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Maalesef yapamıyoruz...

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

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.
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EBSOHABER, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın aylık kurumsal 
yayın organıdır. EBSOHABER’de 
yayınlanan yazılar kaynak 
gösterilerek alıntı yapılabilir. 
Yazılar aksi belirtilmedikçe 
EBSO’nun resmi görüşünü 
yansıtmaz. İmzalı yazılarda 
ifade edilen görüşler 
sadece yazarlarına aittir.

Yerel süreli yayın
Baskı Tarihi: 28 Mayıs 2018

46 İzmir’e teknoloji üssü

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
üretimden satışlar kriterine göre 100 
Büyük açıklamasında sürdürülebilir 
büyüme için yatırım ve üretimin 
önemine vurgu yapıldı.

Grafik - Baskı Öncesi
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Türkiye’yi sanayileşme 
büyütmeli

Üniversite-sanayi işbirliklerine
tüm birikimimizle hazırız

Hisarcıklıoğlu: Umutsuzluğa 
prim vermeyeceğiz

Yorgancılar’dan Türk-ABD
ilişkileri için ekonomi reçetesi

İzmir’de güçlü ekonomi mesajı

Sanayi ve tarım işbirliği

Eğitim 4.0 olmadan 
Sanayi 4.0 olmaz

Dönmez: Kentsel dönüşüm
bir bütün olarak ele alınmalı

Bu ödülün anlamı ‘çok’ büyük

Temel ekonomik göstergeler

Sanayinin devleri

EBSO ile İTO’dan 
İzmir için güçbirliği

Yorgancılar’ın 10. Yıl gururu

EBSO, TOBB Genel Kurulu’nda

Gökçüoğlu: Limitlerimizi zorlayıp
girişimcilik ruhumuzu geliştirelimİzmir yatırım için güvenli kent

İzmir’in limanlarından
sanayiye destek

İzmir’e teknoloji üssü ve 
model fabrika geliyor

Esnafın sorunlarının çözümü 
Ahilik kültüründe

Kocaoğlu ziyaretinin
gündemi yatırımlar
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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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Yılın ilk 5 ayını geride bırakmak üzereyiz. Son 
birkaç yıldır, hem siyasi hem ekonomik hem de 
toplumsal açıdan yılın ikinci yarısında zorlayıcı 

günlere tanıklık etmekteyiz.
Bu yılın kalan aylarının da farklı olmayacağını, 

seçimlerin öne alınması ile küresel ekonomide yaşanan-
larla, jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasıyla görebi-
liyoruz.

Reel sektör olarak biz işimize bakmak zorundayız. 
Dün de öyle yaptık, yarın da öyle yapacağız. Ancak, ge-
lişmelerden birinci derecede etkilenen kesim olarak, ne 
siyasette yaşananlara ne de yerel ve küresel ekonomi-
deki gerçekleşmelere yokmuş gibi arkamızı dönemeyiz.

Neden dönemediğimizi, her yıl açıkladığımız 100 
büyük firma anketi analizinde çok net görmekteyiz. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; 36 yıldan bu yana 
yapmakta olduğumuz Üretimden Satışlarına Göre 
Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının 2017 yılı sonuçları, 
oldukça motive edici.

Bir önceki çalışmada, 2016 yılı özelinde özellikle 
satışlar ve ihracat kısmındaki bozulmanın Bölgemiz-
de ülke genelinin aksine biraz daha fazla olduğunu 
üzülerek belirtmiştik. Nedenleri tabi ki firmalarımızın 
tembellik yapması ya da başarısızlığı değildi. Yukarıda 
açıklamaya çalıştığımız başlıklar, bizlerin fabrikaları-
nın içine girerek, bilançolarımızı şekillendirerek vuku 
bulmakta idi.

Peki, 2017 yılında ne oldu da motive olduk?
2017 yılında baz etkisi başta olmak üzere, Hüküme-

tin piyasayı canlandırıcı adımları, ihtiyaç kredisinden ih-
racat kredilerine kadar finansmana ulaşmanın kolaylığı, 
dış politikada kısmen ılımlı ortam, yeni pazar arayışları 
sanayicimizin hareket alanını genişletmiş ve tecrübe ile 
birleşince sonuçlar analizlere yansımıştır.

2016 yılına göre 2017 yılında 100 Büyük Firmamızın 
üretimleri ve cirosunda yüzde 40, ihracatında yüzde 20, 
net karında yüzde 84 artış önemli bir başarıdır. Bununla 
birlikte, zararda da yüzde 56 azalma gerçekleşmiştir.

Karının yarısını finansman giderleri için kullanan 
sanayicimiz, 2017 yılında gördüğü destekle, artan kur 
ve faize rağmen bu oranı üçte birine düşürmeyi başar-
mıştır. Ancak, gerek borçlar, gerekse özkaynak yapısı ile 
hala sağlıksız bir bilançoya sahiptir. 

Bu sonuçlar bize diyor ki; üretime dayalı, istihdamı 
destekleyen her adımın karşılığını, elini taşın altına koy-
mayı görev edinen sanayicimiz misliyle verecek güce 
sahiptir. Üretimin önündeki tüm engellerin kaldırılması 
ve rakiplerimizle eşit şartlarda üretimin sağlanması 
durumunda nasıl bir katkı koyacağımızı gösteren her 
bir firmamızı tebrik ediyor, performanslarının artarak 
devamını ve dünya çapında bir markanın Bölgemizden 
çıkmasını gönülden diliyorum. 

Bundan sonraki hedefimiz, bu yüksek oranlı üretim 
artışını, katma değerli üretime dönüştürmektir. Bu nok-
tada da, Hükümetimizden yılın ikinci yarısında Sanayi 
4.0 ve Dijitalleşme Yol Haritası’nı hayata geçirmesini 
bekliyoruz. Üretimden, eğitime, istihdamdan hizmetlere 
kadar niceliksel başarıdan niteliksel başarıya geçebil-
diğimiz takdirde, ilk 10 ekonomi hedefini konuşabiliriz. 
Çünkü, Türkiye’yi sürdürülebilir büyütecek olan sanayi-
dir.

Milli Egemenlik mücadelemize tarihi bir adım olarak 
geçen, 19 Mayıs 1919’un 99. yıldönümünü, Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutluyorum. İçinde 
bulunduğumuz Ramazan ayının ülkemize ve coğraf-
yamıza özlenen barışı getirmesini, sağlıkla, mutluluk-
la, bereket dolu bir Ramazan Bayramı yaşanmasını 
diliyorum.

TÜRKİYE’Yİ SANAYİLEŞME BÜYÜTMELİ

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

ender.yorgancilar@ebso.org.tr

       @EYorgancilar
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SANAYİNİN DEVLERİ
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2017 

yılında üretimden satışlar kriterine 
göre 100 büyük sanayi kuruluşunu 

açıkladı. 2017 verilerine göre listeye 12 yeni 
firma giriş yaptı. 17 firmanın yükseldiği 
listede, 63 firmanın sıralaması aşağı indi,       
7 firma ise sırasını korudu. 100 Büyük sa-
nayi kuruluşu listesinin ilk 5 sırasını; Tüpraş, 
Petkim, Philsa, İzmir Demir Çelik, Abalıoğ-
lu Yem-Soya teşkil etti. Listede yer alan 
firmalardan 73 tanesi üretimini İzmir’de 
yaparken, 13 firmanın üretimi Ege ağırlıklı, 
14 firma da konsolide olarak kaydedildi. 
100 Büyük listesinde yer alan kuruluşlardan 
83’ü, 14’si zarar, 52 firma da Ar-Ge çalış-
ması yaptığını bildirdi. Üretimden satışlar 
itibariyle 100 büyük firmanın yüzde 78.3’ü 
kimya, gıda ve demir-çelik sektöründe 
yoğunlaştı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı En-
der Yorgancılar, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları İbrahim Gökçüoğlu ve Muhsin 
Dönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan 
Ürün, Aytekin Öztaş, Metin Akdaş ile Ali 
Arda Yüksel’in katılımıyla gerçekleştirdiği 
basın toplantısında, üretimden satışlar 
kriterine göre yapılan anket çalışması 
doğrultusunda elde edilen sonuçlara göre 
100 Büyük firmaya ilişkin verileri açıklarken, 
2017 yılını da ekonomik açıdan değerlen-
dirdi.

7.4’lük büyümenin etkenleri
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yor-

gancılar, 2017 yılındaki 7.4’lük büyümeyi 
etkileyen makroekonomik koşulları sıra-

larken, potansiyelin üzerindeki büyümede 
hem iç hem de dış talebin etkili olduğunu, 
bir başka ifadeyle çift kanatlı bir büyüme 
yaşandığını ifade etti. Ender Yorgancılar, 
inşaat yatırımlarının yüzde 12 büyümesi-
nin sevindirici, imalat sanayinin yüzde 8.8 
büyümesinin olumlu olduğunu vurgularken, 
makine ve teçhizat yatırımlarının binde 7 
büyümesini ise düşündürücü olarak değer-
lendirdi.

Kalıcı ve sürdürülebilir büyümeyi savu-
nan Yorgancılar, 2017 yılındaki büyümenin 
büyük ölçüde genişletici maliye politikaları 
ve kurlardaki artış tarafından şekillendiril-
diğine işaret ederken, şu noktalara dikkat 
çekti:

“Genişletici politikalar sonucu devlet 
bütçesi 47.3 milyar TL ile 2009 yılından 

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU - 2015

www.dbschenkerarkas.com.tr

DB_SCHENKERARKAS_ILAN_BASKI.indd   4 26/01/18   18:07

Ege Bölgesi 
Sanayi 

Odası’nın 
Üretimden 

Satışlar kriterine 
göre yaptığı 

çalışmada 100 
Büyük sanayi 
kuruluşunu 
açıklayan 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Yorgancılar,
“Büyümenin 

kalıcı ve 
sürdürülebilir 

olması için 
sanayinin, 
üretimin 

desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Türkiye’nin 
genel olarak 
niteliksel bir 
sıçramaya 

ihtiyacı var” 
dedi. 

GÜNDEM
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sonraki en yüksek açığını vermiştir. 
2017 yılında ilave 984 bin kişiye 
istihdam sağlanmış, işsizlik yüzde 
10.9 düzeyinde kalmıştır. Bu büyüme, 
yüksek enflasyon ve yüksek cari açık 
yaratmıştır. Enflasyon ve faizlerdeki 
artış girişimcilerin finansman mali-
yetlerine önemli artışlar getirmiştir.  
Merkez Bankası ekonomiyi yönlen-
dirmede geç ve yetersiz kalmıştır. 
2017 yılında imalat sanayi ihracatında 
147 milyar dolar ile rekor kırılırken, 
2013 yılından (196 milyar dolar) son-
raki ikinci büyük (190 milyar dolar) 
ithalat düzeyi gerçekleşmiştir. Sanayi 
sektöründe, 2010 yılından (%10) son-
raki en yüksek işgücü verimlilik artışı 
(%6) yaşanmıştır.”

Ender Yorgancılar, 2017 verileri-
nin olumlu sonuçlanmasında; Kredi 
Garanti Fonu aracılığıyla 221 milyar 
liralık kredi kullanımı, TOBB Nefes 
Kredisi ile 250 milyar liralık kredi 
kullanımı, istihdam seferberliği, ÖTV 
ve KDV indirimi, kur artışlarının 
ihracata olumlu etkisi, Eximbank’ın 
artan ve çeşitlenen destekleri, Rusya 
ile anlaşmazlığın sona ermesi, darbe 
girişimi nedeniyle 2016 yılından 
gelen düşük baz etkisi, reel sektörün 
zorlu koşullara alışmış dinamik yapısı 
ile gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde 
normalleşme ve dünya ticaret hac-
mindeki artışının etkilerini gösterdi.

İmalat sanayinin GSYH içindeki 
payı için yeni seriye göre alınmış 
veriler değerlendirildiğinde, geçmişte 
yüzde 20’nin üzerinde yer alan payın 
yüzde 16’da takılı kaldığını gördükle-
rini dile getiren Yorgancılar, “Al-
manya’da yaklaşık yüzde 23, Güney 
Kore’de yüzde 29.5 olan rakamlar 
göz önüne alındığında verilerimiz 
Türkiye’yi büyük hedeflere götürecek 
düzeylerden uzaktır” diye konuştu.

Cari ve reel değişim
Üretimden satışlar kriterine göre 

100 Büyük anket çalışmasının EBSO 
tarafından 36 yıldır aralıksız gerçek-
leştirildiğini hatırlatan Ender Yorgan-
cılar, temel verilere hem cari hem de 
reel yani enflasyondan arındırılmış 
olarak bakıldığında 2017 yılında fir-

maların gösterdiği performansın, son 
10 yılın en iyisi olduğunun anlaşıldığı-
nı ifade etti. Yorgancılar, “100 büyük 
firmanın toplam satışları (ciro) içinde 
diğer satışların payı yüzde 5’lerden 
yüzde 9’lara yaklaşmıştır. Ancak, 
2017 yılındaki genel iyileşme bu 
veride de ortaya çıkmış, üretimin pa-
yında binde 2’lik bir olumlu yansıma 
gözlenmiştir. Firmaların toplam net 
satışları yani ciroları ve üretimden 
satışları, 2016 yılında sadece yüzde 1 
artarken, 2017 yılında yüzde 40 art-
mıştır. Bu orandaki bir artışta, 2017 
yılında verilen destekler, sağlanan 
kolaylıklar etkili olmuştur. Niceliksel 
bu artış sevindirici olmakla birlik-

te, niteliksel olarak katma değerli 
üretimi artırmanın önemli olduğu bir 
süreçte olduğumuz unutulmamalı-
dır” değerlendirmesini yaptı.

İhracat artışı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, ihracat pazarlarımızda-
ki siyasi ve ekonomik sıkıntılardan 
dolayı yaşanan daralmada tersine 
dönüldüğü ve son 2 yıla göre bir 
düzelme görüldüğünü belirtirken, 
“Firmalarımız 2016 yılında, Türkiye 
genelinde olduğu gibi 100 dolarlık 
üretimin 34 dolarını ihraç ediyordu. 
2017 yılında ise bu oran yüzde 36’ya 
çıkmıştır. Bu küçük ancak önemli 
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gelişmede kur artışlarının etkisi be-
lirleyici olmuştur. Ancak, ithalattaki 
artış bu iyileşmeyi gölgelemektedir. 
Kimya, gıda, kağıt-basım ve de-
mir çelik net ithalatta, tekstil, taşıt, 

maden-toprak- mermer sektör grubu 
net ihracatta öne çıkmaktadır. Orta 
gelir tuzağını aşabilmemiz için net 
ithalatçı sektörlerin ihtiyaç duyduğu 
ürün üretiminde yerlileşmek, katma 
değeri büyütmek zorundayız” dedi.

İstihdamda verimlilik
100 Büyük firmanın istihdamının 

2015 yılında 63 bin 600, 2016 yılında 
63 bin 981, 2017 yılında ise 63 bin 
563 kişi olduğunu hatırlatan Yorgan-
cılar, “100 büyük firmanın istihda-
mındaki yüzde 1’lik azalışı, azalışı, 
makine ve teçhizat yatırımlarında 
kısa sürede ve mevcut konjonktür-
de yüksek oranlı artış olmayacağı 
için, verimlilik artışları ile açıklamak 
yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte, 
Arz-Talep dengesindeki sorunlar 
hala çözüm beklemektedir” şeklinde 
değerlendirdi.

Borçla büyüyorlar
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, firmaların borç/özkaynak 
durumuna ilişkin değerlendirmesin-
de, finansman ihtiyaçlarının yine 
borç alınarak giderildiğini belir-
tirken, 2017 yılında borçluluk 
performansında her ne kadar   
9 puanlık bir azalış olsa da, 
risklerin artarak 
devam ettiğinin 
görüldüğünü söy-
ledi. Yorgancılar, 
2010 öncesinde 
borç/özkaynak 
oranının risk 
sınırının 
altında ol-
duğunu 
hatır-
latır-

ken, “Yaşanan bu gelişmede kur ve 
faiz politikalarının rolü sorgulanmak 
durumundadır” ifadelerini kullandı. 

Karlılık yükseldi ama…
100 Büyük anket çalışmasında, 

satış karlılığında 2011 ile başlayan 
azalma eğiliminin 2014 yılında üretim 
dışı faaliyetlerin etkisi ile yerini artışa 
bıraktığı, 2017 yılında net satışların 
yüzde 40 artması sonucu satış kar-
lılığının da son yılların en yükseğine 
çıkarak yüzde 10.9 oranında gerçek-
leştiği görüldü.

Dönem net karın faaliyet dışı 
gelirler içindeki payının yüzde 43’ler-
den yüzde 28’lere gerilemiş olması-
nın karda, iştigal konusu alanlardan 
elde edilen gelirin etkililiğini ortaya 
koyduğunu vurgulayan Yorgancılar, 
“Sanayicimiz, geçmiş yıllarda faaliyet 
karının yüzde 50’sini aşan oranları fi-
nansman gideri için kullanırken, 2017 
yılında bu oran yüzde 31.7’ye kadar 
gerilemiştir. Bu önemli bir düşüş-
tür. Finansman maliyeti daha etkin 
yönetilmiştir. Ama dünya ortalaması 

yüzde 16’dır. 
Borçluluk, kur 
dalgalan-
maları ve 
faizlerdeki 

artışa 
rağ-

73
üretimi
İzmir’de
yapan

52
Ar-Ge 

çalışması 
olan

83
kâr 

açıklayan

12
listede

yeni 
olan
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men sağlanan kredi destekleri ve 
üretim artışı bu gelişmede etkili 
olmuştur. 100 büyük firmanın dörtte 
biri kadar olan ve ortalama yüzde 75 
oranında yabancı sermayeli firmala-
rın, özellikle finansman yönetiminde 
yerli firmalarımızdan çok daha başa-
rılı olduğu görülmektedir” yorumun-
da bulundu.

Ar-Ge sevindirdi
Ender Yorgancılar, 100 Büyük 

içinde 52 firmanın Ar-Ge yaptığını 
bildirmesinin sevindirici olduğu-
nu dile getirirken, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Yüksek katma değerli 
üretime yönelik devlet desteklerinin 
bu kapsamda artırılması ve çeşitlen-
dirilmesinin neticesini, artan Ar-Ge 
harcamalarında görmekteyiz. 2013 
yılında 100 Büyük firmanın Ar-Ge 
harcamaları 72 milyon lira iken, 2015 
yılında 161 milyon liraya, 2017 yılında 
da 201 milyon liraya yükselmiştir. 
Ar-Ge giderlerinde yüzde 11’lik artış 
gerçekleşirken, taşıt sanayi, kimya 
ve demir-çelik-metal sektörleri öne 
çıkmıştır.”

Son 10 yılın en iyisi
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, genel olarak sonuçların 
100 Büyük firmanın üretim ekonomi-
sindeki performansını artırarak son 
10 yılın en iyisine ulaştığını gösterdi-
ğini belirterek, bu gelişmede olumlu 
konjonktür, kredi ve istihdam destek-
leri ile genişletici maliye politikasının 
belirleyici olduğunu söyledi. Ender 
Yorgancılar, “Finansman yönetiminde 
kısmen iyileşme belirtileri olsa da, 
özkaynak ve borçlanma sorunu, yerli 
firmalarımızın en büyük riski olmaya 
devam etmektedir. İhracat başarı-
sının yanında ithalat artışı, ithalata 
bağımlı üretimi teyit ederken, somut, 
kalıcı, uzun vadeli önlemleri zorunlu 
kılmaktadır.

O nedenle, yerli ve milli seferber-
liği, proje bazlı teşvikler geç kalın-
mış ama önemli adımlardır. Çünkü; 
Apple’nin piyasa değeri, Türkiye’nin 
milli gelirinden büyüktür, 2017 cirosu 
ilk 100 büyük firmanın cirosunun 

11.5 katıdır. Marka değil bir ülke olsa 
ilk 20 ekonominin içindedir” diye 
konuştu.

Yılın ikinci yarısına bakış
2018’in ikinci yarısına ilişkin de-

ğerlendirmelerde de bulunan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancı-
lar, küresel boyutta Ortadoğu’daki 
gelişmeler ve özellikle İran-İsrail-ABD 
arasındaki gerilimin petrol fiyatlarına 
yansıması, Suriye üzerinden Rus-
ya-ABD ilişkilerinin geleceği, ABD’nin 
korumacı ekonomi politikalarına 
karşı AB ve diğer ülkelerin alacağı 
önlemler, ABD’deki faiz ve likidite 
politikası, Euro/Dolar paritesi, kırıl-
gan ülkelerdeki gelişmelerin küresel 
sermaye hareketlerine yansımala-
rını gündeme getirdi. Yorgancılar, 
“Küresel konjonktür gelişmekte olan 
ülkeler aleyhine gelişiyor” dedi.

Ender Yorgancılar, Türkiye açısın-
dan bakıldığında, yılın kalan bölü-
münde seçim sonuçları ve hayata 
geçirilecek reformlar ve ekonomi 
politikaları, faizler, küresel speküla-
tif sermaye hareketlerinin yönü ve 
bu süreçte Türkiye’ye yönelik risk 
algısındaki gelişmeler, döviz kurları, 

petrol fiyatları ile cari açıktaki geliş-
meler, uluslararası ilişkilerin belirleyi-
ciliğine işaret ederken, “Yapacak çok 
şey, alınacak çok mesafe var” diye 
konuştu.

Ne yapmalı?
Türkiye’de genel olarak nitelik-

sel bir sıçramaya ihtiyaç olduğuna 
dikkat çeken EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, şu görüşleri 
ifade etti:

“Adalet, eğitim, denetim, bürok-
rasi-liyakat reformu gerekiyor. Ayrıca 
bunlarla eşanlı ekonomi reformuna 
ihtiyaç var. Dolayısıyla ekonomi bo-
yutunda, kısa vadede makroekono-
mik istikrarın sağlanması, reformlara 
odaklanılması, orta vadede katma 
değerli üretim ve dijitalleşme yol 
haritası belirlenmesi, uzun vadede 
eğitim sisteminin Sanayi 4.0 sürecine 
göre kurgulanması önem taşıyor. 
Sanayiciler olarak, ülkemize olan 
inancımız da, üretim kararlığımız da 
yeterince güçlüdür. Dünya gerçekleri 
ile örtüşen sanayi stratejisi, toplum-
sal huzurun ve birlikteliğin yeniden 
sağlanması ile Türk ekonomisi gerçek 
gücünü gösterecektir.”

Merkez Bankası aldığı
kararlarda geç kaldı

Maliye politikaları ve kurlardaki artışın da büyümeye destek 
olduğunu söyleyen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, devlet 
bütçesinin de bu genişletici politikalar sonucunda 47 milyar dolar ile 
2009’dan sonraki en büyük açığını verdiğini ifade etti. Bu büyümenin 
yüksek enflasyon ve yüksek cari açık yarattığını aktaran Yorgancılar, 
“Burada en önemli konu Merkez Bankası aldığı kararlarda çok geç 
kaldı. Ekonomiyi yönlendirmede de geç kaldı. Faiz artırımı hamlesinde 
geç kalındı. En son dolarda ile kur sabitlemesine gittiler. Bu hareketle 
dolar 4.70’e düştü. Kısa süre içerisinde dolar 4.75’e çıktı. Dolayısıyla 
bunun dolar üzerinde bir etkisi olmadığını gördük. Türkiye’de yaklaşık 
220 milyar dolar civarında özel sektörün ihracat geliri olmayan döviz 
borcu var.  Özel sektörün asıl borcu bu rakamlar değil, buna 140 milyar 
dolar koymanız lazım. Ama onu ihracatla karşıladığımız zaman bir kur 
riski olmuyor. Asıl risk bu 220 milyar dolar. Doların kur hareketliliği ile 
özel sektörün bilançolarına şu an 44 milyar dolar yansıdı. Onun için 
doların artışı sanayicileri direk olarak etkiliyor. İthalat yaparken de kur 
arttığı için oradan da zarar eder hale geliyor” ifadesini kullandı.

GÜNDEM
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2017 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

TÜPRAŞ  İZMİR RAF. MÜD. (KONS.)
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.  
PHILSA SAN. VE TİC. A.Ş. TORBALI ŞB.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.  
ABALIOĞLU YEM-SOYA VE TEKS. SAN. A.Ş. (KONS.)
BMC OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. İZMİR PINARBAŞI ŞB. 
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.  
X
ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.  
İMBAT MADENCİLİK ENERJİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
KOCAER HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ALİAĞA ŞB.
CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş.
NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
RAVAGO PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş. ALİAĞA ŞB. (KONS.)
ABALIOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.  
ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ALİAĞA FAB. ŞB.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SAN. A.Ş.
KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SAN. A.Ş.
HUGO BOSS TEKSTİL SANAYİ LTD. ŞTİ.
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.
X
X
KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.  ALİAĞA ŞB.
KANSAI ALTAN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.  
X
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. (KONS.)
TYH ULUSLARARASI TEKSTİL PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.  
T.T.L.TÜTÜN SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. 
UÇAK KARDEŞLER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
HİDROMEK SAN. VE TİC. A.Ş. ESBAŞ (KONS.)
DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. (KONS.)
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
SUN CHEMICAL SAN. VE TİC. A.Ş
SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ALİAĞA FAB. ŞB.
İZBETON TİC. VE SAN. A.Ş.
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.  
AGROMEY GIDA VE YEM SAN. VE TİC. A.Ş.  
EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
BAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.  
FELDA IFFCO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.  
BATIBETON SAN. A.Ş.
X
VE-GE HASSAS KAĞIT VE YAPIŞTIRICI BANT SAN. VE TİC. A.Ş.  
E.R. YEM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
SUNEL TİCARET TÜRK A.Ş. 
NEMAK İZMİR DÖKÜM SAN. A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN. A.Ş. 
ÇİMENTAŞ T.A.Ş. (KONS.)

17.212.445
6.473.546
2.935.246
2.526.647
1.887.077
1.622.234
1.380.441

XX
1.043.106
974.230
934.515

XX
795.181
766.020

XX
714.972

XX
681.360
664.847
652.351

XX
XX

616.612
XX

568.624
546.706
525.149
479.357
474.221
468.913
462.817
450.772
448.654
432.800
432.294
401.035
381.177
376.710
375.685
375.559

XX
350.202
334.835
327.682
297.884

XX
288.868

XX
271.528

XX

44.665.139
6.473.546
2.935.246
2.526.647
2.316.307
1.622.234
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1.043.106
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934.515
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XX
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-
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2017 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

ROTEKS TEKSTİL İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş. (KONS.)
ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
OPET FUCHS MADENİ YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. 
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. ŞTİ. ESBAŞ (KONS.)
ALKİM KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.  
EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. (KONS.)
EKOTEN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.  
SPOT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KONS.)
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.  
X
X
VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
BAĞ YAĞLARI SAN. VE TİC. T.A.Ş.
AGROBEST TARIM İL. TOH. İM. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
ÖZGÖRKEY GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
EURO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
DB TARIMSAL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
ÇİMBETON SAN. VE TİC. A.Ş.
EGEPLAST EGE PLASTİK TİC. VE SAN. A.Ş. 
X
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.  
TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
ATİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
K.F.C. GIDA TEKSTİL SANAYİ İTH. İHR. YATIRIM A.Ş. 
EGE FREN SAN. VE TİC. A.Ş.  
ZÜMRÜT PAZ. İTH. VE İHR. TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜRSÜT GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.* 
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş. 
HEPER METAL DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş. 
BAREKS PLASTİK FİLM EKSTRÜZYON SAN. TİC. A.Ş. 
X
VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜR. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. 
KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 
TUKAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (KONS.)
ETAPAK BASKI-AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.  
ATEŞ ÇELİK İNŞAAT TAAH. PROJE MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.  
MARBİL YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.  
S.S. TARİŞ ÜZÜM TSK BİRLİĞİ 
KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.
FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SAN. VE TİC. A.Ş. 
X
LARTH HAVLU RADYATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
AKIN HADDECİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ALİAĞA ŞB.
KRONE TİCARİ ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.  
GİMAS GİRGİN MAK. İM. MONTAJ VE MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş. 
SAFE SPICE GIDA STERİLİZASYON SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
ELTAŞ TRANSFORMATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.  
FOKKER ELMO HAVACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KUTLUSAN KAFES EKİP. VE HAY. SAN. VE TİC. A.Ş.  
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İzmir’de güçlü ekonomi mesajı
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir’in güçlü üretim yapısı ve 

ihracatıyla ekonomiye büyük katkı 
yaptığını vurguladı. Kentin sektörel 
çeşitliliğine de dikkat çeken Yorgancılar, 
“İzmir için en iyisini yapmaya gayret 
ediyoruz” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Meclis 
Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, seçimlerin ardından 
İzmir’deki ilk resmi ziyaretini Vali Erol 
Ayyıldız’a yaptı.

İzmir cari açık vermiyor
Ağırlıklı olarak İzmir’in ekonomik 

yapısı ile EBSO’nun sanayiciye verdiği 
hizmetlerle yatırımların artmasına yönelik 
çabalarının gündeme geldiği ziyarette, 
kentin sektörel açıdan çeşitlilik arz eden 
bir yapıya sahip olduğunu anlatan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
tekstil, gıda, kimya ve petrokimya, 
otomotiv ve yan sanayi, makine, elektrik-
elektronik, inşaat, yenilenebilir enerji ile 
turizmin ön plana çıktığını belirtti. Ender 
Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin batıya açılan yüzü 
İzmir, dış ticarette cari açık vermeyen il. 
Otomotiv yan sanayi, kimya ve makine 

gibi sektörlerdeki ihracatlarımız Bursa, 
İstanbul ve Ankara’nın rakamlarına 
yansıyor. Turizm de kentimiz için önemli 
bir sektör. Biz ülkemizin her köşesinin 
aynı ölçüde kalkınıp gelişmesini 
savunuyoruz.”

Vali Ayyıldız’a, İzmir’de göreve 
başladığı günden bu yana konulara 
hassasiyetle yaklaşımını takdirle 
karşıladıklarını aktaran EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, “Bizim 
de kırmızı çizgilerimiz var: Tek vatan, 
tek millet, tek bayrak, tek devlet” diye 
konuştu.

EBSO Meclis Başkan Vekili Hakkı 
Attaroğlu da, Odanın yapısı ve görevleri 
hakkında Vali Ayyıldız’ı bilgilendirirken, 
dünya ile rekabet eden 5 bine yakın 
sanayicinin 64 değişik meslek komitesi 
çatısı altında gruplandığını, kararların 
alındığı ve onaylandığı Meclisin de 132 
sanayiciden oluştuğunu anlattı. Attaroğlu, 
“Bütün çalışmalarımız İzmir’in ekonomide 
hak ettiği noktaya ulaşması, bölgemiz ve 
ülkemizin güçlenmesi içindir” dedi.

