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2015 yılının bütününe damgasını vuran; seçimler, terör 
olayları ve daralan ihracat pazarlarımızın gölgesinde yıllık 
büyümenin yüzde 4 olarak kaydedilmesi söz konusu şartlar 
altında bir başarıdır. Küresel ölçekte değerlendirdiğimizde; 
Avrupa’ya göre büyüme performansımız çok iyi olmakla 
birlikte, kendi kategorimizdeki ülkelere göre 
performansımızın zayıf kaldığı bir gerçektir.

Bir başka gerçek de, her zaman altını çizdiğimiz gibi 
ortalama yüzde 5’e denk gelen potansiyelimizin altındaki 
büyümenin, istihdama ve gelecek hedefleri doğrultusunda 
gelişmeye yeterli katkıyı koyamayacağıdır.

Detaylara indiğimizde; 2015 yılında özel tüketimin  
yüzde 4.5, kamu tüketiminin yüzde 6.7, toplam yatırımların 
yüzde 3.6, mal ve hizmet ithalatının binde 3 oranında 
büyürken mal ve hizmet ihracatının binde 8 gerilemesi, 
madalyonun öteki yüzünü ortaya koymaktadır.

Dış politikada yaşadığımız sorunlar ve yakın 
coğrafyamızın içinde bulunduğu durum, ihracat 
pazarlarımızın daralmasına neden olmuş, net dış ticaret, 
Türkiye’nin büyüme hızını aşağıya çekmiştir. 

Ekonominin iç taleple büyüyor olmasında, özel ve kamu 
tüketiminin öne çıkmasında özellikle, seçimler ve Suriye’li 
mülteciler hususu etkili olmuştur. Bu dağılım, büyümenin 
hem niteliği hem de sürdürülebilirliğine dair olumsuz 
işaretler vermektedir.

Sektörel bazda baktığımızda; tarım sektörünün yüzde 7.6, 
imalat sanayinin yüzde 3.8, inşaat sektörünün yüzde 1.7, 
hizmetler sektörünün yüzde 4.8 oranında büyüdüğünü 
görmekteyiz. Özel kesim yatırımları da, sadece yüzde17 
oranında büyüyebilmiştir.

Büyümenin sektörel dağılımında imalat sanayinin 
payının yüzde 24 ile ilk sırada yer alması; imalat sanayi 
büyümesinin genel büyümeye ve beraberinde tetikleyeceği, 
ticarete, finansa, hizmetler sektörüne olan katkısı ile birlikte 

dikkatle değerlendirilmelidir. 
Payı yüzde 9 olan tarım sektörünün neredeyse yarısı 

oranında büyüyor olmasına rağmen, imalat sanayinin 
büyümeye tarımdan daha fazla katkı koyabiliyor olmasının 
ana nedeni, budur. İşte bu nedenden dolayı diyoruz ki; sanayi 
yatırımlarının ve üretimin önündeki engeller, bariyerler bir 
bir kaldırılmalı, gerekirse konjonktürel durumlarda pozitif 
ayrımcılığa tabi tutulmalıdır ki sanayici sadece işini 
büyütmeye odaklansın. 

Çünkü, büyüyen sanayi, artan ihracat demek, büyüyen 
Türkiye demek, refah seviyesi yüksek bir millet demektir. Bu 
bağlantıyı çözmüş ve o yönde politikalar geliştiren ülkeler, 
bugün elde ettikleri çıktıları ile gücünü ortaya 
koymaktadırlar. Yani, yeni bir keşfe ihtiyaç yoktur.

