözüm	talebi”nin	öne	çıktığını,	Kuzey	
Kore’nin	nükleer	füze	denemeleri	son-
rasında	ABD’nin	sert	tutumu	ile	piyasa-
ları	gerdiğini,	Çin,	Japonya	ve	Güney	
Kore’nin	bu	çemberin	içinde	yer	aldığını,	
Güney	Afrika’da	kabinesini	alaşağı	ede-
rek,	piyasaları	hareketlendiren	Cum-
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hurbaşkanı	Zuma’nın	sergilediği	
tutumu,	İngiltere’nin	Brexit	kararını	
uygulamaya	koyduğunu,	Trump’ın	
“Amerikan	malı	al,	Amerikan	işçisi	
çalıştır”	başlıklı	kararnameyi	imza-
ladığını	hatırlattı.

ABD	Başkanı	Trump’ın	Temsilci-
ler	Meclisi’nde,	senatoda	çoğunlu-
ğu	sağlayarak	son	yıllarda	Clinton	
ve	Obama’nın	elde	edemediği	
gücü	elde	ettiğini,	çünkü	Oba-
ma’nın	Senatoda	değil,	temsilciler	
meclisinde	çoğunlukta	olduğunu	
söyleyen	Gökçüoğlu,	Türkiye’de	de	
ABD	Başkanlık	sistemini	yapılırsa	
kabul	edeceklerini	belirtti.	Trump’ın	
sağlık	yasasında	değişiklik	yapmak	
istediğini	ama	başarılı	olamadı-
ğını,	çünkü	dar	bölge	seçimi	ile	
milletvekili	oluyorsa	kişi,	başkanın	
iki	dudağının	arasına	bağlı	olma-
dığını,	hangi	bölgede	ise	konuyu	
halka	anlatarak,	halktan	oy	almaya	
çalıştığını	ve	ondan	sonra	tercihini	
bir	partiden	yana	kullandığını	ifade	
etti.

Dış politikanın önemi
Referandum	ziyaretleri	kapsa-

mında	1	Nisan	tarihinde	Dışişleri	
Bakanı	Mevlüt	Çavuşoğlu	ile	bir	
araya	geldiklerini,	konuları	açık	ve	
net	bir	şekilde	anlattıkları	toplan-
tının	oldukça	verimli	geçtiğini,	
Bakana;	Türkiye’nin	izlediği	dış	
politikanın,	ihracattan,	üretime,	
yabancı	yatırımlardan	turizme	
kadar	sanayiciler	açısından	taşıdığı	
önemi	anlatan	detaylı	bir	sunum	
yaptıklarını	ifade	eden	Gökçüoğlu,	
dünyadaki	Türkiye	algısının	iş	dün-
yasına	olan	olumsuz	geri	bildirim-
lerini	örneklemelerle	ifade	ederek,	
özellikle	de	bayan	meclis	üyeleri-
mizin	uluslararası	ekonomik	ilişkiler	
açısından	yabancı	ülkelerde	yaşa-
dıkları	sorunları,	Türkiye’ye	gelmek	
istemeyen	yatırımcıları,	alıcıları,	
anlaşmaları	iptal	eden	markaları	
örneklerle	aktardığını	söyledi.

Sanayiciye kolaylık
Gökçüoğlu,	ihracat	yapanların	

genelde	Eximbank	kredisi	kul-

landıklarını,	kullanmayanlara	ise	
incelemeleri	konusunda	öneride	
bulunduklarını,	çünkü	geçmişte	
kredi	kullanmak	için	sırada	bekler-
ken,	bugün	6-9-12	aylık	vadeler-
den,	5-7-10	yıla	kadar	fonlayabilme	
olanaklarının	olduğunu	dile	getirdi.	
EBSO’nun	Türk	Eximbank	ile	imza-
ladığı	işbirliği	protokolü	ile	organize	
sanayi	bölgelerinde	temsilcilik	açıl-
masının	sağlanacağını,	böylelikle	
Türk	Eximbank	hizmetlerinin	sana-
yicilerin	ayağına	giderek,	işlemlerin	
hızlanacağını	vurguladı.	

Odamızın	her	sene	yapmış	
olduğu	üretimden	satışlara	göre	
100	büyük	firma	anket	başvuru-
ları	için	son	haftaya	gelindiğini	
hatırlatarak,	bilindiği	üzere	her	yıl	
bağımsız	kuruluş	tarafından	üyele-
rimize	memnuniyet	anketi	yapıldı-
ğını,	iletişim,	tarafsızlık,	hizmette	
zamanlama,	imaj,	temsil	yeteneği,	
itibar	gibi	çeşitli	konularda	soruların	
yer	aldığını	söyleyen	Gökçüoğlu,	
anket	sonuçlarını	Meclis	üyeleri	
ile	paylaşarak,	meclis	ve	meslek	
komiteleriyle	çalışarak,	birliktelik	ile	
güzel	sonuçlara	ulaşılabildiğini,	bu	
bağlamda	Meslek	Komitesi	Üye-
lerine,	Meclis	Üyelerine	ve	Genel	
Sekreter	nezdinde	EBSO	çalışanla-
rına	teşekkür	etti.

Skandal paylaşıma tepki
16	Nisan	2017	gecesi	Yeni	

Akit	Gazetesi	Genel	Yayın	Müdü-
rü’nün	yayınladığı	vefat	ilanında;	
“Merhum	yüksek	yargının	eşi	eski	
TSK’nın	oğlu,	Derin	Medya’nın	
kayın	biraderi,	çapulcu	üniversi-
telerin	bacanağı,	İngiltere’nin	son	
göz	ağrısı	eski	Türkiye	16	Nisan	
akşamı	vefat	etmiştir.	Cenazesi	
17	Nisan	Pazartesi	günü	Anıtkabir	
de	kılınacak	cenaze	namazına	
müteakip	Buckingham	Sarayı’nda	
aile	kabristanında	toprağa	verile-
cektir.	Işıklar	içinde	uyusun.	Ailesi”	
ifadelerinin	yer	aldığını	ve	hakkında	
ne	tür	bir	takibat	yapıldı	öğrenmek	
istediklerini,	çünkü	bunu	başka	bir	
gazete	yayınlamış	olsaydı	olayın	
çok	farklı	yerlere	geleceğini	ifade	

eden	Gökçüoğlu,	“O	cenaze	Anıt-
kabir’den	kalkmaz,	kalkmayacak”	
dedi.

Ömer	Akbayrak	isimli	İBB	çalı-
şanının	attığı	tweette;	“CHP	açıkça	
savaş	ilan	ederek,	bu	hususta	
elinden	geleni	ardına	koymamakta-
dır.	Meclis’te	başladıkları	saldırgan-
lıkları	tüm	eylem	ve	söylemleriyle	
EVET’çilerin	üzerine	çevirmişlerdir.	
17	Nisan	günü	savaşı	kazanınca	
bunların	karıları	ve	kızları	gani-
met	olarak	EVET’çilere	helaldir.”	
ifadelerini	kullandığını,	yine	bu	
şahıs	hakkında	da	ne	yapıldığını	
bilmediklerini,	kadınlarımız	adına	
kendisini	kınadığını	söyledi.

EBSO	Meclis	Üyesi	Nedim	An-
bar,	eşi	ve	kızı	adına	bu	tweeti	atan	
şahsa	dava	açtığını	bildirdi.

Yönetim	Kurulu	Başkan	Veki-
li	Gökçüoğlu,	tüm	bu	çirkinlikler	
karşısında	kalitenin,	modernliğin,	
eğitimin	inanılmaz	güzel	bir	cevabı	
olduğunu,	Ulu	Önder	Mustafa	Ke-
mal	Atatürk’ün	savaş	bitikten	sonra	
1934	yılında	Anzak	annelerine	
hitaben	yazdığı	mektubunda;	‘Uzak	
memleketlerin	toprakları	üstünde	
kanlarını	döken	kahramanlar,	bura-
da	dost	bir	vatanın	toprağındasınız.	
Huzur	ve	sükûn	içinde	uyuyunuz,	
sizler	Mehmetçiklerle	yan	yana,	ko-
yun	koyunasınız.	Uzak	diyarlardan	
evlatlarını	harbe	gönderen	analar,	
gözyaşlarınızı	dindiriniz.	Evlatları-
nız	bağrımızdadır,	huzur	içindedir	
ve	huzur	içinde	rahat	uyuyacaklar-
dır.	Bu	toprakta	canlarını	verdikten	
sonra	artık	bizim	evladımız	olmuş-
lardır.’	ifadelerini	kullandığı	belir-
terek,	“Dünya	lideri	olmak	o	kadar	
kolay	değil”	dedi.

Gökçüoğlu konuları
değerlendirdi
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	

Vekili	Gökçüoğlu,	meclis	üyesi	sa-
nayicilerin	gündeme	getirdiği	konu-
ları	değerlendirirken,	Hilmi	Uğurtaş	
nezdinde	İAOSB	Yönetim	Kuru-
lu’na	ve	Uysal	ailesine	teşekkür	
etti.	Uğurtaş’ın	da	dile	getirdiği	üze-
re	maliyetler	belli	iken	OSB’lerde	
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çok	küçük	rakamlarla	okul	yapmak	
isteyenlere	müsaade	edilmemesi	
gerektiğini	belirten	Gökçüoğlu,	
ayrıca	gönüllülük	esasıyla	yapılan	
okulların	milli	eğitime	bağışlanma-
sına	saygı	duyduğunu	ama	milli	
eğitimin	ülkeye	kazandırılan	bu	
değeri	daha	ileriye	taşıyamadığı-
nı,	diğer	devlet	okullarındaki	gibi	
aynı	sistemle	eğitim	verdiğini,	oysa	
verilen	eğitimin	gençleri	neticeye	
ulaştırması,	meslek	edindirmesi	ve	
hem	çalışanın	hem	işverenin	mutlu	
olmasına	katkı	sağlaması	gerektiği-
ni	dile	getirdi.

Murat	Kurtalan’ın	dile	getirdi-
ği	konuları,	komite	kararı	olarak	
Yönetim	Kurulu’na	aktarmalarının,	
talep	edilen	çalışmanın	gerektiği	
şekilde	yerine	getirilmesi	adına	
daha	iyi	olacağını	söyledi.	Gök-
çüoğlu,	ailelerin	çocuklarını	meslek	
lisesine	yönlendirmeleri	konusunda	
Dokuz	Eylül	Üniversitesi’nin	meslek	
yüksek	okullarında	öğrenciler	ve	
aileleriyle	psikolog	eşliğinde	ko-
nuştuklarını,	meslek	lisesi	mezun-
larının	da	mühendis	kadar	değerli	
olduğunu,	gerekli	eğitimi	aldıktan	
sonra	mesleğini	yapanların	mühen-
disler	kadar	maaş	alacağını	dile	
getirdiklerini,	birçok	aileyi	ve	öğ-
renciyi	ikna	ettiklerini	söyledi.	Aynı	
şekilde	meslek	liselerindeki	öğren-
ciler	ve	aileleriyle	de	konuşulması,	
gençlere	mesleklerinin	sevdirilmesi	
gerektiğini,	yoksa	meslek	lisesin-
den	mezun	olmuş	ama	mesleğini	
yapmak	yerine	garsonluk	yapan	
veya	özel	güvenlik	görevlisi	olarak	
çalışan	çok	fazla	genç	olduğunu	
belirtti.

Mehmet	Karahaliloğlu’nun	
ekonomik	büyüme,	AB	ile	Gümrük	
Birliği	konusunu	dile	getirdiğini,		
Gümrük	Birliği	hususunda	değişik	
düşünceler	olduğunu,	bir	taraftan	
Türkiye	çok	büyük	zarara	girdi,	
tek	taraflı	kâr	oldu	denilirken	diğer	
taraftan	artılarının	da	olduğunu,	
sanayimizin	gelişmesinde	ve	dün-
yaya	açılmamızda	rekabet	ortamını	
sağladığı	dile	getiren	Gökçüoğlu,	o	
nedenle	gelişmemize	katkı	sağladı-

ğının	göz	ardı	edilmemesi	gerekti-
ğini	ama	güncellenmesinde	fayda	
olduğunu	ifade	etti.

Gökçüoğlu,	Kredi	Garan-
ti	Fonu’nun	piyasada	bankalar	
açısından	bir	imajı	olduğunu,	kredi	
bulamayan,	teminat	yaratamayan,	
güçsüz	olan,	ekonomik	dar	boğaza	
girmiş	firmaların	müracaat	ettiği	bir	
kurum	olarak	bankalar	tarafından	
algılandığını	söyledi.	Kredi	Garanti	
Fonu’ndan	kredi	kullanan	bankala-
rın	reytinglerinin	düşeceğini,	kolay	
krediden	mümkün	olduğunca	uzak	
durulması	gerektiğini,	çünkü	kredi	
kullananlara	imzalatılan	yazıda;	
“firmanın	tüm	bilgilerini	istediği	yer-
de,	istediği	zaman	açıklar,	kullanır”	
ifadelerinin	yer	aldığını,	o	nedenle	
kredi	alırken	iyice	düşünmek	gerek-
tiğini	söyledi.

TOBB’un	gazetelerde	yer	alan	
ilanına	ilişkin	cevap	verebilecek	
konumda	olmadığını,	ancak	365	

tane	oda	ve	borsanın	yetkilendirmiş	
olduğu	bir	yönetim	kurulu	bulundu-
ğunu,	ince	hesapları	olabileceğini,	
mecbur	kalınmış	olabileceğini,	bu	
noktada	eleştirmek	yerine	hoşgörü	
ile	bakmakta	fayda	olduğunu	dile	
getiren	Gökçüoğlu,	Akın	Dalan’ın	
da	ifade	ettiği	üzere	yaşanan	gün-
lerin	sıkıntısını	paylaştıklarını	ama	
umutsuz	olmamaları	gerektiğini,	
umudun	bittiği	anda	hayatın	da	
biteceğini	dile	getirdi.

Hayrullah	Sorkun’a	düşüncesi	
için	teşekkür	eden	Gökçüoğlu,	
geçirdiği	trafik	kazası	sonrasın-
da	hayatını	kaybeden	Köşklü’ye	
Allah’tan	rahmet	diledi.

İbrahim	Gökçüoğlu,	referandum	
öncesinde	Odamızda	bir	çok	Baka-
nı	ağırlayarak,	yaşadıkları	sıkıntıla-
rı	ve	önerileri	dile	getirerek	çözüm	
arayışına	girmelerine	olanak	sağla-
yan	EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar’a	teşekkür	etti.

MECLİS
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Hilmi Uğurtaş
Eğitimde	fırsatçılara	
izin	verilmesin
EBSO	Meclis	Üyesi	Hilmi	Uğurtaş,	

EBSO	Meclisi’ni	İAOSB’de	ve	teknik	
liselerinde	ağırlamaktan	şahsı	ve	İAOSB	
Yönetim	Kurulu	adına	çok	mutlu	olduğu-
nu	söyledi.

Gökçüoğlu’nun	öğrencilerin	eğitimi	
amacıyla	okula	iki	adet	makine,	Yanık’ın	
elektrik	panosu	hediye	edeceğini	açık-
lamalarının	kendilerini	çok	mutlu	ettiğini	
ifadeyle,	OSB	yönetimi	ve	okul	yönetimi	

adına	teşekkür	etti.	Uğurtaş,	daha	önce	
organize	sanayi	bölgelerinde	yapılacak	
okullarda	ciddi	devlet	katkısı	olduğunu,	
OSB’lerin	okul	yönetiminde	olması	ge-
rektiğini	dile	getirdiğini,	nitekim	liseleri-
nin	40	milyon	lira	civarında	bir	bedele	
mâl	olduğunu,	başta	Uysal	ailesi	olmak	
üzere	emeği	geçenlere	teşekkür	etmek	
istediğini	söyledi.