Türkiye için çalışıyoruz
İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, EBSO 

yönetiminin gerek İzmir ekonomisinin 
güçlenmesine ilişkin çabalarını takdirle 
karşıladığını ifade etti.

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar ve 

Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Oda 
seçimlerinin 

ardından İzmir 
Valisi Ayyıldız’ı 

makamında 
ziyaret etti. 

İzmir’in sektörel 
çeşitliliğine 

dikkat çeken 
Yorgancılar, 
güçlü üretim 

yapısının 
ekonomiye 
büyük katkı 

yaptığını 
vurguladı.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, 2018 yılı tamam-
landığında gerçekleştirdikleri 

yatırım tutarının 16 milyar lirayı 
bulacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ender Yorgancılar, Meclis Baş-
kanı Salih Esen ile Yönetim Kurulu 
Üyelerini makamında ağırladı, kent 
gündemine ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu.

Akıl akıldan üstündür
İzmir’in son 14 yılda yakaladığı 

ivmeyi, odaların iş birliğiyle daha 
da yükseğe taşıyacaklarına inandı-
ğını söyleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocaoğlu, “İzmir olarak 80 
vilayetin arasından geleceğe daha 
güvenle bakıyoruz. 14 sene evvel 
başlattığımız yatırım hamlesiyle 
kentimiz artık bambaşka bir ko-
numda. 14 yılda gerçekleştirdiğimiz 
yatırım miktarı, merkezi hükümetin 
yaptığı yatırımlardan daha fazla. 
2018 yılı tamamlandığında ise yatı-
rım tutarımız 16 milyar lira olacak. 
Bu rakamın içerisinde alt yapıdan 
ulaşıma, kentsel dönüşümden fuara 
kadar sadece yatırım var” dedi.

İş dünyasının yoğun katılımda 
bulunduğu İzmir Ekonomik Kalkın-
ma Koordinasyon Kurulu çalışma-
larına da değinen Aziz Kocoğlu, bu 
modelin Türkiye’de başka bir örneği 
olmadığına dikkat çekerek, “Bizde 
hiçbir zaman ‘ben yaptım, oldu’ 
mantığı geçerli değildir. Akıl akıldan 
her zaman üstündür” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar da, İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kocaoğlu’na 
teşekkür ederek, “14 yıl boyunca her 
zaman biz sanayicilerin yanında ol-
dunuz. İzmir’e ilişkin projelerde aynı 

bakışa sahibiz” dedi.  Yorgancılar 
ayrıca, EBSO Yönetim Kurulu Üye-
lerini de Kocaoğlu ile tanıştırarak 
özellikle organize sanayi bölgeleri-

nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 
ilgilendiren konularının ilk ağızdan 
aktarılmasını sağladı, çözüm sözü 
aldı.

Kocaoğlu ziyaretinin
gündemi yatırımlar
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İzmir yatırım için güvenli kent

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Meclis Başkanı Salih Esen ile Yönetim 

Kurulu Üyelerinin İzmir Emniyet Müdürü 
Hüseyin Aşkın’ı ziyaretinde yatırımcıların 
güvenli ülkeleri ve kentleri tercih ettiği 
vurgulanırken, İzmir’deki huzur ve güven 
ortamına dikkat çekildi.

Seçim süreçlerini tamamlayan Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Meclis Başkanı 
Salih Esen ile Yönetim Kurulu Üyeleri, ku-
rumsal işbirliği kapsamında İzmir Emniyet 
Müdürü Hüseyin Aşkın’ı makamında ziya-
ret etti. Emniyet teşkilatı olarak Türkiye'de 
olduğu gibi İzmir'de de güvenlik alanında 
çok başarılı çalışmalara imza attıklarını 
vurgulayan İzmir Emniyet Müdürü Aşkın,  
hırsızlık, trafik kazası, alkol ve uyuşturucu 
olaylarını yok denecek kadar azalttıklarını, 
terör örgütlerine karşı etkili operasyon-
larla elebaşılarını yakaladıklarını bildirdi. 
İzmir'de 155 polis imdat hattına gelen 
ihbarların doğruluk oranının Türkiye’de 
birinci olduğunu belirten Hüseyin Aşkın,  
katkılarından dolayı İzmirlilere de teşekkür 
etti. Aşkın, turistik yörelerde de asayişin 
tam olduğunu, kayıtların tutulmaya baş-
landığı 1951 yılından bu yana kente gelen 
yabancılara karşı hiçbir terör eyleminin 
gerçekleşmediğini de ifade etti. 

Türkiye'de güvenlik ve istikrar ortamı 
oldukça yatırımların da katlanarak sürece-
ğini belirten Aşkın şunları söyledi: 

“Güvenliği olmayan, her gün bomba-
ların patladığı bir ülkede kimse yatırımını 
tehlikeye atmak istemez. Çünkü güven-
liğin olmadığı yerde ne insanlar yaşar 
ne yatırım yapılır ne de ticaret gelişir. 
Emniyet teşkilatı olarak güvenlik ve eko-
nomi arasındaki sıkı ilişkinin farkındayız. 
Şehrimiz daha güvenli oldukça ve istikrar 
devam ettikçe refah seviyesi de artacak-
tır.”

Emniyet teşkilatına teşekkür
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar da, Aşkın’ın şahsında İzmir 
Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, 
“Bizler huzur ve güven içinde yaşıyor ve 
çalışıyorsak, yatırım ve ticaretimiz gelişi-
yorsa, suçlular, teröristler yakalanıyorsa, 
bu emniyet teşkilatımızın başarısıdır. Em-
niyet teşkilatımıza geçmişte olduğu gibi 
katkılarımız da sürecek” dedi.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ise, 
sanayicilerin her istihdamda İzmir’in 
yaşanabilir kent olmasına katkı sağladığını 
vurgularken, “İzmir hem güzel hem de 
güvenli bir kent. Emniyet teşkilatımızın 
özverili çalışmaları bizler tarafından da 
biliniyor, hissediliyor” diye konuştu.

KENT

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar. 
Meclis 

Başkanı Esen 
ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri, 
İzmir Emniyet 

Müdürü Aşkın’a 
yaptıkları 
ziyarette 

kentteki huzur 
ve güven 
ortamının 

yatırım, üretim 
ve ticaret 
üzerindeki 

olumlu etkilerini 
gördüklerini 

söyledi. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası 

ziyaretinde, İzmir için güçbirliği 
mesajı verdi.

İzmir’deki Oda ve Borsaların 
seçim süreçlerinin tamamlanmasının 
ardından, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Meclis Başkan 
Yardımcısı Hakkı Attaroğlu ve 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte 
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret 
ederek yeni dönem için hayırlı olsun 
dileklerini iletti. EBSO ile İTO’nun 
İzmir, Ege ve Türkiye için aynı hedef 
doğrultusunda hareket ettiğini 
belirten Yorgancılar, “İzmir için neler 
yapabilirsek en iyisini yapmak için 
gayret sarf edeceğiz. Önümüzdeki 
süreçte işbirliği, güç birliği ve 
gönül birliği ile kente katkı koymayı 
sürdüreceğiz. Yeni dönem hepimize 
hayırlı olsun” dedi.

Değişimin öncüsü olacağız
İzmir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mahmut Özgener 
de, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
yönetiminin ziyaretinden büyük 
mutluluk duyduğunu belirtirken, 
“Siyaset üstü tutumla ve uzlaşmacı 
yönetim anlayışıyla İzmir’de 
değişimin öncüsü olacakları” 
mesajını verdi.

Ticaret ve sanayinin birbirinin 
ayrılmaz parçaları olduğuna işaret 
eden Özgener, ekonominin bel 

kemiğini KOBİ’lerin oluşturduğunu 
belirterek, “KOBİ’lerimizin 
niteliklerinin teknolojik yatırımlarla 
artırılarak dış ticaret eğitimleri 
ve fuar destekleriyle ihracata 
yönelmelerini sağlayacak adımlar 
atacağız. 

Bu konuda en büyük 
partnerimiz, elbette Sayın 
Yorgancılar liderliğindeki EBSO 
olacak” diye konuştu.

EBSO ile İTO'dan 
İzmir için güçbirliği

İzmir için kurumsal işbirliği
Ege Bölgesi Sanayi Odası, Oda seçimlerinden bu yana geçen süre-

de ilk olarak kurumsal ilişkilerin güçlendirilerek İzmir için yeni projeler 
geliştirilmesine ağırlık verdi. İzmir’in öncelikle ekonomide hak ettiği 
noktaya erişebilmesi amacıyla yatırımların artırılmasının yanı sıra, 
Sanayi 4.0 ile gelen üretim dönüşümünün gerçekleştirilebilmesi için 
model fabrika ve dijitalleşmeyi gündemin değişmez maddeleri yaptı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Meclis Başkanı 
Salih Esen, gerek kurumsal ziyaretler gerekse katıldıkları organizas-
yonlarda Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ancak nitelikli çalışanlarla 
katma değerli üretim ve ihracatla ulaşabileceğini belirtirken, İzmir’in 
avantajlarının geleceğin teknolojilerine uygun yatırımlarla perçinlene-
ceğini ifade etti.

KENT
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Sanayi ve tarım işbirliği
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir Ticaret Borsası ile kurumsal 

işbirlikleri sayesinde tarım ve sanayi 
alanında başarılı işlere imza atılacağını 
söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Meclis Başkan Yardımcısı 
Hakkı Attaroğlu ile Yönetim Kurulu Üye-
leri, seçim süreçlerinin tamamlanmasının 
ardından İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’ye hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundu. Seçimler sonrası 
oluşan tablodan duydukları memnuniyeti 
ifade eden Yorgancılar, “İzmir Ticaret 
Borsası’na yeni dönem için hayırlı olsun 
diyorum. Yeni dönemde Ticaret Borsası, 
Ticaret Odası ve çevre Oda/Borsalarımız 
ile birlikte ortak projeler üretmeye hazırız 
ve İzmir ekonomisinin canlandırılması ko-
nusunda üzerimize düşeni yapmak istiyo-
ruz. Kurumlarımız arası yapılacak işbirliği 
ile tarım ve sanayi alanında başarılı işlere 
imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli de, bu dönemde 
teknoloji, proje tasarımı ve insan odaklı 
bir çalışma sergileyeceklerini bildirdi. Kes-

telli, “Tarım ve hayvancılıkta üretimden 
ticarete kadar her aşamada katma değeri 
yükseltecek model ve proje tasarımı, 
üretimden ticarete teknoloji kullanımının 
yaygınlaştırılması ve gençlerin tarım ve 
hayvancılık sektörünün içinde tutulmaları, 
bu dönemde faaliyetlerimizin ana ekseni 
olacak” dedi.

Kurumlar arası işbirliğine de vurgu 
yapan Kestelli, tarım ve sanayinin geç-
mişte birbirine alternatif olarak anılsa da 
bugün ikiz kardeşler kadar iç içe geçmiş 
bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Kes-
telli, kurumlar arası işbirliğine de vurgu 
yaparken şunları söyledi:

“Teknolojik değişimle birlikte topra-
ğa bağımlılığı azalan tarla ve bahçeler 
giderek fabrikalara dönüşüyor. Pek çok 
tarımsal ürün, giderek artan oranda sana-
yinin kullanım alanına giriyor. Ya da bizim 
Borsa’da ticaretini yaptığımız ürünlerin 
fiyat dalgalanmaları, bazı fabrikaların şal-
ter indirmesine neden olabiliyor. Böyle bir 
iklimde iş yaparken sırf tarım ya da sırf 
sanayi gözlüğüyle bakmak, çoğu zaman 
yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle yakın ge-
lecekte Borsamız ve EBSO kadroları daha 
yakın çalışma içinde olacaktır.”

KENT
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İzmir’in limanlarından
sanayiye destek

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir’in limanlar 

kenti olmasının Ege’de sanayiye 
ve üretim gücüne büyük destek 
sağladığını ifade etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şubesi Meclis Başkanı Nuri 
Durak, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Öztürk, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Mihri 
Çelik ve Kenan Yalavaç, 
Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Argun Gündüç 
ve Şube Müdürü Halil 
Hatipoğlu, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri'ne 
Oda seçimlerinin 
tamamlanmasının 
ardından hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “İzmir'in 
limanlar kenti olması, 
Ege Bölgesi’nde 
sanayinin üretim gücüne 

büyük destek sağlıyor” dedi. 
Yorgancılar, yeni dönemde de birlik 
ve beraberlik içinde çalışmaların 
sürdürüleceğini vurguladı. Denizcilik 
sektöründe yaşanan gelişmelerin 
ele alındığı ziyaret kapsamında 
ayrıca, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, DTO 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na 
başarılar diledi.

İMEAK DTO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Öztürk de bölgenin sanayi ve 
ticaret potansiyelinin gelişmesinin 
denizcilik faaliyetlerine olumlu 
yansıdığını söyledi. Ziyaret sonunda 
Öztürk, Yorgancılar'a denizcilik 
şildi ve İMEAK DTO İzmir Şubesi 
tarafından bastırılan "Akdeniz'de Ay 
Yıldızlı Gemiler" kitabını takdim etti. 
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Esnafın sorunlarının çözümü 
Ahilik kültüründe

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, kent ekonomisinin 
bel kemiği esnaf teşkilatının 
sorunlarının çözümünün Ahilik 
kültüründe olduğunu söyledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (İESOB) Başkanı 
Zekeriya Mutlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleriyle birlikte EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret ederek 
görevinde başarı dileklerini 
iletti. İzmir’de esnaf teşkilatı 
olarak yaptıkları faaliyetlerde, 
sorunlarının çözümünde her 
zaman EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın dostluğunu, 
kardeşliğini ve desteğini 
gördüklerini ifade eden Mutlu, 
“EBSO Başkanlığına yeniden 
seçilmeniz dolayısıyla tebriklerimizi 
iletmek ve bundan sonra da 
birlikte çalışmaktan memnuniyet 
duyacağımızı belirtmek üzere 
buradayız” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar da, İzmir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği’nin seçimlerini yakından 
takip ettiklerini ifade ederek, 

Birlik başkanlığına yeniden 
seçilen Mutlu ve ekibine hayırlı 
olsun dileğinde bulundu. İzmir’i 
ilgilendiren konularda İESOB ile 
işbirliği yapmaktan memnuniyet 
duyacağını belirten Ender 
Yorgancılar, “Özellikle sizin 
döneminizde Ahilik hem ses 

getirdi hem de Ahilik Haftası 
kutlamalarından dolayı kentte 
güzel sonuçlar ortaya çıktı. Aynı 
düşüncenin ve sürecin bundan 
sonra da devam etmesini dilerim. 
Geçmişten bu güne esnaf 
teşkilatımızın sorunlarının çözümü 
Ahilik kültüründedir” diye konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, işsizlik sorununun çözüme kavuştu-
rulması için bütün kurumların birlikte hareket etmesi 
gerektiğini savundu.

İzmir Vali Yardımcısı Fatih Damatlar ile İzmir Çalış-
ma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdür Yardımcısı Zafer Şe-
ner, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
makamında ziyaret ederek yeni dönem için hayırlı olsun 
dileğinde bulundu.

Gündemin ağırlığını istihdama ilişkin konuların oluş-
turduğu ziyarette, İzmir’deki işsizlik oranının Türkiye 
ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, “İşsizlik oranını 
azaltmak için tüm kurumların beraber hareket etmesi 
gerekiyor. Bizler EBSO olarak her zaman sanayicilerin 
nitelikli elemana duyduğu ihtiyacı, mesleki ve teknik 
okulların eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini 
gündeme getiriyoruz. İşsizliğin yanında mesleksizlik 
konusunu da çözüme kavuşturmak için çaba gösteri-
yoruz. Çünkü ekonomideki hedeflerimize ulaşabilmek 
için sanayi yatırımları ile birlikte nitelikli elemana da 

ihtiyacımız var” dedi.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’ndan kendisinin 

sorumlu olduğunu belirten Vali Yardımcısı Damatlar, 
mesleki ve teknik okullarda açılacak ve kapanacak 
bölümlerle ilgili EBSO görüşü olmadan Kuruldan onay 
çıkmayacağını söyledi.

İŞKUR Müdür Yardımcısı Şener de yeni istihdam 
teşviklerinin önemini vurgularken, sanayicilerin ihtiyaç 
duyduğu her meslek dalında eğitim programı açmaya 
hazır olduklarını ifade etti.

Yatırımcıya destek sözü
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, üye odaklı çalışmalarla 
sanayicilerin konularını çözüme 
kavuşturmak için işbirliğine açık ve 
hazır olduklarını söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Meclis Başkanı 
Salih Esen ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İzmir Vergi Dairesi Başkanı 
Rıfat Engin’i makamında ziyaret 
etti. Seçimleri geride bırakarak 
önümüzdeki görev sürecine 
başladıklarını ifade eden EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“Üye odaklı çalışıyoruz. Sıkıntıları 
çözmek için işbirliğine açık ve 
hazırız. Ekonomimizin gelişmesi, 
ülkemizin kalkınması için vergi 
başta olmak üzere üzerimize düşen 
görevleri yerine getiriyoruz” dedi.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat 
Engin de, “yatırımcının yanındayız” 
mesajı verdi. Türkiye ekonomisi 
büyürse refahın artacağına işaret 
eden Engin, “Ülkemiz maalesef kötü 
bir süreç geçirdi ancak sıkıntıları 
birlikte aşacağız. Moralimizi 
bozmadan yolumuza devam 

ediyoruz. Yatırımcıyı karşı taraf 
olarak görmüyoruz. Yatırımcının 
önündeki engelleri kaldırmak ve 
çözüm için elimizden gelen gayreti 
gösteririz. Yetkimizi aşan konular 
için de ilgili makamlara birlikte 
ulaşırız. Bu ülke hepimizin” diye 
konuştu.

Yorgancılar: İşsizliğin çözümü 
için birlikte çalışılmalı
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Büyük hedefler için ortak çalışma

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender Yorgan-
cılar, İzmir’deki Oda ve Borsalar 
olarak ekonomide kenti daha üst 
noktalara taşıyacak projeleri ürete-
bilme stratejilerini birlikte oluştur-
duklarını söyledi.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı 
(EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İzmir 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Böl-
gesi Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar ve Yönetim Kurulu Üyeleri-
ne başarı dileklerini iletti.

İzmir’de Oda ve Borsa seçim-
lerinin tamamlanmasının ardından 
yeni bir çalışma dönemine girildiğini 
belirten EBSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yorgancılar, “Odalar arasında 
sinerjiyi doğuracak proje üretebilme 
stratejilerini birlikte oluşturuyoruz” 
dedi.

Ender Yorgancılar, EBSO’nun, 
İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret 
Borsası ile birlikte Sanayi 4.0 uy-
gulamalarının örnek olacağı Tarım 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması konusundaki çalışmalarını 
örnek gösterdi.

İzmir-İstanbul Otoyolu, İz-

mir-Ankara Yüksek Hızlı Tren ve 
Çandarlı Limanı projelerini de 
gündeme getiren Yorgancılar, 
“Yapımı devam eden projelerle 
ilgili olarak İzmir’in katma değerini 
öne çıkaracak çalışmalara başladık. 
İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Manisa, 
Balıkesir ve Bursa’ya, İzmir-Ankara 
YHT’nin de Uşak ve Afyon’a sağla-
yacağı katkıları ortaya çıkarıyoruz. 
Çandarlı Limanı tamamlandığında 
dünyanın en büyük 10 limanından 
biri olacak. Ortak akılla doğruyu 
bulacağız, projemizi hazırlayıp ilgili 
Bakanlıklar ve kurumlardan destek 
isteyeceğiz” diye konuştu.

EBSO’nun kalitesi KOBİ’lere örnek
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın Ege 

Bölgesi Mükemmellik Ödülü ve Tür-
kiye Kalite Ödülü süreçleri, küçük ve 
orta ölçekli işletmelere örnek olacak.

Türkiye Kalite Derneği (Kal-
Der) İzmir Şubesi Başkanı Muhsin 
Çömden ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
ziyaret ederek yeni dönemde başarı 
dileklerini iletti. KalDer’in verdiği 
eğitimleri yaygınlaştırarak KOBİ’leri 
mükemmellik modeli ile tanıştırmak 
istediklerini belirten Muhsin Çöm-
den, “KOBİ’lerimizi mükemmellikte 
hedef ve uygulamalarla bir üst lige 
çıkarmak istiyoruz. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın kalite süreçleri 

KOBİ’lerimize örnek olsun” dedi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Yorgancılar da, 
kaliteyi iş ve yaşamın her alanında 
etkin kılmak için KalDer ile ortak 
projeler yaptıklarını hatırlattı. Ekip 
çalışması anlayışı içinde KalDer’in 
faaliyetlerine her türlü desteği ver-

meye hazır olduklarını vurgulayan 
Yorgancılar, “Belirlenecek kriterler 
çerçevesinde birbirini takip eden 
toplantılarla birikimlerimizi paylaşa-
lım. Üyelerimizin başarılarına anlamlı 
katkılarda bulunalım. Daha büyük 
hedeflere birlikte ulaşalım” diye 
konuştu.
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Üniversite-sanayi işbirliklerine
tüm birikimimizle hazırız

Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Budak, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) 

Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Bölgenin ve ülkenin öncü 
yüksek öğretim kurumlarından 
olan Ege Üniversitesi’nin üretim 
sektörleriyle işbirliklerine büyük 
önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. 
Budak, yeni dönemde bu hedefe 
dönük önemli adımlar atacaklarının 
altını çizdi. 

Bölgesindeki sanayi kuruluşlarını 
çatısı altında toplayan Ege Bölgesi 
Sanayi Odası yönetimini ziyaret 
eden Prof. Dr. Necdet Budak, 
Ege Üniversitesi’nin bölgenin 
önceliklerini bilen, ürettiği bilgiyi 
üretim sektörlerinin kullanımına 
sunmaya hazır güçlü bir akademik 
yapıya sahip olduğunu hatırlattı. 
Prof. Dr. Budak “Üniversitede 
oluşan bilimsel birikimi topluma 
aktarmak yeni dönemde en önemli 
hedeflerimiz arasında. Bu aktarımda 
önceliklerimiz arasında sanayiciler 

ve KOBİ’ler var. Ülkemizin ekonomik 
açıdan refaha ulaşmasının 
yollarından biri olan üniversite-
sanayi işbirlikleri için üniversite 
olarak bütün birikimimizle hazırız. 
Bu amaçla karşılıklı görüşmelerimizi 
sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’ye örnek
Türkiye’nin ekonomide 

sıçrama yapabilmesi için katma 
değeri yüksek üretim ve ihracatın 
gerçekleştirilmesinin ancak 
üniversite ve sanayi işbirliğiyle 
mümkün olabileceğine vurgu 
yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar da, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası ile 
Ege Üniversitesi’nin 1986 yılında 
ÜSİGEM ile başlayan ve bugün 
ÜSKK ile devam eden işbirliğinin 
Türkiye’ye örnek oluşturduğunu 
ifade etti. Yorgancılar, “Ege 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Budak’ın üniversite-sanayi 
işbirlikleri konusunda gösterdiği bu 

olumlu yaklaşımı çok önemsiyoruz. 
Bir sanayici olarak Ege Üniversitesi 
Rektörü’nün bizimle aynı yönde 
düşündüğünü görmekten mutlu 
oldum. EBSO yönetimi olarak, Ege 
Üniversitesi ile işbirlikleri konusunda 
yoğun bir çalışma dönemine 
gireceğiz. Yaptıkları bilimsel 
çalışmaların ürüne dönüşebileceğini 
düşünen akademisyenlerle 
sanayicileri buluşturmayı ve 
hızlı bir şekilde sonuçlar almayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın bölge 
üniversiteleriyle oluşturduğu 
Üniversite ve Sanayi Koordinasyon 
Kurulu, üniversite öğrencilerinin iş 
yaşamına hazırlanmaları amacıyla 
Ege Üniversitesi ile birlikte 
yürütülen Teknoloji Transfer 
Ofisi, EBIC-Ege projelerindeki 
işbirliklerinin yanı sıra, Sanayi 
4.0 kapsamındaki Eğitim 4.0 ile 
Akıllı Bakım konularındaki ortak 
çalışmaları da gündeme getirdi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, gençlerin 

girişimciliğinin ve yeni iş alanlarına 
yönelmesinin hem Sanayi 4.0, hem 
de gelecek için önemli olduğunu 
vurguladı.

Türkiye Genç İşadamları Derneği 
(TÜGİAD) Ege Şubesi Başkanı Can 
Yavaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
makamında ziyaret ederek yeni 
dönem için hayırlı olsun dileklerini 
iletti.

Gençlerin ziyaretinden büyük 
memnuniyet duyduğunu belirten 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, gençlerin artık 
eğitimlerini tamamladıktan sonra 
girişimciliğe yöneldiğini belirtirken, 
“Gençlerin girişimciliği, hele yazılım 
gibi alanlarda şirket kurmaları hem 
sürekli gündemde tuttuğumuz 
Sanayi 4.0 hem de ekonomideki 
hedeflerimize ulaşmak açısından 
gelecek için önemli” dedi.

Ender Yorgancılar, EBSO’nun 
TÜGİAD ile geçmişte olduğu 
gibi bundan sonra da işbirliğinin 
devam edeceğini, projelere destek 
verebileceklerini ifade etti ve 
“Sanayinin içinde bulunan herkes 
Odamızın üyesi ve kapımız daima 
açık. Dolayısıyla, gerçekleştirilecek 
projelerden herkesin kazançlı 
çıkmasını arzu ediyoruz” diye 
konuştu.

TÜGİAD Ege’nin hazırladığı 
İzmir raporunun önemli olduğunu 
söyleyen Yorgancılar, şunları 
söyledi:

‘’Bu tür raporların hazırlanması 
kadar sonrasında yetkili mercilerin 
bu raporların gereğini yerine 
getirmesi de önemli. Hep birlikte 
önceliklerimizi konuşacağız, 
hangi kurum ilgiliyse onunla 
birlikte gerçekleşmesi için çaba 
göstereceğiz. Ancak bu şekilde 
İzmir’in geleceğine yön verebilir ve 
ilerleme kaydedebiliriz.”

TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı 
Can Yavaş da, yaptıkları 

ve önümüzdeki süreçte 
gerçekleştirecekleri projeleri 
aktarırken, İzmir’in 2030 yılında 
Türkiye’nin ikinci büyük iş merkezi 
olması hedefi doğrultusunda 
inşaat, tarım ile küresel girişimcilik 
ve dijital dönüşüm toplantılarını 
düzenlediklerinin altını çizdi.

Birlikte çalışalım
TÜGİAD Ege olarak özellikle 

gençlerin girişimciliğe yönelmesi 
yolunda çaba gösterdiklerini ve bu 
amaçla Dokuz Eylül Üniversitesi ile 
protokol imzaladıklarını söyleyen 
Yavaş, önümüzdeki projelerde 
EBSO ile de benzer çalışmalar 
yapmayı arzuladıklarını ifade etti.

Can Yavaş, hazırlamış oldukları 
“Tüm Yönleriyle İzmir Ekonomisi 
Raporu”nu da EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a 
sunarken, “Güçlü bir sivil toplum 
kuruluşu olarak İzmir’e teknoloji 
yatırımlarını ve nitelikli insan 
kaynağını çekmek istiyoruz” diye 
konuştu.

Yorgancılar: Gençlerin 
girişimciliği gelecek için önemli
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Genç işadamlarından
işbirliği çağrısı

Ege Genç İşadamları Derneği 
(EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Buğra İlter, Ege Bölgesi 

Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı makamında ziyaret ederek, 
yeni dönem için başarı dileklerini iletti. 
İki kurum arasında gerçekleştirilebilecek 
işbirliklerinin değerlendirildiği 
ziyarette EBSO ile kent, bölge ve ülke 
ekonomisine katkı verecek projeler 
için her platformda çalışabileceklerini 
kaydeden EGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Başkanı İlter, “Ülkemiz, gençler 
ile bir kat daha ileri gidecektir, bu 
konuda büyüklerimizin deneyimlerinden 
yararlanarak, bölge ve ülke ekonomisine 
katkılarımız sürecek” dedi. 

Aydın Buğra İlter, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın gündeme 
getirdiği Sanayi 4.0 konusunda da 
yakın geçmişte ortak çalışmalar 
sergilediklerini hatırlatırken, “Dünya 

ekonomisi ile bütünleşmenin temel 
gerekliliklerinden rekabetçiliğin 
geliştirilmesi ve dijital dönüşüm, 
öncelikli gündem maddelerimiz 
olmalıdır” diye konuştu.

Çözüm odaklı olalım
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar ise EGİAD Yönetim 
Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, her 
platformda ortak görüşleri ve İzmir’e 
değer kazandıracak projeleri dile 
getirdiklerini hatırlattı. Yorgancılar, 
“İzmir’e yatırım çekme ve değer 
kazandırma çabası içinde çalışmalar 
yürütüyor, bu kentin avantajlarını her 
platformda anlatmaya çalışıyoruz. 
Projelerimizin hayata geçmesini sivil 
toplum örgütleri ile dayanışma içinde 
kolaylaştırırız. Çözüm odaklı olmalıyız” 
dedi. 
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ESSİAD’dan ortak çalışma temennisi

Ege Soğutma Sanayicileri ve İşa-
damları Derneği (ESSİAD)  Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Semerci ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ege Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar’ı ziyaret ederek yeni dönem 
için başarı dileklerinde bulundu.

Semerci, ESSİAD olarak üye-
lerinin teknik eleman ihtiyacını 
karşılamak için ‘Okuldan İşe’ adını 
verdikleri İzmir’deki lisans eğitimi 
veren üniversitelerin ilgili dalları ile 
meslek lisesi öğrencilerine yönelik 
organizasyonlar gerçekleştirdikle-
rini anlattı.  Semerci, “EBSO olarak, 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ola-
rak hep yanımızda oldunuz. İşbirliği-
ni bizden esirgemediniz. Bunun için 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
ESSİAD olarak yeni dönemde de 
işbirliği ve ortak çalışmalarımızın 
devamını diliyoruz” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar da, ziyarettin 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, ESSİAD ile ortak çalışmalara de-
vam edeceklerini belirtti. EBSO’nun 
büyük destek verdiği Uluslararası 
Isıtma, Havalandırma İklimlendirme, 
Soğutma Akredite Test ve Analiz 

Laboratuvarı’nın (EHİSLAB) faaliye-
te geçmesi konusunda çalışmaların 
sürdüğünü kaydeden Yorgancılar, 
“Yeni dönemde özellikle sanayinin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ko-
nusunda çalışmalara öncelik vermek 
istiyorum. Bu noktada ‘Okuldan İşe’ 
projenizi bir adım ileri götürelim. 
Meslek Liselerindeki öğrencilerle 
sizleri buluşturalım. İlk olarak Mit-
hatpaşa Endüstri Meslek Lisesi‘nden 
40 öğrenciyi sizin üye işyerlerinde 
staja başlatarak ilk adımı atalım. 
Daha sonra bu halkayı büyütelim” 
dedi.