Yani, büyüme verisi sadece bir rakamdan ibaret değildir. 
Bugün az büyüdük, yarın daha fazla büyürüz de değildir. 
Analizinde; uygulanan politikaların ne derece doğru 
olduğunu göstermekte, yapılması gerekenlere dair de önemli 
sinyaller vermektedir. Yeter ki, bakmasını bilelim ve yeter ki, 
proaktif davranabilelim. Yüzde 3-4 bandına sıkışmış bir 
büyüme ortamında; ülkemizin güvenlikten, dış politikaya, iç 
siyasetten ekonomik göstergelere kadar geniş bir alan 
içerisinde aşmak zorunda olduğu konular, her kesimi 
olumsuz etkileme özelliğine sahiptir. 2016 yılının, 2015 
yılından daha zor geçeceğini ifade etmiş olsak da, ülkemizin 
büyük bir güce ve potansiyele sahip olduğunu da çok iyi 
biliyoruz. Pes etmeden, birlik ve beraberliğimizi bozmadan 
el ele dün nasıl başardıysak, bugün de başarabilir ve yarınlara 
da umut olabiliriz. 

Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı ile Polis Teşkilatımızın 171. yıldönümünü kutluyor, 
başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan 
savunmasında dünden bugüne şehit olan tüm güvenlik 
güçlerimizi şükranla ve minnetle anıyoruz. 

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

BÜYÜME ÜZERİNE
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Türkiye ekonomisi 
yılın son çeyreğinde 
hızlanarak yüzde 

5.7 büyümeyi başardı. Bu 
sonuç 2015 için de he-
deflerin tutmasını sağladı 
ve 2015 yılı büyümesi 
yüzde 4 ile Orta Vadeli 
Program’a (OVP) uyum-
lu geldi. Bu büyümelerle 
Türkiye ekonomisi cari 
fiyatlarla 1.9 trilyon liralık 
büyüklüğe ulaştı ve yüzde 
5.7’lik son çeyrek büyü-
mesi G20 ülkeleri arasında 
Türkiye’ye dördüncü en 
hızlı ülke yapmayı başardı. 
Büyümenin son çeyrekte de 
yılın genelinde de lokomo-
tifi vatandaş ve kamu oldu. 
Kişi başına milli gelir ise 
yükselen dolar kurunun 
etkisiyle 9 bin 261 dolara 
geriledi.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 2015 yılı 
4’üncü çeyrek büyüme ve-
rilerini açıkladı. Açıklama 
sonrasında Türkiye ekono-
misinin 2015 yılı büyüme 
rakamları da belli oldu. 
Gayrisafi yurtiçi hasıla 
(GSYH) değeri 2015 yılın-
da sabit fiyatlarla yüzde 4 
arttı. Beklenti, artışın yüzde 
3.8 olacağı yönündeydi.

Seçimlerin etkisi, va-
tandaşın ertelenen talebinin 
devreye girmesi büyümeyi 
coştururken üretimde işler 
iyi gitmedi. Tarım hız-
landı ama sanayi sektörü 
2014’teki katkısını aşamadı. 
3 lirayı geçen dolar kuru ve 
yüzde 19.7’lik kredi büyü-
mesi bankacılık ve finans 
sektörünü de büyüttü. Fi-
nans sektörü yüzde 10 bü-

yüyerek 2015’te büyümeye 
1.3 puan katkı sağladı.
Üretim yöntemiyle gayrisafi 
yurtiçi hasıla, 2015 yılında 
bir önceki yıla göre sabit 
fiyatlarla yüzde 4’lük artışla 
131 milyar 289 milyon TL, 
cari fiyatlarla yüzde 11.7’lik 
artışla 1 trilyon 953 milyar 
561 milyon TL oldu.

İmalat sanayi son 
çeyrekte yüzde 7.8 büyüse 
de yıllık büyümesi yüzde 
3.8’de kaldı. 2014 yılındaki 
gibi yıllık ekonominin bü-
yümesine katkısı 1 puanda 
kalan sanayi yine de inşaat, 
ticaret ve turizm sektörle-
rine göre daha iyi. İnşaat 
sektöründe yıllık büyüme 
sadece yüzde 1.7 olarak 
belirlendi. Bu sektörün bü-
yümeye katkısı 0.1 puanda 
kaldı.