Uğurtaş,	maalesef	eline	çantası	
alıp	devletten	aldıkları	5	bin,	6	bin	lira	
katkıyla	organizelere	gidip,	“ben	okul	ku-
racağım	ve	o	okulda	eğitim	vereceğim”	

Sanayicinin	gündemi	
sektörler	ve	ekonomi

Türkiye’nin	gündemini	uzun	bir	süre	meşgul	eden	Anayasa	referandumu	geride	kalırken,	Ege	Bölgesi	
Sanayi	 Odası	 Meclis	 Üyesi	 sanayiciler	 ekonomiyi	 bulunduğu	 noktadan	 ileri	 taşıyacak,	 orta	 gelir	
tuzağından	kurtarıp	katma	değeri	yüksek	üretimle	gelişmiş	ülkeler	seviyesine	çıkaracak	reformların	

zaman	kaybedilmeden	gerçekleştirilmesi	gerektiğini	ifade	etti.	Faaliyet	gösterdikleri	sektörlerden	örneklerle	
nitelikli	eleman	yetiştirilmesi	için	eğitimde	teknik	liselere	ağırlık	verilmesini,	teknik	liselerin	tercih	oranının	
artırılması	amacıyla	stajyer	çalıştırırken	sağlanan	desteklerin	işletmede	çalışan	sayısından	bağımsız	hale	
getirilmesini	savunan	sanayiciler,	teknik	eğitimin	özel	okullar	boyutunda	çıkar	sağlamak	isteyen	fırsatçıların	
engellenmesini	 istedi.	Türkiye’nin	dış	 ticaretinin	yarısından	 fazlasını	gerçekleştirdiği	Avrupa	Birliği	 ile	 iyi	
ilişkiler	içinde	olmasını	dile	getiren	İzmirli	sanayiciler,	siyaseten	de	yapıcı	bir	tutum	izlenmesi	gerektiğini	
anlattı.	Kredi	Garanti	Fonu’nun	kefaletiyle	alınan	kredilerin	amacına	uygun	kullanılmasının	denetlenmesi,	
sanayicilerin	 atık	 bertarafına	 yönelik	 bürokratik	 düzenlemelerin	 gözden	 geçirilmesi,	 Türkiye’nin	 binbir	
fedakarlıkla	sahip	olduğu	değerlere	sahip	çıkılması	gerektiği	de	EBSO	Meclis	Üyesi	sanayicilerin	gündeme	
getirdiği	konular	oldu.

MECLİS
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iddiasında	bulunan	yatırımcılar	
olduğunu	ve	ne	yazık	ki	bir	orga-
nize	sanayi	bölgemizin	bu	şekilde	
bir	yatırımcıya	fırsat	verdiğini	dile	
getirdi.	İAOSB’nin	öğrenci	başına	
ödediği	yıllık	bedelin	12	bin	TL	
olduğunu,	devlet	katkısının	sınıfa	
göre	5-6	bin	lira	arasında	değiştiği-
ni,	40	milyonluk	yatırım	da	düşü-
nüldüğünde	5-6	bin	lira	ile	okul	
yapıp,	eğitim	verip	üstüne	de	kâr	
elde	etmenin	mümkün	olmadığını	
dile	getirdi.

İzmir	Atatürk	Organize	Sana-
yi	Bölgesi	olarak	hizmet	destek	
alanlarını	İAOSB	tüzel	kişiliği	
olan	alanlara	verdiklerini,	çünkü	
buralarda	imar	hakkının	birebir	
olduğunu,	oysa	küçücük	bedellerle	
okul	kurulmasına	fırsat	veren	orga-
nize	sanayi	bölgemizin	yüzde	70	
imar	hakkı	olan	bir	yeri	çevirdiğini,	
üstelik	bunu	hiç	kimseye	deklare	
etmeden,	sadece	yönetim	kuru-
lunda	aldıkları	karar	ile	yaptıklarını	
belirterek,	Ege	Bölgesi	Sanayi	
Odası	Meclisi’nde	bu	duruma	alet	
olanlara	teessüflerini	iletti.

Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	Ba-
kanı’nın	okullarını	ziyaret	ederek,	
inceleme	fırsatı	bulduğunu	ve	
“Bizim	hedefimiz	olan	koleji	yarat-
mışsınız,	herkese	örnek	olacak	bir	
okul	yaratmışsınız,	kafamızdaki	
konsept	buydu”	ifadelerini	dile	ge-
tirdiğini	söyleyen	Uğurtaş,	küçücük	
bedellerle	OSB’lerde	okul	yapmak	
isteyenlerin	bulunduğunu	dile	geti-
rerek,	bunlara	fırsat	verilmemesini	
talep	ettiğini	söyledi.

Hilmi	Uğurtaş,	okullarının	
2014	yılında	prefabrik	bir	binada,	
2016-2017	öğrenim	yılında	da	yeni	
binada	eğitime	başladığını,	285	
öğrencisi	bulunan	okulun	600	öğ-
renci	kapasiteli	olduğunu,	İngilizce	
ağırlıklı	eğitim	verildiğini,	öğrenci-
lerin,	yol,	giyim,	yemek	gibi	her	tür-
lü	giderlerinin	İAOSB	bütçesinden	
karşılandığını,	öğretmenlerin	8:00-
17:00	saatleri	arasında	okulda	
bulunduğunu	belirtti.	Üst	düzey	
eğitim	verilen	okulda	öğrencilerin	
okulu	bitirdikten	sonra	isterlerse	
üniversiteye	devam	edebilecek-

leri	gibi	isterlerse	
sanayiye	hizmet	
vermek	üzere	
çalışabileceklerini,	
bu	yönde	herhan-
gi	bir	yönlendirme	
yapmadıklarını	
tercihi	öğrencile-
re	bıraktıklarını	
söyledi.

Endüstri	oto-
masyon,	elektrik	
elektronik	ve	
makine	teknolo-
jileri	olmak	üzere	
mevcut	üç	bölüm	bulunduğunu,	
makine	teknolojilerinde	CNC	ve	
makine	kalıp	olmak	üzere	iki	alt	
birim	bulunduğunu,	okula	katkıda	
bulunmak	isteyen	tüm	sanayi-
cilere	kapılarının	açık	olduğunu	
ifade	eden	Uğurtaş,	Türkiye’deki	
tüm	organize	sanayi	bölgelerinin	
de	böyle	bir	eser	yaratarak,	Türk	
sanayisine,	Türk	gençliğine	katkı	
yaratmasını	temenni	etti.	

Murat Kurtalan
Stajer	desteği	çalışan	
sayısından	bağımsız	olsun
EBSO	Meclis	Üyesi	Murat	

Kurtalan	teknik	lisenin	yapımında	
emeği	geçenlere	teşekkür	ederek,	
okulu	gördükten	sonra	gerçekten	
gururlandıklarını	söyledi.

6764	sayılı	torba	kanununda	
getirilen	düzenleme	ile	stajyer	
çalıştıran	işletmelere	devlet	des-
teği	verilmesinin	öngörüldüğünü,	
yasaya	göre;	işletmelerin	stajyere	
421.20	TL	maaş	ödeyeceklerini,	
20	kişi	üzerinde	işçi	çalıştıran	
işletmelerin	bu	bedelin	280.81	
TL’sini,	devletin	ise	140.41	TL’sini	
karşılayacağını,	20	kişinin	altında	
işçi	çalıştıran	işletmelerin	ise	bu	
bedelin	140.81	TL’sini,	devletin	
ise	280.81	TL’sini	karşılayacağını	
belirtti.	Kurtalan,	söz	konusu	ka-
nun	kapsamında	meslek	liselerine	
talebi	arttırmak	amacı	ile	devlet	ta-
rafından	verilen	desteğin,	işletme	
çalışan	sayısından	bağımsız	hale	
getirilerek	280.81	TL’ye	sabitlene-
rek	stajyer	öğrenciye	280.81	TL	

+	421.20	TL	=	702.01	TL	olarak	
ödenmesini	önerdiklerini	söyledi.

Murat	Kurtalan,	yasanın;	mes-
lek	lisesi	müdürlerine,	firmaların	
IBAN	numaralarını	tedarik	etme	ve	
vergi	borcu	olup	olmadığını	kontrol	
etme	yükümlülüğü	getirdiğini,	oysa	
bahsi	geçen	ödemelerin	doğrudan	
öğrencinin	hesabına	yapılırsa	
hem	Meslek	Lisesi	müdürlerinin	iş	
yükünün	azalacağını,	hem	Maliye	
Bakanlığı’na	karşı	oluşan	sorumlu-
lukların	ortadan	kalkacağını,	hem	
de	eğitmenlerin	gerçek	işi	olması	
gereken	eğitim	öğretim	kalitesi-
ne	zaman	harcayabileceklerini	
vurguladı.

Atık bertarafına 
çözüm bulunsun
Atık	Yönetimi	Yönetmeliği’nin	

özellikle	13.	maddesinin	atık	mik-
tarları	yüksek	olan	firmalar	ile	atık	
miktarı	düşük	olan	firmalar	arasın-
da	haksız	rekabete	neden	olduğu-
nu	gündeme	getiren	Kurtalan,	zira	
A	firması	3	ayda	15	ton	tehlikeli	
atık	biriktirirken,	B	firmasının	6	
ayda	ancak	300	kg	kadar	tehlikeli	
atık	ürettiği	göz	önüne	alındığın-
da,	atık	depolama	süresinin	üst	
sınırının	6	ay	olması	sebebiyle,	B	
firması	aynı	sürede	daha	az	atık	
oluşturduğu	için,	6	ay	dolar	dolmaz	
bertaraf	etmek	zorunda	kaldığını	
dile	getirdi.	Kurtalan,	sektörden	
alınan	teklifler	incelendiğinde,	bu	
atıkların	bertaraf	edilmesi	nokta-
sında	atık	miktarının	tonajı	arttıkça	
bertaraf	ve	nakliye	maliyetinin	
birim	başına	daha	düşük	ger-

Hilmi 
Uğurtaş

Murat 
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çekleştiğini,	bu	durumun,	düşük	
miktarda	atık	oluşturan	firmalara	
birim	maliyetinde	haksız	rekabete	
sebep	olduğunu	ifade	etti.

Kurtalan	ayrıca,	daha	önce	iş-
letmelerden	bedeli	karşılığı	alınan	
kontamine	varil,	IBC	ve	plastik	
ambalaj	malzemelerinin	bedelsiz	
olarak	alınmaya	başladığını,	ilgili	
firmaların	buna	sebep	olarak	kâr	
marjlarının	düşmesi	ve	işletme	
giderlerinin	artması	olarak	açıkla-
dıklarını	söyleyerek,	bu	kapsamda	
atıkların	ağırlık	ve	türlerine	göre	
belirlenip	bertaraf	sürelerinin	1	yıl	
ve	üzeri	olması	hususunda	Yöne-
tim	Kurulu’ndan	girişimde	bulunul-
masını	talep	etti.	

Mehmet Karahaliloğlu
AB	ile	iyi	ilişkiler	
içinde	olalım
EBSO	Meclis	Üyesi	Mehmet	

Karahaliloğlu,	Türk	ekonomisinin	
şu	anda	en	önemli	açmazının	
büyüme	olduğunu,	eğer	bir	ülke	
normal	değilse	orada	büyümenin	
beklenemeyeceğini,	ki	Türkiye’nin	
her	yıl	en	az	yüzde	4-5	oranında	
büyümesi	gerektiğini	yoksa	krizler	
çıktığını	söyledi.	Ülkemizin	de-
vamlı	büyüme	sağlayabilmesi	için	
Avrupa	Birliği	ülkeleriyle	iyi	ilişkiler	
kurmak	durumunda	olduğunu	
hatırlatan	Karahaliloğlu,	zira	dış	
ticaretimizin	yüzde	50‘ye	yakın	
kısmını	Avrupa	Birliği	ülkeleri	ile	
gerçekleştirdiğini	dile	getirdi.

Karahaliloğlu,	Gümrük	Birliği	
Anlaşması’nın	yenilenmesi	veya	
düzenlenmesinin	gündemde	
olmadığını,	eğer	Avrupa	Birliği	ile	
ilişkilerimiz	kötü	gitmeye	devam	
ederse	hiçbir	zaman	gündeme	
gelmeyeceğini	ve	çok	önemli	olan	
bu	anlaşmanın	güncelleneme-
yeceğini	belirtti.	Yine	hükümet	
yetkililerinin	kısa	vadeli	düşünme-
ye	devam	ettiklerini	ve	bundan	da	
gayet	memnun	olduklarını,	nitekim	
Başbakan’ın	“2019’a	kadar	seçim	
yok”	ifadelerinin	buna	çok	güzel	
örnek	olduğunu,	gelişmiş	ülkeler	
5	yıllık,	10	yıllık	planlar	yaparken	
Türkiye’nin	önümüzdeki	1.5	yıl	

içinde	seçim	olmaya-
cağını	öğrenmelerin-
den	dolayı	sevindiğini	
söyledi.

Kredi amacına 
uygun kullanılsın
Kredi	Garanti	

Fonu	sayesinde	
birçok	şirketin	ihtiyacı	
olsun	olmasın	kredi	
kullandığını,	hatta	
bankaların	sanayiciler	
talep	etmeden	“kre-
diniz	hazır,	istediğiniz	
zaman	kullanabilirsiniz”	şeklinde	
çalışmalar	gerçekleştirdiğini	ifade	
eden	Karahaliloğlu,	bu	gidişin	bir	
felaket	olduğunu	ama	kimsenin	
farkında	olmadığını	belirtti.	Kul-
landırılan	kredilerin	yüzde	90’ının	
yatırıma,	istihdama	gitmediğini,	
eski	borçların	kapatılmasında,	işçi	
maaşlarının	ödenmesinde	kulla-
nıldığını	veya	bankaların	kendi	
üstlerinde	batık	olan	kredileri	bun-
larla	revize	edip,	realizasyon	edip	
devlete	aktararak,	kendi	risklerini	
sıfırladıklarını	söyledi.	Bankala-
rın	yurt	içi	ve	yurt	dışından	gelen	
mevduat	miktarları	artmadığı	için	
bu	kaynakları	yurt	dışı	kredilerden	
kullanmaya	başladıklarını,	mevdu-
at	faizlerinin	yüzde	14-14.5,	kredi	
faizlerinin	ise	yüzde	15	olduğunu,	
bunun	sonucunda	da	dış	borcu-
muzun	artarak,	döviz	riskimizin	
meydana	geldiğini	ifade	etti.

Tartışmalı veriler
Bilindiği	üzere	Meclis	Toplantı-

larında	yaptığı	konuşmalarda	sık	
sık	TÜİK’i	eleştirdiğini	ve	verilerini	
doğru	bulmadığını	dile	getirdiği-
ni,	nitekim	Nisan	ayında	yapılan	
açıklamada;	Türkiye’nin	2016	
yılında	yüzde	3	büyüdüğü,	fakat	
işsizliğinin	yüzde	9’dan	yüzde	13’e	
çıktığının	yani	yüzde	40	arttığının	
ifade	edildiğini,	yüzde	3	büyüyüp,	
işsizliğini	yüzde	40	arttıran	dünya-
daki	tek	ülkenin	de	Türkiye	olduğu-
nu	söyledi.

Mehmet	Karahaliloğlu,	
TOBB’un	referandumdan	3-4	gün	

önce	bütün	gazetelerde	gizli	evet	
yazan	bir	ilan	verdiğini,	mutlak	bir	
takım	baskılara	maruz	kalındığı-
nı	ama	inanılmayan	bir	görüşe	
inanılıyormuş	gibi	yapılmasını	
uygun	bulmadığını,	açık	ve	net	
şekilde	“biz	evet	diyoruz”	denseydi	
o	zaman	herkesin	saygı	duymak	
durumunda	kalacağını	ifade	etti.	
Karahaliloğlu,	ayrıca	TOBB’un	
bünyesinde	yer	alanların	aynı	
görüşü	paylaşmadığını,	dolayısıyla	
ödedikleri	paralarla	savunma-
dıkları	bir	görüşün	gazete	ilanı	
olarak	verilmesinin	eleştirilmesi	
gerektiğine	inandığını	belirtti.																																																																																																																																								

Nedim Anbar
Skandal	paylaşıma	
dava	açalım
EBSO	Meclis	Üyesi	Nedim	

Anbar,	Nedim	Uysal	ile	adaş	ol-
maktan	gurur	duyduğunu,	böyle-
sine	güzel	bir	teknik	lise	gördüğü	
için	çok	mutlu	olduğunu,	mevcut	
okullarımızın	sürekli	imam	hatip	
okulu	yapılmasındansa	gerçekten	
eğitim	veren	teknik	liselere	çev-
rilmesi	gerektiğini,	ki	TOBB’un	da	
bu	teknik	liseden	feyz	almasını	
ümit	ettiğini	söyleyerek,	okulun	
yapımında	emeği	geçen	herkese	
teşekkür	etti.	