Taşıt sanayine nitelikli eleman
İBB Meslek Fabrikası’ndan…

Ege Bölgesi Sanayi Odası Taşıt 
Sanayi Meslek Komitesi, sanayici-
lerin en büyük sıkıntısı olan nitelikli 
ara eleman ihtiyacının karşılanması 
amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye-
si Meslek Fabrikası ile ortak eğitim 
programları açmaya karar verdi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Arda Yüksel, Meclis Üyesi Abdullah 
Baysak, Meslek Komitesi Üyeleri 
Mehmet Sertdemir ile Rıza Akgün, 
İBB Meslek Fabrikası’nı ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. İhracat ve istihdamın lokomotif 
sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını 
gündeme getiren EBSO temsilcileri, 
bu açığın kapatılması amacıyla İBB 

Meslek Fabrikası ile ortak eğitim 
programları gerçekleştirmeye karar 
verdi. Sektörün istihdama açık 
branşları belirlenerek, İBB Meslek 
Fabrikası’nın koordinatörlüğünde 
uygulamalı ve teorik eğitimlerin 
ardından EBSO Taşıt Sanayi Meslek 

Komitesi üyesi firmalarda istihdam-
ları sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yet-
kilileri de Ege Bölgesi Sanayi Odası 
ile meslek kazandırıcı ve istihdam 
yaratıcı projeler gerçekleştirmekten 
memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

KENT
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) camiasına ve ülke ekono-
misine hizmette bulunan delege-

lere Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketleri 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de 
katılımlarıyla TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 
törende verildi. 

Törenin açılış konuşmasını yapan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dün-
yası insanlarının kıymetlerini her zaman 
minnet ve takdirle anacaklarını söyledi. 
Onların emekleri ve gayretleriyle, Oda 
ve Borsaların, reel sektörün asli hizmet 
merkezleri olduğunu belirten Hisarcıklıoğ-
lu, “Kurumsal hizmet kapasiteleri büyüdü, 
dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştü. 
Dijital Oda-Borsa devrimi gerçekleştirdik, 
tek durak ofis haline geldik. Odalarımız ve 
Borsalarımız geliştikçe, özel sektörümüze 
daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Şir-
ketlerimizin büyümesini, dışarıya açılması-
nı sağladılar. Böylece memleketimiz daha 

çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam 
kazandı. Tüm bunları, el birliği, gönül bir-
liği, akıl birliğiyle başardık. Allah, bu ülke 
için emek veren, alın ve akıl teri döken, 
herkesin başarılarını daim kılsın” dedi.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın da iş hayatından gelmiş, üretimin 
ve ticaretin zorluklarını bilen, reel sektö-
rün içinde yetişmiş biri olduğuna işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, “Göreve geldiğiniz 
günden itibaren, hep bu camianın yanın-
da yer aldınız. Genel Kurullarımızda ve 
Ekonomi Şuralarında, saatler boyunca, 
sorunlarımızı dinlediniz. Pek çok faaliye-
timize katılıp, Türk iş âlemine desteğinizi 
gösterdiniz. Sizin liderliğinizde, iş haya-
tını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri 
azaltan pek çok düzenlemenin hayata 
geçmesi mümkün oldu. Tarihi bir başarı 
elde ettiğimiz istihdam seferberliğini, 
yine sizin himayenizde gerçekleştirdik. 
Verdiğiniz destekle, 1.5 milyon ilave istih-

TOBB delegeleri hizmet şeref belgelerini
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
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dam sağladık. Külliyede, sizin ev 
sahipliğinizde, başarılı illerimize ve 
firmalarımıza ödüllerini takdim ettik. 
Yine sizin liderliğinizde, “istihdam 
seferberliğini”, 2018’de de devam 
ettiriyoruz. İstihdamın yanı sıra, 
finansmanda da Oda-Borsa camiası 
farkını gösterdi. Sizin, faizlerin dü-
şürülmesi yönündeki çağrınıza, ilk 
ve en somut katkıyı verdik. TOBB, 
Oda ve Borsalar, tüm kaynaklarını 
bir araya getirdi. Bugüne kadar 
ticari kredilere uygulanmış en düşük 
faiz oranıyla, aylık 0,99’la KOBİ’le-
rimize nefes olduk. Sizin tabirinizle 
finansmanda inovasyon yaptık” 
değerlendirmesinde bulundu.

Mevcutla yetinmek 
anlayışında değiliz
Başbakan Yıldırım’ın da destek-

leriyle, 2017’de olduğu gibi 2018’de 
de TOBB Nefes Kredisine devam 
ettiğini hatırlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Yine sizin vizyonunuzla, yıllardır 
özlemle beklediğimiz, Türkiye’nin 
Otomobili projesine başladık. Geçen 
seneki Genel Kurulumuzda; siz, 
bize güvendiniz ve bu görevi tevdi 
etmiştiniz. Sanayi Bakanımız Sayın 
Faruk Özlü ile birlikte bu konuda 
da somut adımlar atmaya başladık. 
İnşallah sonucunu da en iyi şekliyle, 
hep birlikte göreceğiz. Allah’ıma 
şükürler olsun ki, bu camia, üzerine 
aldığı tüm görevleri yerine getir-
di, getirmeye de devam edecek. 
Bizlere güveniniz ve desteğiniz 
için, şahsım ve camiam adına size 
en içten şükranlarımızı sunuyorum. 
Bizler, Oda ve Borsa başkanlarım, 
sadece günü kurtarmak, mevcutla 
yetinmek gibi bir anlayışta asla 
olmadık. Hep, daha fazla üretim, 
yatırım, istihdam ve ihracat için ça-
lıştık, çalışıyoruz. Her alanda yeni ve 
çok daha büyük hedeflere ulaşmak 
için gayret gösteriyoruz. Kadim 
Ahilik teşkilatımızın, günümüzdeki 
temsilcileri olarak, ecdadın bize 
bıraktığı, bu kutlu mirasın hakkını 
vermek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, 
sadece şikâyet etmek, sadece talep 

etmek bize yakışmaz.
Sorunlar ve tespitlerle birlikte, 

çözüm önerilerini hazırlıyor, sizinle 
ve hükümetimizle istişare ediyoruz. 
G-20’den, Milletlerarası Ticaret Oda-
sı’na, Avrupa Odalar Birliği’nden, 
İslam Odası’na ve hatta Asya-Pa-
sifik Odası’na kadar, tüm küresel 
platformların yönetimlerine girdik. 
Buralarda, Türk iş dünyasının sesini 
duyuruyor, hakkını savunuyoruz. Bu 
camianın mensupları, yaşadıkları sı-
kıntılara rağmen, her sene daha çok 
iş, daha çok aş sağlıyor. Milletimize 
daha çok umut veriyor. Yatırımı, 
üretimi, istihdamı, ihracatı, işte bu 
salonda gördüğünüz insanlar ve 
temsil ettikleri kitle yapıyor.

Girişimcilerimizle, onların asli 
temsilcileri olan Oda ve Borsa 
Başkanlarımız, meclis başkanlarımız 
ve genel sekreterlerimizle; yani bu 
salonu dolduran vefakâr ve cefakâr 
dostlarımla iftihar ediyorum. Ben, 
bu ülkenin her karışında alın teri 
olan, bu salonu dolduran sizleri, 
bir kez daha kutluyorum. Sizler her 
türlü iftiharı hak ediyorsunuz. Ay 
yıldızlı bayrağımızı, dünyanın dört 
bir yanında dalgalandıran, Türki-
ye’nin gururusunuz! Allah hepiniz-
den razı olsun!”

Safları sıklaştıracağız
Küresel risklerin, hem iktisadi 

ve hem de coğrafi olarak, yeniden 
arttığı bir dönemde bulunduklarına 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, malum 
bazı çevrelerin de, terör örgütlerini 
kullanarak, ülkemizi zora düşürmek 
istediğine değindi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, tüm bunlara karşı 
içeride safları sıklaştırma çağrısında 
bulundu.

Türkiye’nin son yıllarda elde 
ettiği tüm kazanımların temelinde, 
güven ve istikrar yattığını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “TOBB camiası 
olarak, bunların değerini çok iyi 
biliyoruz. Zira özellikle 90’larda, gü-
ven ve istikrar kaybolduğunda, ne 
sıkıntılar yaşadığımızı unutmadık. 
Bizler, Türk özel sektörü olarak, dün 
olduğu gibi yarın da, ülkemizi daha 
güçlü, daha zengin, daha müreffeh 
yapmak için üretmeyi, emek ver-
meyi sürdüreceğiz. Bugüne kadar; 
YOİKK’te, İstihdam Seferberliğinde, 
Nefes Kredisi’nde ve Türkiye’nin 
Otomobili’nde olduğu gibi, bundan 
sonra da, devletimizin bize verdi-
ği her görevde, Türk özel sektörü 
adına çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu düşüncelerle sözlerime son ve-
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rirken, tüm kıymetli dostlarımı kut-
luyorum. Fazlasıyla hak ettikleri bu 
ödülleri, onlara sunacak olmaktan, 
büyük onur duyuyorum. Başkanla-
rımdan, genel sekreterlerime kadar, 
camiamıza hizmet eden tüm çalış-
ma arkadaşlarımı yürekten kutluyor 
ve başarı dolu nice yıllar diliyorum.  
Biz, bu ülkeye hizmet için varız. 
Biz, bu ülkenin sevdalısıyız.  Daha 
yapacak çok işimiz var. Burada 
durmayacağız. Daha fazla çalışaca-
ğız. Ve inşallah elbirliğiyle, ülkemizi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına sokacağız.  Dünyadaki yeri, 
tarihteki yerine yakışan bir Türkiye 
için koşmaya devam edeceğiz. Yolu-
muz açık olsun. Allah, hepimizin yar 
ve yardımcısı olsun” dedi.

Erdoğan: Olumsuzluğa 
karşı en güçlü cevap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, “Bugün burada girişimcilik 
ruhumuzun, kültürümüzün özellik-
le de 21. yüzyılın ahileri olan oda, 
borsa camiamızla birlikte olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyorum” 
diyerek TOBB’un 14-15 Mayıs’ta 
yapılacak 74’üncü Genel Kurulunun 
hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, TOBB’da 10’uncu, 
20’inci ve 30’uncu yılları dolayısıyla 
hizmet şeref belgesi takdim edile-
cek birlik üyelerini tebrik ederek, 
“Bu toplantı vesilesiyle iş dünya-
mızın vereceği güçlü mesajların, 
ekonomimizle ilgili olumsuz algılar 

oluşturmaya çalışanlara en güzel 
cevabı oluşturacağına inanıyorum” 
ifadesini kullandı.

İş dünyasının kalbinin attığı bu 
platformdan çıkan mesajların da 
bulunduğuna işaret eden Erdoğan, 
“Ben sandığa, seçime, temsile ina-
nan birisiyim. Üyelerinizin oylarıyla 
sandıktan çıkan sizlerin her birini 
ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizim 
gözümüzde ülkemizin reel ekono-
misini, üretimini, yatırımını istihda-
mını, 81 ilimizin oda, borsa yönetim 
kurulu ve meclis başkanlarıyla genel 
sekreterlerinden oluşan işte bu ha-
zırun temsil ediyor” diye konuştu.

Erdoğan, “Bunun için bizi ne kur 
spekülatörleri ne faiz lobisi ne de 
derecelendirme kuruluşu maskesi-
nin altında gizlenen Türkiye düş-
manları ilgilendirmez, bunlar bizi 
bağlamaz. Bizim bakacağımız tek 
yer işte burasıdır. Buradaki kar-
deşlerimizin yüreğidir, umududur, 
beklentisidir” dedi.

Kendi çatım, kuruluşum, 
evim olarak görüyorum
Geçmişten bu yana TOBB’un 

genel kurullarına ve önemli toplan-
tılarına hep iştirak etmeye gayret 
gösterdiğini belirten Erdoğan, 
şunları söyledi: “Burada soluduğum 
havaya, sizlerden gelen mesajlara, 
bizim sizlerle paylaştığımız husus-
lara aslında çok önem veriyorum. 
Geçmişte ticaret yapmış, işletme 
kurmuş, almış-satmış, kazan-

mış-kaybetmiş birisi, yani sizlerden 
birisi olarak buradaki hissiyatı en iyi 
anlayabilecek kişilerden biri olduğu-
mu düşünüyorum.

Dolayısıyla burayı aynı zaman-
da kendi çatım, kendi kuruluşum, 
kendi evim olarak görüyorum. 
Buradaki farklı fikirlerden, meşrep-
lerden, kökenlerden, inançlardan 
arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. 
Bu farklılıklar bizim zaafımız değil 
gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar 
nasıl kardeşse sizlerin her birini de 
kardeşim olarak kabul ediyorum. 
Kardeşin kardeşe bakışı neyse bizim 
sizlere bakışımız da aynıdır. Sizlerin 
sevinci bizim sevincimiz, sizlerin 
sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Sevinç-
lerimizi birlikte paylaşacak, sıkıntıla-
rımızı birlikte çözeceğiz.”

Ülkemiz hep kazançlı çıktı
TOBB’un adına yakışır şekilde 

ekonomideki lokomotif rolünü 
sürekli ileriye taşıyarak devam ettir-
diğini belirten Erdoğan, “Birliğimizle 
birlikte aldığımız ve uyguladığımız 
hiçbir karardan pişmanlık duyma-
dık. Çünkü ülkemiz bunlardan hep 
kazançlı çıktı” dedi.

Sektörün sorunlarını birlikte 
tespit ettiklerini ve birlikte çözüm 
yolları geliştirdiklerini anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bölgelerin ve 
şehirlerin dertlerine birlikte derman 
aradıklarını vurguladı.

Yatırım ortamını iyileştirmeye 
yönelik tedbirleri beraber belirle-

HABER
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diklerini, özel sektörün borçlarının 
yapılandırılması formülünü birlikte 
ürettiklerini bildiren Erdoğan, vergi 
mevzuatındaki değişikliklere de or-
tak akılla karar verdiklerini kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu pri-
mi indirimi başta olmak üzere, iş 
dünyasını rahatlatacak formüllerin 
kararını birlikte verdiklerini aktaran 
Erdoğan, kamu alımlarında yerli 
üretime avantaj sağlayan kanunu da 
beraber hazırladıklarını ifade etti.

Erdoğan, salondaki iş dünyası 
temsilcilerine şöyle seslendi:

“Sizler, istihdam seferberliği 
için çağrı yaptığımda hiç tereddüt 
etmeden elinizi taşın altına koydu-
nuz ve 1,5 milyon işsize iş imkanı 
sağladık ama bunu devam ettirelim 
diyorum. Aynen devam. Ne olacak, 
iki tane garip, işsiz varsa bunlara 
benim buradaki kardeşlerim iş 
yerlerinde kapıyı açtıkları zaman ne 
kaybederler? Kazanırlar ve bu oyun 
bozar. Kimlerin oyununu bozar? 
Batı’nın oyununu bozar, zaten biz 
bu Batı’nın oyununu bozmakla 
mükellefiz.”

Yerli otomobille ilgili 
çalışmalar gayet iyi
Kredi Garanti Fonu vasıtasıy-

la piyasalara aktarılan kaynakta 
TOBB’un da katkısı bulunduğunu 
belirten Erdoğan, değerlendirmele-
rine şöyle devam etti: “Birliğimizin 
geçtiğimiz yıl yapılan Genel Kuru-
lu’nda, yerli otomobil için ‘babayi-
ğit’ çağrısı yaptığımda cevap yine 
sizlerden geldi. Yerli otomobille 
ilgili çalışmalar gayet iyi bir nok-
taya ulaştı. Aslında bugün bazı 
sürprizler de olacaktı ama maalesef 
aksamalar oldu galiba, onun için 
onu erteledik. İnşallah çok yakında 
meyvesini görmeye başlayacağız. 
Gördüğünüz gibi biz size, siz bize 
güvenerek attığımız hiçbir adımdan 
pişman olmadık. Gelin, bu daya-
nışmamızı, bu birlikteliğimizi daha 
da sıklaştıralım. Geçtiğimiz 16 yılda 
yaptıklarımızı katlayarak sürdürmek 
için tek yapmamız gereken, birlikte 
çalışmaya devam etmektir.

Yaptığınız her yatırımda, giriş-
tiğiniz her mücadelede yanınızda 
olduğumuzu bilmenizi istiyorum. 
Sadece ülkemiz içinde değil, dünya-
nın dört bir yanında sizlerin hakkını, 
hukukunu korumak için neler yaptı-
ğımızı en iyi yine sizler biliyorsunuz. 
Sizin derdinizi, sıkıntınızı en iyi biz 
anlarız. Büyük, güçlü, müreffeh 
Türkiye için birlikte, sizlerle yol 
yürümekten hep şeref duyduk. Biz 
bundan sonra da aynı şekilde de-
vam etmeye hazırız. Sizlerin kararını 
inşallah 24 Haziran’da göreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 
Hizmet Şeref Belgesi takdim edile-
cek üyeleri tebrik ederek, konuşma-
sını tamamladı.

Yıldırım: Ekonomiyi 
canlandırdık
Başbakan Binali Yıldırım da son 

iki yıldaki ekonomik gelişmeleri 
hatırlatarak, büyük kriz senaryo-
ları üretilirken, aldıkları kararlarla 
ekonomiyi canlandırdıklarını söy-
ledi. Özellikle Kredi Garanti Fonu 
(KGF) kredi genişlemesi ve üretime 
yönelik desteklerin hemen sonuç 
verdiğini belirten Yıldırım, 2017’yi 
rekor büyümeyle 7.4’le kapattıkları-
nın altını çizdi. Bu büyüme oranının 
dünyada ve G20 içerisinde bir nu-
mara olduğunu vurgulayan Yıldırım, 
2018’de de yine kriz senaryoları üre-
tilmeye başlandığını ve bu yöndeki 
algı operasyonlarının ardı arkasının 
kesilmediğini söyledi.

Türkiye büyümeye, 
üretmeye, refahını 
artırmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın “istihdam seferberliği” 
çağrısında bulunduğunu hatırlatan 
Yıldırım, bunun sonucunda 1.5 mil-
yona yakın yeni istihdam oluştuğu-
nu söyledi.

AB ülkelerinin 10 yılda ürettikleri 
istihdamın bile Türkiye’nin gerisinde 
kaldığını vurgulayan Yıldırım, “Tür-
kiye büyümeye, üretmeye, refahını 
artırmaya devam ediyor” dedi.

Yıldırım, geçen yıl işverenlere 
verilen asgari ücret desteğinin bu 
sene de devam ettiğini belirterek,  
yatırım ortamının iyileştirilmesi 
adına çok önemli adımlar atıldığı-
nı, yasal düzenlemeler yaptıklarını 
aktardı.

İhracatı teşvik için de önem-
li adımlar attıklarını ve ihracatın 
artmaya devam ettiğini söyleyen 
Yıldırım, toplumun her kesimiyle 
çok kapsamlı bir barış imzaladıkları-
nı dile getirdi.

Varlık barışından, stok affı, iş 
aleminin yükümlülüklerinin yeniden 
yapılandırılması, her türlü cezaların 
yeniden değerlendirilmesine yönelik 
çalışmaları tamamladıklarına işaret 
eden Yıldırım, Türkiye’nin son 50 
yıldır kanayan yarası olan ve 13 
milyon yapıyı ilgilendiren bir imar 
barışını da Meclis’ten geçirerek 
Cumhurbaşkanının onayına gönder-
diklerini anlattı.

Konut sektöründe belirli bir 

HABER



32 MAYIS 2018

segmentte yaşanan durgunluğu 
aşmak için tedbirler aldığını be-
lirten Yıldırım, şöyle konuştu: “Bir 
kampanya başlattık. Biz, KDV, tapu 
harcı indirimi yaptık, bunun üzerine 
bankalarda bir araya geldiler aylık 
faiz oranı 0.98 olmak üzere bu çalış-
malar yapıldı. Cumhurbaşkanımızın 
başkanlığında yaptığımız ekono-
mi toplantısıyla KGF’nin 2018’de 
de aynı şekilde devam etmesine 
karar verdik. Özellikle KGF’de bu 
sefer sektörel dilimler yapmıştık. 
Yatırım, turizm, işletme gibi 2 aylık 
uygulamaya baktık. Yatırımla ilgili 
talep, istediğimiz düzeyde değil. 
Onun üzerine küçük ve orta ölçekli 
işletmeler öncelikli olmak üzere 
buradaki, KGF’den dönen kaynağı 
40 milyar lira civarında işletmelere 
yönelik işletme kredisi olarak kul-
landırmaya karar verdik. Bu önemli 
bir gelişme.”

Yerli kaynağa 
dönmüş olacağız
Satılanın, alınandan daha fazla 

olduğu durumda cari açık proble-
minin çözüleceğini, bütçe açığının 
da kontrol altında tutulacağını 
kaydeden Yıldırım, bunun yolunun 
da ithalattaki girdilerin azaltılması 
olduğunu söyledi.

Bu nedenle sürekli “yerlileş-
me, millileşme” dediklerini ve 135 
milyarlık, teknolojik değeri olan 
23 projeye özel teşvik öngören bir 
sistemi kamuoyuna tanıtıldığını 
hatırlatan Yıldırım, şöyle devam 
etti: “Burada amacımız petrokim-
ya, enerji, bilgi, iletişim, elektronik, 
sanayi gibi ithalatı azaltacak ve 
döviz açığımızı azaltacak yatırımlara 
öncelik verilmesi. Türkiye, sadece 
bu 23 projenin hayata geçmesiyle 
19 milyar dolar ithal ikamesiyle 
ödediği paradan kurtulmuş olacak. 
İhracata yönelik aramalı hammadde 
ithalatından vazgeçmiş olacağız, 
yerli kaynağa dönmüş olacağız. 
Böylece aldığımız tedbirler sonucu 
bu sene de durmak yok yola devam, 
büyümeye, üretmeye devam. Yakın-
da, ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. 

İnşallah o da güzel olacak. Ben 
rakam telaffuz etmeyeyim, sadece 
tahminlerimizi söylüyoruz, yüzü-
müzü güldürecek bir büyümeyi hep 
beraber göreceğiz.”

Tüfenkci: Birlikte 
daha güçlü Türkiye
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-

lent Tüfenkci ise, dünyayla rekabet 
edebilmek için istikrar ve güvene 
ihtiyaç olduğunu belirterek, “Erdem, 
irade ve cesaretle Türkiye’yi kimin 
şaha kaldıracağını iş dünyamız iyi 
bilir. Birlikte daha güçlü bir Türki-
ye’ye doğru yola devam” ifadesini 
kullandı.

Tüfenkci, üretim temelli büyü-
meyi esas aldıklarına ve üretenin 
yanında olduklarına işaret ederek, 
şöyle konuştu:

“2002’de bütçenin yüzde 43’ü 
faize giderken 2017’de bu oran yüz-
de 9’lara düştü. 2002’de toplanan 

her 100 liranın 86 lirası faize gider-
ken 2017’de sadece 11 lirası faize 
gidiyor. İhracatımızı 5 kat büyüttük, 
milli gelirimizi 3.5 kat artırdık. Ya-
tırım ortamlarını sürekli iyileştirdik. 
Türkiye’de iş yapmayı, finansa erişi-
mi kolaylaştırdık, sermayeyi tabana 
yaydık. Savunma sanayinde dışa 
bağımlılığı azalttık. Demokrasiyi 
geliştirdik, sosyal devlet vasfını öne 
çıkardık, kardeşliğimizi yücelttik, 
huzuru tesis ettik.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin en 
önemli yapısal reformlarından cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemini 16 
Nisan 2017’de milletin kabul ettiğini 
anımsatan Tüfenkci, bu sistemin uy-
gulamasına 24 Haziran seçimleriyle 
yine milletin oylarıyla geçileceğini 
dile getirdi.

Konuşmaların ardından 
TOBB’daki 10, 20 ve 30’uncu yılları 
dolayısıyla üyelere hizmet şeref 
belgesi takdim edildi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği  (TOBB) camiasına ve ülke 
ekonomisine hizmette bulunan delegelere 
Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketleri 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 
de katılımlarıyla TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen törende verildi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender 
Yorgancılar, 10 yılını doldurması nedeniyle 
TOBB delegelerine verilen Hizmet Şeref 
Belgesi ve Plaketini Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 
Yorgancılar, bu plaketin anlam ve 
öneminin çok büyük olduğunu söyledi. 

TOBB çatısı altında hiçbir menfaat 
gözetmeden, EBSO üyesi sanayicilerin 
desteğini ve güvenini arkasında 
hissederek ülkeye yapılan hizmetin 
onurunu yaşamanın alınabilecek en büyük 
ödül olduğunu kaydeden Yorgancılar, 
“TOBB, bugün Türkiye’nin en büyük 
ve en etkin meslek kuruluşudur. Gerek 

yurtiçinde gerekse yurtdışında üstlendiği 
sorumlulukları başarıyla yerine getiren, 
ürettiği somut projelerle yurtdışındaki 
benzer kuruluşlara örnek bir yapılanma 
oluştan TOBB çatısı altında bir nefer 
olarak 10 yıllık delegeliği tamamlamam 
neticesinde aldığım Hizmet Şeref Belgesi 
ve Plaketi’nin anlamı çok büyüktür. Bu 
gururu yaşamama vesile olan temsilcisi 
olduğum sanayicilere bir kez daha sonsuz 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorgancılar’ın 10. Yıl gururu
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin sadece bölgesinin değil, 

dünyanın ekonomik devi olacağını belirte-
rek, “Hedeflerimiz büyük. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ve aziz şehitlerimizin emane-
ti olan bu ülke, hepimizin omuzlarında 
yükselecek ve yeniden lider ülke haline 
gelecek” dedi.

TOBB’un 74’üncü Genel Kurulu kap-
samında 20 yılını dolduran oda ve borsa 
başkanlarına plaket verilmesine ilişkin 
tören, genel kurul öncesinde gerçekleşti-
rildiği için, seçim günü siyasilerden katılım 
olmadı. Oylama öncesi genel kurul üye-
lerine hitap eden Rifat Hisarcıklıoğlu, oda 
ve borsaların seçimiyle başlayan uzun bir 
dönemin bitirildiğini belirterek, demokrasi 
sınavından başarıyla geçildiğini söyledi. 
Delegelerin demokrasi ve sandığın gü-
cüyle burada olduklarını ifade eden Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsa seçimlerimiz 
sonucunda Başkanlarımızın yüzde 42’si, 
meclis üyelerimizin de yüzde 50’si değişti” 
dedi.

2013-2018 döneminde hem üyelere hiz-
met etme, hem de ülke ekonomisine katkı 
sağlama noktasında, pek çok projenin 
hayata geçirildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
bu süreçte hiçbir zaman ayrımcılık yapma-
dıklarını belirtti.

Geride kalan süreçte 4 ana meseleye 
odaklandıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, 
ilk olarak oda ve borsaların gücünü ve 

kapasitesini artırdıklarını dile getirdi. Şirket 
kurmak için kapı kapı gezme döneminin 
bittiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 
“Odalarımızı tek durak ofise dönüştürdük. 
Oda ve borsalarımızda dijital dönüşümü 
gerçekleştirdik. Bütün işlemleri, tek tuşla 
yapar hale geldik. Organize sanayi bölge-
lerimiz gelişti ve sanayi Anadolu’ya yayıldı. 
Akredite olan oda ve borsa sayımız her 
sene artıyor. Şu an 269 oda ve borsamız 
akredite, yani 5 yıldızlı. Avrupa’nın en iyi 
odalarıyla aynı hizmeti, aynı kalitede ver-
dikleri belgelendi” ifadelerini kullandı.

Özel sektörün 
yurtdışındaki lobisi
Başarıya ulaştıracak esas gücün birlik 

ve beraberlikten geçtiğini bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyada 
üyesine en çok hizmet veren, en gelişmiş 
oda ve borsa sisteminden birine sahip ol-
duğuna işaret ederek, “Eskiden kapısından 
dahi giremediğimiz küresel iş örgütlerinin 
tamamında artık söz sahibi olduk. Özel 
sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada 
savunan bir camia haline geldik. Dünyanın 
en büyük iş örgütü olan Milletlerarası Tica-
ret Odası, Avrupa’nın en büyük iş örgütü 
Eurochambres, İslam dünyası iş örgütü 
İslam Ticaret-Sanayi Odası, Asya- Pasifik 
Konfederasyonu. Seçimle bunların hepsinin 
yönetimine girdik. Türk iş dünyasının sesi 
olduk” dedi.

Türkiye’nin sadece bölgesinin değil, 

Rıfat Hisar-
cıklıoğlu’nun 

yeniden genel 
başkanlığa 

seçildiği TOBB 
Genel Kuru-
lu’nda iddialı 

hedefler ortaya 
konuldu. Buna 
göre, en fazla 

sanayi malı 
ihracatı yapan 

ülke olacak olan 
Türkiye, sadece 

bölgesinin 
değil, dünyanın 
ekonomik devi 

olacak.

Hisarcıklıoğlu: Umutsuzluğa 
prim vermeyeceğiz
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dünyanın ekonomik devi olacağını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ve aziz şehitlerimi-
zin emaneti olan bu ülke, hepimizin 
omuzlarında yükselecek ve yeniden 
lider ülke haline gelecek” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Geride kalan dönemde ülke 
meselelerinde inisiyatif almanın da 
öncelikleri arasında olduğunu vurgu-
layan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“15 Temmuz hain darbe girişimin-
de, darbe bildirisi okunur okunmaz 
ilk tepkiyi biz gösterdik. ‘Darbeyi 
asla kabul etmiyoruz, seçilmiş meşru 
hükümetin yanındayız’ dedik. Bütün 
üyelerimizi meydanlara, demok-
rasiye sahip çıkmaya davet ettik. 
Terör saldırılarının arttığı dönemde, 
‘teröre hayır, kardeşliğe evet’ diyerek 
Türkiye’nin en büyük yürüyüşünü 
düzenledik. Zeytin Dalı Harekatı’nda, 
bizzat sınır bölgesine giderek devle-
timize desteğimizi gösterdik. Bir kez 
daha ifade ediyorum. Bu camia, her 
zaman devletinin, milletinin yanın-
dadır.”