Tarım sektörünü oluş-
turan faaliyetlerin toplam 
katma değeri, 2015 yılında 
bir önceki yıla göre sabit fi-
yatlarla yüzde 7.6’lık artışla 
11 milyar 926 milyon TL, 
cari fiyatlarla yüzde 19’luk 
artışla 148 milyar 288 mil-

Ekonomi son çeyrekte gaza bastı
2015 yılında yüzde 4 büyüdük
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yon TL oldu.
Sanayi sektörünü oluş-

turan faaliyetlerin toplam 
katma değeri, 2015 yılında 
bir önceki yıla göre sabit 
fiyatlarla yüzde 3.3’lük ar-
tışla 42 milyar 889 milyon 
TL, cari fiyatlarla yüzde 
8.5’lik artışla 457 milyar 
340 milyon TL oldu.

Hizmet sektörünü oluş-
turan faaliyetlerin toplam 
katma değeri,  2015 yılında 
bir önceki yıla göre sabit fi-
yatlarla yüzde 4.8’lik artışla 
78 milyar 257 milyon TL, 
cari fiyatlarla yüzde 11’lik 
artışla 1 trilyon 120 milyar 
756 milyon TL oldu.

MILLI GELIR DÜŞTÜ
Dolar kurunun Türk 

Lirası’na karşı aşırı de-
ğerlenmesi ekonominin 
dolar bazında büyüklüğünü 
etkiledi. Cari fiyatlarla 
Türkiye ekonomisi yüzde 
9.9 küçüldü ve 719.9 milyar 
dolara geriledi. 

Kişi başına milli 
gelirimiz de kan kaybetti. 
Kişi başına gayrisafi yurtiçi 
hasıla değeri 2015 yılında 
cari fiyatlarla 25 bin 130 
TL, 2014 yılında ise 22 
bin 732 TL oldu. Kişi başı 
GSYH değeri 2015 yılında 
9 bin 261 ABD Doları 
olarak hesaplanırken, 2014 
yılında ise bu rakam 10 bin 
395 ABD Doları olmuştu. 
Böylece kişi başına düşen 
gelirde 1 yıllık kayıp 1134 
dolar olarak gerçekleşti.

GSYH, 4. ÇEYREKTE 
YÜZDE 5.7 ARTTI
Sabit fiyatlarla gayrisafi 

yurtiçi hasıla, 2015 yılı 
dördüncü çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 5.7 artarak 34 
milyar 77 milyon TL’ye 
ulaştı. Cari fiyatlarla gayri-
safi yurtiçi hasıla, 2015 yılı 
dördüncü çeyreğinde bir 

önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 13.6 artarak 507 
milyar 25 milyon TL’ye 
ulaştı.

Takvim etkisinden 
arındırılmış sabit fiyatlarla 
GSYH 2015 yılı dördüncü 

çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 
4.1’lik artış gösterirken, 
mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış GSYH 
değeri bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 0.7 arttı. 

BÜYÜTEN TÜKETIM
Hanehalklarının nihai 

tüketim harcamaları 2015 
yılında sabit fiyatlarla 
yüzde 4.5’lik artışla 87 
milyar 392 milyon TL, cari 
fiyatlarla yüzde 11.4’lük 

Yıllar itibarıyla büyüme 
ve kişi başına gelir

GSYİH
-Yerleşik hanehalklarının Tüketimi
Yerleşik ve yerleşik olmayan h.h Yurtiçi tüketimi
Yerleşik olmayan h.h. yurtdışı tüketmi (eksi)
Yerleşik h.h yurtdışı tüketimi
-Devletin nihai tüketim harcamakarı
Maaş ücret
Mal ve hizmet alımları
-Gayrisafi sabit sermaye oluşumu
Kamu sektörü
 Makine teçhizat
 İnşaat
Özel sektör
 Makine teçhizat
İnşaat
Stoktaki değişiklik 
Dış ticaret dengesi