Yönetim	Kurulu	Başkan	Vekili	
Gökçüoğlu’nun	dile	getirdiği,	Yeni	
Akit	Gazetesi’nde	vefat	ilanı	olarak	
yayınlanan	yazıyı	‘ahlaksızlık’	
olarak	nitelendiren	Anbar,	İstanbul	
Büyükşehir	Belediyesi	çalışanı	
Ömer	Akbayrak’ın,	sosyal	medya-
da	yazdığı	“17	Nisan	günü	savaşı	
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kazanınca,	bunların	karıları	ve	
kızları	ganimet	olarak	‘Evet’çilere	
helaldir”	paylaşımı	için	avukatının	
eşi	ve	kızları	adına	davayı	açtığı-
nı,	isteyen	herkesle	hazırladıkları	
dava	dosyasını	paylaşabileceğini,	
bu	gibi	davranışlar	karşısında	
gereğinin	yapılması	gerektiğine	
inandığını	vurguladı.	

Hüseyin Cahit Çetin
Değerlerimize	
sahip	çıkalım
EBSO	Meclis	Üyesi	Hüseyin	

Cahit	Çetin,	EBSO	Meclis	Üyesi	
olmaktan	her	zaman	gurur	duy-
duğunu,	yapılan	konuşmalara	
katıldığını,	referandum	sonucu	
ne	olursa	olsun,	gelecek	için	her	
konuda	hayırlı	olacağını	düşündü-
ğünü,	belki	de	daha	iyi	günler	için	
bu	süreci	yaşamamız	gerektiğini	
dile	getirdi.

Çetin	1941	doğumlu	olduğunu,	
Cumhuriyetin	ilk	yıllarının	heyeca-
nın	yaşadıklarını,	çocukluğunda	
Nazilli	basmaları	köye	geldiğinde	
bütün	kadınların	basma	alarak	eve	
heyecanla	getirdiklerini	hatırladığı-
nı,	ama	şimdi	o	fabrikaların	harabe	
olduğunu,	bazılarının	revizeyle	
okul	haline	getirildiğini	belirtti.	
Türkiye’nin	değerlerine	sahip	
çıkamadığını,	ekonomik	özgürlüğü	
olmayan	bir	ülkenin	ilerlemesinin	
pek	mümkün	görünmediğini,	dola-
yısıyla	ekonomik	kaygılara	ilişkin	
görüşlere	katıldığını	söyledi.

Köşklü acı kayıp
14	sene	birlikte	çalıştığı,	çok	

değerli	arkadaşı	Hasan	Köşklü’nün	
geçirdiği	trafik	kazası	sonrasın-
da	hayatını	kaybettiğini,	emniyet	
kemeri	gibi	küçük	ama	önemli	bir	
detayın	insan	hayatını	değiştire-
bildiğini	ama	Köşklü’nün	emniyet	
kemerini	takmayı	hiç	sevmediğini	
dile	getiren	Çetin,	sadece	ailesi	
için	değil	zeytinyağı	sektörü	içinde	
büyük	kayıp	olduğunu,	bir	kez	
daha	ailesine	ve	yakınlarına	baş-
sağlığı	dilemek	istediğini	söyledi.

Hüseyin	Cahit	Çetin,	İA-
OSB’deki	meslek	lisesinin	gerçek-

ten	çok	güzel	olduğunu,	harcanan	
emeği	yansıttığını,	devamında	
teknik	üniversitenin	bu	liseye	yakı-
şacağını	düşündüğü,	zira	Türki-
ye’nin	tekniğe	ve	üretime	ihtiyacı	
olduğunu	ifadeyle,	okulun	yapımı	
için	emeği	geçen,	katkı	sağlayan	
herkese	teşekkür	etti.

Dalan’dan 
referandum 
eleştirisi
EBSO	Meclis	Üyesi	Akın	

Dalan,	referandum	sonucunu	
hazmedemediğini,	oyların	doğ-
ru	sayılmadığını	düşündüğünü,	
Türkiye’nin	bu	duruma	düşürül-
mesinden	üzüntü	duyduğunu	dile	
getirerek,	sonucun	hayırlı	olmasını	

temenni	etti.

Sorkun’dan kırmızı 
bayrak önerisi
EBSO	Meclis	Üyesi	Hayrullah	

Sorkun,	İzmir	Büyükşehir	Beledi-
yesi’nin	Kırmızı	Bayrak	Komisyonu	
adında	engellilerin	kullanımına	
uygun	yapıları	inceleyen	bir	komis-
yonu	bulunduğunu,	yapılan	değer-
lendirme	sonucunda	puana	göre	
kurumlara	yıldız	verildiğini,	konu	
detayını	bilahare	okul	yetkililerine	
anlatabileceğini	söyledi.	Sorkun,	
Özel	İAOSB	Nedim	Uysal	MTAL’in	
Kırmızı	Bayrak	almaya	uygun	
olduğunu,	bu	bağlamda	müracaat	
edilirse	gerekli	takibi	yapabileceği-
ni	ifade	etti.

MECLİS
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Zeytincilik	sektörü
Köşklü’ye	ağladı

Türk	zeytin	ve	
zeytinyağı	sektörüne	
bir	ömür	veren	
Tekeli	İsmail	Efe’nin	
torunlarından,	Ege	
Bölgesi	Sanayi	
Odası’nda	1997	–	
2004	yılları	arasında	
Meclis	Üyeliği	
görevinde	bulunan	
Hasan	Köşklü	(60)	
geçirdiği	trafik	kazası	sonucu	
vefat	etti.

Uzlaşmacı	kimliği	
ile	dikkat	çeken,	Türk	
zeytin	ve	zeytinyağı	
sektörünün	gelişimi	
için	üretici,	sanayici	
ve	ihracatçı	olarak	
her	noktada	çaba	
gösteren	Hasan	
Köşklü’nün	vefatının	
ardından,	sektör	
temsilcileri	emeklerinin	

ve	katkılarının	hayırla	
anılacağını	dile	getirdi.
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Sanayicinin	örnek	okulu
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Meclis	

Üyesi	sanayiciler,	İzmir	Atatürk	
Organize	Sanayi	Bölgesi’nin	

önde	gelen	projelerinden	Özel	İAOSB	
Nedim	Uysal	Mesleki	ve	Teknik	Anadolu	
Lisesi’ne	hayran	kaldı.	Aynı	zamanda	
EBSO	Meclis	üyeleri	olan	İAOSB	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Hilmi	Uğurtaş	
ile	okulun	yapımına	büyük	destek	
veren	Nedim	Uysal’a,	sanayinin	nitelikli	
eleman	sorununa	çözüm	yolundaki	
katkıları	nedeniyle	teşekkür	eden	EBSO	
Meclis	Üyeleri,	Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	
bu	projeyi	örnek	almasını	önerdi.	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Vekili	
İbrahim	Gökçüoğlu,	kendi	fabrikasında	
üretip	ihraç	ettiği	ve	yeni	jenerasyon	
bağlantı	elemanları	yapımında	
kullanılan	ovalama	makinelerinden	iki	
tipini	okula	bağışlayacağını	açıkladı.	

Gökçüoğlu,	bu	makinelerin	teknolojisine	
ilişkin	müfredatta	olmayan	bilgi	
birikimini	öğretmenlerin	desteğiyle	
aktarabileceğini	de	söyledi.

Mithatpaşa	Endüstri	Meslek	
Lisesi’nden	1968	yılında	mezun	
olduğunu	hatırlatan	İbrahim	Gökçüoğlu,	
“O	dönemdeki	okulun	modernize	
edilmiş	halini	burada	görüyoruz.	Bizler	
mesleki	eğitimimizin	sonunda	çalışır	
vaziyette	birer	makine	tasarlayıp	
yaparak	mezun	olduk.	Ege	Üniversitesi	
Makine	Mühendisliği’ni	bitirdim.	Ailemde	
sanayici	olmamasına	rağmen	aldığım	
eğitimler	sayesinde	sanayici	oldum	ve	
bugün	Sanayi	4.0	olarak	nitelendirilen	
makineleri	üretip	dünyaya	satar	konuma	
geldim”	dedi.

Atölyeleri	ve	sınıfları	gezerken	
öğrencilere	de	hitap	eden	Gökçüoğlu,	
“Çalıştığınız	alanla	ilgili	en	üst	düzeyde	
bilgilere	sahip	olun.	Mutlaka	bir	yabancı	
dili	iyi	öğrenin,	eğitiminiz	hakkında	
dünyadaki	yayınları	takip	edin.	Çok	
çalışın,	hedefinizden	şaşmayın,	dürüst	
ve	sabırlı	olun.	Atatürk	ilkelerinden	
ayrılmayın,	sahip	çıkın.	Atatürk’ün	
cumhuriyeti	sizlere	emanet	ettiğini	
unutmayın.	Sizler	geleceğimizsiniz”	diye	
konuştu.

EBSO	Meclis	Üyesi	Davut	Yanık	da	
yine	kendisinin	üretip	ihraç	ettiği	elektrik	
panosu	bağışladı.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Nisan	
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Ayı	Olağan	Meclis	Toplantısı,	
İzmir	Atatürk	Organize	Sanayi	
Bölgesi’nin	ev	sahipliğinde	Özel	
İAOSB	Nedim	Uysal	MTAL’de	
gerçekleştirildi.	EBSO	Meclis	
Başkanı	Salih	Esen,	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Vekili	İbrahim	
Gökçüoğlu	ve	sanayiciler,	
toplantıdan	önce	Özel	İAOSB	
Nedim	Uysal	MTAL’i	gezerek	
Okul	Müdürü	Satı	Çalışkan	ve	
öğretmenlerden	bina,	teknik	
donanım	ve	öğrencilere	sunulan	
imkanlar	hakkında	bilgi	aldı.

Her anlamda özel
Sağladığı	iddialı	akademik	

ve	mesleki	eğitimin	yanı	sıra	
ileri	seviyede	İngilizce	eğitimi	ile	
de	göz	dolduran	okul,	sadece	
sanayiye	nitelikli	eleman	değil	
mühendislik	fakültelerine	
öğrenci	yetiştirme	misyonu	ile	
de	emin	adımlarla	ilerliyor.	Her	
türlü	akademik,	proje	ve	Ar-Ge	
çalışmaları	ve	sosyal	etkinlikler	
yapılabilecek	modern	fiziki	
yapıya	sahip	okulda,	çağdaş	
teknolojiyle	donatılmış	atölye,	
laboratuvar	ve	24	kişilik	tam	
donanımlı	dersliklerde	eğitim	
gören	öğrencilerin,	eğitim,	
öğretim,	kıyafet,	kitap	ve	kırtasiye,	
ulaşım,	yemek	dahil	olmak	
üzere	gereksinimlerinin	tamamı	
karşılanıyor.	Bir	başka	ifadeyle	
yüzde	100	burslu	okuyorlar.

Sürekli	başarının	hedeflendiği	
okulda	Anadolu	Teknik	Programı	
uygulanıyor,	yabancı	dil	eğitimi	
öğrencilere	İngilizceyi	okuyup	
yazacak	ve	konuşacak	şekilde	
veriliyor.	Öğrenciler	hafta	için	ve	
hafta	sonu	destekleyici	kurslarla	
yüksek	öğrenime	de	hazırlanıyor.	
Özel	İAOSB	Nedim	Uysal	MTAL	
öğrencileri	teknoloji	fakültelerinin	
ilgili	bölümlerine	girişte	ayrıcalıklı	
haklara	sahip	bulunuyor.	Diğer	
fakültelere	girişte	de	herhangi	bir	
sınırlama	ya	da	katsayı	farkı	yok.

Geleceğin teknolojisi
Robotik	üretim	sistemleri	ile	

uygulamalı	eğitim	verilen	Özel	
İAOSB	Nedim	Uysal	MTAL’de;	
Elektrik-Elektronik	Teknolojisi	
Alanı;	Endüstriyel	Bakım	ve	
Onarım	Dalı	ile,	Endüstriyel	
Otomasyon	Teknolojileri	Alanı;	
Mekatronik	Dalı	ile,	Makine	
Teknolojisi	Alanı	ise	Endüstriyel	
Kalıp	ve	Bilgisayarlı	Makine	
İmalatı	(CNC)	Dalları	ile	faaliyet	
gösteriyor.

Öğrenci	ve	öğretmenler,	atölye	
ve	laboratuvarlarda	kullanacakları	
öğretim	araçlarını	kendileri	
tasarlayıp	üretiyorlar.	Her	öğrenci	
mezun	olmadan	önce,	endüstriyel	
bir	soruna	çözüm	olacak	şekilde	
proje	çalışması	yapıyor	veya	bir	
proje	çalışmasında	yer	alıyor.

Başarı çıtası yüksek
Özel	İAOSB	Nedim	Uysal	

MTAL	Kurum	Yönetmeliği’ne	
göre;	ortaokulu	başvuru	yaptığı	
eğitim-öğretim	yılında	bitirmiş,	
kız	ve	erkek	öğrencilerden;	1.	ve	

2.	merkezi	sınavlarda	(TEOG)	
Türkçe,	Matematik	ve	Fen	
Bilimleri	derslerinden	aldıkları	
sınav	puanlarının	aritmetik	
ortalaması	70	ve	üzeri	olanlar	
ön	kayıt	yaptırabiliyor,	kesin	
kayıtlar	puan	üstünlüğüne	göre	
gerçekleştiriliyor.

Özel	İAOSB	Nedim	Uysal	
MTAL	Müdürü	Satı	Çalışkan,	
mesleğinde	öncü	bireyler	
yetiştirmek	için	proje	ve	Ar-Ge	
çalışmalarına	ağırlık	verdiklerini	
belirtirken,	eğitim	ve	öğretimde	
teknolojiden	en	üst	seviyede	
yararlandıklarını	vurguladı.	
Çalışkan,	“Öğrencilerimizi	
düşünen	ve	yapan,	üretken,	
işini	severek	yapan	ve	
özgüveni	yüksek	bireyler	olarak	
yetiştiriyoruz.	Karşılaştıkları	
güçlükleri	sorun	olmadan	
çözümleyen,	çevresine	duyarlı,	
uyumlu	ve	kişisel	iletişim	
becerilerine	sahip	bireyler	olarak	
hayata	hazırlıyoruz”	diye	konuştu.
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İzmirli	Anatolia	İngiliz	devi	
Whitworths’u	satın	aldı
Türkiye’nin	ihracatında	dünya	lideri	

olduğu	çekirdeksiz	kuru	üzüm	
başta	olmak	üzere	Türk	kuru	

meyve	sektörünün	güçlü	oyuncuların-
dan	Anatolia	Tarım	Ürünleri,	İngiliz	devi	
Whitworths	Limited’i	satın	aldı.

Anatolia	Tarım	Ürünleri	A.Ş.	Yönetim	
Kurulu	Başkanı,	aynı	zamanda	EBSO	
Meclis	Üyesi	Osman	Öz,	İngiltere’nin	
köklü	ve	önde	gelen	gıda	şirketlerin-
den	Whitworths	Limited’i	satın	almaları	
sonrasında,	kuru	meyve,	kuruyemiş	ve	
bakliyat	sektörlerinde	Avrupa’nın	en	bü-
yük	işleme	ve	paketleme	firmalarından	
biri	pozisyonuna	geldiğini	söyledi.

	
1886 yılında kuruldu
Whitworths	Ltd.’in	marka	bilinirliği	ve	

Anatolia’nın	uluslararası	pazarlardaki	
tecrübesi	bir	araya	getirilerek	üretici-
den	nihai	tüketiciye	güvenilir	ve	geniş	
kapsamlı	bir	tedarik	zinciri	oluşturmayı	
hedeflediklerini	anlatan	Öz,	şu	bilgileri	
verdi:

“1886	yılında	İngiltere’de	kurulan	
Whitworths,	40	yıla	yakın	bir	süredir	
Anatolia’nın	kuru	meyve	sektöründe	
önemli	bir	müşterisi	ve	aynı	zamanda	iş	
ortağı	idi.	

Merkezi	Irthlingborough,	Northamp-
tonshire’de	bulunan	firmanın	yaklaşık	
450	çalışanı	var.	150	
milyon	Sterlin	ciroya	
sahip	olan	Whitworths	
Limited	pazar	payı	ve	
ciro	bazında	İngiltere’de	
alanında	lider	konumda.	

Anatolia,	kuru	meyve	sektöründe	kökleri	
1965	yılına	dayanan	ve	yaklaşık	300	
çalışanıyla	İzmir	Kemalpaşa’da	faaliyet	
göstermekte	olan	bir	firma.	İngiltere	ve	
Avustralya’daki	market	zincirleri	başta	
olmak	üzere	Japonya,	Kanada,	Almanya	
ve	Fransa’nın	da	aralarında	bulunduğu	
bir	çok	ülkeye	ihracat	yapıyor.”