Türkiye’nin 
zenginleşmesi için projeler
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, özel 

sektörün, oda ve borsalar aracılı-
ğıyla, ilk kez mesleki eğitimde söz 
sahibi olduğunu kaydederek, şirket-
ler daha çok ihracat yapsın diye yurt 
dışı taşımacılığına 35 milyar euroluk 
kefalet yaptıklarını, bütün büyük 
kara gümrük kapılarını modernize 
ettiklerini dile getirdi.

TOBB Nefes Kredisi’yle, bugüne 
kadar uygulanmış en düşük faiz 
oranıyla, KOBİ’lerin kredi aldığını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 700 bin 
Birlik üyesinin ucuz kredi imkanına 
kavuştuğunu belirtti.

İş dünyası daha hızlı 
koşmak zorunda
Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa 

üyelerinin geçen sene yeni bir başarı 
hikayesi yazdığına dikkati çekerek, 
“1.5 milyon ilave istihdam sağladık, 
327 milyar lira makine-teçhizat 
yatırımı yaptık, 160 milyar dolar mal 

ihracatı gerçekleştirdik, 44 milyar 
dolar turizm ve taşımacılık geliri elde 
ettik. Bütün dünyaya, bu milletin 
neler yapabileceğini gösterdik” 
değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektörün sıkıntılarını hükü-
metle paylaşarak, bunları çözmek 

için çalıştıklarını, yatırımın önündeki 
engelleri kaldırdıklarını anlatan Hi-
sarcıklıoğlu, 24 Haziran’daki seçim-
lerin ardından söz konusu sorunları 
takip edip, sonuçlandırmak için 
gayret göstereceklerini bildirdi. Hi-
sarcıklıoğlu, “Ülkemizi hak ettiği yere 
çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı 
koşmak zorunda. İş dünyasının hızlı 
koşabilmesi için de, bizim önden 
gidip, yolu açmamız gerekiyor” diye 
konuştu.

Umutsuzluğa asla prim vermeye-
ceklerinin, fitneyi ve ayrışmayı asla 
yanlarına yaklaştırmayacaklarının 
altını çizen Hisarcıklıoğlu, tüm farklı-
lıkları zenginlik olarak kabul ederek, 
Türkiye’yi bu zenginlikle daha da 
büyüteceklerini söyledi.

Hedefler büyük
İş dünyası olarak kendilerine güvendiklerini belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu yapılacak ve yapılması gereken işleri ise şöyle sıraladı:
l Oda ve Borsalarımızda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezleri açacağız. 
Coğrafi işaretli ürünlerimizi, helal gıda sertifikasına sahip ürünlerimizi 
önce ülkemizde sonra dünyada yaygınlaştıracağız.
l 81 ildeki eğitim tesislerimizi tamamlayıp, Oda ve Borsalarımızın 
bulunduğu 160 ilçemize de, yeni eğitim tesisleri kazandıracağız. 
l Yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha hızlı çalışacağız, daha 
verimli çalışacağız.
l KOBİ’lerimizi küresel KOBİ’ler haline getirmeliyiz
l Sanayi 4.0 ile sanayimizi bir üst seviyeye çıkarmalıyız.
l Yerli ve akıllı üretimle ithalatı yüksek ürünlerin Türkiye’de üretilmesi-
ni sağlamalıyız.
l e-Ticaret ve e-ihracat hamlesi yapacağız.
l Türkiye’yi bu coğrafyanın girişimcilik üssü yapmalıyız.
l Nitelikli eleman açığını kapatmak üzere, mesleki eğitim sistemini 
özel sektörle tam entegre kılmalıyız.
l Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edecek, Türkiye’yi bu 
zenginlikle daha da büyüteceğiz.
l Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak.
l Dünyada en fazla uluslararası müteahhit Türkiye’den çıkacak.
l En fazla taşımayı Türk lojistikçileri yapacak.
l En fazla turisti Türk otelleri ağırlayacak.
l Türk perakendecileri dünya çapında dağıtım ağları kuracak.
l Türkiye en fazla sanayi malı ihracatı yapan ülke olacak.
l Türk çiftçisi sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı besleyecek.
l Uluslararası yatırımcılar Türk şirketlerine ortak olmak için sıraya 
girecek.
l Dünyadaki her evde en az bir Türk malı kullanılıyor olacak.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanlığına yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi'ndeki 74. Genel Kurul'da yapılan seçimde, 
geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB 
Başkanı oldu. 

TOBB Başkanlığına ilk kez 16 Haziran 2001'de 
seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi yürütecek.

Yönetime 9 yeni isim
TOBB Yönetim Kurulu için de tek listeyle gidilen 

seçimlerde 9 isim değişti. Önceki yönetim kurulunda 
görev alanlardan uzun süredir TOBB yönetiminde 
bulunan ve Başkan Yardımcılığı dahil önemli görevler 
yürüten Halim Mete yönetime girmedi. Mete’nin yanı 
sıra Ender Yorgancılar, Şahin Bilgiç, İbrahim Burkay, 
Memiş Kütükçü, Yahya Toplu, Hakan Ülken yeni 
yönetimde yer almadı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
İbrahim Çağlar, yönetim kurulu üyesiyken vefat etmişti. 

Yönetimdeki bir diğer isim olan Bülent Karakuş da 
milletvekili aday adaylığı nedeniyle istifa etmişti. Bu 
Genel Kurul aynı zamanda TOBB yönetiminde en 
yüksek oranlı değişimin yaşandığı genel kurul oldu.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
l Ali Kopuz (İstanbul TB) Başkan Yardımcısı
l Selçuk Öztürk (Konya TO) Başkan Yardımcısı
l Salih Zeki Murzioğlu (Samsun TSO) Başkan Yardımcısı
l Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli SO) Başkan Yardımcısı
l Tamer Kıran (İMEAK DTO) Başkan Yardımcısı
l Faik Yavuz  (Ankara TB) Sayman Üye
l Cengiz Günay (Tekirdağ TSO) Üye
l Mahmut Özgener (İzmir TO) Üye
l Davut Çetin (Antalya TSO) Üye
l Öztürk Oran (İstanbul TO) Üye
l Zeki Kıvanç (Adana SO) Üye
l Özer Matlı (Bursa TB) Üye
l Engin Yeşil (Diyarbakır TB) Üye
l Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya TSO) Üye

TOBB’da 5. Hisarcıklıoğlu dönemi
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. 
Genel Kurulu’na katılımıyla ağırlığını 
koydu. 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi’nde gerçekleştirilen ve Ri-
fat Hisarcıklıoğlu’nun beşinci dönem 
için güven tazelediği, “Yerli ve Milli 
Üretimde, Katma Değeri Yüksek 
Üretimde, Yüksek Teknoloji İhraca-
tında, Nitelikli İstihdamda, E-Tica-
rette Yeni Hedefler, Yeni Ufuklar, 
Yeni Heyecanlar” temasıyla gerçek-
leştirilen Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Salih Esen’in de güç 
verdiği Genel Kurul’da; Ege Böl-
gesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Ender Yorgancılar, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOBB 
Delegesi İbrahim Gökçüoğlu, EBSO 
Meclis Başkan Yardımcısı ve TOBB 
Delegesi Hakkı Attaroğlu, EBSO’nun 
TOBB delegeleri Adil Demirelli, Ali 
İhsan Kılıç, Cengiz Kocagil, Cengiz 
Ünerdem, Ertaç Karagözlü, Yavuz 
Kaptanoğlu, Haluk Tezcan, Hüse-
yin Eren, Hüseyin Turhan, Hüseyin 
Uğur, Mesut Kanat, Murat Kurtalan, 
Mustafa Dirin, Nazım Karaçalı, Nejat 
Özduran, Süha Kahraman, Tuncer 
Vardarcı da yer aldı.

Türkiye genelindeki 365 Oda ve 
Borsa’dan toplam delegelerin katıl-

dığı Genel Kurul’da TOBB Konseyle-
ri için yapılan seçimde de EBSO’dan 
Haluk Tezcan, Mesut Kanat, Ertaç 
Karagözlü, Mehmet Karahaliloğlu ve 
Cengiz Kocagil, Sanayi Odaları Kon-

seyi’nin asil üyeleri olarak İzmir’e 
artı bir değer kazandırdı.

EBSO’nun TOBB delegeleri, 74. 
Genel Kurul katılımını Anıtkabir’i de 
ziyaret ederek ölümsüzleştirdi.

HABER

EBSO, TOBB Genel Kurulu’nda
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Sanayi 4.0 için öncelikle Eğitim 

4.0’ın hayata geçirilmesi gerektiğini 
savundu. Sanayi 4.0’da en çok bu 
süreci yönetecek yöneticiye ihtiyaç 
duyulduğunu, ayrıca dijitalleşme 
maliyetinin yüksek olduğunu dile getiren 
Yorgancılar, halen üniversitelerde verilen 
eğitimin de Sanayi 4.0’a uygun olmadığını 
ileri sürerken, “İhtisas üniversitelerini bir 
an önce kurmamız lazım. Sektör bazlı 
yoğunlaşma olmalı. Sanayi 4.0’a geçmek 
istiyorsak önce Eğitim 4.0’a geçmemiz 
şart” dedi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (İAOSB) öncülüğünde 
düzenlenen ‘Sanayi 4.0 - İnsan, Toplum, 
Teknoloji Sempozyumu’ SwissOtel Büyük 
Efes’te gerçekleştirildi. İrlanda geçmiş 
dönem (1994-1997) Başbakanlarından 

John Bruton’un ana konuşmacı olduğu, 
Bosch Türkiye IoT Direktörü Mustafa 
Ayhan ile Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari 
ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Erinç Yeldan’ın sunumlarının ardından 
gerçekleştirilen TV program yapımcısı 
ve sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun 
moderatörlüğündeki panelde, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın görüşleri belirleyici ve 
yönlendirici rol oynadı.

Uyum sağlayamayan 
kaybedecek
Geleceğin anahtarının dönüşüm 

olduğunu vurgulayan Yorgancılar; küresel 
ekonomide; Sanayi 4.0 ile akıllı üretim 
akıllı fabrika, kıt kaynakların tükenecek 
olması nedeniyle yenilenebilir enerji 
kaynakları, küresel ısınma ve kullanım 
nedeniyle azalan tarım alanları nedeniyle 

Eğitim 4.0 olmadan 
Sanayi 4.0 olmaz‘Sanayi 4.0 

İnsan, Toplum, 
Teknoloji Sem-
pozyumu’nda 
konuşan EBSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın 

‘Sanayi 4.0 
konuşulunca 

dönüp dolaşı-
yorum eğitime 

geliyorum. 
Eğitim 4.0 

olmadan Sanayi 
4.0 olmaz’ 

sözü ekseninde 
bütün konuş-
macılar eğitim 
üzerine vurgu 

yaptı.
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organik tarım, yaşlanan nüfus ve 
azalan doğurganlıkla sağlık sektörü, 
yerelde kalkınma ile yeni nesil 
OSB’ler ve akıllı şehirler, toplumdaki 
dönüşümle Toplum 5.0’ın öne 
çıktığını aktardı.

Ender Yorgancılar, 2015 
yılından bu yana gündemde 
tuttuğu Sanayi 4.0 kapsamında; 
nesnelerin interneti, 3D yazıcılar, 
siber-fiziksel sistemler, büyük 
veri, otonom robotlar, simülasyon, 
sistem entegrasyonu, bulut 
bilişim sistemi ve artırılmış 
gerçeklik uygulamalarına dikkat 
çekerken, akıllı fabrika piyasasının 
büyüklüğünün 2022 yılına kadar 
205 milyar doları aşacağını ifade 
etti. Yorgancılar, “Geride kalan 400 
yıldaki toplam bilgi günümüzde 
48 saatte elde ediliyor. 2020’de 
dünyada üretilecek 44 milyar 
gigabayt verinin 9-10 milyar 
gigabaytı ilk karanlık fabrika 
sahibi Çin’den gelecek. Dijital 
dönüşümün küresel boyutta 3.7 
trilyon dolar GSYH katkısı, 95 
milyon yeni iş imkanı sağlaması 
bekleniyor. Gelecek 10 yılda S&P 
listesindeki 500 büyük firmanın 
yüzde 40’ı dijitalleşme trendini 
yakalayamadığı taktirde yok olacak. 
Dijital dönüşümü başaran firmaların 
karlılık oranı yüzde 20’lere kadar 
çıkıyor. Dünyanın önde gelen 
şirketlerindeki CEO’ların yüzde 
90’ı dijital ekonominin sektörlerini 
etkileyeceğini ifade etmesine 
karşılık sadece yüzde 15’inin 
geleceğe yönelik bir dijital stratejisi 
var” dedi.

Dijitalleşmeye bir tercih 
değil, zorunluluk anlayışıyla 
yaklaşan Yorgancılar; EBSO’nun 
gerçekleştirdiği Sanayi 4.0 eğilim 
anketindeki verileri de katılımcılarla 
paylaştı. İzmirli sanayicilerin, Sanayi 
4.0’ı fırsat olarak gördüğünü bunun 
için destek beklediklerini bildirdi.

Ender Yorgancılar, dönüşümün 
sadece sanayi üretimini değil 
geleneksel iş modellerini de 
kapsadığını belirterek, taksisi 
olmamasına rağmen UBER’in 

dünyanın en gelişmiş ulaşım 
şebekesi, deposu olmamasına 
rağmen alibaba.com’un dünyanın 
en büyük e-ticaret sitesi, içeriği 
olmamasına rağmen Facebook’un 
dünyanın en büyük sosyal paylaşım 
ağı, altyapısı olmamasına rağmen 
WhatsApp’ın dünyanın en büyük 
iletişim servisi, oteli olmamasına 
rağmen airbnb ile Booking’in 
dünyanın en büyük konaklama 
sağlayıcıları olmasını örnek 
gösterdi.

Dönüşümün itici gücünün 
yapay zeka olduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, “Yapay zeka 2030 
yılına kadar küresel ekonomiye 
yaklaşık 16 trilyon dolar, yani 
Çin ile Almanya’nın ekonomik 
büyüklüğüne eşit katkı sağlayacak” 
diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, dijitalleşme ve 
dönüşüm konusundaki atakların 
batı ülkeleri yerine Ortadoğu’dan 
geldiğini belirtirken, Suudi 
Arabistan’ın 500 milyar dolarlık 
yatırımla dünyanın ilk robot şehri 
Neom’u hayata geçirmek 
için çalışmalara başladığını, 
yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanılarak enerji ve su, 
mobilite, biyoteknoloji, üretim, 
medya, eğlence, teknolojik 
ve dijital bilimlerle yaşam 
sektörlerine odaklandığını haber 
verdi. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin 
dünyanın ilk Yapay 
Zeka Bakanlığı’nı 
kurduğunu 
hatırlatan 

Yorgancılar, 2030 yılında tüm 
ulaşım ağının yüzde 25’ini otonom 
(kendi kendine hareket eden) 
araçlarla gerçekleştirilmesinin, 2050 
yılında enerjinin yüzde 75’inin temiz 
kaynaklardan elde edilmesinin ve 
ülkenin tamamen dijitalleşmesinin 
planlandığını anlattı.

Üretim, ama nasıl?
Yüksek teknolojili ihracatın 

toplam ihracat içinde Filipinler’de 
yüzde 45.5, Singapur’da yüzde 37, 
Malezya’da yüzde 29, İrlanda’da 
yüzde 26, Çin ve Güney Kore’de 
yüzde 24, Fransa’da yüzde 21 pay 
almasına karşılık Türkiye’de bu 
oranın ancak yüzde 3 olduğuna 
dikkati çeken Yorgancılar, güçlü bir 
üretim altyapısı olmasına rağmen 
ülkenin geleceğini şekillendirmede 
yüksek katma değerli üretimde hala 
potansiyelin çok düşük kaldığını, 
uluslararası analizlerle dile getirdi. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Türkiye’de otomasyon 
ile mevcut mesleklerin yüzde 

60’ının yok olma riski 
altında olduğu 

uyarısını yaparken, 
“İnovasyon ve 
PISA ilişkisi 
aleyhimize işliyor. 
Bilim testinde 
72 ülke arasında 

52’nci, 
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okuduğunu anlamada 50’nci 
sıradayız. Alın terini akıl teri ile 
birleştirerek değer yaratanlar 
başarıyı yakalayanlardır. Yakın 
geçmişte dünyanın en büyükleri 
arasında enerji şirketleri ilk sıralarda 
yer alırken bugün bilişim şirketleri 
var. Amazon.com’un piyasa değeri 
Türkiye’nin milli gelirine yakın, 
Apple’ınki geçiyor. Üretimimizi, 
markamızı değere dönüştürmeliyiz” 
diye konuştu.

Kendi eğitim modelimizi 
yaratmalıyız
Eğitimde ne Finlandiya ne 

de Kore modelinin Türkiye’de 
tutmayacağının altını çizen 
Yorgancılar, “Kendi bedenimize 
uygun eğitim modelini ortaya 
çıkarmamız lazım. Hizmet 
sektöründe iyiyiz ama teknolojide 
iyi değiliz. En çok ihtiyacımız 
yatırım yapılabilecek ortamı 
görebilmektir. 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefi inanın ulaşılamayacak 
bir rakam değil. Biz bunun çok 
üstünden geliriz. Demir çelik 
ihracatçısıyız ve aynı zamanda 
hurda ithalatçısıyız. Devlet katkısı 
olması olmadan bazı sektörlerde 
yatırım yapmamız imkansız. 
SOCAR’ın Aliağa’da yaptığı yatırım 
Azerbaycan devletinin destekleri 
ile oldu. Ancak bizim 5-6 tane daha 
Petkim’e ihtiyacımız var. Sanayi 4.0 
konuşulunca dönüp dolaşıyorum 
eğitime geliyorum. Eğitim 4.0 
olmadan Sanayi 4.0 olmaz. 
Dünyadaki her evde bir Türk Malı 
olacak felsefesiyle hareket edersek, 
önümüz de eğitim kalitesinin 
artması ve doğru yönlendirilmesi ile 
açılırsa bunun üstünden rahatlıkla 
geliriz” diye konuştu.

Toplum 5.0
Ender Yorgancılar, Sanayi 4.0 ile 

birlikte Toplum 5.0’ı da gündeme 
taşıdı. Avcı toplumu ile başlayan 
insanlık çağının, bugün bilgi 
toplumundan süper akıllı topluma 
geçiş yapma süreci içinde olduğunu 
hatırlatan Yorgancılar, süper akıllı 

toplum anlamına gelen Toplum 
5.0 kavramını ilk kez Japonya’nın 
tartışmaya başladığını belirtti. 
Yorgancılar, Japonya’nın, Almanya 
ve diğer ülkelerden farklı bir bakış 
açısıyla Sanayi 4.0’ün etkilerini 
toplumsal açıdan değerlendirerek 
halkın yaşamı üzerindeki etkilerine 
odaklandığını, yaşlanan bir nüfusun 
yanı sıra doğal afetler açısından 
çok riskli bir coğrafya, çevre kirliliği 
ve enerji maliyetlerinin getirdiği 
sorunlar karşısında ulusal bir strateji 
belirlenerek Toplum 5.0’ı ön plana 
çıkardıklarını kaydetti.

Toplum 5.0’ın; dijitalleşmenin 
ve robotların etkisini demografik, 
ekonomik, etik ve sosyolojik yönden 
ele aldığına işaret eden Yorgancılar, 
insanların makine ve robotlarla 
ilişkisinin en verimli biçimde 
sağlandığı süper akıllı toplum 
modelini önerdiğini, yol haritasında, 
bürokrasi, hukuk, teknoloji, insan 
kaynakları ve toplumsal kabulün 
temel alınan düzenin içinde 
olduğunu vurguladı.

Şirketler Sanayi 4.0’ı 
dert edinmeli
Sempozyumda fikirlerini 

katılımcılarla paylaşan Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) İcra Direktörü Prof. Dr. 
Güven Sak, Ekonomi Danışmanı ve 
Yorumcusu Dr. Mahfi Eğilmez ve 
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Sencer Yeralan’ın ortak görüşü 
Türkiye’deki eğitimin Sanayi 
4.0’a geçiş sürecini kapsayıp 
kapsamadığı oldu.

TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. 
Güven Sak, Sanayi 4.0’ın yeterince 
somutlanmadığını ve akıllı telefon 
sayesinde bütün süreçlerin hızlı 
ilerlediğini belirterek, şunları 
kaydetti:

“Sanayi 4.0 süreci kendi kendine 
işliyor. Sürecin nereye gideceğini 
bilmiyoruz. Değişimin hızı bizi 
endişeye sevk ediyor. Ancak hiçbir 
şeyi kaçırdığımızı düşünmüyorum. 
Bütün üniversitelerde start-
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up’lar kuruluyor. Bu işi aktiviteye 
dönüştürelim. Çünkü süreç 
kontrolden çıktığında insana 
ihtiyaç var. Sanayi 4.0 sürecinde 
makinaların başında duran 
insanların daha iyi eğitimli olması 
lazım. Burada ilk iş şirketlerin 
kendine düşüyor. Yaşamak 
istiyorlarsa bu işi kendilerine dert 
edinmeleri gerekiyor. Oda’lar ve 
OSB’ler bu konuyu iyice düşünmeli. 
Daha iyi olmak için herkesin 
yapacağı şeyler var. Yakınmak ve 
telaşa kapılmak yersiz. Herkesin 
yapacağı bir şey var.”

5 yıl sonra hangi 
meslekler olacak?
Uluslararası Saraybosna 

Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sencer Yeralan da, 
“Sistemler gittikçe karmaşıklaşıyor. 
Eğitim konusunda olayın teknik 
yönünü anlatan durumu ortaya 
koymalıyız. Ama şunu da 
unutmayalım; kırılma noktasına 
geldiğinizde 5 yıl sonra hangi 
mesleğin olacağını da bilmek lazım. 
Bundan 5 yıl önce hiç kimse sosyal 
medya mühendisliği diye bir işin 
olacağını bilebilir miydi? Buradaki 
tek sorun aklımızı kullanmaktır. 
Eğitimde aklımızı kullanmaya önem 
vermemiz lazım. Özgür, aydınlıkçı 
ve yeni fikirlere açık insanlara 
ihtiyacımız var” diye konuştu.

Hukuk ve ekonomi de 
4.0 olmalı
Ekonomi Danışmanı ve 

Yorumcusu Dr. Mahfi Eğilmez, 
Sanayi 4.0’ın üretimin en üst 
düzeyde esnekliğe kavuşturulması 
ve üretimin hızlandırılması 
olduğunu anlatırken, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sanayi 4.0 sürecinde 
mevcut üretim yüzde 25 ile 
yüzde 50 arasında hızlanacak ve 
maliyetler azalacak. Bu süreçte 
bizden daha fazla üretenlerle 
rekabet şansımız kalmayacak. Bu 
işten uzak kalmamız o yüzden 
sağlıklı değil. Sanayi 4.0’ı kaçıracak 
lüksümüz yok.”

Sanayi 4.0 sürecine neresinden 
girileceğinin ve bu işi kimin 
yapacağının belirlenmesi 
gerektiğini ifade eden Dr. Eğilmez, 
“Sanayi 4.0 sürecinde galiba 
makinaları biz dışarıdan alacağız. 
Makinaları dışarıdan almak sorun 
değil. Teknoloji satın almaktan 
korkmayalım. Yazılım (software) 
işinde iyiyiz, bu konuya ağırlık 
verebiliriz. Eğitim konusunda 
Ender Yorgancılar’ın görüşlerine 
katılıyorum, ancak hukuk ve 
ekonominin de 4.0’a gelmesi lazım” 
dedi. 

Artık üniversite kurmayalım
Eğitimde iki meselenin olduğunu 

ve üniversitelerin görevinin 

meslek üretmek olmadığına dikkat 
çeken Dr. Eğilmez, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bilimle ayrı uğraşan ve 
meslekle ayrı uğraşan üniversiteler 
yapmamız lazım. Buradan yeni 
üniversiteler kuralım manası 
çıkmasın. 

Artık üniversite kurma işini 
bırakalım, olanları adam etmeye 
çalışalım. İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde mezun olan 450 bin 
kişi boşta geziyor. Bir markette 
kasiyer olarak çalışan İİBF mezunu 
kendini işletmeci sanıyor. Ayrıca 
daha da aşağıya inerek ciddi bilim 
ve meslek liselerini de kuralım.  
İzmir’de bu konuda güzel bir 
örnek var. İzmir ne yapıyorsa onu 
yapalım.”

İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş, 
sempozyumun açılış 
konuşmasında; “Sanayi 
4.0 olmazsa olmaz. Eğer 
biz treni kaçırırsak sanayi 
2.0 ve 3.0’ı ıskaladığımız 
gibi bunu da ıskalama 
ihtimalimiz yüksek’ 
şeklinde söylemler 
var. Sanayiciler tek 
taraftan bilgilendiriliyor. 
İAOSB olarak, toplumu 
ve sanayicilerimizi 
bilgilendirmek ve 
olayı çeşitli açılardan 
konuşabilmek adına bu 
organizasyonu yaptık. 
Biz burada bir taraf 
değiliz. Süreç içerisinde cevaplandırılması gereken sorular var. Dünya 
bu işe ne kadar hazırlanıyor? Bizim gibi az gelişmiş ülkelerde işgücü 
kayıpları nasıl halledilecek? Toplumsal sıkıntılar yaratacak problemler 
için çalışmalarımız var mı? Sanayi 4.0’ı ıskalarsak yok oluruz söylemi 
ne kadar doğru? Sanayicilerimizi özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletmeleri ne kadar ürkütüyoruz? Eğitim sistemimiz buna uygun mu? 
Bugün dahi becerili yetenekli mühendisler ve ara eleman bulamazken 
birkaç sene içerisinde sanayi 4.0’a geçmemiz gerekirken hangi alt yapı 
ile bu sistemin içerisine gireceğiz?” sorularını gündeme taşıdı.

Uğurtaş: Hangi alt yapı ile
sistemin neresinde olacağız?
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İrlanda geçmiş dönem 
Başbakanlarından John Bruton, 
3D yazıcı, bulut bilişim ve yapay 

zeka gibi yeni teknolojilerin 
birleşimi anlamına gelen Sanayi 
4.0’ın şirketlere daha az maliyetle 
daha güvenilir kalitede üretim 
yapma imkanı verdiğini, insan 
hatasını en aza indirmesini ve 
maliyetleri düşürmesi nedeniyle 
hızla yaygınlaştığını ifade etti.

Bruton, en hızlı büyümenin 
olduğu dönemde görev yaptığını 
hatırlatırken, eğitim, teknoloji ve 
ihracattaki atılımlara dikkat çekti. 
1960’lı yıllarda ortaöğretime yatırım 
yapıp eğitimli gençlerin sanayiye 
katılmasını sağladıklarını, daha 
sonra da teknolojik eğitimlere 
yatırım yaptıklarını vurgulayan 
Bruton şöyle konuştu:

“Üniversite eğitimi, bilginin 
peşinde gitmektir. Teknoloji eğitimi 
ise sanayi ihtiyaçlarına odaklı 
bir eğitim. Bu ikisinin arasındaki 
farkı iyi görmek lazım. Teknoloji 
eğitimini kaybetmemek lazım. 
Biz bu sayede çok fazla yabancı 
yatırımı ülkemize çektik. Teknoloji 
İrlanda’dan çıkmadı. Orası küçük bir 
ülke. Teknoloji başka ülkelerce bize 
tanıtıldı. Türkiye, çok daha büyük 
bir ülke ve kapasiteniz var. Büyük 
bir iç piyasası olan, derin eğitim 
sistemi olan ve sanayi geleneğine 
sahip bir ülke olarak sizin teknoloji 
üretmeniz mümkün.”

Sanayi 4.0’ı ‘bir kombinasyon, 
yeni teknolojilerin birleşimi’ olarak 
tanımlayan Bruton, bu süreçteki 
risklere de dikkat çekerek, 
“Sanayi 4.0’da insan zekası yerine 
daha güvenilir makine zekasını 
kullanılacak. Sanayi 4.0 ile gelen 
bilgi ve bunun uygulanması 
şirketlerin üretkenliklerini 
artırmalarını sağlıyor. Yani vurgu 

her zaman kalitede… İnsan 
hatasını ortadan kaldırarak ürünün 
kalitesini artırıyor. Sanayi 4.0 
ile gelecek risklere de bakmak 
lazım. Bu risklerin en büyüğü ise 
siber güvenlik. Çok sofistike bilgi 
yazılım sistemleri kullanıyorsanız 
ve rakiplerinizin sizin işinizi 
bozmak gibi bir amaçları varsa 
sistemlerinize giriş yapabilir ve 
sizi tamamen yok edebilirler” diye 
konuştu. 

Sanayi 4.0’da sadece 
tek bir yol yok
Bu süreçte en önemli 

risklerden birinin de ‘verinin 
özel oluşu’ olduğunu belirten 
Bruton, “Müşterinizle ilgili bilgileri 
paylaşamaya başladığınızda 
birtakım yasal riskler almaya 
da başlıyorsunuz. Bunlarında 

dışında bir de fabrikada önceden 
programlanmış bir üretim dönüyor. 
Bir aksilik olduğunda müdahale 
etmek mümkün değil. Sanayi 4.0’da 
işlere cevap verebilecek olan kişileri 
bulabilmek önemli. İstihdam yoksa 
diğerleri ne yapacaklar? İş kaybı 
olacak ama bu işi götürenlerin 
geliri çok daha yüksek olacak. 
Büyük ihtimalle sanayi üretiminin 
modellerini de değiştirecek. Türkiye, 
enerji ve otomobilde çok büyük 
ithalatçı. Bunlar Sanayi 4.0 ile 
etkilenecek alanlar.  Bu teknikleri ilk 
uygulayacak kişi siz mi olmalısınız 
ya da beklemeli misiniz? Sadece 
başkalarını dinleyerek değil 
birbirinizle de konuşarak bu konuda 
fikir edinebilirsiniz. Her firma için 
tek bir yol yok. Hepsi içinde farklı 
yaklaşımlar olabilir” ifadelerini 
kullandı.

Bruton: Teknoloji 
üretmeniz mümkün

VİZYON
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Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari 
ve Sosyal Bilimler Fakültesi Deka-
nı Profesör Doktor Erinç Yeldan, 
dünyanın ‘büyük durgunluk’ diye 
anılan bir sürecin içerisinde olduğu-
nu ileri sürerken, Sanayi 4.0’ın bu 
durgunluğu aşacak anahtar olarak 
görüldüğünü söyledi. 