100
66.2
70.3

4.6
0.6

11.1
4.8
6.4

23.7
4.3

1
3.3

19.4
12.7

6.7
0.04
0.98

4
4.5
3.6

-7.1
22.9
6.7
2.7
9.7
3.6
7.6
4.8
8.4
2.7
4.8

-1.2
753
30.5

4
2.979

2.5308
-0.3266
0.1374

0.7437
0.1296
0.6208

0.8532
0.3268

0.048
0.2772
0.5238
0.6096

-0.0804
-0.28

-0.3

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

4
2,9*
4.1
2.1
8.8
9.2

-4.8
0.7
4.7
6.9

9261
10390**

10807
10497
10469
10021

8559
10438

9239
7586

Çeyrekler itibarıyla
büyüme

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

2.5
4.9
3.1
3.3

12.4
12

-14.7
8.1
7.3

3.8
2.3
4.7
2.9
9.3

10.3
-7.8
3.8
2.8

4*
1.9
4.3
1.6
8.7
5.3

-2.8
3.2
1.2

5.7
2.6
4.6
1.4
5.3
9.2
5.9
4.2

-6.2

Hangi sektör ne kadar büyüdü?

15.1
29.7
56.6

Tarım
Sanayi
Hizmetler

3.9
0.4

4

7.7
4

4.1

11.4
1.5

5

2.8
7.2
6.1

7.6
3.3
4.8

* 2014 verisi yüzde 3 olarak rezive edildi.
**TÜİK 10.395 dolar olarak açıkladı. *3’üncü çeyrek verisi yüzde 3.9 olarak revize edildi

Tabloda revizyonlar dikkate alınmıştır. TÜİK’in son açıkladığı verileri içermektedir.

Harcamalar yönetimiyle GSYH
Pay (2014) Büyüme

oranı (2015)
Büyüme

katkı (puan)

Yıllar Büyüme
(%)

Kişi başına
gelir(%)

Yıllar l

l II III IV Yıllık

ll lll IV

Payı (%)
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artışla 1 trilyon 341 milyar 
190 milyon TL oldu.

Devletin nihai tüketim 
harcamaları 2015 yılın-
da sabit fiyatlarla yüzde 
6.7’lik artışla 14 milyar 975 
milyon TL, cari fiyatlarla 
yüzde 14.3’lük artışla 306 
milyar 605 milyon TL oldu.

Hanehalklarının nihai 
tüketim harcamaları 2015 
yılı dördüncü çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çey-
reğine göre cari fiyatlarla 
yüzde 11.6, sabit fiyatlarla 
yüzde 4.7 arttı. Devletin 
nihai tüketim harcaması 
2015 yılı dördüncü çeyre-
ğinde cari fiyatlarla yüzde 
15.6, sabit fiyatlarla yüzde 
8.1 arttı. 

Vatandaşın 2015’te 
artan tüketim harcamaları 
yüzde 4’lük büyümenin 
neredeyse dörtte üçünü tek 
başına sağladı. Kamunun 
tüketim harcamaları ise 

yaklaşık dörtte birlik bölü-
mü oluşturdu. 

Son çeyrekte de vatan-
daşın tüketimi 3.17 puanlık 
katkı sağladı, kamunun da 
son çeyrekte katkısı 1 puanı 
geçti. En son kamunun mal 
ve hizmet alımları yoluyla 
bu kadar yüksek tüketim 
harcaması 2013 yılında 
yaşanmıştı. 

Vatandaşın tüketim 
harcamalarında en yüksek 
artış yüzde 12 ile ulaştırma 
ve haberleşme grubunda 
oldu. Ulaştırma ve haber-
leşme grubunda öne çıkan 
harcama otomobil, ayrıca 
akıllı telefonlar da etkili. 
2015 yılında zaten otomotiv 
sektörü iç pazarda 1 milyon 
adet satış rakamını aşarak 
cumhuriyet tarihi rekoru 
kırmıştı. Gıdada yüzde 
0.19, konut, elektrik, su 
yüzde 1.82 artış oldu.