	
İngiltere dışına da açılacağız
Satın	alma	işlemi	sonrasında	

Whitworths	Limited’in	İngiltere	dışındaki	
pazarlarda	da	büyümesini	planladıklarını	
dile	getiren	Öz,	“Anatolia’nın	Türkiye’de-
ki	paketleme-	işleme	altyapısı	sayesinde	

mevcut	müşterilerinin	ta-
leplerinin	de	çok	daha	iyi	
bir	şekilde	karşılayacağız.	
İki	firmanın	güçlerinin	bir-
leşmesi	bir	sinerji	ortaya	
çıkaracak”	diye	konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Üyesi 

ve Türkiye Kuru 
Meyve İhracatçı 
Birlikleri Sektör 
Kurulu Başkanı 

Osman Öz’ün 
Yönetim Kurulu 

Başkanlığı’nı 
yürüttüğü Anatolia 

Tarım Ürünleri A.Ş., 
İngiltere’nin köklü 

ve önde gelen gıda 
şirketlerinden yıllık 

150 milyon sterlin 
cirolu Whitworths 

Limited’i satın aldı.
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Ege Seramik’ten 
sektöründe 
yine bir ilk

Gümrük	ve	Ticaret	Bakanlığı	
tarafından	Türkiye’de	
sayılı	firmaya	verilen	

“Yetkilendirilmiş	Yükümlü”	
(Authorised	Economic	Operator)	
statüsüne	seramik,	cam	ve	toprak	
sektöründe	sahip	ilk	firma	Ege	
Seramik	oldu.

1990’lı	yıllarda	ihracat	
faaliyetlerini	artırmaya	başlayan	
ve	şu	an	üretiminin	yüzde	40	a	
yakınını	50	den	fazla	ülkeye	ihraç	
eden	Ege	Seramik,	Türkiye’nin	
58.	“Yetkilendirilmiş	Yükümlü”	
statüsüne	sahip	firması	oldu.

	“Yetkilendirilmiş	Yükümlü”	
statüsü;	gümrük	yükümlülüklerini	
eksiksiz	ve	zamanında	yerine	
getiren,	kayıt	sistemi	düzenli	ve	
izlenebilir	olan,	mali	yeterlilik,	
emniyet,	şeffaflık	ve	güvenlik	
standartlarına	sahip	bulunan,	
kendi	oto	kontrolünü	yapabilen	
güvenilir	firmalara	dış	ticaret	
işlemlerinde	bir	takım	kolaylık	ve	
imtiyazlar	tanıyan	uluslararası	bir	
statü	olarak	adlandırılıyor.

İbrahim	Polat	Holdig	CEO’su	
ve	Ege	SeramikYönetim	
Kurulu	Başkan	Vekili	Baran	
Demir,	“40	yılı	aşkın	süredir	
yer	aldığı	sektörüne	taşıdığı	
ilklerle	adından	söz	ettiren	Ege	
Seramik,	seramik,	cam	ve	toprak	
sektöründe	bu	statüye	sahip	ilk	

firma	olma	ünvanına	sahip	olarak	
geleneğini	bozmadı.	Gümrük	
ve	Ticaret	Bakanlığı’nın	gerek	
şart	olarak	ortaya	koyduğu	tüm	
vasıfları	eksiksiz	karşılayan	Ege	
Seramik	şirketimiz,	sahip	olduğu	
“Yetkilendirilmiş	Yükümlü”	statüsü	
ile	bu	statünün	sağladığı,	gümrük	
işlem	maliyetlerinde	ve	tedarik	
masraflarında	tasarruf,		gümrük	
işlemlerin	kısalması	ile	birlikte	
artan	rekabet	gücü,	ilgili	statünün	
tanındığı	ülkelerde	sağlanan	
ayrıcalıklardan	faydalanabilme	
özelliği	gibi	avantajları	da	elde	
etmiş	bulunuyor.	Bu	statü	ülke	
ekonomisine	yaptığımız	katkının	
artarak	devamı	için	bizlere	büyük	
bir	motivasyon	kaynağı	olmuştur.	

Emeği	geçen	tüm	çalışma	
arkadaşlarıma	katkıları	için	çok	
teşekkür	ediyorum”	dedi.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Vakfı	
Kadınlar	Birliği,	düzenledikleri	
etkinliklerle	ihtiyaç	sahibi	ve	başarılı	

öğrencilere	kaynak	yaratmaya	devam	
ediyor.

Öğrenci	burslarına	katkıda	bulunmak	
amacıyla	Şubat	ayı	sonunda	“İki	Aşk	
Adamı	Bir	Virtüöz”	konseriyle	İlhan	
Şeşen,	Kürşat	Başar	ve	Burçin	Büke’yi	
aynı	sahnede	İzmirli	sanatseverle	
buluşturan	EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği,	
bu	kez	tiyatro	oyununda	kendileri	
sahneye	çıktı.	EBSOV	Kadınlar	Birliği	
Tiyatro	Topluluğu’nun	
rol	aldığı,	Cihangir	
Turantaş’ın	yönettiği,	
Didem	Gupse	Erdem’in	
“Sahibini	arayan	
öyküler”	adlı	oyunu,	
Tepekule	Sergi	ve	
Kongre	Merkezi’nde	
sahnelendi.	
Salonu	dolduran	
sanatseverlerin	yaptığı	
bağışlar,	EBSO	
Vakfı’nın	burslar	
hesabına	aktarıldı.	

“Sahibini	Arayan	Öyküler”	oyunu	
aynı	zamanda	40	yıl	aradan	sonra	öykü	
tiyatrosu	alanında	İzmir’de	bir	ilk	oldu.	
Öykü	tiyatrosu	örneği	1978	yılında	ünlü	
sanatçı	ve	yazar	Suat	Taşer	tarafından	
sahneye	konulmuştu.

M.Ö.	2000’de	İda	dağındaki	tarihin	
ilk	güzellik	yarışmasına	da	göndermeler	
yaparak	kadın	gözüyle	aşkı	anlatan,	aşkın	
ve	sevginin	varoluşuna	tanıklık	eden	
güncelerde	herkesin	kendinden	birşeyler	
bulduğu	oyunda,	Arzu	Öztaş,	Benal	
Özbek,	Bengi	Şen,	aynı	zamanda	eserin	

Sanayici	eşleri	
öğrenciler	için	sahnede

EBSOV Kadınlar 
Birliği Tiyatro 

Topluluğu’nun rol 
aldığı, Cihangir 

Turantaş’ın 
yönettiği, Didem 
Gupse Erdem’in 
“Sahibini arayan 

öyküler” adlı oyunu, 
Tepekule Sergi ve 

Kongre Merkezi’nde 
sahnelendi. 

Salonu dolduran 
sanatseverlerin 
yaptığı bağışlar, 
EBSO Vakfı’nın 

burslar hesabına 
aktarıldı.

VAKIF
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yazarı	Didem	Gupse	Erdem,	Dilek	Şınlak,	Gülsün	
Kabadayı,	İncila	Kabadayı,	İpek	Özçelik,	Melike	
Binoğlu,	Nazan	Yılmaz	ve	Serap	Koca,	kelimelerle	
çizdikleri	karakterlerde	başarılı	bir	performans	ortaya	
koyarken,	Anadolu	Salonu’nu	dolduran	izleyicilerden	
tam	not	aldı.

Oyunun	Yönetmeni	Cihangir	Turantaş	da,	EBSO	
Vakfı	Kadınlar	Birliği	Tiyatro	Topluluğu’nun	öykülerin	
okunduğu	kadar	oynanabilir	olduğunu	gösterdiğini	
söyledi.

Desteğe teşekkür
Ayakta	alkışlanan	oyunun	ardından	kadınları	

kutlayan	EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Yardımcısı	
Erdoğan	Çiçekçi,	aşkı	anlatan	ve	düşündüren	her	
cümlenin	ayrı	bir	dem	lezzetinde	olduğunu	dile	getirdi.	
EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği’nin	tiyatro	başarısından	
gurur	duyduğunu,	daha	çok	kadının	bu	etkinliklerde	
yer	alması	gerektiğini	söyleyen	Çiçekçi,	“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.	Kendilerine	bu	
amaçla	verilen	destekler	katlanarak	devam	etmeli”	
dedi.

EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği	Başkanı	İhsan	
Özduran	da,	kuruluştan	bu	yana	geçen	18	yılda	
öğrenci	burslarına	katkı	amacıyla	düzenledikleri	
etkinliklere	işaret	etti.	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	
bir	okul	olduğuna	işaret	eden	Özduran,	“Burslar	
yararına	düzenlediğimiz	her	etkinlik	kişisel	
gelişimimize	de	katkı	sağlıyor.	Çatısı	altında	olmaktan	
onur	duyduğumuz	EBSO	misyonu	ve	profesyonel	
yönetim	anlayışı	ile	görevlerimizi	yerine	getirmeye	
çalışıyoruz”	diye	konuştu.

Oyunun	sonunda	EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	
Yardımcısı	Çiçekçi,	yönetmen	Cihangir	Turantaş’a,	
EBSO	Vakfı	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Nejat	Özduran	
yazar	Didem	Gupse	Erdem’e,	EBSO	Vakfı	Kadınlar	
Birliği	Başkanı	İhsan	Özduran	da	yönetmen	
yardımcısı	Serap	Koca’ya	teşekkür	plaketi	verdi.

VAKIF
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Mühendislik	fakültesinde	okuyan	ve	
dönem	sonu	proje	çalışmalarında	farklı	
programlar	içeren	donanımlı	bir	laptopa	
acilen	ihtiyacı	olduğunu	dile	getiren	bir	
bursiyerimiz,	telefonuma	gönderdiği	kısa	
mesajda	Kadınlar	Birliği’nin	desteğini	
rica	ediyordu.

İstikbâldeki	hedeflerini	
gerçekleştirmeye	çalışan	gençlerimizin	
istek	ve	dilekleri	ise,	Kadınlar	Birliği’ni	
bir	arada	tutan	bir	tutkal,	bir	çimento,	
bir	katalizör	niteliği	taşıyordu	ve	bu	
bağlamda	gençlik	ve	eğitim	birlikte	
çalışmalarımızın	ana	gayesi	idi.

Ve	Ulu	Önderimizin	sarih	ve	net	şu	
sözlerinden	aldığımız	mesaj	ise,	buna	
imkân	yaratabilme	çarelerini	aramak	için	
yeterli	idi.

“Gençliği	yetiştiriniz.	Onlara	ilim	
ve	irfanın	(kültürün)	müspet	fikirlerini	
veriniz.	İstikbalin	aydınlığına	onlarla	
kavuşacaksınız.	Hür	fikirler	tatbik	
(uygulama)	mevkiine	konduğu	vakit	Türk	
milleti	yükselecektir.”	M.	Kemâl	Atatürk

Bu	yazıyı	kaleme	almaya	çalışırken;	
zorlu	proje	bitirme	maratonu	içindeki	
bursiyerimizden	gelen	aşağıdaki	
teşekkür	mesajını	tüm	Kadınlar	Birliği	
üyesi	arkadaşlarım	adına	aldım	kabul	
ettim...	Ve	yazımda	da	bu	güzel	
paylaşıma	gururla	yer	vermek	istedim...

“İhsan	hanım	merhabalar,	zor	
bir	zamanımda,	çaresiz	kaldığım	bir	
durumda	bana	yardımcı	oldunuz,	
sıkıntımı	çok	kısa	bir	süre	içinde	
çözdünüz.	Şimdi	düşünüyorum	da,	kan	
bağı	olmadan,	hiçbir	karşılık	almadan,	
en	saf	duygularla	ve	samimiyetle	
yardımcı	olunabiliyormuş.	İçten	ve	
yüreğinizden	aldığınız	güç	ile…	
Yüreğinizden	aldığınız	gücünüz	hep	
sizinle	olsun	İhsan	Anne.	Unutmamanızı	
isterim,	bu	yardımın,	hediyenin	
hayatımda	çok	önemli	bir	yeri	var.	
Hatırımdan	ve	hafızamdan	hiçbir	
zaman	silinmeyecek.	Eğer	bir	başarı	
yakalayacaksam	bunda	sizin	de	payınız	
var,	bilmenizi	isterim.	Elimden	gelenin	

en	iyisini	yapacağıma,	çaresizliğe	çare	
olacağıma	söz	veriyorum.	Biliyorum	
başarılı	olursam	çok	sevineceksiniz.	En	
derin	saygı	ve	selâmlarımla…”

Bir	19	Mayıs	Atatürk’ü	Anma	Gençlik	
ve	Spor	Bayramı	daha	geçmişte	kaldı.

Ülkemizin	refaha	ve	barışa	
eriştiği	aydınlık	bir	gelecek	en	büyük	
dileğimizdir.

Türk	gençliğinin	istikbâlleri	parlak	
olsun	ve	güzel	günlerin	yaşandığı	
yarınlarda	tüm	bayramları	bayram	olsun.

	 	 *		*		*

Ülkemizin	ve	şehrimizin	saygın	
kuruluşu	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
bünyesinde	doğup	büyüyen	EBSO	
Vakfı...

Ve...

Meclis	üyesi	eşlerinden	oluşan	
ve	Vakfımızın	himayelerinde	gelişen	
Kadınlar	Birliği...

EBSOV	Yönetim	Kurulu’na	bağlı	
olarak	1999	yılından	bu	yana	geçen	
18	yıl	içinde,	profesyonel	yönetim	şekli	
ve	EBSO	etik	kuralları	çerçevesinde	
uygulamaya	koyduğu	komite	çalışmaları	
ile	deneyimleyerek	ve	öğrenerek	rüştünü	
ispat	eden	ve	çevresine	katma	değer	
yaratan	bir	olgunluğa	erişmiştir.

18	yıl;	insan	ömrü	ile	ve	çalışma	
hayatı	ile	ifade	edilecek	olsa,	
“emekliliğime	de	az	kaldı”	denir...

Ne	var	ki;	hepimizin	malûmu,	
gönüllülüğün	emekliliği	ya	da	mezuniyeti	
olmazmış.

Bu	duygular	içerisinde;	kurucu	
üyesi	olmaktan	onur	duyduğum	
EBSOV	Kadınlar	Birliği’nin	çok	çok	
uzun	yıllar	yaşaması,	aktif	olması	ve	
gelecek	nesillere	aktarılması	umudu	ve	
temennisi	içerisindeyim.

Bu	anlayışla,	başkanım	Sn.	Ender	
Yorgancılar’ın	teveccühlerini	emir	telakki	
ederek	ve	bir	dönem	daha	uzatarak,	iki	
dönem	icra	ettiğim	başkanlık	görevimi	

MESAJ

İhsan ÖZDURAN
EBSO	Vakfı	
Kadınlar	Birliği	Başkanı

EBSOV Yönetim 
Kurulu’na bağlı 

olarak 1999 yılından 
bu yana geçen 18 yıl 

içinde, profesyonel 
yönetim şekli ve 

EBSO etik kuralları 
çerçevesinde 
uygulamaya 

koyduğu komite 
çalışmaları ile 

deneyimleyerek ve 
öğrenerek rüştünü 

ispat eden ve 
çevresine katma 

değer yaratan bir 
olgunluğa erişmiştir.
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izzet-i	ikbâl	ile	ve	de	EBSO	
seçimleri	ile	eş	zamanlı	olarak	
gerçekleştirilecek	olan	demokratik	
bir	seçimle	üyelerimizden	bir	
arkadaşıma	devretmekten	
duyacağım	onur	ve	memnuniyeti	
belirtmek	isterim.

2016-2017	çalışma	dönemimizi	
tamamlarken,	Kadınlar	Birliği	
üyesi	tüm	arkadaşlarım	adına;	
Vakıf	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	
Sn.	Ender	Yorgancılar’a,	Vakıf	

Mütevelli	Heyet	Başkanımız	Sn.	
Salih	Esen’e	ve	tüm	Yönetim	
Kurulu	Üyelerine	teşekkürlerimizi	
saygılarımızla	arz	ederim.

Gezi	ve	Kültür-Sanat	
Komitelerinin	etkinliklerinde	
EBSOV	Kadınlar	Birliği	yönetimi	
olarak	hizmet	aldığımız	anlaşmalı	
kuruluşlarımıza,	bursiyerlerimiz	
yararına	düzenlediğimiz	tiyatro,	
gezi,	panel,	konser	faaliyetleri	
içinde	yer	alan	ve	yanımızda	

olan	tüm	destekçilerimize	ve	
projelerimizi	uygulama	konusunda	
yol	almamıza	katkı	sağlayan	
EBSO	Vakfı	Genel	Sekreteri	Sn.	
Yener	Özdemir’e	ve	yardımcısı	
Sevgi	Ünal’a,	bu	güzel	ve	anlamlı	
çalışma	dönemi	için	en	samimi	
duygularımızla	teşekkürler	
ediyoruz.