OECD raporlarında çevre kirliliği 
ve iklim değişikliğinden kaynakla-
nacak üretkenlik kayıplarının fiziksel 
sermaye birikimleri yerine beşeri 
sermaye, Ar-Ge’ye dayalı teknolo-
jilerin geliştirilmesi ve vasıflı işgücü 
ile donatılmış istihdam kazançlarıyla 
bertaraf edilebileceğinin yer aldığını 
haber veren Prof. Dr. Yeldan, 2009 
sonrasında yılda ortalama 200 bin 
robotun imalat sanayinde üretim 

sürecine girdiğini da hatırlattı. Prof. 
Dr. Yeldan, “Bunun çoğu otomotiv 
sanayinde ama önümüzdeki 10 yıl 
boyunca bilgisayar destekli otomas-
yonun yerini alacağı mesleklerin 
başında temizlik ve bakım işleri var. 
İnşaat sektöründe de robotlaşma 
ve akıllı binaların artacağı gözükü-
yor. Sanayi 4.0’ın etkileri öncelikle 
düşük gelir grubundakilerin yaptığı 
işlerde görülecek. Türkiye, 10 bin 
imalat sanayi işçisi başına 30 robot-
la orta sıralarda yer alıyor. Bunların 
çoğu otomotiv sektöründe ama 
yerimizi belirtmek açısından bu veri 
önemli. Bu nedenle insan kaynağı-
mızın niteliğinin artırılmasına önem 
vermeliyiz” diye konuştu.

Bosch Türkiye IOt Direktörü 
Mustafa Ayhan, önceki sanayi 
devrimlerinin hepsinin bir bu-

luşun ardından şekillendiğini, Sanayi 
4.0’ın ise gelişen teknolojiler ve on-
ların insan hayatına etkileri ile ortaya 
çıktığını söyledi. Geleceği yakalamak 
isteyenlerin Ar-Ge, inovasyon ve ürün 
geliştirmeye yatırım yapmak zorunda 
olduklarını vurgulayan Ayhan, “4. Sa-
nayi Devrimi’nde özellikle nesnelerin 
interneti konusu çok önemlidir. Sen-
sörler ile makinelerimizi akıllı hale ge-
tirmek ve ürünlerimizi takip etmenin 
üzerine yazılım katmanı koyuyoruz 
ve en sonunda bunları anlamlandırıp 
yeni servis ve hizmet ürünleri haline 
getiriyoruz. Bugün bu konunun çok 
popüler olmasının nedeni bu alanda 
inanılmaz büyüklükte yeni bir pazarın 
oluşmasıdır. 2025 yılına kadar 11 tril-

yona ulaşan bir pazar düşünülüyor ve 
herkes bu pazarın içinde yer almak 
istiyor. Türkiye olarak bu pazarda 
nasıl yer alacağımızı düşünmemiz 
lazım” dedi.

Mustafa Ayhan, Sanayi 4.0’da akla 
önce robotlarla verilerin geldiğine 
dikkat çekerken, “Aslında en büyük 
sıçramayı yapacağımız alan yapay 
zeka olarak karşımızda duruyor. Çün-
kü yapay zeka ile birlikte makineler 
en kaliteli şekilde nasıl üretebilecek-
lerini görecekler. Düşünebildiğiniz 
her şey otonom halde yapay zeka 
sayesinde olacak. Sanayi devriminin 
bize kazandırdığı en önemli yetkinlik 
hız ve estetik olacak. Müşterilerimiz 
7/24 bizden servis istiyor bu servisleri 
verebiliyor olmamız gerekiyor. Bura-
daki hız ve esnekliği de kazanabilmek 
adına endüstri 4.0’ı hayatımıza sok-

mamız gerekiyor” diye konuştu.
İşletmelerin Sanayi 4.0 ihtiyaçları-

na yönelik özellikleri de iyi belirleye-
rek teknoloji adaptasyonunu ger-
çekleştirmeleri gerektiğini savunan 
Ayhan, “Bizim akıllı yatırıma ihtiya-
cımız var. Aksi halde işletmelerimiz 
teknoloji çöplüğü olur” uyarısında 
bulundu.

Ayhan: Geleceği 
               yakalamak için…

Mustafa
Ayhan

Erinç
Yeldan

Yeldan: Teknolojiyi geliştiren 
tek şey ‘mühendislik’ değil

VİZYON
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EBSO Geçmiş Dönem Meclis 
Başkanlarından Kemal Çolakoğlu, 
sanayicinin ülkenin geleceği için 

üretmek, istihdam yaratmak, büyümek 
ve Atatürk’ün gösterdiği çağdaş 
medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok 
çalışmak zorunda olduklarını vurguladı. 
Sanayi devrimi süreçlerini özetleyen 
ve bugün dünyanın Sanayi 4.0 gerçeği 
ile karşı karşıya olduğunu söyleyen 
Çolakoğlu, “Sanayi 4.0’ı sadece üretim 
ve verimlilikte artış, karlılıkta yükseliş, 
teknolojide kalite artırımı, ürünlerin 
dünyaya dolaşımı ve rekabet gücünün 
artması ya da sermayenin yeni alanlara 
kayması gibi ekonomik ve finansal 
bakış açısı ile değerlendirmek eksik 
olacaktır. Şapkamızı önümüze koyarak 
yaşanacak bu büyük değişimi her yönü 
ile ele almamızın gerekliliği açıkça ortaya 
konulmuştur. Yaşanacak bu büyük 
değişimde sorunlara çözecek bilgiyi, 
sorunları ortaya çıkmadan engelleyecek 
bilgeliği bulmak zorundayız. Yararları 
hasat etmek, risklerden kaçınmak için 
kendimize şanslar yaratmalıyız” dedi.

Kendi rönesansımızı yaratalım
Kemal Çolakoğlu, Türkiye’de Sanayi 

4.0 ile birlikte yaşanacak değişim ve 
dönüşümün minimum hasarla nasıl 
elde edilebileceğine ilişkin cevapları 
aramanın sadece sanayicinin, iş adamının, 
çalışanların, bilim insanlarının görevi 
olmadığını da belirtirken, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Değişim için tüm toplum 
katmanlarının ortak çalışması ve katılımı 
şarttır. Bu yolda en büyük düşmanımız 
zamandır, çünkü teknoloji kaynaklı 
değişim inanılmaz bir hızdadır. Yeni 
örgütsel ve sosyo-ekonomik yapılara 
ihtiyacımız vardır. Sanayi 4.0 ile ortaya 
konulan bu meydan okumayı ancak 
kollektif birliktelik ve çalışma ile faydaya 
dönüştürebiliriz. Akıl, kalp, ruh ve fiziksel 
bütünleşmemiz ile kültürel bir Rönesans 

yapmak zorundayız.”
Sanayi 4.0 ile ilgili farkındalığı 

arttırmak için ekonomik, politik ve 
sosyolojik kültürel yapıları kurmanın 
yolunun mutlaka bulunması gerektiğine 
işaret eden Çolakoğlu, “Bugün tüm 
detayları ve sınırlarıyla 
Sanayi 4.0 ile insan 
yaşamının nereye 
gideceğini öngörmek 
imkansızdır. Ama 
korkularımızın 
esiri olarak ta, 
tüm değişimi 
reddetmek ya 
da teslim olarak 
yaşamımızı 
global 
dengelerin eline 
bırakmak o denli 
ilkellik ve acizlik 
olacaktır. Tüm 
bu mücadele 
içinde temel güç 
kaynağımız olan 
insan kaynağımızı 
bu meydan 
okumaya hazır 
hale getirmeli ve 
bu mücadeleden 
galip çıkmalıyız” 
diye konuştu.

Çolakoğlu: Bu mücadeleden 
galip çıkmalıyız

VİZYON



46 MAYIS 2018

HABER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, İzmir’e teknoloji üssü 
ve model fabrika kurulması için ça-

lışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi. 
Bakanlar Kurulu’nda İzmir Teknoloji Üssü 
adıyla şirket kurulması için Bakanlar Kuru-
lu kararı çıkardıklarını ve 150 milyon liralık 
kaynak ayırdıklarını söyleyen Özlü, Model 
Fabrika’nın da 2019 yılı içinde Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın ortaklığında Ege Üniver-
sitesi kampüsü içinde gerçekleştirileceğini 
ifade etti.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı 
(EGEV) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) işbirliğiyle (EBSO) Sanayiciler 
Kulübü’nde gerçekleştirilen “Bilim ve 
Teknoloji Işığında İzmir” konulu toplan-
tıda, İzmir Başkanlar Kurulu üyeleri ve 
iş insanları ile buluşan Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir’in Türk 
ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biri 
olduğunu söyledi.

Yüzde 100 yerli teknoloji  
İzmir’i Türkiye’nin teknoloji üssü olarak 

görmek istediklerini anlatan Özlü, şu 
bilgileri verdi:

“İzmir’de 4 adet teknoloji geliştirme 
bölgesi kurduk. Şehirdeki teknoparklar-
da yer alan 400 firmada 2 bin 600 kişi 
istihdam ediliyor. İzmir’de 69 Ar-Ge ve 
22 tasarım merkezi bulunuyor. Bunların 
hepsini birbiriyle entegre etmek istiyo-
ruz. İnşallah İzmir’e bir dijital dönüşüm 
merkezi kuracağız. Bunun için uluslararası 
bir danışmanlık şirketi ile çalıştık. Bundan 
çıkan sonuç doğrultusunda İzmir Tekno-
loji Üssü adıyla bir şirket kurulması için 
Bakanlar Kurulu kararı aldık. Şirket için 
150 milyon TL kaynak ayırdık. Bu şirketin 
yüzde 49’una da Bakanlık olarak biz ortak 
olacağız. İzmirli kurumlar ve STK’larda 
bu şirketin diğer ortağı olacak. İzmir’de 
bu projeye sahip çıkıyor. Bu proje 40 bin 
kişiye istihdam sağlayacak. Burada küre-

Bakan Özlü, 
“Dünyada 

yaşanan sanayi 
dijitalleşiyor ve 
biz bunun dışın-

da kalamayız. 
Sanayinin dijital 
dönüşümünün 
yol haritasını, 

detaylı bir şekil-
de açıklayaca-

ğız” dedi.

İzmir’e teknoloji üssü ve 
model fabrika geliyor
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sel bir başarı hedefliyoruz. Üretilen 
teknolojiler taklit değil yüzde 100 
yerli olacak.”

 
Model Fabrika 
2019’da geliyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Özlü, İzmir’e Model Fabrika kura-
caklarını da açıklarken, “KOBİ’leri-
mizin verimliliği artırmak, yalın üre-
time geçişte teknik destek sunmak 
ve uygulamalı eğitim vermek için İz-
mir’e model fabrika kuruyoruz. Mo-
del fabrikamız, her yıl yaklaşık 40 
fabrikanın verimlilik dönüşümüne 
katkı sağlayacak. Model fabrikayı, 
Bakanlığımız ile Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın ortak finansmanıyla haya-
ta geçireceğiz. Bu yıl, en geç Kasım 
ayında, projenin etüt çalışmalarını 
tamamlamış olacağız. İnşallah 2019 
yılı Haziran ayında, Ege Üniversitesi 
Kampüsü içinde, Model Fabrika’nın 
açılışını yapacağız” diye konuştu.

Dijital dönüşüm
“Türkiye Sanayi Devrimi” sloga-

nıyla sıçrama yapmak istediklerini 
vurgulayan Özlü, 11 bin dolar kişi 
başı gelirle devam edemeyecekle-
rini, hedefe ulaşacakları tek alanın 
ise bilim ve teknoloji olacağını ifade 
etti.

Özlü, “İhracatımızda yüksek 
teknolojili ürünlerin payı çok az. 
Orta-düşük ve düşük teknolojiler 
ihraç edip, yüksek teknolojili ürünler 
ithal ediyoruz. Bu tabloyu tersine 
döndürmemiz gerekiyor. Dünyada 
yaşanan sanayi dijitalleşiyor ve biz 
bunun dışında kalamayız. Sanayinin 
dijital dönüşümünün yol haritasını 
çıkardık. Seçimden sonra detaylı 
bir şekilde açıklayacağız” ifadelerini 
kullandı.

İstihdamı arttırdık
İzmir’in organize sanayi bölge-

lerindeki istihdam sayısını 16 yılda 
3 katına çıkardıklarını, 2018 yılı iti-
bariyle İzmir’de 7 adet organize sa-
nayi bölgesi projelerinin de devam 
ettiğini anlatan Özlü, 2003 yılından 
bugüne kadar KOSGEB’in finans-

man destek kredileri kapsamında 
yaklaşık 29 bin İzmirli işletmeye 1.3 
milyar lira tutarında kredi hacmi 
oluşturduklarını da bildirdi.

Yorgancılar: İzmir 
öncü rol oynayabilir
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar, Sanayi 4.0’ın gündemde olduğu 
bir dönemde İzmir’in üniversiteleri 
başta olmak üzere birçok avantajı 
ile bu alanda öncü rol oynayabi-
leceğini belirtti. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın İzmir’i bilim 
ve teknoloji merkezi yapma hedefi 
doğrultusunda üniversitelerin, Oda-
ların ve sivil toplum kuruluşlarının 
hazır olduğunu dile getiren Yorgan-
cılar, “Hedeflerimiz güzel, iyi işler 
yapıyoruz ancak öncelikle eğitim 
sistemimizi gözden geçirmemiz 
lazım. Ezbere dayalı ve sınıf geçme-
ye odaklı bir eğitimle bu işte başarılı 
olamayız” dedi.

Almanya’dan örnekler veren 
Ender Yorgancılar, dünyanın en 
ünlü 100 üniversitesinden biri olan 
Münih’teki Ludwig Maximilian 
Üniversitesi’nin içinde meslek lisesi 
bulunduğunu, Ar-Ge merkezine ya-
kın olduğunu hatırlatarak sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Almanya iki dünya savası 
yaşamasına rağmen dünyanın en 
büyük ekonomilerinden biri oldu, 
bilim merkezi haline geldi, teknoloji 
transfer ediyor. Bu noktaya mesleki 

ve teknik eğitimin başarısıyla ulaştı. 
Meslek lisesi, üniversite ve Ar-Ge 
merkezi iç içe. Sanayi 4.0 için biz 
de eğitimde Alman ve Avusturya 
modellerini uygulamalıyız. Meslek 
liselerinin TOBB’a devredilerek 
bu eğitimin verilmesi gerektiğini 
anlattık. TOBB ETÜ’de 2’nci sınıftan 
itibaren 2 yıl eğitimle ilgili işte çalış-
ma zorunluluğu getirdik. Öğrenciler 
stajdayken iş buluyor.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı’nın sanayiye her alan-
da destek olduğunu ifade ederken, 
bu desteğin artarak devam etmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.

Susam: Yarımada 
teknoloji üssü olsun
EGEV Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Ali Susam, Çeşme yarı-
mada bölgesinin yüksek teknoloji 
yatırımları için en uygun lokasyon 
olduğunu belirterek İzmirliler olarak 
bu bölgenin teknoloji üssü olarak 
belirlenmesi gerektiği söyledi. 
İzmir’e son dönemde nitelikli göçün 
arttığını ve herkesin İzmir’de yaşa-
mayı tercih ettiğini anlatan Susam, 
“Yarımada Bölgesi’nin teknoloji ya-
tırımları için öncelikli bölge olması 
uzun zamandır gündemde. Sizler-
den bu konuda müjdeli haberler 
bekliyoruz. İzmir bunun için hazır. 
Sizi, İzmirli Bakan olarak görüyoruz. 
Bu konuda gerekli çalışmaları yapa-
cağınızdan da eminiz” dedi.
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Türk malı el aletlerinin yarım asırlık başarısı

Türkiye’nin ilk 
ve en büyük el 
aletleri üreticisi 
İZELTAŞ 50’nci 
yaşını kutluyor. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender 
Yorgancılar, “4 
bin çeşit ürünle 

40 ülkeye ihracat 
yapar hale geldik. 
İZELTAŞ, gerçek 

ve yerli Türk 
Malı kullanma 

imkanını 
sağlıyor. En 

büyük dileğimiz 
dünyada her 

evde bir Türk malı 
olmasıdır” dedi. 

İzmir’de 1968 yılında İsmet Yorgancılar 
ve girişimci bir ekip tarafından temelleri 
atılan ilk Türk el aletleri üreticisi 

İZELTAŞ, yarım asırlık başarısını kutluyor. 
Işıkkent’teki üretim tesislerinde 50’nci yıl 
dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında 
İzeltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzeltaş Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Akın Dalan, Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Yorgancılar ve Genel 
Müdür Haluk Akdemir, basın mensupları 
ile bir araya geldi. 50 yıllık başarı 
öyküsünü anlatan Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, önemli konulara 
değindi.

Toplu iğne bile üretilmiyordu
1968 yılında kurulan İzeltaş’ın, 

Türkiye’deki şirketlerin ortalamasına 
bakıldığında önemli bir başarıya sahip 
olduğunu belirten Yorgancılar, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Kurulduğumuz yıllarda ülkemizde 
toplu iğne bile yapılmıyordu. El aletlerinin 
dünyada ilk yapıldığı tesisler Almanya’da 
kuruldu. O dönemde bu aletlere fırınlarda 

döverek şekil veriyorlardı; ardından 
otomasyon sistemine geçildi. O dönemde 
bizim böyle bir yatırım yapma isteğimize 
verilen cevap, ‘Siz tarım ülkesisiniz. Siz 
bunları üretin bize verin biz de size el 
aletleri verelim’ diyorlardı. Ama bugün 
geldiğimiz noktada İZELTAŞ’ın en büyük 
pazarının bize bu yanıtı veren Almanya 
olduğunu görüyoruz. Her türlü işlemi 
kendi tesislerimizde yapıyor, sadece çeliği 
dışardan alıyoruz. Diğer tüm mühendislik 
işlemlerinden paketleme işlemlerine kadar 
dışarı bağımlılığı olmadan kendi içinde 
çözen bir şirket haline geldik. Bunu yapan 
Türk mühendisleri ve Türk işçileridir.”

Göreve geldiğinde İZELTAŞ’ta 450 
kişinin çalıştığını belirten Yorgancılar, 
“Şimdi 900 kişi çalışıyor. Ortalama her 
ailede 4 kişi olduğunu varsayarsak, 
sadece 3 bin 600 kişi bizim fabrikamızdan 
ekmek yiyor. Bu çok önemli bir sayı” dedi.

4 bin çeşit ürün, 
40 ülkeye ihracat
Ender Yorgancılar, İZELTAŞ’ta üretime 

başladıkları zaman 300 çeşit ürünle 

50 YAŞINDA
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pazara girdiklerinin 
altını çizerken, “Bugün 
4 bin çeşit ürün 
yapar hale geldik. Bu 
ürünler; otomotiv, 
inşaat, tarım, servis 
araç bakımı. 40 ülkeye 
ihracat yapıyoruz ve bu 
İZELTAŞ’ın kalitesinin 
hangi seviyeye geldiğini 
gösteriyor. Bu kalite ve 
hizmetin sonucudur. 
900 çalışanımızla 
3 fabrikada hizmet 
veriyoruz. Türkiye’nin 7 
bölgesinde 156 bayimiz 
var ve perakendede 30 
bin noktaya ulaşıyoruz” 
değerlendirmesini yaptı.

İZELTAŞ’ın Türkiye’de 
103’ncü Ar-Ge Merkezi 
olduğunu da hatırlatan 
Yorgancılar, üniversite – sanayi 
işbirliği ve ürün geliştirme 
konusunda çalışmaların hızla devam 
ettiğine dikkat çekti.

Gerçek ve yerli 
Türk Malı
İZELTAŞ’ın gerçek ve yerli Türk 

Malı kullanma imkanı sağladığına 
işaret eden Yorgancılar, “En büyük 
dileğim dünyada her evde bir 
Türk malı olmasıdır. Zaten bunu 
gerçekleştirebilirsek bundan daha 

fazlasını yapmak işten bile değil. 
Herhangi bir ürün olabilir ama ne 
olursa olsun Türk Malı olsun. Ama 
her evde olsun” diye konuştu. 

Yorgancılar, Çin’de üretilen 
malların kalitesi ile İZELTAŞ’ın 
kalitesini bir arada tutabilmenin 
söz konusu olmadığını da önemle 
vurguladı. 

50’nci yıla özel ürün: 
Cumhuriyetin anahtarı
İZELTAŞ’ın 50’nci yılına 

özel olarak ürettiği, üzerinde 

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
imzası bulunan, 19-23 anahtarı 
da basın mensupları ile paylaşan 
Yorgancılar, “Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ata’mızın anısına böyle bir 
ürün ürettik. Bugünlere geldiysek. 
Onun sayesinde. Bu vesileyle 
saygıyla ve minnetle bir kez daha 
anıyoruz” diye konuştu. 

Yorgancılar daha sonra, üretim 
tesisinde 19-23 numaralı bir 
anahtara Atatürk imzasını bizzat 
kendisi işledi.

HABER
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Türk Eximbank küresel ekonomideki 
risk algısının yükseldiği bir dönemde 
ihracatı ve yatırımı iyileştirmek için 
çalışmalarını hızlandırdı. Bu dönemde 
ihracatçılarımıza verdiğimiz desteği 
artırmak için uluslararası kuruluşlardan 
ve bankalardan sağladığımız kaynaklara 
daha fazla yoğunluk veriyoruz. Son olarak 
Mart sonunda Londra’da imzaladığımız 
anlaşmayla bankalar konsorsiyumundan 
670 milyon ABD Doları tutarında 
sendikasyon kredisi sağladık. 2017 
yılı Ağustos ayındaki sendikasyon 
kredisine kıyasla daha düşük maliyetle 
gerçekleştirilen sendikasyona 
Avrupa’dan 4, ABD’den 1, 
Uzak Doğu’dan 9, Türkiye’den 
5 ve Körfez Ülkelerinden 5 
olmak üzere toplam 24 banka 
ile finansal kuruluş katıldı. 
Sendikasyon işleminde pozitif 
sonuç alınmasında, Türkiye’ye 
olan güvenin yanı sıra Banka’nın 
son yıllarda hızla büyüyen 
bilançosuyla bağlantılı olarak 
geliştirdiği ilişkiler etkili oldu.

Sendikasyonun ardından 
Nisan ayının başında 
Tunus’ta gerçekleştirilen 
İslam Kalkınma Bankası’nın 
43. yıllık programına katılım 
sağlayarak küresel ticaretin ve 
yatırım ortamının iyileştirilmesi 

üzerine görüşlerimizi beyan ettik. 
“Uluslararası Ticaret ve Yatırım Akışlarını 
Kolaylaştırmak İçin İhracat Kredi 
Kuruluşları ve Çok taraflı Kalkınma 
Bankaları Arasında Stratejik İttifaklar” 
konulu panelde yaptığım konuşmada 
değindiğim gibi, İslam ülkelerinin dünya 
ticaretinden aldığı payın artırılması 
gerekiyor. Bu payın artırılmasında İslam 
ülkelerinin dünya ile ekonomik ilişkilerinin 
geliştirilmesi ve derinleştirilmesi büyük 
önem taşıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı 
üyesi ülkelerinin dünya ticaretinden 
aldığı pay yüzde 10’un altında. Üzerinde 

Türk Eximbank geliştirdiği
işbirliklerini İzmir’de taçlandırıyor

Adnan YILDIRIM
Türk Eximbank 
Genel Müdürü
(2014-2015 Ekonomi 
Bakan Yardımcısı)

EGE’DEN

İzmir’de İslam 
Kalkınma Ban-

kası ile ihra-
catçılarımızı ve 
sanayicilerimizi 
davet ettiğimiz 

kapsamlı bir 
zirve düzenle-
dik. “İhracatçı 
ve Yatırımcı 
Zirvesi”nde 

ihracatçılarımız 
ve sanayicileri-
mize sunacağı-
mız finansman 

olanaklarını 
değerlendirdik. 
İşbirliği geliştir-
dik, ortaklıklar 

kurduk. Destek-
lerimizi masaya 

yatırdık. 
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düşünülmesi gereken diğer konu 
ise üye ülkelerin kendi içlerindeki 
ticaretin payının yüzde 20’lerin 
altında olması. Bu payların 
artırılması ve arzu edilen seviyelere 
ulaşması için üye ülkelerin daha 
fazla doğrudan yabancı yatırım 
çekilebilmesi gerekiyor. Bunun 
için de alt yapı yatırımlarına özel 
önem verilmesi şart. Fakat bilindiği 
üzere alt yapı yatırımları büyük 
finansmanlara ihtiyaç duyuyor 
ve yatırımcılar için farklı nitelikte 
riskler barındırıyor. 

İşte tam burada, hem 
yatırımların finansmanı hem 
de yatırımların barındırdığı 
risklerin azaltılması aşamasında 
Bölgesel Kalkınma Bankalarına 
ve Eximbanklara büyük görevler 
düşüyor. Biz Eximbank olarak 
bu noktada kredi, sigorta ve 
garanti desteklerimiz ile üzerimize 
düşen görevi yapmak için tüm 
gücümüzle sahada yer alıyoruz. 
Finans kuruluşlarıyla kurulan 
işbirliği ile altyapı yatırımlarının 
finansmanında var olan açığın 
kapanmasında önemli roller 
üstlenebilecek bir yapıya kavuşmuş 
bulunuyoruz. Buna ilaveten İslam 
ülkeleri ihracat destek kuruluşları 
birliği olan Aman Union’ın Genel 
Sektereliği’ni bu yılbaşında 
devralmış olan Bankamız, 
tecrübelerini diğer ülkelerle 
paylaşmaya hazır olduğunu ilan 
etmiş bulunuyor.

Tunus’ta düzenlenen paneller 
haricinde ikili görüşmelere de 
ağırlık verdik. İslam Kalkınma 
Bankası (IsDB)’nın üye kuruluşları 
olan International Islamic Trade 
Finance Corporation (ITFC), 
Islamic Corporation For The 
Development of The Private Sector 
(ICD), The Islamic Corporation 
For The Insurance of Investment 
and Export (ICIEC) ve Dünya 
Bankası’nın yan kuruluşu olan 
Multileteral Investment Agency 
(MIGA) ile işbirliklerini arttırmaya 
yönelik görüşmelerimizde 
ciddi ilerlemeler kaydettik. Bu 

çerçevede, ITFC’den sağlamış 
olduğumuz 363,5 milyon dolar 
tutarında bir islami sendikasyon 
kredisi imkanının önümüzdeki 
yıllarda 1 milyar dolar seviyelerine 
yükseltilmesini hedefliyoruz. 
Ayrıca, ICIEC’in vereceği garanti 
ile bir bankalar konsorsiyumundan 
300 milyon dolar tutarında 5-10 
yıl vadeli bir fonlama imkanının 
hızla sonuçlandırılması için 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Diğer taraftan, IsDB’den ihracatçı 
KOBİ’lerin yatırım kredisi ihtiyacına 
yönelik olarak Hazine Müsteşarlığı 
garantisi altında 300 milyon 
dolar tutarında 15 yıla kadar 
vadeli bir kredi temini üzerinde 
çalışmalarımız sürüyor. 

Tunus’ta görüşmelerimizin 

ardından bir sonraki programımızı 
da takvime bağladık. Nisan 
sonunda İzmir’de İslam Kalkınma 
Bankası ile ortak şekilde, 
ihracatçılarımızı ve sanayicilerimizi 
davet ettiğimiz kapsamlı bir zirve 
düzenledik. “İhracatçı ve Yatırımcı 
Zirvesi”nde ihracatçılarımız ve 
sanayicilerimize sunacağımız 
finansman olanaklarını 
değerlendirdik. İşbirliği geliştirdik, 
ortaklıklar kurduk. İhracatımıza ve 
yatırımcılara vereceğimiz destekleri 
masaya yatırdık. İzmir’deki zirve, 
geliştirdiğimiz işbirliklerinin 
meyvelerini toplayacağımız bir 
zirve oldu.

Her zaman ihracatçımızın ve 
sanayicimizin yanında olmayı 
sürdüreceğiz.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik 

ilişkilerin gelişmesinin iki ülke arasındaki 
siyasi ve askeri ilişkilere de olumlu 
katkılar yapacağını ifade etti. Türkiye ile 
ABD arasında Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanması ve ürün bazlı ticareti 
geliştirme politikalarına yoğunlaşılmasını 
öneren Yorgancılar, “Sorunların arkasına 
sığınmadan çalışmaya ve ekonomik 
ilişkileri geliştirmeye mecburuz. Ancak 
ticari ilişkilerin gelişebilmesi için de başta 
kotalar, ek vergiler ve vize gibi engellerin 
aşılması gerekiyor” dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik 
ilişkileri kurumsallaştırmak amacıyla 
1981 yılında hayata geçirilen en yaygın 
iş kuruluşu American-Turkish Council 
(ATC) Başkanı Howard Beasey ile ATC 
Direktörü Cemil Kor, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti.

Kendisinin geçtiğimiz yıl 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
liderliğindeki bir heyetle ABD’ye 
gittiğini ve parlamentodan 7-8 senatör 
ile de görüşme fırsatı yakaladıklarını 
hatırlatan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, iki ülke arasındaki siyasi, 
askeri ve ekonomik ilişkileri ele aldıklarını 
söyledi. Yorgancılar, “Eğer ekonomik 
ilişkileri güçlü tutabilirsek siyasi ve 
askeri ilişkilerin de düzeleceğine, iki ülke 
arasında karşılıklı bir Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanabileceğine ve ürün 
bazlı ticareti geliştirme politikalarının 
önemine vurgu yaptık” dedi.