GAYRISAFI SABIT 
SERMAYE OLUŞUMU
Gayrisafi sabit sermaye 

oluşumu 2015 yılında sabit 
fiyatlarla yüzde 3.6’lık ar-
tışla 30 milyar 966 milyon 
TL, cari fiyatlarla yüzde 
12.7’lik artışla 396 milyar 
604 milyon TL oldu.

Gayrisafi sabit sermaye 
oluşumu 2015 yılı dördün-

cü çeyreğinde cari fiyatlarla 
yüzde 16.7, sabit fiyatlarla 
yüzde 3.5 arttı.

SABIT FIYATLARLA 
MAL VE HIZMET 
IHRACATI
Yılın ilk 3 çeyreğinde 

ekonomiye küçültücü etki 
yapan ihracat yılın son çey-
reğinde yüzde 2.1 büyüdü 
ve yüzde 5.7’lik büyümeye 
0.56 katkı yaptı. İhracatta 
yıllık kayıp yüzde 0.8 oldu 
ve bu ekonomiye 0.22 puan 
daralttı. İthalat ise yılın son 
çeyreği yüzde 0.3 büyüdü 
ve o da ekonomiyi 0.08 
puan küçülttü.

Mal ve hizmet ihracatı 
2015 yılında sabit fiyatlarla 
yüzde 0.8’lik azalışla 34 
milyar 24 milyon TL, cari 
fiyatlarla yüzde 12.1’lik 
artışla 546 milyar 251 
milyon TL oldu. 2015 yılı 
dördüncü çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine 
göre cari fiyatlarla yüzde 
17.3, sabit fiyatlarla yüzde 
2.1 artış yaşandı.

Mal ve hizmet ithalatı 
2015 yılında cari fiyatlarla 
yüzde 7.2’lik artışla 602 
milyar 82 milyon TL, sabit 
fiyatlarla yüzde 0.3’lük ar-
tışla 35 milyar 647 milyon 
TL oldu. 2015 dördüncü 
çeyreğinde cari fiyatlar-
la yüzde 6.5 artış, sabit 
fiyatlarla yüzde 2.6 azalış 
kaydedildi.

Ekonomi, iki seçimin 
olduğu 2015’te 
yüzde 4 büyüyerek 
sürpriz yaptı. 25 
çeyrektir art arda 
yaşanan büyümede 
yüzde 5.7 ile son 
17 çeyreğin en iyisi 
görüldü. Büyümeyi 
seçim öncesi ve 
sonrası artan 
otomobil satışları ile 
yine son 17 çeyreğin 
en iyi düzeyine 
çıkan sanayi üretimi 
sırtladı.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, Sanayi 
4.0 uygulamalarının yakın 
geçmişte bilimkurgudan 
ibaret olarak görülen tek-
nolojik gelişmeleri gerçeğe 
döndürdüğüne dikkat çekti. 
Yorgancılar, “Bu gelişmeler 
doğrultusunda beden gü-
cüne dayalı olarak işleyen 
geleneksel fabrika modelle-
ri terk edilmekte, robotlara 
ve makinelere dayalı olarak 
işleyen akıllı fabrikalar yay-
gınlaşmakta. İlk 3 devrimi 
yakalayamayan Türkiye’nin 
4’ncü Sanayi Devrimi’ni 
ıskalama şansı yok. Küresel 
rekabet gücümüzü arttır-
manın yolu, sanayimizi 
dijitalleştirmekten geçiyor. 
Sanayi 4.0’a uyum sağlaya-
mayan kaybedecek” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) organi-
zasyonunda Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Ziya Altunyaldız 
ile birlikte Almanya’da 
Sanayi 4.0 inceleme gezisi 
gerçekleştirdi. Almanya’nın 
Stuttgart, Nürnberg ve 
Berlin kentlerini içeren 
program kapsamında 
heyet, Bosch, Siemens, 
Mercedes ile Wittenstein 
üretim tesislerinde Sanayi 
4.0 uygulamaları hakkında 
incelemelerde bulundu, 
Türk işadamlarının yanı 
sıra Badenwürttemberg 
Eyaleti Başbakan Yardımcı-
sı Nils Schmidt, Şansölye-
lik Bakanı Peter Altmaier, 

Alman Sanayi ve Ticaret 
Odaları Birliği (DİHK) 
Başkanı Eric Schweitzer ile 
de görüştü. 