Yeni	dönemde	sağlıcakla	
buluşmak	ümidi	ile	esenlikler	
dileriz...

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Vakfı	bünyesinde	
2000	yılından	beri	faaliyetlerini	sürdüren	ve	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası	üyesi	sanayicilerin	eşlerinden	
oluşan	EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği	üyeleri,	2016-
2017	döneminde	öğrenci	burslarına	katkı	sağlamak	
amacıyla	gerçekleştirdiği	çalışmalarından	dolayı	
plaketle	ödüllendirildi.

EBSO	Vakfı	Yönetim	Kurulu	üyelerinin	de	
katılımıyla	Sanayiciler	Kulübü’nde	gerçekleştirilen	
dönem	sonu	etkinliğinde,	2016-2017	burs	döneminde	
katkıda	bulunan	EBSOV	Kadınlar	Birliği	üyeleri	ve	
tiyatro	etkinliklerine	gönüllü	olarak	katılan	hanımlara	
teşekkür	plaketleri,	EBSO	Vakfı	Yönetim	Kurulu	
Başkan	Yardımcısı	Cengiz	Kocagil,	Yönetim	Kurulu	
Üyeleri	Ertuğrul	Doğuç,	Hülya	Kuloğlu	ve	Necdet	
İtmeç	ile	Kadınlar	Birliği	Başkanı	İhsan	Özduran	
tarafından	verildi.

Örnek birliktelik
EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği	Başkanı	İhsan	

Özduran,	18	yılı	geride	bırakırken	Vakıf	Mütevelli	
Heyet	Üyeleri	ve	EBSO	Meclis	Üyeleri	sanayicilerin	
eşlerinden	oluşan	birliğin	idari	şekli,	kuralları	ve	

komite	çalışmalarında	uygulamaya	koyduğu	sağlıklı	
kararlarıyla	rüştünü	ispat	eden	ve	çevresine	katma	
değer	sağlayan	bir	yaşa	geldiğini	söyleyerek,	çok	
uzun	yıllar	yaşaması,	aktif	olması	ve	gelecek	nesillere	
aktarılması	umudunu	taşıdığını	vurguladı.

Özduran,	ülkemizin	geleceği	gençler	için	bugüne	
kadar	hiçbir	maddi	karşılık	gözetmeden	çalıştıklarını	
belirtirken,	“EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği	olarak	bir	
anlamda	İzmir’in	kültür-sanat	hayatına	hizmet	verirken,	
üretmenin,	çoğalmanın	ve	çoğaltmanın,	hayatlarına	
dokunduğumuz	gençlerimize	faydalı	olabilmenin	
hazzı	içinde	düzenlediğimiz	konserler,	tiyatro	oyunları,	
söyleşi	ve	imza	günleri	ile	sosyal	etkinliklerle	bir	
çalışma	dönemini	daha	geride	bıraktık”	dedi.

İhsan	Özduran,	EBSO	Vakfı	Kadınlar	Birliği’nin	
kuruluşunda	yer	almaktan	ve	dönem	başkanlığını	
yapmaktan	onur	duyduğunu	ifade	ederken,	
“Katkılarından	dolayı	EBSO	ve	EBSO	Vakfı	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar’a,	özverili	
çalışmalarıyla	birbirlerine	destek	olmak	için	var	
olan	Kadınlar	Birliği	üyelerimize	ve	katkılarıyla	
çalışmalarımıza	ivme	kazandıran	destekçilerimize	
teşekkürlerimi	sunuyorum”	diye	konuştu.

Bu	gurur	kadınların…

VAKIF
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Mahall	Bomonti	Sanat,
İzmir’de	atmosferi	değiştirdi

Türkerler	Holding,	Mahall	Bomonti	
İzmir	projesiyle,	kentin	kültür	ve	
sanat	hayatına	yeni	bir	atmosfer	

kazandırdı.	1912’de	Bomonti	Tesisleri	
olarak	inşa	edilen	tarihi	binalarda,	özel	
olarak	dizayn	edilen	Mahall	Bomonti	
Sanat’ta	önemli	sanatçıların,	birbirinden	
değerli	eserleri	İzmirli	sanatseverlerin	
beğenisine	sunuluyor.

Lebriz	Art	Solutions	ortaklığıyla	
organize	edilen	sergilerin	ilki	3	İzmirli	
sanatçının	eserleri	ile	açıldı.	

2007	yılında	sanat	yaşamının	50’nci	

yılını	Türkiye	İş	Bankası	Kibele	Sanat	
Galerisi’nde	“50.	Yıl	Retrospektif”	
sergisiyle	taçlandırmış	olan	sanatçı	
Güven	Zeyrek	ve	“Ben	mimar	olmadan	
önce	ressamdım”	diyen	resim-mimari	
alanlarındaki	çalışmalarını	başarıyla	
sürdüren	sanatçı	Nafi	Çil’in	özel	seçki	
resimleri	ve	pek	çok	ödülü	bulunan	
sanatçı	Ozan	Ünal’ın	heykellerinden	
oluşan	sergi	tüm	dikkatleri	Mahall	
Bomonti	Sanat’a	çevirdi.

Mahal	Bomonti	Sanat’taki,	ikinci	
etkinlik	olarak	25	Kasım-22	Ocak	

İzmir’in yeni yaşam 
merkezi Mahall 
Bomonti İzmir, 

kentin kültür ve 
sanat hayatına 
hareket getirdi. 

İzmirli sanatseverler, 
tarihi Bomonti 

Tesisleri’nde özel 
konseptle hazırlanan 

mekânlarda 
düzenlenen 

sergilerde 
birbirinden değerli 

sanatçıların 
eserlerini görme 
fırsatı yakalıyor. 

Eylül ayından bu 
yana seri şekilde 

düzenlenen 
sergilerin en yenisi 
dev bir sanatçının, 

Devrim Erbil’in 
imzasını taşıyor. 

Devrim Erbil

Heykelin izinde 8 kadın

Attila Sezgin
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tarihleri	arasında	Özdemir	Altan	
“Kolajlar”	sergisi	oldu.	Ardından	
19.	yüzyılda	kullanılan	Wet	
Collodion	tekniği	ve	antika	fotoğraf	
makinesi	ile	çekilen	Kerim	Suner	
imzalı	fotoğrafların	yer	alacağı	
“Zamansız	Portreler”	fotoğraf	
sergisi	gerçekleştirildi.	

8	Mart	Dünya	Kadınlar	
Günü’ne	özel	olarak	planlanan	
“Heykelin	İzinde	8	Kadın”	
heykel	sergisi	Mahall	Bomonti	
Sanat’ın	yoğun	ilgi	gören	
organizasyonlarından	biri	oldu.	
Nisan	ayındaki	konuk	ise	çağdaş	
Türk	resminin	önde	gelen	
isimlerinden	Ertuğrul	Ateş’in	oldu.

Mahall	Bomonti	Sanat,	İzmirli	
sanatseverleri	“Resimle	şiir	
yazan	sanatçı”	Devrim	Erbil’le	
buluşturdu.	Sanata	altmış	yılını	
vermiş	usta	sanatçı	Devrim	
Erbil’in	eserleri	9	Haziran’a	
kadar	misafirlerini	ağırlayacak.	
Özel	olarak	restore	edilen	tarihi	
mekanlarda,	Lebriz	Art	Solutions	
ortaklığıyla	düzenlenen	sergide	
sanata	60	yılını	vermiş	Erbil’in	22	
eseri	yer	alıyor.

Devrim	Erbil,	eserlerinde	öne	
çıkan	“çizgi”yi	anlatırken,	“Daha	
5	yaşımdayken	yaptığım	renkli	
desenler	var.	Çizgi	ve	renkli	
çizgi...	Renk	çizgide	biçimleniyor.	
Çizgiyi	hissetmek,	koymak	20.	
yüzyılın	en	önemli	unsurlarından	
biridir”	diye	anlatıyor.

Mahall	Bomonti	İzmir,	yaz	
sezonunda	yeni	kültür	ve	sanat	

etkinlikleriyle	İzmirliler’e	hizmet	
etmeye	devam	edecek.	

Kültür,	sanat,	eğitim,	bilim	
ve	spor	alanlarında	toplumsal	
yaşamın	gelişmesine	katkıda	
bulunmanın	temel	hedefleri	
arasında	olduğunu	vurgulayan	
Türkerler	Holding	Genel	
Koordinatörü	Prof.	Dr.	Attila	
Sezgin,	“Sanatın,	sanatçının	
yanında	olmaktan	büyük	
memnuniyet	duyuyoruz”	diye	
konuştu.

Prof.	Dr.	Sezgin	şunları	söyledi:	
“Türkerler	Holding’in	gayrimenkul	
geliştirme	projesi	‘Mahall	Bomonti	
İzmir’,	projenin	başladığı	ilk	
günden	bu	yana	kültür-sanat,	
spor	ve	çevre	konularında	
onlarca	sosyal	sorumluluk	projesi	
gerçekleştirdi.	Mahall	Bomonti	
İzmir,	tarihle	içi	içe	tasarlanan	

özel	galerisinde	gerçekleştirdiği	
sergilerle	şimdiden	İzmirli	
sanatseverlerin	ilgisini	çekmeyi	
başardı.	Hiç	şüphesiz	proje	
tamamlandığında,	galerisi,	müzesi	
ve	kültür	sanat	etkinlikleriyle	İzmirli	
sanatseverlerin	en	gözde	mekânı	
olacaktır.”

İzmir’de atmosfer değişecek
Mahall	Bomonti	İzmir;	Konak,	

Alsancak	ve	Karşıyaka’nın	
ortasında	Körfez’in	tüm	ihtişamını	
ev	ve	ofislere	taşıyacak	yaşam,	
iş,	kültür-sanat	ve	eğlence	
merkezi	olacak.	Mahall	Bomonti	
İzmir,	uluslararası	standartlarda	
konforlu	rezidansları,	ofis	katları,	
dünya	markası	mağazaları,	şık	
restoranları	ve	kafeleriyle	kentteki	
iş	dünyası	ve	sosyal	yaşamın	
atmosferini	değiştirecek.

Kerim Suner Ertuğrul Ateş

Güven Zeyrek, Nafi Çil ve Ozan Ünal
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Keyifli	yaş	alma	fuarına
EBSO	Vakfı	damgası

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Vak-
fı,	İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	
Sosyal	Hizmetler	Dairesi	Başkan-

lığı	tarafından	düzenlenen	Uluslararası	
Keyifli	Yaş	Alma	Fuarı	ve	Kongresi’ne	
(UKEYF)	damgasını	vurdu.	EBSO	Vak-
fı’nın	lise	ve	üniversiteli	gençlere	verdiği	
eğitim	desteği	başta	olmak	üzere	tüm	
faaliyetleri	ile	geliri	vakıf	çalışmaları-
na	aktarılan	Sanayiciler	Kulübü,	fuar	
katılımcılarına	anlatılarak	destekçilerinin	
artması	hedeflendi.	

İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	Sosyal	
Hizmetler	Dairesi	Başkanlığı	tarafın-
dan	Ege	Üniversitesi	Geratri	Ana	Bilim	
Dalı	ve	Ege	Geriatri	Derneği	işbirliği	ile	
11-13	Mayıs	günleri	arasında	gerçek-

leştirilen	UKEYF’te,	dünyada	olduğu	
gibi	ülkemizde	de	uzun	ve	sağlıklı	yaş	
alma	konusuna	dikkat	çekilerek,		keyifli	
yaş	almaya	yönelik	öneriler	üretildi,	yaş	
almanın	biyolojik,	psikolojik,	sosyal	ve	
kültürel	boyutları	irdelendi.

İzmir	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	
Aziz	Kocaoğlu,	İzmir’in	sloganının	“Ya-
şayan	şehir,	yaşanacak	şehir”	olduğunu	
hatırlatırken,	“Bizim	birinci	özelliğimiz,	
gülen	yüzümüz,	özgürlüğümüz	ve	
Ulu	Önder	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	
izinden	gitmemiz.	Demokrasiye,		insan	
haklarına,	hukuk	devletine	inanmamız,	
bunun	için	çaba	göstermemiz.	Kenti-
mizi	ve	ülkemizi	kalkındırmak,	yaşam	
standardımızı	yükseltmek	için	mücadele	

HABER
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ediyoruz”	dedi.		

Yaşlılık sorun değil
güçlü sosyal ilişki önemli
Ege	Üniversitesi	Geraitri	Ana	

Bilim	Dalı	Başkanı	Prof.	Dr.	Fehmi	
Akçiçek	ise,	yaşlılığın	hastalıklı	
ve	sorunlu	bir	dönem	olmadığının	
altını	çizerek,	şunları	söyledi:

“Bizler	65	yaşından	sonra	
hayatın	durağan	bir	döneminin	
başladığını	düşünürüz.	Yaşlılık	
deneyimi	hepimiz	için	birbirinden	
farklı	oluyor.	Bize	özel,		bize	özgü	
gerçekleşiyor.	Yaşlılık	diye	genel	
bir	etiket	altında	herkesi	topla-
mak	hatalı	sonuçlara	götürüyor.	
Halbuki	beden	ve	ruhen	kendisine	
özen	gösteren,	sosyal	ilişkileri	
bakımından	anlamı	etkinliklerde	
bulunan,	gönüllü	hizmetlerde	yer	
alan	kişiler	daha	sağlıklı	ve	mutlu	
yaşamaktadır.”

Sanayici duyarlılığı
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	

Vakfı	da,	İzmir	Büyükşehir	Bele-
diyesi	Sosyal	Hizmetler	Dairesi	
Başkanlığı	tarafından	UKEYF	
kapsamında	ücretsiz	tahsis	edilen	
stantta	yerini	alarak	çalışmalarını	
katılımcılara	ve	ziyaretçilere	bire	
bir	anlatma	fırsatını	değerlendir-
di.	Sanayiciler	de	fuar	süresince	
EBSO	Vakfı’nı	yalnız	bırakmadı.	
EBSO	Vakfı	Yönetim	Kurulu	Baş-
kan	Yardımcısı	Cengiz	Kocagil,	

Sayman	Üye	Ertuğrul	Doğuç,	Yö-
netim	Kurulu	Üyesi	Nejat	Özduran	
ile	Kadınlar	Birliği	Başkanı	İhsan	
Özduran	ve	Kadınlar	Birliği	Üyesi	
İpek	Özçelik’in	de	standı	ziyaret	
ederek	çalışmalara	destek	verme-
si	dikkat	çekti.

EBSO	Vakfı	Genel	Sekreteri	
Yener	Özdemir,	Oda	üyesi	sana-
yicilerin,	ülkemizin	ve	bölgemizin	
ekonomik,	sosyal,	bilimsel	ve	kül-
türel	gelişimine	katkıda	bulunmak	
amacıyla	2000	yılında	kurulan	
vakfın,	“en	iyi	yatırım,	geleceğe	
yatırımdır”	inancıyla	eğitim	ve	
öğretim	alanında	verilen	burs	
çalışmalarını	daha	geniş	kitlelere	
ulaştırma	çabası	içinde	olduğunu	
vurguladı.

Hayırsever	sanayicilerden	
aldıkları	güç	ve	destekle	her	
yıl	üniversitelerde	ve	sanayide	
nitelikli	iş	gücü	yetiştirilmesine	
yönelik	teknik	liselerde	öğrenim	
gören	yaklaşık	500	öğrenciye	burs	
verildiğini	ifade	eden	Özdemir,	şu	
bilgileri	verdi:

“Bursiyer	öğrencilerimize	mad-
di	kaynak	yaratmanın	yanı	sıra;	
öğrencilerimizle	gerçekleştirdiği-
miz	toplantılarla	kendilerine	mane-
vi	yönden	de	destek	olunmakta	ve	
kişisel	gelişimlerine	katkıda	bulu-
nacak	eğitimler	düzenlenmektedir.	
Vakfımız,	yapımını	üstlenerek	
Milli	Eğitim	Bakanlığı’na	devrettiği	
Kiraz	Cevizli	ile	Bergama	Dere-

köy	İlkokul	ve	Ortaokullarının	her	
türlü	ihtiyaçlarının	karşılanmasına	
gayret	ederken,	yardım	talep	eden	
bölgemizdeki	okullarımıza	imkan-
ları	ölçüsünde	destek	vermekte-
dir.	Kamu	yararına	çalışan	vakıf	
statüsü	kazanan	EBSO	Vakfı’na	
yapılan	bağışlar	vergiden	muaf	
tutulmaktadır.	Böylelikle	kamuya	
dönük	hizmetlerin	artmasına	ve	
hizmet	yelpazesinin	genişleyerek	
daha	çok	öğrenciye	burs	ve	geli-
şim	olanağı	sağlanmaktadır.	Eği-
tilmiş	insan	gücüne	yapabildiğimiz	
destekle	ülkemizin	gelişimine	bir	
nebze	olsun	katkıda	bulunabilmek	
bizlere	büyük	memnuniyet	ver-
mektedir.”