Biz hazırız
Türkiye olarak ABD ile ticareti artırıcı 

iyi projeleri hayata geçirebileceklerine 
inandıklarına işaret eden Ender 
Yorgancılar, “Ancak iki ülke arasında 
gündemdeki konulardan dolayı 
istediğimiz yolu alamıyoruz. Ekonomi 

Yorgancılar’dan Türk-ABD
ilişkileri için ekonomi reçetesi

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 
American-Tur-

kish Council 
Başkanı Bea-
sey’in ziyare-
tinde iki ülke 

arasındaki tica-
retin gelişme-
sinin siyasi ve 
askeri ilişkileri 
de güçlendire-
ceğini söyleye-
rek önerilerini 

aktardı.
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Bakanlığı ve TOBB’un destekleriyle 
ABD’nin Chicago kentinde bir Türk 
Ticaret Merkezi açma projemiz var. 
Yaklaşık 22 bin metrekarelik kapalı 
alanıyla bu merkeze en az 100 
firma getirerek istihdam sağlamayı 
ve o firmalara üretim yaptırmayı 
hedefliyoruz. Hatta projenin 
devamı niteliğinde ikinci ve üçüncü 
merkezleri de açmayı düşünüyoruz. 
Seattle ve Miami veya Los Angeles’i 
değerlendiriyoruz. Sorunların 
arkasına sığınmadan çalışmaya ve 
ekonomik ilişkileri güçlendirmeye 
mecburuz” diye konuştu. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, Türkiye ile 
ABD arasındaki ticari ilişkilerin 
gelişebilmesi için de bazı engellerin 
ortadan kaldırılması gerektiğini 
savunurken, şunları söyledi:

“Türkiye’den ABD’ye yapılan 2 
milyar dolarlık ihracatın 1.4 milyar 
doları kotalı ürünlerden oluşuyor. 
Kotanın aşılması halinde çok ciddi 
vergilerin ilave edilmesi, ihracat 
potansiyeline ulaşmada bizleri 
zorluyor. Bu ve benzeri engellere 
yönelik düzenleme yapılmadan 
ticari olarak iş yapabilmek çok zor. 
Ancak mevcut olumsuz tabloya 
rağmen moral bozmaya da gerek 
yok. Bizler de kurum olarak 
üzerimize düşen hususları yerine 
getirmeye hazırız.”

50 milyar dolarlık hedef
ATC Başkanı Howard Beasey, 

Türkiye’de farklı illerdeki kurum 
ve kuruluşlara yaptıkları seri 
ziyaretlerle kendilerini anlatmak 
istediklerini dile getirerek, görüşme 
için EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’a teşekkür etti.

ATC Direktörü Cemil Kor da, 
sayıları 110’a ulaşan üyelerinin 
yarısının ABD yarısının da 
Türkiye’de yerleşik firmalardan 
oluştuğunu anlatırken, TOBB ile 
de ortak konferans düzenleme ve 
ziyaretlerle yakın işbirliği içinde 
bulunduklarına vurgu yaptı.

ABD’de seçilecek eyaletlerde 
hem kendilerini hem de Türk 

sanayisini ve firmalarını iyi anlatarak 
destek almayı hedeflediklerini 
söyleyen Kor, bu sayede ABD’de 
yapılacak yatırım ve ticaretin 
kolaylaşabileceğini ifade etti. Cemil 
Kor, “ATC olarak ABD ile Türkiye 
arasında şu anda toplam 20 milyar 
dolar civarında olan ticaret hacmini 
2023 yılında 50 milyar dolar 
seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. 
Vizyonumuz sadece ABD’ye yatırım 
değil, ABD’den de Türkiye yatırım 
çekme konusunda çalışmalar 
yürütüyoruz. Bu amaçla hem Türk 

hem de ABD’li firmalara elimizden 
gelen her türlü desteği sağlamaya 
hazırız” dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki dış 
ticarette kota sorunuyla ATC’nin 
2000 yılların başından bu yana 
mücadele ettiklerini ve bu engeli 
ortadan kaldırabilmek amacıyla 
ABD makamlarıyla görüşmelerde 
bulunduklarını bildiren Cemil Kor, 
“ATC olarak ayrıca ABD’de büyüyen 
eyaletleri ve sektörleri inceleyerek 
Türkiye’deki muhataplarıyla 
eşleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

ABD 2017 yılında ülkemizin en önemli 5. ihraç pazarı 
konumundadır ve söz konusu ülkeye ihracatımızın toplam ihracatımız 
içerisindeki payı yüzde 5.5’dir.

ABD ile son yıllardaki ticaretimizin incelendiğinde, ülkemiz 
aleyhine dış ticaret açığı verildiği gözlenmektedir. 2017 yılında 
ABD’den ithalatımız bir önceki yıla göre yüzde 9.9 artış ile 11.9 
milyar dolar olmuştur. Türkiye’nin ABD’ye ihracatı genel olarak 
artış eğilimindedir. 2000 yılında 3.1 milyar dolar olan ihracat 2017 
yılında 8.7 milyar dolara ulaşmıştır. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 
sırasıyla yüzde 12.4, yüzde 0.9 ve yüzde 3.6 oranında artan ABD’ye 
ihracatımız 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 30.7 oranında 
artış göstermiştir. 2017 yılında dış ticaret açığımız bir önceki yıla göre 
yüzde 22.4 azalmasına rağmen ülkemiz aleyhine 3.3 milyar dolarlık 
ticaret açığı oluşmuştur.

Türkiye, 2017 yılında ABD pazarında yüzde 0.4 pay ile 34. büyük 
tedarikçidir.  ABD’nin ihracatında yüzde 0.6’lık payıyla 28. sırada yer 
almaktadır.

Ülkemizden ABD’ye en çok demir-çelik ürünleri ile otomotiv aksam 
ve parçaları ihraç edilmektedir. Tekstil & hazır giyim, tarım & gıda, 
makine ve hava taşıtları ile bunların aksam ve parçaları da ABD’ye 
ihraç ettiğimiz diğer önemli ürün gruplarıdır.

Demir çelik ürünleri, hava taşıtları, uzay araçları, pamuk, 
turbojetler, yatlar, taşkömürü, dozlandırılmış ilaç, şeker pancarı, şeker, 
serum, aşı, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet 
ve cihazlar, soya fasulyesi, hava taşıtlarının aksam ve parçaları, petrol 
gazları, kabuklu meyveler, ortopedik cihazlar, altın, binek otomobiller 
ve otomatik bilgi işlem makineleri ile üniteleri 2017 yılında ABD’den 
ithal ettiğimiz başlıca ürün gruplarıdır.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)
Türkiye’nin hali hazırda ABD ile bir serbest ticaret anlaşması ya da 

tercihli ticaret düzenlemesi gibi, tek taraflı ya da karşılıklı ticaretteki 
gümrük vergilerinin kaldırılması ya da kademeli olarak düşürülmesini 
düzenleyen herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır. Genelleştirilmiş 
Tercihler Sistemi’nde geleneksel ihraç ürünlerinin vergileri yüksektir.

Türkiye-ABD ticaret ilişkileri
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir’in sektörel çeşitliliğiyle dikka-

ti çeken sanayi yapısı, organize sanayi 
ve serbest bölgeleri, lojistik avantajları, 
eğitimli işgücü, sosyal yaşamı ve iklimiyle 
yatırım açısından en cazip kent olduğunu 
söyledi.

Çin’in Guangzhou Intelligent Equ-
ipment Industry Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Cai Ruixiong, Guangzhou Intel-
ligent Equipment Industry Group Genel 
Müdür Vekili Sun Weiyvan, Guangzhou 
Guangri Elevator Industries Genel Müdürü 
Zhu Yixia, Guangzhou Guangri Elevator 
Industries Pazarlama Bölüm Şefi Chen 
Rong, LÖHER Asansör Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Aktaş ile Genel Müdür Meh-
met Kara’dan oluşan heyet, EBSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
ziyaret etti. 

Konuk heyete İzmir ekonomisi hakkın-
da bir sunum yapan Yorgancılar, “Gıdadan 
tekstile, makineden elektroniğe, otomotiv 
ve yan sanayinden yenilenebilir enerjiye, 
inşaattan petrokimyaya kadar 64 sektör-
de global pazarlarda rekabet eden sanayi 
yapısı, yatırıma hazır organize sanayi ve 
serbest bölgeleri, lojistik avantajları, ni-

telikli işgücü, yabancı sermaye deneyimi, 
sosyal ortamı ve iklimiyle yatırım açısın-
dan en avantajlı kenttir” dedi.

Çin’in 2007 yılı Kasım ayında gerçek-
leştirilen , "1. Çinli ve Yabancı Çok Uluslu 
Şirketler Uluslararası CEO'ları Yuvarlak 
Masa Toplantısı" organizasyonunda İzmir’i 
“Dünyada Yatırım Yapılabilecek En İyi 70 
Kentten Biri” ilan ettiğini, Çin Halk Cum-
huriyeti için Türkiye’nin Brezilya ve Rusya 
ile birlikte “Dünyanın yatırım öncelikli üç 
bölgesi” arasında yer aldığını hatırlatan 
Yorgancılar, firmanın yatırım tercihini de 
İzmir’den yana kullanacağına inandığını 
belirtti. 

Ender Yorgancılar, Xiamen ile İzmir 
arasında kardeş şehir anlaşması imzalan-
dığını da ifade ederken EBSO ile firmanın 
yerleşik olduğu şehrin ticaret ve sanayi 
odası ile kardeş oda anlaşması yapabile-
ceğini söyledi. Yorgancılar, “Bu sayede her 
iki şehir arasında ticaret köprüsü kurulabi-
lir. Ardından iki şehirde öne çıkan sektör-
leri eşleştirerek karşılıklı heyet ziyaretleri 
ve iş gezileri organize edebiliriz, böylelikle 
daha fazla ticari işbirliği ve yatırım fırsatı 
yakalanabilir. EBSO olarak elimizden ge-
len katkıyı koymaya hazırız” diye konuştu.

Çin’in çok zor ve kısa süreli vize 

Çinli asansörcülere İzmir daveti
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EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, 
İzmir’in sektö-
rel çeşitliliği, 

organize sanayi 
bölgeleri, nite-
likli iş gücü ve 

lojistik avantaj-
larıyla yatırım 
için en uygun 

kent olduğunu 
ifade etti.
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vermesinin iki ülke arasındaki iş iliş-
kilerini zorlaştırdığını da gündeme 
getiren Yorgancılar, çözüme ilişkin 
girişimlerin faydalı olabileceğini 
sözlerine ekledi.

Yatırıma sıcak bakıyorlar
Guangzhou Intelligent Equip-

ment Industry Group Yönetim Kuru-
lu Başkanı Cai Ruixiong da, LÖHER 
firması ile İzmir’de yatırım yapma 
ihtimallerinin yüksek olduğunu bil-
dirdi. İzmir’e gelmeden önce İran’da 
bazı temaslarda bulunduklarını 
anlatan Ruixiong, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın işaret 
ettiği gibi yatırım avantajlarının 
daha çok olduğunu belirtirken, 
“İç prosedürlerimizin de olumlu 
tamamlanması halinde yatırımımızı 
İzmir’e yönlendirebiliriz” dedi.

Cai Ruixiong, Çin’in eskiden ülke 
dışından bilgi ve teknoloji transferi 
yaparken şimdi devletin kendilerine 
verdiği görevle yurt dışında yatı-
rım yapma konusuna ciddi şekilde 
eğildiklerini, yine önceleri sadece 
ihracat odaklı yaklaşımları varken 
şimdi yurt dışında üretip global 
pazarlarda yer almak düşüncesinde 
olduklarını da vurguladı. 

Hitachi, Siemens ve tünel tek-
nolojisinde lider bir Alman firma 
ile yakın işbirliği içinde olduklarını 
söyleyen Ruixiong, yıllardır yakın-
dan tanıdıkları LÖHER ile bu defa 
“kazan-kazan”’a dayanan daha 
derin bir işbirliği kurmak amacıyla 
İzmir’de bulunduklarını ifade etti.

Ali Aktaş’ın LÖHER’i kurduğu 
1967’nin aynı zamanda kendisinin 
doğduğu yıl olduğunu, heyette yer 
alan kişilerin de yine aynı yıl asan-
sör sektörüne girdiğini anlatan Cai 
Ruixiong, “Bunlar da ayrıca İzmir’e 
yatırım yapmaya teşvik eden tatlı 
tesadüfler… Çin’e döndükten sonra 
ziyaretlerimize ilişkin raporu firma-
mızın üst yönetime sunup gerekli 
yatırım desteklerini alabilmek üzere 
Çin Hükümeti’ne başvuracağız. 
Yapılacak değerlendirmenin ardın-
dan yatırımın içeriği ve rakam belli 
olacak” diye konuştu. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi 
Meslek Komitesi, Nisan ayı başında gerçekleştirilen seçimlerin 
ardından yoğun bir mesai temposu içine girdi.

Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kaptan, Başkan Yardımcısı 
Sinan Çelebi, Meclis Üyeleri Cüneyd Temel ile Engin Aktaş ve Komite 
Üyesi Hidayet Dündar, ilk olarak Nisan sonunda düzenlenen INELEX 
2018 – 11. Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı’na ağırlık verdi. 
EBSO Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi Meslek Komitesi, yedek 
üyelerinin yanı sıra İzmir Ticaret Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, 
Makine Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımıyla toplantı yaparak 
INELEX 2018’in sektörün gücünü gösterecek nitelikle olması yolunda 
fikir alışverişinde bulundu.

Fuar İzmir’de 26-28 Nisan günleri arasında gerçekleştirilen ve 
açılış törenine Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın da katıldığı INELEX 2018’de stant açan EBSO 
Üyesi sanayiciler, yenilikçi teknolojileri uyguladıkları ürünleriyle göz 
doldurdu.

Markalı konut yatırımları ve kentsel dönüşüm projelerinin inşaat 
sektörüne kazandırdığı ivme ile asansör ihtiyacındaki artışı göz 
önünde bulunduran sanayiciler, ihracat pazarlarını da değerlendirerek 
gelişime ayak uydurma ve yön verme yeteneklerini, pazara hakim 
olma güçlerini kanıtlama imkanı buldu. 

Asansör ve Yürüyen Merdiven
Komitesi’nde yoğun mesai

ULUSLARARASI



56 MAYIS 2018

HABER

Gökçüoğlu: Limitlerimizi zorlayıp
girişimcilik ruhumuzu geliştirelim

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı Gök-
çüoğlu, KalDer 

İzmir Şubesi’nin 
Sınırsız Limit 

temasıyla ger-
çekleştirdiği 19. 
Mükemmelliği 

Arayış Sempoz-
yumu’nda her-
kesin limitlerini 
zorlayarak yeni 
dünya şartlarına 

adapte olmak 
zorunluluğuna 

dikkat çekti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, herkesin, her kurum ve 

firmanın hatta her ülkenin artık limitlerini 
zorlayarak kendini yeni dünya şartlarına 
adapte etmek zorunda olduğunu, aksi 
taktirde varlığını devam ettiremeyeceğini 
söyledi. Gökçüoğlu, “Limitlerin zorlandığı 
değişen dünya düzeni içerisinde, biz de 
yer almak istiyorsak, mevcut kurallar ve 
şartları gözeterek, zıtlıkları kabul ederek 
yol almak zorundayız” dedi.

KalDer İzmir Şubesi tarafından 
“Sınırsız Limit” temasıyla düzenlenen 19. 
Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun 
açılışında konuşan Gökçüoğlu, bu iki 
zıt kelimenin günümüz dünyasında çok 
şey ifade ettiğini dile getirdi. İbrahim 
Gökçüoğlu, dünyada üretimin batıdan 
doğuya kaydığını hatırlatırken, “Çin ve 
Hindistan’ın çabaları karşısında batı 
da limitlerini zorlayarak Sanayi 4.0’ı 
gündeme getirip üretimi yeniden kendine 
çekmeye çalışıyor. Küresel ekonominin 
devi ABD korumacılığı öne çıkarırken, 
kapalı bir ekonomi olan Çin küreselliğin 
savunucusu oldu. İngiltere Brexit süreci 
ile kendi sınırsız limitini başlattı. Artık 
kripto para dediğimiz, görmediğimiz, 
dokunmadığımız, ne olduğunu 
bilmediğimiz yeni nesil paralarla işlem 
yapılır hale gelindi. Suudi Arabistan 
dünyanın ilk robot şehrini kuruyor. 
Limitlerin ne kadar zorlandığına ilişkin 
örnekleri daha da çoğaltabiliriz” diye 
konuştu.

Değişimin görmezden 
gelinemeyeceğini, kişilerin, firmaların, 
ülkelerin kendilerine limit koyarak yol 
alamayacağını ifade eden Gökçüoğlu, 
“Herkes, her kurum, her firma ve her 
ülke artık limitlerini zorlayarak kendini 
yeni dünya şartlarına adapte etmek 
zorundadır. Aksi takdirde var olması 
mümkün değildir. Öncelikle limitlerimizi 
zorlamayı öğreneceğiz, cesaretle bunu 
hayata geçireceğiz, girişimcilik ruhumuzu 
geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Alın teri akıl teri ile birleşmeli
Kars’ın Boğatepe köyünde tıbbi 

aromatik bitkiler ve peynir üzerine Eko 
Müze kuran, kadının toplumda yer alması 
ve aile içinde söz sahibi olması için çalışan 
ilkokul mezunu Zümran Ömür’ün kapalı 
bir çevrede sınırlı imkanlarla verdiği çaba 
sonucu Çankaya Köşkü’ne çıkmasını, 
Fransa Sarayı’na davet edilmesini örnek 
gösteren Gökçüoğlu, gençlerden de 
başarı beklediğini vurgulayarak şöyle 
konuştu:

“Gençler bizim geleceğimiz, var olma 
sebebimiz. Atatürk, Cumhuriyeti gençlere 
emanet etti. Zümran Ömür’ün şartları o 
işi yapmayı gerektirdi. Gençlerimiz ise 
teknolojiyi limitsiz kullanma özgürlüğüne 
sahipler ve bunu ülke menfaatine 
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çevirmeye en yakın grup. Bugün 
Apple’ın değeri Türkiye’nin milli 
gelirini geçti. Bugün dünyanın ilk 20 
ekonomisi içindeki birçok ülkenin 
milli gelirinin üzerinde değeri var. 
Yani limitini fazlasıyla zorlamış ve 
başarmış. Sanayi 4.0 sürecinde, 
teknolojinin hızla değiştiği bir 
dünyada, alın terinin akıl teri ile 
birleşmesinin sonucunda önemli bir 
dersle karşı karşıyayız. O nedenle, 
gençleri çok önemsiyorum. O 
nedenle, ısrarla Eğitim 4.0 diyorum. 
O nedenle, yaratıcı, inovatif 
bir nesil yaratmak için sürecin 
gerektirdiği gibi kodlamadan 
başlayıp, geleceğin mesleklerine 
yönelik bölümlerin açılmasını, atıl 
bölümlerin kapatılmasını, temel 
çıkış noktamızın eğitim olduğunun 
altını ısrarla çizmek istiyorum.”

Başarının anahtarı eğitim
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı 

Buket Eminoğlu Pilavcı, bilim, 
teknoloji ve çalışmanın olduğu 
yerde başarının kaçınılmaz 
olduğunu vurguladı. Firmaların 
bütünsel bir kalite anlayışıyla 
yönetilmesi gerektiğine dikkat 
çeken Pilavcı, kalite anlayışının 
kalıcı hale gelmesi 
için kurumların da 
departmanlar arası 
iletişimi artırmalarını 
ve sürekli günceli takip 
etmeleri gerektiğini dile 
getirdi. Pilavcı, şöyle 
konuştu: “KalDer olarak 
işimiz, ülkenin rekabet 
gücünü ve kalitesini 
artırmaya rehberlik 
etmek… Birlikte hareket 
etmenin yaratacağı sinerji 
de başarıyı getirecektir. 
Mükemmellik anlayışını 
toplumun her köşesine 
yayalım. Özellikle üzerinde 
durulması gereken konu 
ise yarının büyükleri olan 
çocuklarımızın eğitimdir. 
Gelecekte söz sahibi 
olabilmenin tek yolunun 
bilime ve eğitime verilecek 

önemden geçtiğine inanıyorum.”
KalDer İzmir Şubesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. Muhsin Çömden 
de, teknolojiyle birlikte sürekli 
gelişen ve değişen dünyada, iş 
dünyasının da bu değişime ayak 
uydurması gerekliliğinden yola 
çıkarak ‘Sınırsız Limit’ başlığını 
seçtiklerini ifade etti.

KalDer İzmir Şubesi olarak 
2017 yılında üye sayısını yüzde 30, 
gerçekleştirdikleri eğitimleri de 
yüzde 49 oranında artırdıklarını 
belirten Çömden, “Kalite sürekli bir 
yolculuktur. Üye sayımızı yüzde 100 
artırmayı hedefliyoruz. Şirketlerin 
sürdürülebilir başarılarını sağlamak 
için Avrupa Kalite Yönetim 

Modeli’nin benimsenmesi ve 
yaygınlaşmasının önemli olduğunu 
düşünüyorum. Kurumların rekabet 
gücü artarsa ekonomi de buna 
paralel olarak güçlenecektir. Önemli 
olan Türkiye’nin üretim gücünü 
artırmak ve günün koşullarına 
uygun şekilde güncellemektir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da, 
KalDer ile Bornova Belediye 
Başkanlığı yaptığı dönemde 
tanıştığını hatırlatırken, “Bir kamu 
kurumunun hizmetlerinin kalite 
anlayışı ile fark yarattığını gördüm. 
Kendimizi sürekli geliştirerek 
farkındalık yaratmaya devam 
ediyoruz” diye konuştu.

HABER

EBSO’dan global hedef
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, kalite 
ödüllerinde çıtayı yükseltti. KalDer’in kaliteyi hayatın bir parçası haline 
getirme gayretlerini takdir eden Gökçüoğlu, “Ege Bölgesi Sanayi Oda-
sı olarak, izlemenin de ötesinde, EFQM çalışmalarında KalDer rehber-
liğinde yol aldık ve aynı yıl içerisinde önce Ege Bölgesi Mükemmellik 
Büyük Ödülü’nü, ardından da Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü alarak, 
sürdürülebilir başarımızı teyit ettik. Şimdi daha büyük bir hedefe, 
Avrupa Mükemmellik Ödülü’ne odaklanıyoruz” dedi.



58 MAYIS 2018

Dönmez: Kentsel dönüşüm
bir bütün olarak ele alınmalı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhsin Dönmez, 13 organize 

sanayi bölgesi ve 5 bini aşan sanayi 
kuruluşu ile ülkemiz sanayisinin itici 
güçlerinden biri olan İzmir’de başta 
küçük sanayi siteleri olmak üzere 
şehrin içinde kalan pek çok sana-
yi tesisinin kent stratejisinin kritik 
gündemlerinden biri haline geldiğini 
söyledi. ABD ve Almanya gibi geliş-
miş ekonomilerin, sanayi tesislerinin 
doğru bir strateji ile şehir dışına 
taşındığını belirten Dönmez, “Sanayi 
tesislerini kent dışına çıkartırken, 
kentsel dönüşümü bir bütün olarak 
ele almalıyız. Ancak böyle başarı 
sağlayabiliriz” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez, Mi-
marlar Odası İzmir Şubesi’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen ‘Her Yö-
nüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nin 
Kamu, Odalar ve STK’lar Açısından 
Kentsel Dönüşüm Süreci ve İzmir 
Özeli başlıklı oturumuna katıldı. 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu ve Çevre Şehircilik 
İl Müdürü Selahattin Varan’ın açılış 
konuşmalarıyla başlayan zirvenin 
ilgili bölümünde  ‘Şehir İçinde Kalan 
Büyük Sanayi Tesislerinin Dönüştü-
rülmesinin Önemi’ başlıklı bir sunum 

gerçekleştiren EBSO Başkan Yar-
dımcısı Dönmez, İzmir için bu çok 
kentsel dönüşüm konusunda geç 
kalındığına vurgu yaptı. Dönmez, 
“Artan nüfus ve hayallerin ötesinde 
bir hızda ilerleyen teknolojiyle orta-
ya çıkan dönüşüm, kentlerimizin de 
yeni bir bakış açısıyla ele alınmasını 
zorunlu kılıyor” dedi.

Kalkınmanın yerelden başladığı 
gerçeği karşısında, kent özelinde 
sanayileşme ve sanayide dönüşüm 
stratejilerini zorunlu kıldığını ifade 
eden Dönmez, “Güçlü bir ekonomi 
için, güçlü bir sanayi, güçlü bir sa-
nayi için de doğru planlama büyük 
önem taşıyor. Biz, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak, yıllardır şunu 
savunduk: Kent merkezindeki sanayi 
tesislerinin, küçük sanayi sitelerinin 
kentin dışına, OSB’lere taşınması için 
desteğin sağlanması. Hem toplum, 
hem sanayici hem de kent açısından 
doğru olan buydu. Son teşviklerle 
birtakım destekler verilmeye başlan-
dı ama bu konuda da ne yazık ki geç 
kaldık” diye konuştu.

HABER
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ABD ve Almanya’da süreç 
1970’lerde başladı
Kent içinde kalan sanayi tesis-

lerinin dönüşümü dünya genelinde 
1970’li ve 80’li yıllarda ortaya çıktı-
ğını ABD ve Almanya gibi gelişmiş 
ekonomilerin, sanayi tesislerinin 
doğru bir stratejiyle şehir dışına 
taşımayı o yıllarda ele alarak, konu-
nun öncüleri haline geldiğini ifade 
eden Dönmez şöyle devam etti,  “10 
yıl önce kurduğumuz bir organize 
bölge, 10 yılın sonunda şehrin içinde 
kalabiliyor. O nedenle, kentsel 
dönüşümü bir bütün olarak ele ala-
bilirsek, başarı sağlayabiliriz. İzmir 
olarak, hızlı bir dönüşüm ve yeniden 
imar sürecine girmişken, kent mer-
kezinde kalan sanayi tesisleri daha 
çok göze batmaya başladı. 13 OSB 
ve 5.000’i aşan sanayi kuruluşuyla 
ülkemiz sanayisinin itici güçlerinden 
biri olan kentimizde, sanayi imarının 
dönüşümünü de aynı önemle ele 
almamız gerekiyor.”

İzmir, farkını ortaya 
koyacaktır
Ciddi bir dönüşüm hamlesi 

içinde olan İzmir’de, başta küçük 
sanayi siteleri olmak üzere şehrin 
içinde kalan pek çok sanayi tesisinin 
kent stratejisinin kritik gündemle-
rinden biri haline geldiğine değinen 
Dönmez, şu görüşleri ifade etti:

“Bir taraftan taşınılan yapıların 
gelişimini sağlamak, diğer taraftan 
da ortaya çıkan boş arazileri kentin 
geleceği açısından en verimli şekil-
de değerlendirmek iki önemli ko-
nuda proaktif davranmayı gerektir-
mektedir. Ege Bölgesi Sanayi Odası 

olarak; İzmir’in sanayisini konuşur-
ken, kayıtdışı ekonomiyi ve kayıt-
dışı istihdamı önlemedeki işlevleri, 
ihracata katkısı, kentsel dönüşüme 
etkileri ve planlı sanayileşmenin 
merkezi olan OSB’lerin en önemli 
savunucularından olduk. Çünkü, 
sanayide kümelenme, günümüz iş 
dünyasında en çok ihtiyaç duydu-
ğumuz gereksinimlerden olan işbir-

liği kültürünün gelişmesine de ciddi 
bir katkı sağlıyor.  Çünkü, sanayi 
kuruluşlarının birbirlerine fiziksel 
yakınlıkları, tek bir çatı altında bu-
luşmaları, yerelden kalkınmaya da 
katkı koyacak bir unsurdur. Bu ne-
denledir ki, bundan sonraki süreçte 
yeni nesil OSB’lerle, şehrin dışında 
içinde bir yaşam alanı olan, sanayi 
kuruluşlarının ve çalışanların tüm 
ihtiyaçlarını giderebildiği mekanları 
barındıran mega OSB’lerle İzmir’in 
yola devam etmesini savunuyoruz. 
Sözün özü, kentsel dönüşüm biz 
sanayiciler açısından basit bir yer 
değiştirme işlemi değildir. İçinde 
yer alan her bir unsur için bir ka-
zan-kazan ilkesi esastır. İnanıyor ve 
temenni ediyorum ki; İzmir öncü ve 
aydınlık yönünü kentsel dönüşümde 
de, gecikmeli de olsa fark yaratarak 
gösterecektir.”

Kocaoğlu: Uzlaşmayla çözüm
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye’nin, 

nüfusunun yüzde 25’inin şehirlerde, yüzde 75’inin kırsalda yaşadığı 
35 milyonluk bir ülkeyken, yüzde 80’i kentte yaşayan 81 milyonluk 
bir ülkeye dönüştüğünü dile getirdi. Kocaoğlu, “Bunun sonucu çarpık 
kentleşme ve gecekondular oldu. O günün imkanlarıyla bu süreç, 
Anadolu insanının yardımlaşma ve sabır gibi iki temel özelliğiyle aşıldı 
ve bugünlere geldik. Bugün elimizde sosyal donatı alanları olmayan, 
depreme dayanaksız konutlardan oluşan kentler var” diye konuştu.

Bina yenilemenin kentsel dönüşüm olmadığını vurgulayan Koca-
oğlu, “Bu sorunun “kırmadan, dökmeden, uzlaşarak ve hiç kimsenin 
hak kaybına yol açmayacak bir yol ve yöntemle” halledilmesi ge-
rektiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Elimizde 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ve 6306 sayılı Riskli Alanlar Yasası var. İki yasanın da olumlu 
ve olumsuz yanları var. Bu iki yasanın birleşmesi, ortaya çıkan prob-
lemleri giderecektir” dedi.

Deprem riskine dikkat
Çevre Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, Türkiye’de son 100 

yılda 56 büyük deprem yaşandığını, bu depremlerde 100 bine yakın 
can kaybının yanı sıra 500 bin civarında binanın yıkıldığını dile getirdi. 
Varan, “Kentsel dönüşüm insan hayatını esas alan, depreme dayanıklı 
aynı zamanda sürdürülebilir şehir altyapısına hizmet sunacak şekilde 
gerçekleşmeli. İzmir birinci derecede deprem bölgesinde ve aktif fay 
hatları olan bir ilimiz. Yılda ortalama 25 bin binanın dönüştürülmesi 
gerekiyor” diye konuştu.
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TBMM Genel Kurulu’nda, Vergi ve 
Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın, 
1’inci Bölümünün görüşmeleri tamamlan-
mış olmakla, “Vergi ve prim borçlarının 
yapılandırılması, emeklilere ikramiye 
ödenmesi, imar barışı” gibi düzenlemeleri 
de içeren kanun tasarısının ilk bölümü 
kabul edildi.

Kabul edilen işbu torba yasayla 3194 
sayılı İmar Kanunu’na geçici 16’ncı madde 
eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 16/1 - Afet riskleri-
ne hazırlık kapsamında ruhsatsız veya 
ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt 
altına alınması ve imar barışının sağlan-
ması amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce 
yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 
31.12.2018 tarihine kadar başvurulması ve 
bu maddedeki şartların yerine getirilmesi 
halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Baş-
vuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet 
durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hu-
suslar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı 
Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına 
göre kaydedilir.”