Ziyaret hakkında bilgi 
veren Yorgancılar, “Sanayi 
4.0’ın öncül odağı ekono-
mi ve iş dünyası üzerinde 
olsa da, asıl etkilerini 
birebir gündelik hayatı-
mızda yaşıyoruz.  Gelişmiş 
elektrikli aletler, sürücüsüz 
otomobiller, dijital ürünler 
ve mobil cihazlar, Sanayi 
4.0’ın gündelik hayatımıza 

kazandırdığı örneklerden 
bazıları” diye konuştu.

EĞITIME 
YENI BAKIŞ AÇISI
Ender Yorgancılar, 

makinelerin ve robotların 
bu kadar yaygınlaştığı bir 
ortamda kaçınılmaz olarak 
istihdamın yapısının da 
değişeceğini, akıl çağının 
gereği olan nitelikli işgücü-
nün öneminin giderek arta-
cağını belirtirken, sürecin, 
özellikle; üretkenlik, ciro 
artışı, istihdam ve yatırım 
alanlarında işletmelere 
önemli katkılar sunması-
nın beklendiğini ifade etti.  
Sanayi 4.0’ü yakalamak ve 
başarılı olmak için Eğitim 
4.0 uygulanması çağrısın-
da bulunan ve bu konuda 
Almanya deneyimine vurgu 
yapan Yorgancılar, şunları 
söyledi:

Yorgancılar: SANAYİ 4.0’a 
uyum sağlayamayan kaybedecek

EBSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yor-
gancılar, Almanya’da 
Sanayi 4.0’ı hayata 
geçirmeye çalışan 
kuruluşlardaki ince-
lemelerinin sonuçla-
rını paylaştı.
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“Sanayimizde yapısal 
bir dönüşüme ihtiyaç var. 
Dijitalleşme başlayacağı 
için yeni istihdam yerleri 
hazırlığı yapılmalı. Bunun 
en önemli unsuru eğitim. 
Örneğin, Almanya’da 
Meslek Liselerinin sektör 
uygulama kararı firmalara 
verilmiş. Almanya’daki 
genç nüfusun iş bulmadaki 
başarısının nedeni sanayi 
eğitiminin iş başında yapı-
lıyor olması.  Dolayısıyla 
bizde de Şirketler  birinci 
aktör olmalı. Eğitim teori 
dışında işbaşında ve kaliteli 
olmalı. Bağımsız denetim 
ve Meslek Liseleri ile ilgili 
sertifikasyon olmalı. Meka-
nik, mekatronik, elektronik, 
yazılım, otomotiv, maki-
ne ve kimya gibi Sanayi 
4.0’ün öncelikli uygulana-
cağı hedef sektörleri belirle-
meliyiz. Sanayi 4.0’ün 
öncelikli uygulanacağı 
hedef sektörler belirlenerek 
artan üretkenlik karşısında 
pazarlama için strateji oluş-
turulmalıdır.”

ÇIN ILE DAHA 
KOLAY REKABET
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, zama-
nın etkin kullanacağı, ma-
kineler arası iletişimin oto-
masyonun artacağı, akıllı 
bakım/ tedarik süreçlerinin 
olacağı, makine hatlarında-
ki sensörün önem kazana-
cağı, barkod sistemiyle iş 
ve bakım takiplerinin yapı-
lacağı,  makine arızalarında 
tamir sürelerinin kısalacağı, 
aktif kokpit sistemi ile 
işlerin kağıt yerine dijital 
ortamlarda yapılacağı, 
insanların sadece iyileştir-
me süreçlerinde daha etkin 
olacağı, az stok, verimli 
hızlı üretim ekseninde bir 
sürece girileceği Sanayi 4.0 
için yapısal dönüşüm ihti-

yacına dikkat çektiği 
değerlendirmesini 
“Sanayi 4.0’e ne 
kadar erken adapte 
olursak, Çin ile o 
kadar kolay rekabet 
edebiliriz” sözleri 
ile tamamladı.