EBSO	Vakfı’nın	karşılıksız	
burs	vermekle	kalmadığını,	kırsal	
kesimlerde	muhtaç	ailelere	yaptığı	
gıda	ve	öğrencilere	ulaştırdığı	
kırtasiye	yardımlarıyla	da	ihti-
yaçları	karşılama	gayreti	içinde	
olduğunu	dile	getiren	Özdemir,	
sanayici	eşlerinden	oluşan	Kadın-
lar	Birliği’nin	de	kültürel	ve	sosyal	
organizasyonlarla	burs	programı-
na	katkıda	bulunduğunu	söyledi.	
Yener	Özdemir,	“Vakfımızın	sosyal	
sorumluluklarını	yerine	getirmesi	
ve	yardımların	daha	geniş	kitlelere	
ulaştırılmasında	değerli	üyelerimiz	
kadar	hayırsever	vatandaşlarımı-
zın	destekleri	de	çok	önemlidir”	
diye	konuştu.

HABER
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Ekonomik Yapı
Çatışmalardan	uzak	yapısıyla	Orta-

doğu’nun	kurtarılmış	bölgelerinden	biri	
olarak	görülen	Ürdün,	önemli	bir	jeopoli-
tik	konuma	sahiptir.	Bu	özelliği	ve	ülkeler	
arası	geçiş	niteliği	itibariyle,	Ortadoğu’ya	
yatırım	yapmak	isteyenlerin	gözdesi	
konumundadır.	

GSYİH	büyüklüğü	sıralamasında	
90’ncı	sırada	yer	alan	Ürdün	ekonomisi,	
büyük	ölçüde	hizmet	sektörüne	ve	turiz-
me	dayanmaktadır.		1980’li	yılların	so-
nunda	ortaya	çıkan	mali	krizlerin	ardın-
dan,	makroekonomik	istikrarın	yeniden	
sağlanması	amacıyla	IMF	ile	detaylı	bir	
ekonomik	revizyon	süreci	başlatılmıştır.	

Özellikle	liberalleşme	ve	finansal	ser-
bestleşme	politikalarına	ağırlık	verilmiş,	
özel	sektörü	teşvik	edici	kolaylıklar	
sağlanmıştır.	Rekabet	gücünü	artıran	bu	
politikalar	sayesinde	bilgi	teknolojileri,	
medikal,	inşaat,	turizm	ve	madencilik	
sektörlerinde	yabancı	yatırımcıların	payı	
artmıştır.	

Artan	rekabet	gücü	ile	birlikte,		nite-
likli	istihdamın	ve	altyapı	hizmetlerinin	
geliştirilmesine	önem	verilmesi	doğrul-
tusunda	yabancı	yatırımlar	daha	çok	
yaygınlaşmıştır.	Ülkenin	2000	yılında	
Dünya	Ticaret	Örgütü’ne	üye	olması,	
ayrıca	ABD	ve	AB	ile	ticaret	anlaşmaları	
imzalaması,	küresel	ekonomiyle	bütün-

Ürdün’deki 
Türk yatırımları 
1 milyar dolara 

ulaşsa da, 4 milyar 
dolarlık yatırım 

potansiyelinin varlığı 
Türk yatırımlarının 
hala atıl potansiyel 

taşıdığını 
göstermektedir.

ÜLKE

Ortadoğu’da	
yatırımların	gözdesi ÜRDÜN
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leşmeyi	sağlamıştır.
Ülkede	potaş	(bazı	potasyum	

bileşikleri)	ve	fosfat	işlenmesine	
yönelik	madencilik	faaliyetleri	
mevcuttur.	Petrol	ve	doğalgaz	re-
zervleri	ile	diğer	doğal	kaynakların	
nispeten	sınırlı	olması,	dış	yardım-
ları	ve	yabancı	yatırımları	daha	da	
önemli	kılmıştır.					

Ülkenin	küresel	ticarete	en-
tegre	olması	ile	birlikte	sanayinin	
gelişimine	de	önem	verilmiştir.	
Amman	kenti	ekonominin	merkezi	
durumundadır.	Sanayi	ise	özellikle	
Irbid	ve	Zarqa	kentlerinde	gelişmiş	
düzeydedir.	Uygulanan	politikalar	
sonucunda,	ekonomide	istikrar	
büyük	ölçüde	sağlanmıştır.	

2007’de	ekonomik	gelişimin	
teşvik	edilmesi	ve	ülke	geneline	
yayılması	amacıyla	özel	ekonomik	
bölgeler	ve	nitelikli	sanayi	bölgeleri	
kurulmuştur.	İmalatçılar	bu	saye-
de	dış	piyasaya	üretim	yapma	ve	
ihracat	ürünlerini	çeşitlendirme	
imkanı	bulmuşlardır.	

Yatırımları	teşvik	etmek	ve	sis-
tematik	biçimde	yaygınlaştırmak	
amacıyla	2004’de	kurulan	Ürdün	
Yatırım	Bürosu	yatırım	projelerinin	
başlatılması	ve	yönetilmesi	konu-
sunda	yetkili	kuruluştur.	

Arazi,	inşaat	ve	kira	maliyetleri-
nin	ucuzluğu,	yatırımlar	açısından	
dikkat	çekici	avantajlardır.	Teşvik-
lerde	vergi	muafiyetleri,	serbest	
para	transferi,	ithalat	ve	yabancı	
işçi	getirme	kolaylığı	ön	plana	
çıkmaktadır.		Yatırımlarda	hedef	
sektörler	ise	sanayi,	tarım,	otel	
işletmeciliği,	hastane,	tren	yolu	ve	
gemi	taşımacılığı,	sergi	ve	toplantı	
merkezleri,	su,	hava	gazı,	petrol	
boru	dağıtım	hattı,	eğlence	ve	sos-
yal	merkezler	olarak	belirlenmiştir.	

Türkiye – Ürdün İlişkileri
İki	ülke	arasındaki	ilişkilerin	te-

meli,	1947	yılında	imzalanan	Dost-
luk	Anlaşması’na	dayanmaktadır.	
Karşılıklı	ilişkilerin	geliştirilmesi	
için	imzalanan	40’ın	üzerindeki	
anlaşma	ile	ikili	ilişkilerin	hukuki	
altyapısı	tesis	edilmiştir.	Bölgesel	

ve	ortak	çıkarları	ilgilendiren	konu-
lar	hakkında	fikir	birliği	olması,	iki	
ülke	arasındaki	ilişkilerin	samimi	
bir	çerçevede	sürdürülmesini	
sağlamıştır.

Ticari	ilişkilerin	geliştirilmesi	
amacıyla	iki	ülke	arasında	imza-
lanan	serbest	ticaret	anlaşma-
sı	2011’den	beri	yürürlüktedir.	
Anlaşmayla,	taraflar	arasındaki	
ekonomik,	teknik	ve	sanayi	ala-
nındaki	işbirliğinin	arttırılması	ve	
güçlendirilmesi,	mal	ticaretindeki	
kısıtlamaların	kaldırılması,	uygun	
rekabet	koşullarının	yaratılması	ve	
karşılıklı	yatırımların	teşvik	edilme-
si	hedeflenmiştir.	

İki	ülke	arasındaki	başlıca	ihra-
cat	ürünleri	petrol	yağları,	römor-
körler,	giyim	eşyası,	soğutucular,	
makine	ve	aksamları,	otomobil,	

başlıca	ithalat	ürünleri	ise;	giyim	
eşyaları,	kimyasal	gübreler,	kalsi-
yum	fosfat,	domates	ve	hayvancı-
lık	ürünleri	şeklindedir.

Ürdün’deki	Türk	yatırımları	1	
milyar	dolara	ulaşsa	da,	4	milyar	
dolarlık	yatırım	potansiyelinin	
varlığı	Türk	yatırımlarının	hala	atıl	
potansiyel	taşıdığını	göstermek-
tedir.

Su	ve	alt	yapı	projeleri	ile	
enerji,	ulaşım,	gıda,	tekstil,	inşaat	
ve	imalat	sanayi	sektörleri,	Türk	
yatırımcılar	için	pek	çok	fırsat	
barındırmaktadır.	

Ayrıca,	Ürdün	Ankara	Büyükel-
çisi	tarafından	Ürdün’de	Lut	Gölü	
ile	Kızıldeniz’i	birleştirecek	projede	
Türk	firmalarının	da	yer	alması	
gerektiğinin	vurgulanması,	dikkat	
çekicidir.

ÜLKE
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Küresel	ölçekte	siyasi	gerginliklerin	
ve	geleceğe	ilişkin	belirsizliklerin	
artış	kaydetmesi,	ekonomi	dünya-

sını	da	belirsizliğe	itmektedir.	Özellikle,	
Trump	dönemindeki	ABD	politikalarının	
seyri,	AB’de	devam	eden	seçim	atmos-
feri	ve	Kuzey	Kore’nin	eylemleri	başta	
olmak	üzere	Uzak	Doğu’da	devam	eden	
gerginlikler,	söz	konusu	belirsizliklerin	
başını	çekmektedir.

Uluslararası	kredi	derecelendirme	
kuruluşu	Moody’s,	küresel	petrol	ve	
doğalgaz	piyasasında	arama	ve	üretim	
faaliyetlerinden	elde	edilen	kar	oranla-
rının,	son	iki	yılda	üst	üste	kaydedilen	
azalmalardan	sonra,	2017’de	yüzde	
20-30	bandında	artış	göstermesinin	ön-
görüldüğünü	bildirmiştir.	Açıklamada	söz	
konusu	öngörüye	ilişkin	olarak,	dünya	
genelinde	petrol	ve	doğalgaz	üretiminin	
artmaya	başladığına	ve	emtia	fiyatları-
nın	yükseldiğine	dikkat	çekilmiştir.

OECD,	gelişmiş	ülkelerdeki	ekono-

mik	büyümenin	2017’nin	ilk	çeyreğinde	
yavaşladığını	belirtmiştir.	Yavaşlamada	
özellikle	ABD,	İngiltere	ve	Fransa	eko-
nomilerindeki	büyümenin	beklentilerin	
altında	kalması	etkili	olmuştur.	Ancak,	
OECD	yılın	geri	kalanı	için	büyüme	tah-
minleri	konusunda	daha	iyimser	olduğu-
nu	ifade	etmiştir.	

Küresel	imalat	PMI	değeri	Nisan’da	
bir	önceki	aya	göre	hafif	bir	düşüşle	
52.8	değerini	almıştır.	

ABD
ABD’de	Trump	politikaları	ve	Ame-

rikan	Merkez	Bankası’nın	(FED)	faiz	
artışına	ilişkin	izlediği	strateji,	gün-
demdeki	birincil	sırasını	korumaya	
devam	etmektedir.	Trump’ın	uygula-
maya	koyduğu	yeni	politikaların,	siyasi	
gerginliklere	sebep	olması,	ekonominin	
geleceği	açısından	da	endişelere	sebep	
olmaktadır.	

Olumlu	bir	gösterge	olarak,	ABD’de	

Siyasi	gelişmeler	
büyümeyi	yönlendiriyor
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işsizlik	maaşı	başvuruları,	geçtiği-
miz	haftalarda	beklentilerden	fazla	
gerilemiş	ve	son	29	yılın	en	düşük	
değerini	almıştır.	İstihdam	piyasa-
sının	güçlülüğü	açısından	önemli	
bir	gösterge	olan	söz	konusu	veri,	
FED’in	faiz	politikasının	seyri	açı-
sından	da	belirleyici	niteliktedir.	

Faiz	politikaları	konusunda	
bir	diğer	belirleyici	gösterge	olan	
TÜFE	ise	Nisan’da	yıllık	bazda	
yüzde	2.2	artış	kaydetmiştir.	Ha-
nehalkı	harcamalarında	görülen	
iyileşme	ve	küresel	talepteki	
artışla	desteklenen	enflasyonun	
gelecek	aylarda	FED’in	hedefini	
karşılayacağı	öngörülmektedir.	Bu	
bağlamda,	FED’in	faiz	artımına	
ilişkin	daha	güçlü	sinyaller	oluş-
maktadır.	

ABD	imalat	PMI	değeri	Ni-
san’da	bir	önceki	aya	göre	düşüş	
kaydederek	52.8	değerini	almıştır.	

EURO BÖLGESİ – AB
Euro	Bölgesi	ekonomisi	

2017’nin	ilk	çeyreğinde	beklentile-
re	uygun	olarak	yıllık	bazda	yüzde	
1.7	büyümüştür.	Gelecek	dö-
nemler	için	de	umut	verici	olarak	
değerlendirilen	büyümenin;	inşaat,	
makine	ve	diğer	ekipman	alanla-
rında	artan	yatırımlara,	hanehalkı	
ve	devletin	güçlü	harcamalarına	
ve	ihracatın	güçlenmesine	dayan-
dığı	açıklanmıştır.

Bölge	ekonomisinin	seyri	
hakkında	gösterge	niteliğindeki	
diğer	verilerden	olan	istihdamın	ve	
ekonomik	güven	endeksinin	yakla-
şık	son	10	yılın	en	yüksek	değerini	
alması,	ekonomik	toparlanmaya	
işaret	eden	bir	diğer	gelişmedir.			

ABD’de	Trump	politikalarının	
getireceği	siyasi	endişeler	ve	
küresel	ölçekte	derinleşen	siyasi	
krizin	yarattığı	etki,	AB	piyasalarını	
da	olumsuz	etkilemektedir.		Bu	
bağlamda,	AB’nin	siyasi	endişeleri	
bertaraf	etmeye	yönelik	izleyeceği	
stratejiler	önem	kazanmaktadır.	
Diğer	taraftan,	Bölgenin	farklı	
ülkelerinde	devam	eden	seçimler	
de,	Birliğin	geleceği	açısından	

belirleyici	olacaktır.
Euro	Bölgesi	imalat	PMI	değeri	

Nisan’da	bir	önceki	aya	göre	hafif	
bir	yükselişle	567	değerini	almıştır.	

ALMANYA
Almanya	ekonomisini	yılın	ilk	

çeyreğinde	yüzde	1.7	artarak,	son	
bir	yılın	en	güçlü	büyümesini	kay-
detmiştir.	Büyümenin	kaynakları	
açısından	özellikle	yatırımlardaki	
artış	dikkat	çekicidir.	

Ekonomideki	bu	ivmelenme,	
Euro	Bölgesi’nde	toparlanmanın	
sağlamlığına	da	işaret	etmektedir.	

Bir	diğer	önemli	gösterge	olan	
dış	ticaret	ise	Mart	ayında	rekor	
düzeyde	artış	göstermiştir.	İhraca-
tın	yüzde	0.4,	ithalatın	yüzde	2.4	
oranında	artması,	ekonomik	topar-
lanmanın	hız	kazandığına	işaret	
eden	bir	diğer	göstergedir.	

Almanya	imalat	PMI	değeri	Ni-
san’da	58.2	değerini	alarak	güçlü	
seyrini	korumuştur.		

JAPONYA
Japonya	ekonomisi,	ilk	çeyrek-

te	de	yüzde	2,1	büyüyerek	geniş-
lemesini	beşinci	çeyreğe	taşımış	
ve	son	10	yılın	en	uzun	çeyrek	
dönem	büyüme	serisini	gerçekleş-
tirmiştir.	Söz	konusu	büyümede,	
iç	talep	artışı	ve	ihracatta	devam	
eden	güçlenme	etkili	olmuştur.	

Bununla	birlikte,	güçlü	ücret	
artışlarının	hanehalkını	destekle-
mesi	ve	perakendecilerin	fiyatları	
artırmalarına	olanak	sağlaması	ile	
birlikte,	harcamaların	tekrar	za-
yıflayabileceği	yönünde	endişeler	
mevcuttur.	

Japonya	imalat	PMI	değeri	Ni-
san’da	bir	önceki	aya	göre	hafif	bir	
yükselişle	52.7	değerini	almıştır.		