İşbu maddeyle gelen “İmar Barışı” 
düzenlemesini genel anlamda “İskânsız 
yapıların belli bir harç karşılığında kayıt 
altına alınarak iskân verilmesi ve bu gelirin 
dönüşüm projelerine finans sağlaması 
amacıyla getirilen bir düzenleme” olarak 
ifade edilebilir. Nitekim madde metninde 
de açıkça belirtildiği 
üzere, işbu düzen-
leme kapsamında 
kalabilmek için söz 
konusu yapının 
31.12.2017 tarihin-
den önce yapılmış 
olması gerekmekte 
ve ilgililerin yılsonu-
na kadar düzenle-
meden yararlanma 
taleplerini Bakanlı-
ğın yetkilendireceği 
kuruluşlara iletmesi 

gerekmektedir. 
Söz konusu düzenleme ile ruhsatsız 

yapıların kayıt altına alınması amaçlanmış 
olmakla, bu binalara yönelik abonman-
lık işlemlerinin önü açılmıştır. Yapı Kayıt 
Belgesi yapının kullanım amacına yöne-
liktir. Dolayısıyla söz konusu düzenleme 
kayıt altına alınan yerlerle ilgili yıkım, sınır 
genişletme, emsalini değiştirme imkâ-
nı tanımamaktadır. Yapı Kayıt Belgesi, 
yapının yeniden yapılmasına veya kentsel 
dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. 
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların 
yenilenmesi durumunda yürürlükte olan 
imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yine aynı geçici maddenin 5’inci Fık-
rasında yer alan düzenlemeye göre yapı 
ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi 
almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan 
yapılarda, maliklerin yarısının muvafakati-
nin bulunması halinde yapı kullanma izin 
belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve 
kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. 

İmar Barışı uygulaması kapsamında 
alınacak Yapı Kayıt Belgesi için; yapılan 
tespit sonucunda arsa emlak değeri ile 
yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden 
yüzde 3 oranında kayıt bedeli alınacak ve 
genel bütçeye gelir olarak kaydolunacak-
tır. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti 
tesis işlemi söz konusu ise bedelin iki katı 
ödenmesi söz konusu olmaktadır.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, 
Hâzine’ye ait taşınmazlar üzerine inşa 
edilmiş olması halinde ise, bu taşınmazlar 

Torba kanunla getirilen imar barışı, vergi ve 
prim borçlarının yeniden yapılandırılması

Av. Murat ULUSU
Hukuk Danışmanı

31.03.2018 
tarihinden önce 

kesinleşmiş 
vergi alacakla-
rının gecikme 

faizlerinin 
ödenmesinde 

yüzde 90’a 
varan indirim 
düzenlemesi 
getirilmiştir. 
İmar affı ise 

31.12.2017’den 
önce imar 

mevzuatına ay-
kırı olarak imal 
edilmiş yapıları 
kapsamaktadır.

HUKUK
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Bakanlığa tahsis edilecektir. Yapı 
kayıt belgesi sahipleri ile bunların 
kanunî veya akdi haletlerinin talep-
leri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça 
rayiç bedel üzerinden doğrudan 
satılabilecektir. 

İmar Barışı kapsamında getirilen 
bir diğer düzenleme ise yargı ve be-
lediyelerdeki iş yükünün azaltılma-
sına yönelik olup, Yapı Kayıt Belgesi 
verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım 
kararları ile tahsil edilemeyen idari 
para cezaları iptal edilecektir.

Ayrıca kabul edilen aynı torba 
yasa kapsamında vergi ve prim 
borçlarının yeniden yapılandırılması 
hususunda da kapsamlı düzenleme-
ler yer almaktadır. Yapılandırmaya 
konu alacaklar; alacaklı idare, alacak 
türü ve alacağın dönemi itibarıyla 
belirlenmiş olup, işbu alacakların ait 
olduğu idareler; Maliye Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, İl Özel İdarele-
ri, belediyeler, Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) 
şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu alacakları ise genel 
mahiyette; vergiler ve vergi cezaları, 
bazı idari para cezaları, ecrimisil ile 
öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı 
kamu alacakları, gümrük vergileri ve 
bu vergiye ilişkin idari para cezaları, 
sigorta primleri, topluluk sigorta-
sı primleri, emeklilik keseneği ve 
kurum karşılığı, işsizlik sigortası 
primi, sosyal güvenlik destek primi 
ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, 
zam, gecikme zammı, gecikme faizi, 
cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i 
alacaklar şeklinde sınıflandırmak 
mümkündür. 

Düzenlemenin 2 ve 3’ncü 
Maddelerinde Maliye Bakanlığı’na, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel 
İdareleri, belediyeler ve YÎKOB’a 
bağlı tahsil dairelerince takip edilen 
kesinleşmiş veya dava safhasında 
bulunan amme alacaklarının ne 
şekilde yapılandırılacağına ilişkin 
hükümlere ayrı olarak yer verilmiştir. 
Ayrıca kanunun kapsadığı dönem-
lere ilişkin olarak; yayımı tarihinden 
önce başlanıldığı halde tamamla-

namamış olan vergi incelemeleri ile 
takdir işlemlerine devam edileceği 
belirtilerek bu safhada bulunan 
alacaklar da Kanun kapsamına 
alınmıştır. 

Ancak yapılandırmaya tabi işbu 
asıl ve feri alacakların düzenleme 
kapsamı tarih itibariyle sınırlandı-
rılmış olup, 31.03.2018 tarihinden 
önceki dönemde beyanda bulunu-
lan, tahakkuk ettirilen ya da tespiti 
yapılan vergilendirmeler esas alın-
maktadır. Kesinleşmiş vergi alacak-
ları bakımından getirilen düzen-
lemenin 2’nci Maddesinin 10’uncu 
Bendi uyarınca, borçluların madde-
de belirtilen şartların yanı sıra dava 
açmamaları, açılmış davalardan 
vazgeçmeleri ve kanun yollarına 
başvurmamaları hükümden yararla-
nabilmek için şart koşulmuştur.

Ayrıca vergi, sigorta primi gibi 
alacaklarını işbu düzenleme uyarın-
ca yapılandırmak isteyen borçluların 
yine Kanunun yayımı tarihini izleyen 
ikinci ayın sonuna kadar ilgili idare-
ye başvuruda bulunmaları suretiyle, 
borçlarını kanunda gösterilen usul 
ve miktarlarda peşin veya taksitlen-
direrek ödeyebilmeleri mümkündür. 
Hesaplanan tutarların tamamının 
ilk taksit ödeme süresi içerisinde 
peşin olarak ödenmesi hâlinde; ilgili 
maddelere göre yapılandırılmış 
olan borçlara herhangi bir ek mali 
müeyyide uygulanmayacağı, peşin 
ödemeyi teşvik etmek amacıyla 
yapılandırılmış borçların ilk taksit 

ödeme süresi içerisinde tamamen 
ödenmesi şartına bağlı olarak 
fer’i alacaklar yerine hesaplanmış 
YÎ-ÜFE tutarlarının yüzde 90’ının 
tahsilinden vazgeçileceği, ilk iki tak-
sit ödeme süresi içinde ödenmesi 
halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 
50 indirim yapılacağı düzenlenmiş-
tir. 

Ayrıca, Kanun kapsamında olan 
idari para cezalarının ilk taksit öde-
me süresi içinde ödenmesi halinde 
idari para cezalarından yüzde 25, 
ilk iki taksit ödeme süresi içinde 
ödeme yapılması halinde ise yüzde 
12.5 oranında indirim yapılacağı 
çeşitli ödeme kolaylıkları getirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir.

Yine Torba Kanunun 6’ncı Mad-
desiyle kayıt dışı faaliyetlerin kayıt 
altına alınabilmesi için, işletmelerde 
mevcut olmasına rağmen kayıtlara 
yansıtılmamış emtia, makine, teçhi-
zat ve demirbaşların kayıtlara intikal 
ettirilebilmesini sağlayacak dü-
zenleme yapılmış olup, buna göre, 
gelir ve kurumlar vergisi mükellef-
leri (adi, kollektif ve adi komandit 
şirketler dâhil) işletmelerinde 
mevcut olduğu halde kayıtlarında 
yer almayan emtia, makine, teçhizat 
ve demirbaşların kendilerince veya 
bağlı oldukları meslek kuruluşların-
ca tespit edilecek rayiç bedeliyle, 
Kanunda öngörülen süre içinde 
vergi dairelerine bir envanter listesi 
ile bildirmek suretiyle defterlerine 
kaydedebileceklerdir.

HUKUK
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Ar-Ge yaparken sırlarınızı da koruyun
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

(EBSO) Ar-Ge yapan şirketle-
rin bu faaliyetleriyle ilgili ticari 

sınırlarını korumalarına yönelik, 
rekabet yasağı ve gizlilik konula-
rında toplantı düzenledi. EBSO’da 
düzenlenen toplantıda Ar-Ge ve gi-
rişimcilik faaliyetlerinde çalışanlarla 
ilişkiler, rekabet yasağı ve gizlilik 
konularında bilgilendirme yapıldı. 
Toplantıda EBSO Endüstri İlişki-
leri Çalışma Grubu üyeleri avukat 
Nevhan Akyıldız ve avukat Ahmet 
Koyuncu güncel uygulamalar ile 
ilgili bilgi verdi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Ateş İlyas Demirkalkan, artan küre-
selleşme ile dünyanın herhangi bir 
bölgesinde ortaya çıkan bir tekno-
lojik yeniliğin, dünyanın geri kalan 
bölgelerini de etkilediğini ifade etti. 
Yeni üretim teknolojilerinin ortaya 
çıkmasının işletmeleri rakipleri kar-
şısında zayıf duruma düşürebildiğini 
dile getiren Demirkalkan, “Hızla 
değişen çevreye

uyum ve müşteri taleplerine 
yeterli ölçüde cevap verilmesi 
zorunluluğu, değişiklikleri önceden 
tahmin etmeyi ve bu değişikliklere 
uyum sağlamayı gerektirmektedir" 
dedi.

Küresel ve yerel piyasalarda 
değişime uyum sağlamadan ayakta 
kalmanın imkansızlığını fark eden 
işletmeler, vizyonları çerçevesinde 
Ar-Ge ve teknolojiye yaptıkları ya-
tırımları artırmaktadırlar. Yoğun Ar-
Ge sonucunda elde edilen buluşları 
teknolojiye dönüştürerek toplum-
ların hizmetine sunmak en önemli 
amaç haline gelmektedir. İşletme-
ler, rekabetin artması ve müşteri 
taleplerindeki hızlı farklılaşmalar 
nedeniyle teknolojik değişimlere, 
araştırma ve geliştirmenin önemine 
daha hassas yaklaşmaya başlamış-
tır” diye konuştu.

İşverenlerin çalışanları ile gizlilik 
sözleşmeleri ya da rekabet yasağı 
sözleşmeleri yaparak kendi haklarını 
korumayı istediğini anlatan Demir-
kalkan, bu sözleşme ile işverenin 
korunmaya değer haklı menfaat-
leri koruma altına alınırken, işçinin 
ekonomik geleceğinin tehlikeye 
düşürülmemesi gerektiğini savundu. 
Bu bakımdan kanun koyucunun, 
rekabet yasağı sözleşmesini süre, 
yer ve konu bakımından sınırlayıcı 
hükümler koyduğunu söyleyen 
Demirkalkan, hem işçi hem işveren 
tarafının dikkat etmesi gereken 
çok önemli hususlar bulunduğunu 

sözlerine ekledi.

Üyeler sözleşmeler 
konusunda bilgilendirildi
Yargıtay’ın verdiği emsal kararlar 

hakkında bilgi veren avukat Ahmet 
Koyuncu, rekabet yasağı konusunun 
borçlar kanununda düzenlendiğini 
söyledi. İşverenin ücret ödeme, işçi 
gözetme ve eşit davranma gibi so-
rumlulukları bulunduğunu belirten 
Koyuncu, herkese aynı oranda ücret 
artışı gerekmediğini dile getirdi.

Avukat Nevhan Akyıldız da 
işverenin alması gereken tedbirler 
konusunda bilgi verdi. Akyıldız, 
“Ar-Ge yapan firma hizmet aldığı 
firma ile ayrılık kararından sonra 
bazı sorunlar yaşayabilir, haklarını 
korumak için rekabet yasağı sözleş-
mesi yapar. 

Ama bu sözleşme hukuk kuralla-
rı çerçevesinde yapılır. Sözleşme ya-
pılan firma ya da kişinin ekonomik 
özgürlüğünü engelleyemez. Keyfi 
şartlara bağlı sözleşmeler geçersiz 
olur. Taraflar belirlediği edimlerde 
hakkaniyete uygun hareket etmeli-
ler” diye konuştu.

Ahmet Koyuncu ve Nevhan Ak-
yıldız, seminerin ardından katılımcı-
ların sorularını da yanıtladı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
bütün üyelerini uluslararası 
rekabette öne geçirecek 

anlamlı bir destek projesine imza 
atıyor. Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
kapsamında kümelenme 
projelerinin yüzde 75’i EBSO 
tarafından finanse edilecek.

UR-GE (Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi) Projesi, T.C. 
Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı 
Tebliği kapsamında desteklenen 
sektörel kümelenme projeleridir.

Kümelenme projeleri ile 
firmaların, EBSO önderliğinde;
l Ortak ihtiyaç analizi,
l Eğitim ve Danışmanlık hizmeti,
l Küme Tanıtım Faaliyetleri,
l Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri 
(tanıtım, marka, ticaret heyeti, 
eşleştirme)

gibi ihracata yönelik ortak eylem 
ve faaliyetlerinin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.

Aynı sektörde faaliyet gösteren 
firmaların bir araya getirilerek ve 3 
yıl boyunca birlikte hareket etmesi 
sağlanarak uluslararası arenada 
rekabet gücünün artırılması 

hedeflenmektedir.
Proje kapsamında öncelikli 

olarak ortak ihtiyaç analizi 
gerçekleştirilerek;  sektördeki 
trendler, firma analizleri, yurt dışı 
pazar fırsatları, makro & mikro 
rekabetçilik analizleri ve proje yol 
haritası (3 yıllık Stratejik Planlama) 
belirlenecektir.

İhtiyaç analizleri sonrası 
firmalarımıza; dış ticaret yönetimi, 
uluslararası pazarlama ve elektronik 
ticaret, markalaşma, inovasyon 
ve kümelenme, kurumsallaşma ve 
insan kaynakları yönetimi, bilgi ve 
iletişim teknolojileri (Dijitalleşme), 
kalite ve verimlilik ve sektöre özgü 
diğer konular ile ilgili profesyonel 
firmalar tarafından eğitim ve 
danışmanlık hizmeti verilecektir.

Daha sonra üyelerimizden 
oluşan Küme’nin tanıtım faaliyetleri 
ile birlikte yurt dışı pazarlama 
faaliyetleri yürütülecektir. Bu 
kapsamda ihracat potansiyeli 
olan ülkelere yönelik; ortak pazar 
araştırmaları, kurum ziyaretleri, 
yurt dışı fuar katılımları/ziyaretleri, 
ikili görüşmeler ve küme tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Proje sonunda firmalarımıza 

çıktı olarak;
l Çok kapsamlı bir ihtiyaç analizi 
raporunun oluşturulması,
l Eğitimlerle ve firmalarında 
sürekli olarak verilecek 
danışmanlık hizmeti ile kapasite 
artırımı,
l Yurt dışı fuar ziyaretleri, alım 
heyeti ve B2B görüşmeleri 
ile ihracat artışı sağlanması 
hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetler 2010/8 
sayılı Tebliğ kapsamında T.C. 
Ekonomi Bakanlığı tarafından yüzde 
75 oranında desteklenmektedir. 
Tüm faaliyetlerin yüzde 75’lik 
destek kısmı Ege Bölgesi Sanayi 
Odası tarafından öncelikli 
finanse edilecek, UR-GE Projesi 
kapsamındaki üyelerimiz giderlerin 
sadece yüzde 25’ini karşılayacaktır.

EBSO çatısı altındaki tüm 
sektörler için Ekonomi Bakanlığı 
UR-GE Projesi hazırlanabilecektir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru:
Levent NARİN

(0232) 455 29 13
Nurhan YALÇINKAYA

(0232) 455 29 38

Uluslararası 
rekabet 
(UR-GE) 
projelerinde
desteğin 
yüzde 75’i 
EBSO’dan
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar,  
İzmir Atatürk Lisesi (İAL) Mezunları 

Derneği’nin İzmir’e, Türkiye’ye ve 
toplumun gelişimine katkı koyan kişilere 
geleneksel olarak verdiği “Yılın İnsanı” 
ödülüne layık görüldü.  Yorgancılar, “Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığı, 
bağımsızlık yürüyüşünü başlattığı 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın 99. yıldönümünde bu ödülü 
almak benim için apayrı bir mutluluktur” 
dedi. 

İzmir’in ve Türkiye’nin köklü eğitim 
kurumlarından İAL Mezunlar Derneği’nin 
toplumun gelişimine katkı koyan 
kişilere geleneksel olarak verdiği başarı 

ödülleri sahiplerini buldu. “2018 Yılın 
İnsanı Ödülü”ne EBSO Başkanı Ender 
Yorgancılar layık görüldü.  Ödülün 
gerekçesi olarak; başkanlığını yürüttüğü 
Egeli sanayicilere başarıyla öncülük 
etmesinin yanı sıra İzmir ve ülke 
ekonomisine sağladığı katkı gösterildi. 
Yorgancılar’a ödülü, İAL Mezunları 
Derneği Başkanı Murat Saraç ve yönetim 
kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. 
İAL Mezunları Derneği Başkanı Murat 
Saraç, Başkan Yorgancılar’ın kent ve ülke 
ekonomisine yaptığı katkılara teşekkür 
ederek, “İzmir’e sahip çıktığınızı bilmek 
bizi mutlu ediyor. Bu ödülü oybirliği 
ile size sunmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz” dedi.  

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar da, bu anlamlı ödüle layık 
görülmekten büyük onur ve gurur 
duyduğunu söyledi. Atatürk Lisesi ile ilgili 
son günlerde ortaya çıkan tatsız gündemi 
hatırlatan Yorgancılar, “Bu ödülün anlamı 
çok büyük. Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temellerini attığı, bağımsızlık yürüyüşünü 
başlattığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. 
yıldönümünde bu özel ödülü almak benim 
için apayrı bir mutluluk. Cumhuriyetimizi 
gençlere emanet eden Ulu Önder’in 
gösterdiği hedefler ve savunduğu 
değerler etrafında hareket ederek emanet 
ettiği vatana ve cumhuriyete sahip çıkmak 
hepimizin görevidir” dedi.

Bu ödülün anlamı ‘çok’ büyük
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Kürşad Yuvgun’u 
sonsuzluğa uğurladık

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
2005 yılından bu yana Meclis 
Üyeliği görevinde bulunan 

Kürşad Yuvgun (60), geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayata veda etti.

Tire Mehmet Akif Camii’nde 
kılınan ikindi namazını müteakiben 
cenaze namazının ardından Tire 
Mezarlığı’nda toprağa verilen 
Yuvgun’u, son yolculuğuna EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Meclis Başkanı Salih 
Esen, Yönetim Kurulu ve Meclis 
Başkanlık Divanı Üyeleri, Meclis 
Üyesi dostları ve sevenleri uğurladı. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar ile Meclis Başkanı 
Salih Esen, Yuvgun’un vefatından 
dolayı duydukları üzüntüyü 
belirterek başsağlığı dileklerini 
iletti. Yorgancılar, “EBSO Meclisi’nin 
değerli üyesi, kıymetli, çalışkan 
kardeşimiz… Mekanın cennet olsun. 
Ailesine ve camiamıza başsağlığı 
ve sabırlar diliyorum”, Esen, 
“Meclisimizin gülen yüzlerinden, 
sevgili Kürşad’ın vefatından büyük 
üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan 
rahmet, ailesine, yakınlarına 
ve EBSO camiasına başsağlığı 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

1999-2001 yılları arasında Tire 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanlığı da yapan Yuvgun, Tire 
OSB Müteşebbis Heyeti, EBSO 
Avrupa Birliği Tarım Çalışma Grubu, 
Mevzuat Komisyonu, Tarım Zirvesi 
Komisyonu gibi pek çok oluşumda 
aktif rol almış, TOBB Sigorta Emekli 
Sandığı Vakfı Genel Kurulu, Vergi 
Usül Kanunu Takdir Komisyonu ve 
Hal Hakem Heyeti’nde EBSO’yu 
temsil etmişti. 

TOBB YOİKK Vergi ve 
Teşvikler Genel Çalışma Grubu 
Üyeliği de yapan Yuvgun, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Genel 
Kurul Delegeliği’nde 10. yılını 
doldurmasıyla da, 2013 yılında TOBB 
Hizmet Şeref Belgesi’ni almıştı.

HABER
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Hep üretimi savundu
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi’nde 

Bitkisel Ürünler Sanayi Meslek Komitesi’ni 
temsil eden Yuvgun, özellikle gıda 
güvenliği ve ürünlerin sertifikalandırılması, 
KOBİ’lerin hipermarketlere verdikleri 
ürün bedellerinin tahsilatı, Hal Kanunu 
konularındaki söylemleri,  renkli kişiliği ve 
çalışkanlığıyla dikkat çekiyordu.

Kürşad Yuvgun, EBSO Meclis 
toplantılarında söz aldığında, dünyada 
tanınmış bir markamız olmadığı gibi 
marka yaratılması konusunda destek 
de verilmediğini ve aksine köstek 
olunduğunu söylemekten çekinmedi. 
Perakende Yasası’nın üreticilerin marka 
yaratmasını da destekleyecek hükümler içermesine 
rağmen marketing sektörü karşısında üreticilerin 
mücadeleyi kaybettiklerini söyleyen Yuvgun’un 
“Kümelenme yoluyla ve kooperatifleşerek İzmir’e 
özgü en az bir dünya markası yaratmış gıda sanayi 
görmek istiyoruz. 50 yıllık gıda ve tarım planı olan bir 
İzmir görmek istiyoruz. Süt ürünleri eğitim ve ihracat 
üssü olmuş bir İzmir görmek istiyoruz. Tarım ve gıda 
sanayi bileşkesinde daha kat edilecek çok mesafe 
vardır diyoruz” ifadeleri dikkat çekti.

Yargıda uzmanlaşmanın önemli bir adımı olarak 
Gıda İhtisas Mahkemeleri’nin kurulması gerektiğini 
de savunan Yuvgun, ayrıca işle ilgili davalarda 
tarafların sonuca çabuk ulaşarak hak mağduriyeti 
yaşamamaları amacıyla anlaşmazlıklarda tahkim 
kurulunun yetkili kılınmasını içeren maddelerin 
sözleşmelerde yer almasını istiyordu.

Kürşad Yuvgun’un sektörel konuların dışında 
firmaların uzun ömürlü olmasına destek verilmesi, 
dünyanın seçkin köklü firmalarıyla eşleştirilmelerine 
yönelik talepleri de dikkat çekmişti. Yuvgun ayrıca, 
genç jenerasyonun Sanayi 4.0 ile ilgili farkındalığının 
artırılmasına yönelik olarak tiyatro etkinlikleri gibi 
faaliyetler düzenlenmesini de önermişti.

HABER
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GÖRÜŞ

Akreditasyon mal 
ve hizmetlerin küresel 
pazarlarda yer alma-
sının önündeki teknik 
engellerin giderilme-
sine yönelik kurulmuş 
bir sistemdir. Herhangi 
bir ülkede üretilen 
ürünlerin çevreye, 
insan sağlığına tehdit 
oluşturmaması, güvenli 
ve kaliteli üretilmeleri 
esas amaçtır. Bu kriter-
leri sağlayan ürünlerin 
rekabetçi fiyatlarla uluslararası pa-
zarlarda yer almaları ve tüm dünya 
vatandaşlarının hizmetine sunulması 
da beklenen sonuçtur.

Güvenli ve kaliteli ürünlerin 
çevreye ve insan sağlığına tehdit 
oluşturmayacak şekilde üretilme-
leri için tüm ülkelerin kabul ettiği 
kriterler uluslararası standartlarla 
belirlenmiştir. Ürünlerin standartlara 
uygunluğunu belirleyen kuruluşlar 
uygunluk değerlendirme kuruluşları 
(UDK) olarak adlandırılan deney ve 
kalibrasyon laboratuvarları, mua-
yene kuruluşları ve belgelendirme 
kuruluşlarıdır. Uygunluk değerlen-
dirme kuruluşlarının verdiği rapor ve 
sertifikalara tüm ülkelerde güvenil-
mesi ve kabul edilmesi için akredi-
tasyon sistemi oluşturulmuştur. Bu 
güven ve kabulün sağlanması 
için akreditasyon kuruluşların 
da uluslararası denetimlerden 
geçerek başarılı olmaları gerek-
mektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK) uluslararası akreditas-
yon sisteminin bir parçası olmak 
üzere Avrupa Birliği Mevzuatına 
uyum kapsamında 1999 yılında 
çıkarılan 4457 sayılı Kanunla 
kurulmuştur. Yapılanmasını 
tamamladıktan sonra 2001 
yılında UDK’lara akreditasyon 
hizmeti sunmaya başlamıştır. 
Avrupa Akreditasyon Birliğinin 

(EA) denetimlerinden 
başarıyla geçmiş ve 
uluslararası tanınırlığını 
2006 yılında sağlamış-
tır. 2006 yılından beri 
ülke ekonomimize ve 
ihracatımıza üzerine 
düşen katkıyı sağla-
mak için çalışmaktadır.

TÜRKAK, Avrupa 
Birliği Mevzuatı ve 
4457 sayılı Kanun hü-
kümleri doğrultusunda 
Avrupa standartları-

na göre uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarına akreditasyon hizmeti 
veren tek kuruluştur. Bu kapsamda 
ülkemizde akreditasyon hizmeti 
sunduğunu iddia eden kuruluşlara 
itibar edilmemelidir. Son günlerde 
piyasada bazı dernek ve firmaların, 
akreditasyon sözcüğünü kuruluşla-
rının isimleri içinde geçirerek sahte 
akreditasyon işlemleri yapmaya 
yeltendiği görülmektedir.

TÜRKAK, akreditasyon kapsamı 
altında verilen belgelere olan güveni 
ve şeffaflığı artırmak için güncel 
teknolojileri de kullanıma almakta-
dır. Bu kapsamda akredite yönetim 
sistemi belgelerinin, TÜRKAK web 
sayfasından doğrulanabilir bir 
barkodla verilmesine başlanmıştır. 
Akredite yönetim sistemi belgeleri 

üzerindeki barkodla veya numara 
aracılığıyla bu belgenin geçerliliği 
ve bilgileri TÜRKAK Belge Doğ-
rulama Sistemi (TBDS) üzerinden 
sorgulanabilmektedir. Zaman içeri-
sinde tüm akredite belgelerin TBDS 
sistemi üzerinden sorgulanabilmesi 
için çalışmalara devam edilmektedir. 
TBDS sistemine https://tbds.turkak.
org.tr/  web adresinden ulaşılabilir.

Son zamanlarda öne çıkan helal 
ürün kapsamında TÜRKAK ilgili 
kamu kurumlarıyla ve uluslararası 
kuruluşlarla yapılan çalışmalara 
destek olmuştur. Helal kavramı 
özellikle gıda alanında ön plana 
çıkmış olmakla birlikte kozmetik, 
lojistik, turizm alanlarında da aranır 
hale gelmiştir. Bu kapsamda İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın ilgili kuruluşu 
İslam Ülkeleri Standardizasyon ve 
Metroloji Enstitüsü (SMIIC) altında 
bir sistem kurulması için çalışmalar 
yapılmıştır. 

Helal Akreditasyon Kurumu 
(HAK), bu sistem çerçevesinde 
hizmet sunmak üzere özellikle gıda 
ürünlerimizin Müslüman nüfuslu 
ülkelerde pazar payını artırmaya 
yönelik ülkemizde ya da yurtdışında 
helal ürün üreten üreticilerin belge-
lendirme hizmeti sunan kuruluşların 
akreditasyon ihtiyaçlarını karşılamak 
için kurulmuştur. 18 Kasım 2017 

tarihli ve 30244 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 7060 sayılı 
Kanunla kurulan HAK, teşkilat-
lanma yapısını tamamladıktan 
sonra hizmet sunmaya başlaya-
caktır. Helal akreditasyon işlemi 
yaptırmak isteyen üyelerimizin 
dikkatini çekmek istediğim bir 
konu da normal akreditasyonu-
nuz olsa bile helal akreditasyo-
nu yeniden alma gereğidir. Bu 
durumda TÜRKAK’tan normal 
akreditasyon almak yerine Helal 
Akreditasyon Kurumu’ndan 
(HAK) almak için bir süre daha 
beklemelerinde yarar vardır.

TÜRKAK VE AKREDİTASYON

Enver OLGUNSOY
EBSO Meclis Üyesi
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Çalışan sayısı 10-49 arası olan 
kurumların otomatik katılıma 
girmesi için zaman daralı-

yor! Temmuz ayı itibarıyla, toplam 
çalışan sayısı 10-49 aralığında olan 
işverenlerin emeklilik şirketleri ile 
sözleşme imzalayarak, çalışanları-
nı bireysel emeklilik planına dahil 
etmiş olması gerekiyor. Anadolu 
Hayat Emeklilik online otomatik 
katılım ve bordro entegrasyonu gibi 
hızlı ve kolay çözümleri ile işveren-
ler ile serbest muhasebeci ve mali 
müşavirlerin işini kolaylaştırıyor.

Bireysel emeklilik sektörünün 
öncü şirketi Anadolu Hayat Emek-
lilik, otomatik katılım kapsamındaki 
pratik çözümleri ile Temmuz fazında 
da kurumların yanında. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Anadolu Hayat 
Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Er-
kan, “Kurumlar için süreçlerini hızlı 
ve verimli yönetmenin en öncelikli 
konular arasında olduğunu biliyo-
ruz. Bu nedenle iş ortaklarımızın 
otomatik katılım için harcayacak-
ları eforu asgari düzeye indirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

2017 yılı başından itibaren ka-
demeli geçiş ile uygulamaya giren 
otomatik katılımın beşinci fazı başlı-
yor. Çalışan sayısı 10 ile 49 arasında 
olan yaklaşık 213 bin kurumun bu 
fazda sisteme dâhil olması bekle-
niyor. Otomatik katılıma ilişkin tüm 
süreçleri kolaylaştırmak ve hızlan-
dırmak için yola çıkan Anadolu Ha-
yat Emeklilik, birkaç dakika içinde 
otomatik katılıma giriş işlemlerinin 
tamamlanabildiği online otoma-
tik katılım sayfasını kurumların ve 
ayrıca serbest muhasebeci ve mali 
müşavirlerin hizmetine sunuyor.