IŞIK: TÜRKIYE’NIN 
ROLÜ ÖNEMLI
Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, Sanayi 4.0 ile ilgili 
olarak Türkiye’de üreti-
mi olan global şirketlerle 
daha yakın çalışma arzusu 
içinde olduklarını söyledi. 
4. Sanayi Devrimi’nin en 
karakteristik özelliğinin 
ne üretildiğinden çok 
nasıl üretildiği olduğunu, 
üretimde akıllı ve dijital 
teknolojilerin ne kadar 
kullanıldığının önem taşıdı-
ğını kaydeden Bakan Işık, 
“Türkiye olarak biz de ‘Bu 
noktada neredeyiz, bundan 
sonrası için ne yapmalı-
yız, özellikle Türkiye’de 
üretimi olan global şirket-
lerimizle daha yakın nasıl 
çalışırız ve global şirket-
lerimizin Türkiye’yi de bu 
oyunun içerisine sokması 

noktasında ne yapabi-
liriz?’ diye çalışıyoruz. 
Almanya’da bununla ilgili 
temaslarda bulunuyoruz. 
Dolayısıyla biz bu Sanayi 
4.0 ile ilgili global oyun-
da; Türkiye’nin rolünün 
en iyi noktada olması için 
hem Türkiye’de faaliyet 
gösteren global şirketlerin 
bu noktada hangi rolü ala-
cağını, hem de bu konuda 
hükümetimizin ve özel 
sektörümüzün ne yapması 
gerektiğine yönelik çok 
önemli bir çalışmayı bugün 
burada yürütüyoruz” dedi. 

INOVASYON 
HAYAT TARZI
Fikri Işık, bu dijital 

çağda ve Sanayi 4.0’da, Ar-

Ge ile inovasyonun 
artık hayat tarzının 
temelini oluşturdu-
ğunu vurgulaya-
rak, “Bu noktada 
özellikle yazılım 

ve donanım artık 
hayatın bir parçası 

haline geliyor. Sanayi 
4.0 kavramında da diğer 

tüm teknolojik alanlarda da 
insan daha da merkeze otu-
ruyor, ama düşük becerili 
insan gücünün önemi aza-
lıyor; çok yüksek becerili, 
yüksek nitelik gerektiren 
insan gücüne olan talep 
artıyor. Burada da dijital 
eğitim bizim açımızdan son 
derece önemli. Bu konuda 
Türkiye’nin altyapısını 
geliştirmek, yüksek nitelikli 
insanların da Sanayi 4.0’a 
adapte olması için altya-
pıyı Ar-Ge ve inovasyonla 
hazırlamak durumundayız” 
diye konuştu. 

 
BÜYÜK YENILIKLER 
Otomasyonun ve Sana-

yi 4.0’ın önemli unsurların-
dan biri, makinelere zeka 
katan sensörler. Bosch’un 
geliştirdiği sensör teknolo-
jileri sayesinde konumdan 