ÇİN
Çin’de	ihracat	Nisan	ayında,	

küresel	talepteki	toparlanmanın	
da	etkisiyle	yüzde	14.3	yükselerek	
iki	yılın	en	yüksek	düzeyindeki	
güçlü	konumunu	korumuştur.	
Aynı	dönemde	ithalat	ise	yüzde	
18.6’lık	bir	yükselme	kaydetmiştir.	

Bunun	sonucu	dış	ticaret	fazlası	
38	milyar	dolar	düzeyinde	gerçek-
leşmiştir.	

Perakende	satışlar	Mart’ta	
yüzde	10.9	artmasının	ardından	
Nisan’da	yüzde	10.7	artış	gös-
termiştir.	Bir	diğer	önemli	göster-
ge	olan	sanayi	üretimi	ise	aynı	
dönemde	beklentilerin	hafif	altında	
kalarak	yüzde	6.5’e	yükselmiştir.

Söz	konusu	veriler	itibariyle,	
Çin’de	ilk	çeyrekteki	güçlü	perfor-
mansın	ardından	büyüme	ivme-
sinin	gücünü	korumakla	birlikte,	
politika	yapıcıların	gölge	kredileri	
ve	kaldıracı	durdurmaya	yönelik	
kısıtlamalara	getirmesi	ile	birlikte	
yumuşadığı	anlaşılmaktadır.	

Çin	imalat	PMI	değeri,	Ni-
san’da	bir	önceki	aya	göre	düşüş	
kaydederek	50.3	değerini	almıştır.	

HİNDİSTAN
Hindistan’da	doğrudan	yabancı	

sermaye	akımlarının	2016-17	dö-
neminde	60.1	milyar	dolarla	tarihi	
rekor	düzeyde	gerçekleştiği	açık-
lanmıştır.	Bu	bağlamda,	Hüküme-
tin	son	üç	yılda	yabancı	sermaye	
akımlarını	serbestleştirici	politi-
kalara	ağırlık	vermesinin	olumlu	
sonuç	verdiği	gözlenmektedir.		

Hindistan	imalat	PMI	değeri,	
Nisan’da	bir	önceki	aya	göre	deği-
şim	göstermeyerek	52.5	değerini	
almıştır.	

GÜNEY KORE
Uluslararası	kredi	derecelendir-

me	kuruluşu	Fitch	Ratings,	Güney	
Kore’de	politik	belirsizliklerin	
ortadan	kalktığını	belirtmiştir.	Söz	
konusu	gelişmeye	ilişkin,	Güney	
Kore’de	yapılan	devlet	başkanlığı	
seçimini,	Kuzey	Kore	ile	yakınlaş-
mayı	savunan	aday	Moon	Jae-
In’in	kazanmasının	ülkede	uzun	
süredir	devam	eden	politik	belir-
sizlikleri	ortadan	kaldırmasını	ge-
rekçe	göstermiştir.	İki	ülke	arasın-
daki	gerilimin	azalmasına	yönelik	
stratejiler,	ekonomik	belirsizliklerin	
ortadan	kaldırılması	açısından	da	
önem	taşımaktadır.	

GÖSTERGE
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Bu	açıklama	itibariyle,	ülkede	
halen	yapısal	sorunların	olduğuna	
dikkat	çekilmiş	ve	önümüzdeki	dö-
nemde	şeffaflığı	artırıcı,	yolsuzluk-
la	mücadeleyi	esas	alan	reform-
ların	devreye	girmesinin	yönetimi	
güçlendirebileceği	belirtilmiştir.		

Güney	Kore	imalat	PMI	değeri,	
Nisan’da	bir	önceki	aya	göre	artış	
kaydederek	49.4	değerini	almıştır.	

BREZİLYA
Brezilya	piyasaları,	Devlet	

Başkanı	Temer’e	yönelik	rüşvet	
iddialarıyla	sert	bir	düşüş	sergile-
miştir.	İddiaların	etkisiyle	Brezilya	
Reali	Amerikan	Doları	karşısında	
yüzde	6,5	düşmüştür.	

Fitch	Ratings,	Brezilya’nın	
yerli	ve	yabancı	para	cinsinden	
kredi	notunun	“BB”	seviyesinde	
korunduğu,	görünümünün	de	
“negatif”	olduğunu	açıklamıştır.	
Ayrıca,	Brezilya’nın	kredi	notunun	
kamu	finansmanındaki	yapısal	
zayıflıklar,	yüksek	kamu	borcu	
ve	düşük	büyüme	beklentisiyle	
sınırlandığını	belirtmiş	ve	siyasi	is-
tikrarsızlığın	ekonomi	için	olumsuz	
sonuçlar	yarattığını	vurgulamıştır.	
Bununla	birlikte,	ülke	ekonomisin-
deki	çeşitliliğin,	kamu	kurumlarının	
sağlamlığın	ve	dış	rezervlerindeki	
güçlülüğün,	zayıflıkları	dengele-
diğine	dikkat	çekmiştir.	Ekonomik	
iyileşmeyle	ilgili	görünümdeki	
belirsizliğin	ortadan	kalkmasıyla,	
ülkenin	negatifi	görünümü	de	orta-
dan	kalkabilecektir.	

Brezilya	imalat	PMI	değeri,	
Nisan’da	bir	önceki	aya	göre	artış	
kaydederek	50.1	değerini	almış	ve	
2015’den	beri	ilk	kez	eşik	değeri	
aşmıştır.

RUSYA
Rusya	Merkez	Bankası,	eko-

nominin	2017’nin	ilk	çeyreğinde	
yıllık	bazda	yüzde	1	büyüdüğünü	
açıklamıştır.	Banka,	büyümeye	
katkı	yapan	en	önemli	unsurlar	
olarak	artan	ihracat	ve	yatırım	ha-
cimlerini	göstermiştir.	Ayrıca,	yılın	
ikinci	çeyreğinde	tüketici	talepleri	

ve	yatırım	hacimlerinde	topar-
lanma	yaşanmasının	beklendiği	
belirtilmiştir.	

Bu	bağlamda,	2017	büyü-
mesinin	yüzde	1.0-1.5	arasında	
gerçekleşeceği	beklenmektedir.	

Rusya’da	ihracat	yılın	ilk	3	
ayında	bir	önceki	yılın	aynı	dö-
nemine	göre	yüzde	35.2	artışla	
83.8	milyar	dolara,	ithalat	ise	
yüzde	25.5	artışla	45.5	milyar	
dolara	yükselmiştir.	Bu	bağlamda	
dış	ticaret	fazlası,	2017’nin	ilk	
çeyreğinde	bir	önceki	yılın	aynı	
dönemine	göre	yüzde	49	artarak	
38.3	milyar	dolara	yükselmiştir.	
Söz	konusu	veri,	ülke	ekonomisi-
nin	olumlu	gidişatını	göstermesi	
açısından	bir	diğer	umut	verici	
gelişmedir.	

Rusya	imalat	PMI	değeri,	Ni-
san’da	bir	önceki	aya	göre	düşüş	
kaydederek	50.8	değerini	almıştır.

TÜRKİYE
AB	Komisyonu,	yayımladığı	

ekonomik	tahminler	raporunda	
Türkiye	için	2017	büyüme	beklen-
tisini	yüzde	2.8’den	yüzde	3.0’e	
yükseltmiştir.	Raporda	belirsizlik-
lerin	geride	kalmasıyla,	ekono-
mideki	ivmelenmenin	kademeli	
biçimde	tersine	dönebileceği	bil-
dirilmiştir.	Ayrıca,	siyasi	ve	politik	
belirsizliklerin	azalmasının	güveni,	
yatırımları	ve	hanehalkı	tüketimini	
yükselteceği	ifade	edilmiştir.	

JP	Morgan,		referandum	
sonrası	kısa	vadeli	siyasi	riskle-
rin	azaldığına	dikkat	çekmiş	ve					
enflasyonun	zirveyi	gördüğünü,	
2017	yılsonunda	yüzde	9.2’ye	
inmesini	beklediklerini	belirtmiştir.	

Türkiye	imalat	PMI	değeri,	
Nisan’da	bir	önceki	aya	göre	
hafif	bir	gerilemeyle	51.7	değerini	
almıştır.	

GÖSTERGE
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Cari	işlemler	açığı	2017	yılı	
Mart	ayında	geçen	yılın	
aynı	ayına	göre	yüzde	17.9	

azalarak	3.1	milyar	dolar	ile	piyasa	
beklentileri	doğrultusunda	gerçekleşti.	
İhracatın	ithalata	oranla	daha	hızlı	bir	
atış	göstermesi	dış	ticaret	açığının	
daralmasına	sebep	olurken;		bu	
durum	cari	açık	üzerinde	azaltıcı	
yönde	etki	yarattı.	Cari	açık,	2017	yılı	
Ocak-Mart	döneminde	ise	geçen	yılın	
aynı	dönemine	göre,	yüzde	yüzde	
5.2	oranında	artarak	8.3	milyar	dolar	
seviyesine	ulaştı.	12	aylık	kümülatifte	
ise,	33	milyar	dolar	seviyesine	geriledi.

2017	yılı	Mart	ayında	turizm	
gelirlerinin	geçen	yıla	oranla	düşüş	
göstermesi	ile	birlikte	turizm	giderlerinin	
de	azalması	net	turizm	gelirlerini	arttırıcı	
yönde	etkiledi.	Bu	bağlamda	net	turizm	
gelirleri	cari	açık	üzerinde	azaltıcı	yönde	
baskıladı.	2017	yılı	ilk	çeyrekte	yaşanan	
siyasi	ve	ekonomik	gelişmeler	gelen	
turistlerin	ülke	bakımından	değişkenlik	
göstermesine	sebep	oldu.	Rusya’dan	
gelen	turist	sayısında	artış	gözlenirken,	
Amerika	ve	Avrupa’dan	gelen	turist	
sayısında	azalış	yaşandı.		

2017	yılı	Mart	ayında	doğrudan	
yatırımlarda	1.1	milyar	dolar,	portföy	
yatırımlarda	1.9	milyar	dolar	sermaye	
girişi	yaşanırken,	diğer	yatırımlarda	
1.4	milyar	dolarlık	sermaye	çıkışı	
gerçekleşerek	cari	açığın	finansmanına	

etkili	oldu.
Cari	açığın	finansmanında	etkili	

olan	rezerv	varlıklarda	2017	yılı	Mart	
ayında	2.5	milyar	dolarlık	sert	bir	
düşüş	yaşandı.	Net	hata	ve	noksan	
kaleminde	1.1	milyar	dolar	ile	sermaye	
çıkışı	devam	etti.	2017	yılı	Ocak-Mart	
döneminde	rezervlerde	4	milyar	dolar,	
net	hata	noksan	kaleminde	2.2	milyar	
dolar	sermaye	çıkışı	kaydedildi.

Enerji	fiyatlarındaki	artışın	cari	açığı	
yukarı	yönlü	baskılayacağı	beklenirken,	
petrol	fiyatlarındaki	gerilemenin	bu	
etkiyi	sınırlandıracağı	tahmin	ediliyor.	
Turizm	gelirlerindeki	iyileşmede	sadece	
Rusya	kaynaklı	toparlanmanın	yetersiz	
kalacağı	sektörde	devlet	desteklerinin	
arttırılmasının	yararlı	olacağı	belirtiliyor.	
Dış	ticaret	açığında	beklenen	
genişlemeyle	önümüzdeki	dönemlerde	
cari	açık	üzerinde	olumsuz	yönde	baskı	
oluşturacağı	bekleniyor.

(Milyon Dolar)
Mart 12 Aylık

Kümülatif
20172016 2017

CARİ İŞLEMLER HESABI -3.723 -3.057 -33.023

SERMAYE HESABI 0 0 -8

FİNANS HESABI -2.634 -4.204 -26.637

       Doğrudan Yatırımlar (net) -923 -1.158 -9.128

       Portföy Yatırımlar (net) -2.730 -1.938 -7.912

       Diğer Yatırımlar (net) -479 1.409 -4.307

       Rezerv Varlıklar (net) 1.498 -2.517 -5.290

Net Hata ve Noksan 1.089 -1.147 6.394

Cari açık Mart’ta azaldı
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Büyümenin	
öncü	göster-
gelerinden	

sanayi	üretim	
endeksi,	Mart	
ayında	yüzde	1.3	
yükseldi.	Endeks	
bir	önceki	yılın	
aynı	ayına	göre	
ise	yüzde	2.8	ar-
tış	kaydetti.	Yıla	
yüzde	1.3	artışla	
başlayan	sanayi	
üretim	endeksi	
Şubat	ayında	
yüzde	0.4	düşüş	
göstermişti.

Türkiye	
İstatistik	Kuru-
mu	(TÜİK)	Mart	
ayına	ilişkin	
sanayi	üretim	
endeksi	verisini	
paylaştı.	Mevsim	
ve	takvim	etki-
sinden	arındırıl-
mış	sanayinin	
alt	sektörleri	
(2010=100	te-
mel	yıllı)	incelen-
diğinde,	2017	yılı	Mart	ayında	madencilik	
ve	taşocakçılığı	sektörü	endeksi	bir	önceki	
aya	göre	yüzde	2.1	ve	imalat	sanayi	sek-
törü	endeksi	yüzde	1.6	artarken,	elektrik,	
gaz,	buhar	ve	iklimlendirme	üretimi	ve	
dağıtımı	sektörü	endeksi	yüzde	1.1	azaldı.

Takvim	etkisinden	arındırılmış	rakam-
lara	göre,	sanayinin	alt	sektörleri	incelen-
diğinde,	2017	yılı	Mart	ayında	madencilik	
ve	taşocakçılığı	sektörü	endeksi	bir	önceki	
yılın	aynı	ayına	göre	yüzde	3.8	azalırken,	
imalat	sanayi	sektörü	endeksi	yüzde	2.5	
ve	elektrik,	gaz,	buhar	ve	iklimlendirme	
üretimi	ve	dağıtımı	sektörü	endeksi	yüzde	
7.7	arttı.

2017	yılı	birinci	çeyreğinde	bir	önceki	
çeyreğe	göre	mevsim	ve	takvim	etkilerin-
den	arındırılmış	sanayi	üretimi	yüzde	1.4	
arttı.	Takvim	etkisinden	arındırılmış	sanayi	
üretimi	ise	bir	önceki	yılın	aynı	çeyreğine	
göre	yüzde	2.2	arttı.

En yüksek artış 
dayanıklı tüketimde
Mevsim	ve	takvim	etkisinden	arındırıl-

mış	ana	sanayi	grupları	(MIGs)	incelendi-
ğinde,	2017	yılı	Mart	ayında	bir	önceki	aya	
göre	en	yüksek	artış	yüzde	6.4	ile	daya-
nıklı	tüketim	malında	gerçekleşti.

İmalat	sanayi	alt	sektörlerinde,	2017	
yılı	Mart	ayında	bir	önceki	aya	göre	en	
yüksek	artış	yüzde	23.5	ile	deri	ve	ilgili	
ürünlerin	imalatında	gerçekleşti.	Bu	artışı,	
yüzde	9.1	ile	elektrikli	teçhizat	imalatı	ve	
yüzde	5	ile	kok	kömürü	ve	rafine	edilmiş	
petrol	ürünleri	imalatı	takip	etti.

2017	yılı	Mart	ayında	bir	önceki	aya	
göre	en	fazla	azalış	yüzde	9.9	ile	temel	
eczacılık	ürünlerinin	ve	eczacılığa	ilişkin	
malzemelerin	imalatında	gerçekleşti.	Bu	
azalışı,	yüzde	5.7	ile	tütün	ürünleri	imalatı	
ve	yüzde	4	ile	diğer	ulaşım	araçlarının	
imalatı	izledi.

GÖSTERGE

Beyaz eşyada 
uygulanan vergi 

indirimleri ve 
otomotivdeki üretim 

artışı, sanayiye de 
yansıdı. Sanayi 

üretimi martta yıllık 
bazda yüzde 2.8 

ile 14 ayın en hızlı 
artışına imza attı.