Kolay, hızlı ve verimli 
2017 yılında otomatik katılımın 

faaliyete geçmesiyle birlikte bugüne 
kadar 4 milyonu aşkın çalışanın 

tasarruf etmeye başladığına dikkat 
çeken Anadolu Hayat Emeklilik Ge-
nel Müdürü M. Uğur Erkan, otomatik 
katılımın tüm süreçlerini kolaylaştı-
rarak müşterilerin daha hızlı hizmet 
alabileceği bir yapıya ulaşmayı 
amaçladıklarını belirtti. Kurumlar 
veya serbest muhasebeci ve mali 
müşavirler, anadoluhayat.com.tr in-
ternet sitesindeki “Online Otomatik 
Katılım” sayfasından diledikleri anda 
teklif alarak otomatik katılım sözleş-
melerini hemen oluşturabiliyor.

Katılımcıların bireysel emeklilik 
hesaplarına ilişkin tüm işlemler için 
kurumların bordro programları ile 
entegre çalışabildiklerini dile getiren 
Erkan, “Otomatik katılımın 2018 
Ocak fazında hizmete sunduğumuz 
“Online Otomatik Katılım” sayfa-
mız ilgiyle karşılandı. Kurumlar için 
zamanın ne derece önemli olduğu-
nu biliyoruz. İşverenler Ocak ayında 
online otomatik katılım ile diledikleri 
yerden, diledikleri anda otomatik 
katılıma dahil olmanın rahatlığını 
deneyimlediler. Şirketimizin onli-
ne entegrasyon sağladığı bordro 
uygulamalarını kullanan işverenler, 

otomatik katılım kapsamında açılan 
bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin 
pek çok işlemi anlık olarak gerçek-
leştirebiliyor. Bu sayede operasyo-
nel süreçlerde kolaylık sağlanırken, 
olası hatalar minimuma indirgeni-
yor. Anadolu Hayat Emeklilik olarak, 
dijital çözümlerimizle iş ortaklarımı-
zın zaman kazanmasını hedefliyor 
ve otomatik katılım sürecinde yük-
lerini hafifletecek pratik çözümler 
üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk 
hayat sigortası şirketi
Bireysel Emeklilik ve Hayat Si-

gortaları alanlarında hizmet sunan 
Anadolu Hayat Emeklilik, 1990 yı-
lında “Türkiye’nin ilk hayat sigortası 
şirketi” olarak kuruldu. 

Halka açık ilk emeklilik şirketi 
olan Anadolu Hayat Emeklilik, Ha-
yat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik 
Sistemi ile en büyük fon yaratan 
şirket olma özelliğini taşıyor. 1 mil-
yon 146 bini aşan katılımcı sayısıyla 
Anadolu Hayat Emeklilik, sistem-
deki öncü konumunu korumaya 
devam ediyor.

PANO

Anadolu Hayat Emeklilik’le otomatik 
katılıma dahil olmak çok kolay
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı 
Kadınlar Birliği, 2017-2018 dönemi 
faaliyetleri kapsamında öğrenci 

burslarına destek amacıyla, tamamı 
kadınlardan oluşan Farklı Bir Ses 
Kadın Tiyatrosu’nun iki oyununu İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
sanatseverlerin beğenisine sundu. 

Konak Belediyesi Kent Konseyi 

tarafından 6 yıl önce oluşturulan ve 
oyuncu kadrosunu kadınların teşkil ettiği 
Türkiye’deki iki kadın tiyatrosundan 
biri olan Farklı Bir Ses Kadın Tiyatrosu, 
Şaziment Duran’ın yazıp yönettiği “Esinti” 
ile “Sultanlıktan Sefalete” adlı oyunlarında 
profesyonel sanatçıları aratmayacak 
performans ortaya koydu. Kadına şiddete 
yönelik çok tanıdık olayları, komik 

Kadın tiyatrosu
öğrenciler için sahnede

HABER
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düşündürücü acıları, uyuşturucuya teslim 
olan gençleri, anneleri, koca kurşununa 
hedef olan akademisyenin ölümünü işleyen 
oyunun sonunda gönüllü tiyatrocular 
dakikalarca alkışlanırken, etkinlikten elde 
edilen gelir EBSO Vakfı Burslar Hesabına 
aktarıldı.

Desteğe teşekkür
EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı 

İhsan Özduran, İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi, Balçova Belediyesi ve İzmir 
Kent Konseyi Kültür Sanat Komitesi’nin 
destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, hem 
Vakıflar Haftası hem de Anneler Günü’nü 
kutlayarak eğitime de anlamlı bir katkı 
sağladıklarını ifade etti.

Tiyatroyu “insanı, insana, insanla ve 
insanca anlatma sanatı” olarak tanımlayan 
ve EBSO Vakfı Kadınlar Birliği’nin kurulduğu 
günden bu yana tiyatroya gönül verdiklerini 
hatırlatan Özduran, “Emeklerini ve 
yüreklerini ortaya koyup, anne duyarlılığı 
ile vakıf bilincini bir araya getirerek 
gerçekleştirilen bu anlamlı performans, 
haftanın anlam ve önemi ile bütünleşen bir 
davranış oldu. Değerli hocamız Şaziment 
Duran ve rol alan arkadaşlarımıza, 
destekleri ile yanımızda olan kuruluşlarımıza 
gençlerimizin hayatına dokunmak amacıyla 
hiçbir karşılık beklemeden yaptıkları jest için 
yürekten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

HABER
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1999 yılında kurulan Kadınlar 
Birliği’nin EBSO Vakfı’na bağlı olarak 
gerçekleşen 19 dönem çalışması 
içinde; saygı ile andığım 4 Mütevelli 
Heyet Başkanı, 4 Yönetim Kurulu 
Başkanı ve 4 Vakıf Genel Sekreteri ile 
çalıştık. Bu yolculukta geçen zaman 
içinde yaşlarımız ilerledi, çocuklarımız 
büyüdü, torunlarımız oldu. Paylaştığımız 
anılarla ve emek ortak çalışmalarımızla 
arkadaşlıklarımız pekişti. 

EBSO Meclis Üyelerinin eşleri 
arasındaki sosyal ilişkileri güçlendirerek 
kaynaşmasını sağlamak amacı da 
taşıyan birliğimize, yine Kadınlar Birliği 
üyelerinin refere ettiği, vakıf bilinci 
içinde bizimle çalışmak isteyen gönüllü 
arkadaşlarımızın katılımcı yaklaşımları ve 
yaratılan  sinerji ile, gayet verimli çalışma 
dönemleri gerçekleştirdik. Kültür /Sanat 
Komitesi çalışmaları kapsamında 4 
tiyatro eğitmeni ile 12 tiyatro oyununda 
sahne aldık. Ve yine, 7 sene süren koro 
çalışmalarımızla sahne ve mikrofon 
deneyimi edindik.

Para ile satın alınmayacak tüm 
bu güzel deneyimlerdeki esas amaç 
ise; eğitimde fırsat eşitsizliği yaşayan 
bursiyerlerimize kaynak yaratmaktı.

Başkanım Sn. Ender Yorgancılar’ın 
ve arkadaşlarımın teveccühlerini görev 
telakki ederek ifa etmeye çalıştığım 
başkanlık dönemimde ise; basında 
sadece ve sadece vakfın ismini ön plana 
çıkaracak ve kamuoyuna duyurmaya 
vesile olacak etkinlikler yapalım istedik. 

Büyük konserlerimizi, panel, söyleşi 
ve kitap imza günlerini gerçekleştirirken 

birçok sanatçı, yazar, şair ve siyasetçi 
konuğumuz oldu. Gezi Komitesi’nin 
özverili çalışmaları ile yapılan gezilerde 
pekişen dostluklar anılarımız içindeki 
yerini aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından 
yaptırılarak Milli Eğitim’e devredilen 
Kiraz/Cevizli ve Bergama/Dereköy 
okullarını ziyaret ederken ise; batının 
en ihtiyaç sahibi bölgelerini ve 
toplumumuzdaki gelir dağılımındaki 
eşitsizliğini gördük. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile EBSO’nun kırtasiye 
ve gıda yardımlarını ulaştırdığımız 
köylerde ise, doymak bilmeyen 
nefislerimizle yüzleştik. “Desteğinize çok 
ihtiyacım var, lütfen bana yardım edin” 
diyerek bize ulaşan bursiyerlerimizin o 
küçücük ihtiyacını karşılarken ise, kendi 
çocuklarımıza sunduklarımızla kendimizi 
sorguladık.

Farkındalığı arttıran, sosyal ilişkileri 
güçlendiren bu güzel deneyimlerle 
kişisel gelişimlerimize katkı sağlayan her 
bir kazancın yanında bizim katkılarımız, 
okyanusta sadece bir damla idi...

Bu idrak ile; “Ben ne amaçla bu 
oluşumun içindeyim, daha fazla neler 
yapabilirim, vakfın bana kattıklarının 
yanında benim vakfeden olarak 
katkılarım yeterli mi?” gibi, kurum 
kültürü ve vakıf etiği içeren sorulara 
cevap ararken ünlü düşünür Voltaire’in 
”Hepiniz yapmadığınız iyiliklerden 
suçlusunuz” sözü ile; toplumdaki 
kötülüklere, yapılmayan iyiliklerin sebep 
olduğu bilinci ile tanıştık.

Vakfeden ruhu ile Kadınlar Birliği 

İhsan ÖZDURAN
EBSO Vakfı 
Kadınlar Birliği Başkanı

Altmış 
yıllık hayat 

yolculuğumun 
üçte birine 
yakın bir 
zamanını 

adadığım ve 
öğrenmek 

için TALEBE, 
sorumluluklarım 

için MEMUR 
olduğum bilinci 

içinde geçen 
yirmi yıla yakın 

bir sürenin 
ardından; 

kurum kültürü 
ve vakıf etiği 
öğretileri için 
Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Vakfı’na 
şükranlarımla…

VAKIF ETİĞİ 
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çalışmaları içinde olmak 
için heybemde daha kaç 
yıl var bilemiyorum ama, 
ömrüm oldukça ve maddi 
/manevi gücüm yettikçe 
bu güzide çalışmalar 
içinde kendimi; öğrenmek 
için her daim gönüllü 
bir talebe, çalışmak 
için her daim gönüllü 
bir “memur” olarak 
göreceğimi belirtmek 
isterim. Önümüzdeki 
günlerde Vakıf Yönetim 
Kurulu ile eşzamanlı olarak 
yapılacak olan Kadınlar 
Birliği başkanlık seçimi ile, 
bayrağı bu idrak içinde 
olan tüm arkadaşlarımdan birine 
devretmenin huzuru içerisindeyim.

Geçen yıllar içinde ve 5 yıllık 
başkanlık dönemimde öğretilerini 
yol haritası yaptığım ilk başkanım 
Sn. Leman Akkan’a, desteklerinden 
her zaman güç aldığım Mütevelli 
Heyet Başkanım Sn. Salih Esen’e, 
Yönetim Kurulu Başkanım Sn. 

Ender Yorgancılar’a, geçmiş 
dönem başkanlarına, EBSO Genel 
Sekreteri Sn. Mustafa Kalyoncu’ya, 
Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerine, 
Vakıf Genel sekreteri Sn. Yener 
Özdemir’e, sekreteryamız 
Sn. Sevgi Ünal’a ve iyilikleri, 
güzellikleri birlikte üretmek bilinci 
ile çıktığımız bu yolda heyecanla, 
el ele, kol kola yürüdüğüm değerli 

kadınlar birliği üyesi arkadaşlarıma 
yürekten teşekkürler ediyorum.

Bu vesile ile, geçtiğimiz 
ay gerçekleşen Oda seçim 
sonuçlarının ülkemize, şehrimize 
ve tüm sektörlere hayırlı uğurlu 
olsun dileklerimle, EBSO Meclis 
Başkanlık makamına ve EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanlık 
makamına saygılar sunarım.

GÖRÜŞ

http://www.ebsov.org.tr/icerik.php?sayfa_no=365359104
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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, 2017-2018 döneminde 
öğrenci burslarına katkı sağlamak 
amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarından 
dolayı plaketle ödüllendirildi.

İAOSB Bölge Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirilen dönem sonu etkinliğinde, 
2017-2018 burs döneminde katkıda 
bulunan EBSOV Kadınlar Birliği Üyeleri 
ile konser ve tiyatro etkinliklerine 
gönüllü olarak katılan hanımlara teşekkür 
plaketleri, EBSO Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyeleri Necdet İtmeç ve Duha Baran ile 
EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı İhsan 
Özduran’ın da katılımıyla takdim edildi. 

Örnek birliktelik
EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı 

İhsan Özduran, 19 yılı geride bırakırken 
azim, sabır ve istikrara örnek gösterilecek 

birliktelik ortaya koyduklarına dikkat 
çekti.  

EBSOV Kadınlar Birliği’nin çok uzun 
yıllar yaşaması, aktif olması ve gelecek 
nesillere aktarılması umudunu taşıdığını 
vurgulayan 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, EBSOV Kadınlar 
Birliği’nin faaliyetlerine katkılarından 
dolayı EBSO ve EBSO Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a, 
Kadınlar Birliği üyelerine ve 
organizasyonlara destek verenlere de 
teşekkür etti.

Gün kadınların…

HABER
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İzmirli sanayiciler Kapadokya’da
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Meclis Üyesi sanayiciler, 
EBSO Vakfı Kadınlar Birliği 

Gezi Komitesi’nin gerçekleştirdiği 
organizasyonla eşleriyle birlikte 
Kapadokya gezisine katıldılar. 
Güzel anılarla geçen 4 günlük gezi 
sırasında dostluk bağlarını pekiştiren 
EBSO Meclis Üyeleri, ziyaret 
ettikleri yerlerdeki olağanüstü tarih 
hazineleri ve doğal güzelliklerle 
bilgilerini tazelediler, yöresel 
lezzetlerle önümüzdeki çalışma 
dönemi için enerji depoladılar.

Kayseri’den başlayan gezide 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, 
Kayseri Kalesi, Saat Kulesi, 
Pastırmacılar Çarşısı turu yapan 
İzmirli sanayicilerin bir sonraki 
durağı; milyonlarca yıl önce Erciyes 
ile Hasandağı’nın püskürttüğü lav 
ve küllerin oluşturduğu, insanların 
ancak perilerin yapabileceklerine 
inandığı volkanik yapılı kayalar ve 
rüzgarın aşındırdığı dünyanın 9’uncu 
harikası olarak değerlendirilen peri 
bacalarının diyarı Kapadokya oldu.

5 bin yıldır yaşanan Kaymaklı 
yeraltı şehrinin rüya gibi atmosferi, 
Ihlara Vadisi ve Melendiz Çayı 
yürüyüşü EBSO Meclis Üyesi 
sanayicilerle eşlerini adeta zaman 
tüneline soktu. 

Çölde bir vahayı andıran 

krater gölü Nargöl, tam bir zirve 
niteliğindeki Uçhisar Kalesi’nin 
güzellikleri hafızalara silinmemek 
üzere kaydedildi. 

Kapadokya gezisinin son 
durağında Hacı Bektaş-ı Veli türbesi 
ve külliyesine uğrayan sanayiciler, 
onun yüzyıllar öncesinden 
günümüze süzülen sevgi, hoşgörü, 
paylaşım, toplumsal barış, dürüstlük 

ve eşitlik ilkeleri üzerine kurulmuş 
felsefesini yeniden özümsedi.

Nevşehir, Ürgüp, Avanos, 
Çavuşin, Göreme, Erciyes dağı, 
Sinasos, Mustafa Paşa Köyü, çömlek 
yapım atölyeleri, şarap fabrikaları, 
halı atölyeleri, huzur içinde bir 
arada olmanın getirdiği mutluluk ve 
pek çok güzel değer, yaşam boyu 
hatırlanacak.

HABER
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Dünya ekonomisi Mayıs’ta ABD 
referanslı jeopolitik riskler ve 
belirsizlikler odağındaki seyrini 

sürdürdü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 

6 ülkenin İran ile imzaladığı nükleer 
anlaşmadan çekildiklerini ve İran’a 
yönelik yaptırımların tekrar yürürlüğe 
koyulacağını açıklaması, uluslararası 
piyasalarda ciddi bir risk unsuru olarak ele 
alındı. Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin İran’a 
uygulayacağı yaptırımların 2018–2019 
yıllarında küresel petrol arz talep 
dengesinde açık oluşması olasılığını 
artırdığı uyarısında bulundu. Uzmanlar, 
özellikle İran ve Venezüella’nın petrol 
arzındaki değişikliklerin yarattığı 
jeopolitik risklere ve petrol fiyatlarındaki 
dalgalanmalara dikkat çekiyorlar. İran’a 
yeniden yaptırım konusunun gündeme 
gelmesiyle, petrol Londra piyasasında 
2014’ten bu yana ilk kez varil başına 80 
dolara kadar yükseldi. 

ABD Doları, dünya genelinde 

gelişmekte olan ülke paraları karşısında 
değer kazanmaya devam ediyor.  Fitch 
Ratings, gelişmekte olan piyasaların 
toplam borcunun son 10 yıl içerisinde 
5 trilyon dolardan 19 trilyon dolar 
düzeylerine kadar yükseldiğini, borçlanma 
seviyelerinde görülen yüksek artış 
nedeniyle gelişmekte olan piyasaların, 
ABD’nin parasal sıkılaştırma hamleleri 
karşısında kırılgan davrandığını belirtti. 
Diğer taraftan, ABD ve Çin arasında 
süregelen ticari savaşta ateşkes ilan 
edildi ve tarifeler donduruldu. Ateşkes 
yatırımcıların endişelerini geçici bir 
süreyle yatıştırsa da, uzun vadede ticaret 
savaşının sürmeye devam edeceği 
endişeleri ağır basıyor ve kalıcı çözüm 
beklentileri artıyor. Ateşkes kararı, doların 
küresel ölçekte değer kazanmasını 
sağlayan bir diğer etken oldu.  

ABD
ABD’nin İran anlaşmasından çekilme 

ve yaptırımların yeniden uygulanacağına 
yönelik kararı, jeopolitik riskleri artırdı. 

GÖSTERGE

Görseli 
QR tarama 

uygulamasında 
görüntüleyerek, 
EBSO Araştırma 

Müdürlüğü 
2018 Mayıs ayı 

Ekonomik Bültenine 
erişebilirsiniz.

Aşağıdaki görseli QR tarama uygulamasında görüntüleyerek, Araştırma Müdürlüğü

2017 Ekim ayı Ekonomik Bültenine erişebilirsiniz:

Jeopolitik riskler küresel
ekonomiyi etkiliyor
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Diğer taraftan, ABD’nin tüm 
uyarılara rağmen İsrail’deki 
Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma 
kararını uygulamaya koymasıyla 
ortaya çıkan kanlı protestolar, risk 
ve belirsizlikleri daha çok artırdı. 
Yaşanan gelişmeler ve Çin’le ticaret 
savaşındaki ateşkes açıklaması, 
doların gelişmekte olan piyasalar 
karşısında değer kazanmasını 
sağlıyor. 

Amerikan Merkez Bankası 
(FED) Mayıs ayı toplantısında faiz 
oranlarını değiştirmeyerek 1.50-1.75 
aralığında sabit tuttu ve enflasyon 
oranının hedefe yakın olduğunu 
belirterek faiz artırımlarında 
kademeli bir artırım politikası 
izleyeceklerini bir kez daha teyit 
etti. Fitch Ratings konuyla ilgili 
yaptığı değerlendirmede, FED’in 
2019 sonuna kadar en az 6 kez faiz 
artırımına gitmesinin beklediğini 
ifade etti.

Aralarında Nobel ödüllü 
uzmanların ve eski başkan 
yardımcılarının da bulunduğu 
1.100 ekonomist, ABD Başkanı 
Donald Trump’a ortak imzalı bir 
mektup ileterek küresel ticarete 
ilişkin korumacı yaklaşımına 
tepki gösterdi ve 1929 krizinin de 
korumacı yaklaşımlarla tetiklendiği 
konusunda uyarıda bulundu. 

EURO BÖLGESİ – AB 
Euro Bölgesi’nde kaydedilen 

güncel veriler ve güven endeksleri, 
ekonomik büyümenin yılın ilk 
çeyreğinde hız kestiğine işaret 
etti. Bölgedeki büyüme, yılın ilk 
çeyreğinde beklentilere uygun 
olarak yıllık bazda yüzde 2.5 
düzeyinde gerçekleşmiş olsa 
da Nisan ayı enflasyonunun 
beklenmedik şekilde yavaşlayarak 
yüzde 1.2 düzeyine gerilemesi 
Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 
parasal teşvikten çıkış sürecini 
belirsizleştirdi ve ekonomik gidişatla 
ilgili soru işaretlerine sebep oldu. 

Kaydedilen gelişmeler, AMB 
tarafından son birkaç çeyrektir 
beklenenden daha iyi performans 

gösteren büyümenin sağlamlığını 
sürdürmekle birlikte bir miktar 
yavaşlama işareti gösterdiği 
şeklinde değerlendirildi. Bunun 
konjonktürel bir gelişme mi yoksa 
yeni bir yavaşlama döngüsünün 
başlangıcı mı olduğu konusunda 
ise henüz net bir görüş birliği söz 
konusu değil. Uluslararası ticaretteki 
korumacılık tehdidi ve diğer 
jeopolitik risklerin, Euro Bölgesi ve 
AB ekonomik büyümesinin seyri 
konusunda etkili olması bekleniyor.  

ALMANYA
AB ekonomisinin lokomotifi 

konumundaki Almanya’nın 2018 
ilk çeyrek büyümesi yıllık bazda 
yüzde 1.6 düzeyinde gerçekleşerek 
beklentilerin altında kaldı. 
Beklentilerin altında kalan büyüme, 
Bölge ekonomisinde yavaşlama 
yönünde de risk oluşturuyor. 

İlk çeyreğe ilişkin bir diğer 
önemli makro gösterge olan 
mevsimsellikten arındırılmış 
istihdam yıllık bazda yüzde 1.4 arttı. 
İstihdamdaki artış ağırlıklı olarak 
hizmet sektörünün büyümesinden 
kaynaklandı. Ekonomik gidişat 
algısı yönünde önemli bir gösterge 
olan ZEW Cari Durumlar Endeksi 
ise Mayıs’ta 0.5 puan düşüşle 87.4 
düzeyinde gerçekleşti. 

İNGİLTERE
İngiltere’de sanayi üretimi, 

Mart ayında beklentilerin altında 
kalarak yüzde 0.1 artış kaydetti. 
Soğuk hava şartları sonucu açığa 

çıkan enerjiye talebindeki artışın, 
planlanan projeleri aksatarak inşaat 
üretiminde düşüşe yol açmasının 
söz konusu düşüşte etkili olduğu 
düşünülüyor.  

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Moody’s,  
Brexit’in yaratacağı muhtemel 
risklerle ilgili belirsizliklerin 
devam ettiğini ve bu açıdan 
geçiş sürecinin 2 yıllık bir sürece 
yayılması konusunda AB ile anlaşma 
sağlanmasının, ülkenin kredi notu 
açısından olumlu olduğunu belirtti. 

JAPONYA
Japonya ekonomisi, yılın ilk 

çeyreğinde beklentilerin aksi 
yönünde yıllık bazda yüzde 0,6 
küçüldü. Tüketim harcamalarının 
yeterince artmamasının ve işletme 
harcamalarının azalmasının, 
ekonomik daralma üzerinde 
özellikle etkili olduğu düşünülüyor. 
Talep artışı kadar arz artışı da 
ekonomik büyümenin seyri 
konusunda etkili olacak. 

Bir diğer makro gösterge olan 
ihracat, ülkenin en büyük ticari 
partneri olan ABD ve Çin arasındaki 
gerilime rağmen, zayıf gelen 
Mart ayı rakamlarının ardından 
toparlanma eğilimine girdi ve yıllık 
bazda yüzde 7.8’lik bir artış kaydetti. 
Aynı dönemde ithalat ise yüzde 
5.9 yükselerek, yüzde 9.8’lik artış 
beklentilerinin altında gerçekleşti. 
Veriler itibariyle Japonya, 5.6 
milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 
Dış ticaretin seyri, ikinci çeyrekte 

GÖSTERGE
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büyümenin daha güçlü bir görünüm 
sergileyebileceğine işaret etmesi 
açından önem taşıyor. 

ÇİN
Çin, ABD ile yaşadığı ticaret 

savaşına rağmen ihracat ve ithalatta 
artış kaydetti. Buna göre Nisan 
ayı ihracat yüzde 12.9 ithalat ise 
yüzde 21.5 arttı. Böylece, söz 
konusu dönemde 28,8 milyar 
dolar dış ticaret fazlası kaydedildi. 
Küresel ekonomideki seyrin, 
talep artışını desteklemesinin dış 
ticaret verilerine olumlu yansıdığı 
düşünülüyor. Dış talep artışına 
paralel şekilde iç talepteki artış da 
Çin ekonomisindeki olumlu seyri 
destekliyor.

Çin Merkez Bankası ülkede yeni 
kredilerin Nisan ayında 1.180 milyar 
Yuan düzeyinde gerçekleştiğini 
açıklandı. Beklentilerin bir miktar 
üzerinde gerçekleşen kredi 
hacmindeki artış, toplam fonlama 
miktarının, yıllık bazda yüzde 10.5 
artışla 181.4 trilyon Yuan’a ulaştığını 
gösterdi. 

HİNDİSTAN
Petrol fiyatlarının 2014’den 

bu yana en yüksek düzeyine 
ulaşmasının Hindistan bütçe 
açığı ve enflasyonu üzerinde de 
olumsuz etkileri olması bekleniyor. 
Öngörülere göre, petrol varil 
fiyatındaki her 10 dolarlık artış, 
dünyanın en büyük üçüncü petrol 
tüketicisi konumunda yer alan 
ve petrol ihtiyacının yüzde 80’ini 
ithalatla karşılayan Hindistan’ın 
bütçe açığını yüzde 0.4 oranında 
artırabilir.

Hindistan’ın 2017’de “dünyanın 
en hızlı büyüyen ülkesi” unvanını 
almasından sonra 2018-2019 
mali yılı için de benzer bir tablo 
öngörülüyor. Birleşmiş Milletler’in 
tahminine göre, Hindistan içinde 
bulunduğu mali yıl yüzde 7.6’lık 
büyümeyle dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomisi sıfatını 
koruyacak.

GÜNEY KORE 
Uzun zamandır bölge ve 

dünya gündemini nükleer füze 
denemeleriyle meşgul eden ve 
endişelere sebep olan Kuzey 
Kore, barış anlaşmasına ve füze 
denemelerinin sonlandırılmasına 
ilişkin Güney Kore ile görüştü. 
Görüşmelerin başarılı geçmesi ve 
Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri 
sonlandıracağını bir kez daha teyit 
etmesi, güvenliğin tesisi adına bir 
milat olarak kabul edildi. 

Otomotiv ve inşaat sektöründeki 
daralmaya bağlı olarak 2017 
ekonomik büyümesini 2008’den 
beri en kötü performansla 
bitiren Güney Kore’de, 2018 
büyüme tahminlerinin de yeniden 
değerlendirilmesine sebep oldu. 
Güney Kore Merkez Bankası, 2018 
ekonomik büyümesini yüzde 3 
oranında öngörüyor.

BREZİLYA
Brezilya Asya piyasaları ile 

ticaret alanında işbirliği geliştirmek 
ve Asya ile ticari ilişkileri Güney 
Amerika geneline yaymak istediğini 
açıkladı. Japonya’ya gıda ihracatı 
gerçekleştirebileceğini açıklayan 
Brezilya, Japonya üzerinden diğer 
Asya ülkelerine de erişebileceğini 
ve diğer Güney Amerika ülkelerinin 
de benzer nitelikte girişimlerde 
bulunabilecek potansiyelde 
olduğunu belirtti. Ticarette 
korumacılık endişelerinin yükseldiği 
bir dönemde Brezilya’nın girişimi 
önem taşıyor. 

Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği 
tarafından Brezilya ile Türkiye’nin 
enerji sektöründe işbirliği 
geliştirmeye yönelik ciddi bir 
potansiyel taşıdığı ve gelecek 
yıllarda sektöründeki işbirliğinin 
giderek artacağı açıklandı. 
Açıklamaya göre, enerji altyapısına 
gerçekleştirilecek yatırımlar, 
2026’ya kadar 440 milyon dolara 
kadar erişebilir. 

RUSYA
Rusya yılın ilk çeyreğinde 

yıllık bazda yüzde 1.3 oranında 
büyüme kaydetti. Böylece jeopolitik 
risklerin ve ABD’nin Rusya’ya 
yönelik yaptırımlarının, ekonomik 
büyüme üzerinde aşağı yönelik risk 
oluşturduğu teyit edildi. Nitekim, 
Rusya Merkez Bankası, ABD’nin 
Rusya’ya yönelik uygulamaya 
koyduğu son yaptırımların ardından 
ilk çeyrek büyüme tahminini yüzde 
1.5-1.8 seviyesinden, 1.3-1.5 bandına 
düşürmüştü. 

Rusya ile AB arasındaki 
ticaret hacmi, 2018 ilk çeyreğinde 
yıllık bazda yüzde 21.2 artarak 
70.8 milyar Dolar’a yükselirken, 
Rusya’nın AB’ye toplam ihracatı 
yüzde 19.8 artarak 49.9 milyar dolar, 
AB’den ithalatı ise yüzde 24.6’lık 
artışla 20.9 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Kırım’ın Rusya 
tarafından ilhak edilmesi sonucu AB 
tarafından uygulanan yaptırımların 
ardından, ticaret hacmi ılımlı 
toparlanmasını sürdürüyor.

GÖSTERGE
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GÖSTERGE

TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, BORSA İSTANBUL, TOBB, TEİAŞ-EPDK
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İZMİR’İN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

*Çeyreklik açıklanmakta olup, III. çeyrek verileridir.  **Aylık bazda olanlar tescil değil, başvuru verileridir.
 Kaynak: TÜİK, TCMB, RİSK MERKEZİ, BUMKO, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI, TOBB, TPMK, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ISO 

GÖSTERGE
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EBSO KAPAK ARKA  TEMMUZ  2017 ------- SAYFA  SAYFA  İÇLER

Maalesef yapamıyoruz...

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

Çünkü biz bir matbaadan çok daha fazlasıyız.

5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

T: 0232 458 58 09
info@teknofset.com
www.teknofset.com
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