Sanayi	üretimi	Mart’ta	yüzde	1.3	arttı

MART 2017 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 136,9 2,8 133,5 2,8 131,0 1,3
Madencilik ve 
Taşocakçılığı

102,1 -3,7 100,7 -3,8 105,8 2,1

İmalat Sanayi 139,7 2,4 135,8 2,5 132,3 1,6
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. 
Ürt. ve Dağıtım

135,2 7,7 134,2 7,7 134,7 -1,1

MART 2017 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

Mevsim ve Takvim
Etkisinden
Arındırılmış

(2010=100) Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Yıllık)

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 136,9 2,8 133,5 2,8 131,0 1,3
Madencilik ve 
Taşocakçılığı

102,1 -3,7 100,7 -3,8 105,8 2,1

İmalat Sanayi 139,7 2,4 135,8 2,5 132,3 1,6
Elektrik, Gaz, 
Buhar ve İklim. 
Ürt. ve Dağıtım

135,2 7,7 134,2 7,7 134,7 -1,1
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Türkiye	genelinde	15	ve	daha	
yukarı	yaştakilerde	işsiz	sayısı	
2017	yılı	Şubat	döneminde	

geçen	yılın	aynı	dönemine	göre	676	
bin	kişi	artarak	3	milyon	900	bin	kişi	
oldu.	İşsizlik	oranı	ise	1.7	puanlık	artış	
ile	yüzde	12.6	seviyesinde	gerçekleşti.	
Aynı	dönemde;	tarım	dışı	işsizlik	oranı	
2.1	puanlık	artış	ile	yüzde	14.8	olarak	
tahmin	edildi.	Genç	nüfusta	(15-24	yaş)	
işsizlik	oranı	4.7	puanlık	artış	ile	yüzde	
23.3	olurken,15-64	yaş	grubunda	bu	
oran	1.8	puanlık	artış	ile	yüzde	12.9	
olarak	gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 45.3
İstihdam	edilenlerin	sayısı	2017	yılı	

Şubat	döneminde,	bir	önceki	yılın	aynı	
dönemine	göre	500	bin	kişi	artarak	26	
milyon	956	bin	kişi,	istihdam	oranı	ise	
değişim	göstermeyerek	yüzde	45.3	
oldu.

Bu	dönemde,	tarım	sektöründe	
çalışan	sayısı	160	bin	kişi,	tarım	dışı	
sektörlerde	çalışan	sayısı	340	bin	kişi	
arttı.	İstihdam	edilenlerin	yüzde	18.7’si	
tarım,	yüzde	19.5’i	sanayi,	yüzde	6.7’si	
inşaat,	yüzde	55.2’si	ise	hizmetler	
sektöründe	yer	aldı.	Önceki	yılın	aynı	
dönemi	ile	karşılaştırıldığında	tarım	
sektörünün	istihdam	edilenler	içindeki	
payı	0.3	puan,	hizmet	sektörünün	payı	
0.2	puan	artarken,	sanayi	sektörünün	
payı	0.4	puan	azaldı.	İnşaat	sektörünün	
payı	ise	değişim	göstermedi.

İşgücüne katılma oranı 
yüzde 51.8
İşgücü	2017	yılı	Şubat	döneminde	

bir	önceki	yılın	aynı	dönemine	göre	1	
milyon	175	bin	kişi	artarak	30	milyon	
855	bin	kişi,	işgücüne	katılma	oranı	
ise	1	puan	artarak	yüzde	51.8	olarak	
gerçekleşti.	Aynı	dönemler	için	yapılan	
kıyaslamalara	göre;	erkeklerde	
işgücüne	katılma	oranı	0.8	puanlık	
artışla	yüzde	71.7,	kadınlarda	ise	
1.2	puanlık	artışla	yüzde	32.3	olarak	
gerçekleşti.

Şubat	2017	döneminde	herhangi	

bir	sosyal	güvenlik	kuruluşuna	bağlı	
olmadan	çalışanların	oranı,	bir	önceki	
yılın	aynı	dönemine	göre	0.7	puan	
artarak	yüzde	32.8	olarak	gerçekleşti.

Maliye	Bakanlığı	tarafından	
derlenen	verilere	göre,	2017	yılı	I.	
döneminde	toplam	kamu	istihdamı	
2016	yılının	aynı	dönemine	göre	yüzde	
1.2	oranında	azalarak	3	milyon	558	bin	
kişi	olarak	gerçekleşti.

Arındırılmış rakamlar
Mevsim	etkilerinden	arındırılmış	

istihdam	bir	önceki	döneme	göre	143	
bin	kişi	artarak	27	milyon	699	bin	kişi	
olarak	tahmin	edildi.	İstihdam	oranı	0.2	
puanlık	artış	ile	yüzde	46.5	oldu.

Mevsim	etkilerinden	arındırılmış	
işsiz	sayısı	bir	önceki	döneme	göre	15	
bin	kişi	azalarak	3	milyon	674	bin	kişi	
olarak	gerçekleşti.	İşsizlik	oranı	0.1	
puanlık	azalış	ile	yüzde	11.7	oldu.

Mevsim	etkilerinden	arındırılmış	
işgücüne	katılma	oranı	bir	önceki	
döneme	göre	0.2	puanlık	artış	ile	yüzde	
52.7	olarak	gerçekleşti.	Ekonomik	
faaliyete	göre	istihdam	edilenlerin	
sayısı,	tarım	sektöründe	22	bin,		inşaat	
sektöründe	61	bin,	hizmet	sektöründe	
83	bin	kişi	artarken	sanayi	sektöründe	
ise	23	bin	kişi	azaldı.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Şubat dönemi 
işsizlik rakamlarını 
açıkladı. Buna göre 
Şubat döneminde 
işsizlik oranı yüzde 
12.6 oldu. Ocak 
döneminde işsizlik 
yüzde 13 olmuştu.

İşsizlik	yüzde	12.6	oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri
Şubat 2016-2017 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2016 2017
Nüfus (Bin kişi) 58.433 59.567

İşgücü (Bin kişi) 29.680 30.855

İstihdam (Bin kişi) 26.456 26.956

        Tarım 4.876 5.036

        Tarım dışı 21.580 21.920

İşsiz (Bin kişi) 3.224 3.900

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.753 28.712

İşgücüne katılma oranı (%) 50,8 51.8

İstihdam oranı (%) 45.3 45.3

İşsizlik oranı (%) 10.9 12.6

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12.7 14.8

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 55.6 56.8

İstihdam oranı (%) 49.4 49.5

İşsizlik oranı (%) 11.1 12.9

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12.8 14.9

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 18.6 23.3

Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 23.1 23.9

   İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
Şubat  2017 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 3.968 2.881 1.712 10.100 18.662
Kadın 1.283 2.155 82 4.774 8.294
Toplam 5.251 5.036 1.794 14.874 26.956

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri
Şubat 2016-2017 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2016 2017
Nüfus (Bin kişi) 58.433 59.567

İşgücü (Bin kişi) 29.680 30.855

İstihdam (Bin kişi) 26.456 26.956

        Tarım 4.876 5.036

        Tarım dışı 21.580 21.920

İşsiz (Bin kişi) 3.224 3.900

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.753 28.712

İşgücüne katılma oranı (%) 50,8 51.8

İstihdam oranı (%) 45.3 45.3

İşsizlik oranı (%) 10.9 12.6

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12.7 14.8

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 55.6 56.8

İstihdam oranı (%) 49.4 49.5

İşsizlik oranı (%) 11.1 12.9

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12.8 14.9

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 18.6 23.3

Ne Eğitimde ne istihdamda olanların oranı* 23.1 23.9

   İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
Şubat  2017 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

Erkek 3.968 2.881 1.712 10.100 18.662
Kadın 1.283 2.155 82 4.774 8.294
Toplam 5.251 5.036 1.794 14.874 26.956
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Türkiye	ihracatının	gerilediği	2016	
yılında	ihracatını	yüzde	4	arttıran	
Ege	İhracatçı	Birlikleri’ne	2017	

yılında	nazar	değdi.	Nisan	ayında	
Türkiye’nin	ihracatı	yüzde	4’lük	artışla	
11	milyar	410	milyon	dolardan	11	milyar	
856	milyon	dolara	yükselirken,	Ege	
ihracatçı	Birlikleri	tarafından	Nisan	
ayında	kayda	alınan	ihracat	yüzde	11’lik	
düşüşle	971	milyon	785	bin	dolardan	
863	milyon	706	bin	dolara	indi.

Ege	İhracatçı	Birlikleri’nin	2017	
yılının	Ocak	-	Nisan	döneminde	yaptığı	
ihracat	yüzde	1’lik	artışla	3	milyar	561	
milyon	dolardan,	3	milyar	598	milyon	
dolara	çıkarken,	son	bir	yıllık	ihracatı	
ise;	yüzde	4’lük	gelişimle	10	milyar	541	
milyon	dolardan	10	milyar	937	bin	dolara	
çıktı.

Nisan	ayında	Ege	İhracatçı	
Birlikleri’nin	sanayi	ürünleri	ihracatı	
513	milyon	dolardan	476	milyon	dolara	
inerken	sanayi	ürünlerindeki	düşüş	
yüzde	7	olarak	gerçekleşti.	EİB’nin	tarım	
ürünleri	ihracatı	ise;	yüzde	17’lik	azalışla	

375	milyon	dolardan	310	milyon	dolara	
geldi.	Madencilik	sektörünün	ihracatı	
ise	yüzde	6’lık	gerilemeyle	82	milyon	
dolardan	76	milyon	dolara	düştü.

Zeytin ve zeytinyağında rekor artış
Ege	İhracatçı	Birlikleri	bünyesindeki	

12	ihracatçı	birliğinden	8	tanesinin	
ihracatı,	2016	yılı	Nisan	ayına	göre	
gerilerken,	4	ihracatçı	birliği	2016	yılı	
Nisan	ayına	göre	ihracatlarını	arttırmayı	
başardı.	Ege	Zeytin	ve	Zeytinyağı	
İhracatçıları	Birliği	yüzde	123’lük	ihracat	
artışıyla	ihracatını	en	fazla	arttıran	birlik	
olurken	Türkiye’ye	kazandırdığı	döviz	
miktarı	9	milyon	903	bin	dolardan,	22	
milyon	111	bin	dolara	yükseldi.

Ege	Hububat	Bakliyat	ve	Yağlı	
Tohumlar	İhracatçıları	Birliği’nin	ihracatı	
yüzde	56’lık	sert	düşüşle	48	milyon	
39	bin	dolardan	20	milyon	974	bin	
dolara	inerken,	Ege	Tütün	İhracatçıları	
Birliği’nin	ihracatı	ise	yüzde	48’lik	
azalışla	104	milayon	94	bin	dolardan,	53	
milyon	955	bin	dolara	indi.

EİB	ihracatına	nazar	değdi

Türkiye’nin ihracatı 
Nisan ayında yüzde 

4’lük artışla 11 milyar 
410 milyon dolardan 
11 milyar 856 milyon 

dolara yükselirken, 
Ege ihracatçı 

Birlikleri tarafından 
Nisan ayında kayda 
alınan ihracat yüzde 

11’lik düşüşle 971 
milyon 785 bin 

dolardan 863 milyon 
706 bin dolara indi.

GÖSTERGE
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Hazırgiyim ihracatı zirvede
Ege	Hazırgiyim	ve	Konfeksiyon	

İhracatçıları	Birliği,	2017	yılı	
Nisan	ayında	92	milyon	189	bin	
dolarlık	döviz	getirisi	Ege	İhracatçı	
Birlikleri	bünyesinde	zirvedeki	
yerini	korudu.	EHKİB’nin	2016	yılı	
Nisan	ayı	ihracatı	ise	105	milyon	
8	bin	dolar	olmuştu.	EHKİB’in	
ihracatı	2016	yılı	Nisan	ayına	göre	
ihracatı	yüzde	12	gerilemekten	
kurtulamadı.

Ege	Maden	İhracatçıları	
Birliği	ise;	Nisan	ayında	76	
milyon	718	bin	dolarlık	ihracat	
tutarıyla	zirvenin	ortağı	oldu.	
EMİB,	2016	yılı	Nisan	ayında	
82	milyon	10	bin	dolarlık	dövizi	
ülkemize	kazandırmıştı.	Maden	
ihracatındaki	düşüş	yüzde	6	olarak	
kayıtlara	geçti.

Ege	Demir	ve	Demirdışı	
Metaller	İhracatçıları	Birliği	Mart	
ayındaki	yüzde	50’lik	ihracat	artışı	
sonrasında	Nisan	ayında	yüzde	
20’lik	ihracat	düşüşü	yaşadı	ve	
ihracatı	86	milyon	dolardan	69	
milyon	dolara	geriledi.

Su ürünleri ve hayvansal 
mamuller ihracatı 
yüzde 5 arttı
Nisan	ayında	ihracatını	yüzde	

5	arttıran	Ege	Su	Ürünleri	ve	
Hayvansal	Mamuller	İhracatçıları	
Birliği’nin	Türkiye’ye	kazandırdığı	
döviz	miktarı	ise	66	milyon	372	
bin	dolar	oldu.	İhracatı	yüzde	4’lük	
artış	gösteren	Ege	Kuru	Meyve	ve	
Mamulleri	İhracatçıları	Birliği’nin	
ihracat	rakamı	55	milyon	880	bin	
dolardan,	58	milyon	147	bin	dolara	
yükseldi.

Ege	Tütün	İhracatçıları	
Birliği	53	milyon	955	bin	dolarlık	
ihracata	imza	atarken,	Nisan	
ayında	ihracatta	yatay	bir	seyir	
izleyen	Ege	Yaş	Meyve	Sebze	
İhracatçıları	Birliği	43	milyon	
626	bin	dolar	dövizi	Türkiye’ye	
kazandırdı.

Ege	Mobilya	Kağıt	ve	Orman	
Ürünleri	İhracatçıları	Birliği’nin	
Nisan	ayında	ihracatı	yüzde	

11’lik	düşüşle	48	milyon	168	
bin	dolardan	42	milyon	967	bin	
dolara	gerilerken,	Ege	Tekstil	
ve	Hammaddeleri	İhracatçıları	
Birliği’nin	ihracatı	yüzde	6’lık	
artışla	19	milyon	727	bin	dolardan	

20	milyon	972	bin	dolara	yükseldi.	
Ege	Deri	ve	Deri	Mamulleri	
İhracatçıları	Birliği	ise;	ihracatta	
yüzde	8’lik	düşüş	yaşarken	ihracat	
rakamı	9	milyon	707	bin	dolardan	
8	milyon	974	bin	dolara	geldi.

Türkiye	İhracatçılar	Meclisi	(TİM)	verilerine	göre	Nisan	ayı	
ihracatı	geçen	yılın	aynı	dönemine	göre	yüzde	4	artışla	11	milyar	
866	milyon	dolar	oldu.	Son	12	aylık	dönemde	ise	ihracat	yüzde	4	
artışla	145	milyar	656	milyon	dolara	ulaştı.

Nisan	ayında	ihracatın	sektörel	yapısına	bakıldığında,	genel	
ihracat	artışına	en	güçlü	desteği	çelik,	otomotiv,	madencilik	ve	
mücevher	sektörleri	verdi.	Nisan	ayında	çelik	sektörü	ihracatı	
hammadde	fiyatlarındaki	artışın	da	etkisiyle	326	milyon	dolar	artış	
göstererek	sanayi	sektörleri	arasındaki	oransal	bazda	en	güçlü	
artışı	kaydetti.	Otomotiv	ihracatı	253	milyon	dolar,	madencilik	
sektörü	ihracatı	112	milyon	dolar	ve	mücevher	sektörü	de	100	
milyon	dolar	artış	kaydetti.	Tarım	sektörü	ihracatı	ise	yüzde	1.3	
düşüş	gösterdi.	Diğer	taraftan,	Nisan	ayında	Hazır	Giyim	sektörü	
ihracatının	baz	etkisi	sebebiyle	yüzde	11.1’lik	kayıp	yaşaması,	
ihracat	artışını	sınırlayıcı	etki	yarattı.

En yüksek katkı otomotivden
Yılın	ilk	dört	ayına	bakıldığında,	son	yıllarda	sürekli	olarak	

görüldüğü	üzere	otomotiv	sektörü,	yine	ihracata	en	yüksek	katkıyı	
sunan	sektör	oldu.	Bu	dönemde	yakalanan	4.5	milyar	dolarlık	
ihracat	artışının	1.7	milyar	dolarlık	kısmı	tek	başına	otomotiv	
sektöründen	geldi.	Otomotivin	ardından	en	yüksek	ihracat	artışı	
petrol	ve	hammadde	fiyatlarındaki	artışın	etkisiyle	çelik	ve	kimyevi	
maddeler	ve	mamulleri	sektörlerinde	yaşandı.	Bu	dönemde	
çelik	ihracatı	yüzde	43	artışla	4	milyar	dolara	çıkarken,	kimyevi	
maddeler	ve	mamulleri	sektöründeki	ihracat	ise	yüzde	17	artışla	
5.3	milyar	dolar	seviyesine	yükseldi.	Nisan	ayında	olduğu	gibi	ilk	4	
aylık	dönemde	de	hazır	giyim	sektörümüzün	ihracatı	geriledi.

Nisan’da ihracat
yüzde 4 arttı
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