KÜRESEL DEV
Bosch Grubu, dünya 

genelinde yaklaşık 375 bin kişilik 
istihdama sahip ve 70 milyar Euro-

nun üzerinde ciro yapan bir sanayi devi. 
Mobilite çözümleri, sanayi teknolojileri, 
dayanıklı tüketim malları, enerji ve bina 
teknolojileri alanlarında üretim yapıyor. 
2015 yılında dünya çapında 5 bin 400 
patent başvurusunda bulundu. Bu da 

yılın her günü 15 patent anlamına 
geliyor.
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ortam ısısına, hava basın-
cından yaşanan şoklara 
ve neme kadar birçok 
verinin algılanması müm-
kün. Bu da otomotivden 
gıdaya, lojistikten tarıma 
ve beyaz eşyaya kadar 
birçok sektörde yeni bir 
çağın başlangıcı anlamına 
geliyor. Sensör teknolojileri 
sayesinde fırındaki kekin 
yanıp yanmadığı kontrol 
edilmek zorunda kalınma-
yacak. Fırındaki sensörler 
kekin piştiğini algılayıp 
kendi kendini kapatıyor 
olacak. Otobanın kenarın-
daki son sensör teknoloji-
sine sahip sürücüsüz araç 
otoparklarında aracı sadece 
otoparkın kapısına bırakıp 
havaalanına geçecek, mobil 
uygulamadan arabayı tek 
tuşla park edebileceksiniz. 

Ürüne eklenebilen sen-
sörler sayesinde Bosch’un 
Be on Traq adını verdiği 
takip sistemiyle küresel 
tedarik zincirleri bile tek 
bir ekrandan izlenebiliyor. 
Ürünün gönderildiği müşte-
ri, örneğin gıda sektöründe 
kendine gelen meyve kasa-
sının aldığı darbeleri bile 
gerçek zamanlı izleyebili-
yor olacak ve hatta akıllı 
telefonlarla Apple Watch 
gibi akıllı saatlere anında 
mesaj bile gönderebiliyor 
olacak. Hangi ürün hangi 
kamyonda izlenebiliyor 
olacak. 

Gecikmeler sisteme 
entegre olduğundan üre-
timden stoka ve tedarikçiye 
yeniden planlama için 
gerekli veri olarak ulaşıp 
zaman tasarrufu sağlaya-
cak. Zenotrack adlı uygu-
lamayla CEO’lar mobil 
telefonlarından fabrikaları, 
makine ve üretim hatlarının 
verimini izleyebilecek ka-
dar yakından takip edebili-
yor olacak.

TÜRKIYE’YE KATKI
Bosch Türkiye ve Or-

tadoğu Başkanı Steven Yo-
ung, halen Endüstri 4.0’la 
ilgili 100’ün üzerinde 
projeye devam eden Bosch 
Grubu’nun bu alandaki 
uzmanlığını Türkiye’ye 
aktarmaya ve Türkiye’nin 
Endüstri 4.0’a geçişinde 
itici güç rolü üstlenmeye 
hazır olduğunu bildirdi. 
Young, Endüstri 4.0’ın 
Türkiye’ye sınıf atlatacağı-
na dikkat çekerek, “Şu an 
Türkiye’de birçok sanayi 
kuruluşu yüzde 50 verimli-
likte çalışıyor. Endüstri 4.0 
ile bu oran yüzde 95’lere 
kadar çıkıyor” ifadelerini 
kullandı.

Almanya’nın Endüstri 
4.0’a olan bağlılığını, dev 
şirketlerinden hızla büyü-
yen start-up girişimlerine 
kadar her alanda kanıtla-
dığının altını çizen Young, 
“Dünyanın önde gelen 
hizmet ve ürün tedarikçi-
lerinden biri olarak, köklü 
geçmişimizden ve bugün 
sahip olduğumuz Ar-Ge 
donanımından güç alarak, 
Almanya’da ve tüm dünya-
da Endüstri 4.0 konusunda 

öncü bir role soyunduk. 
Endüstri 4.0’ teknolojisi 
üretim sürecindeki birçok 
önemli detayı etkiliyor ve 
değiştirebiliyor. 100 yılı 
aşkın süredir faaliyet gös-
terdiğimiz Türkiye, Euro 
bölgesi ve Ortadoğu için 
önemli bir konumda bulu-
nuyor. Türkiye’nin dünya 
sanayisinde standartlarını 
yükseltmesi ve uluslararası 
üretim ağının bir parçası 
olmaya devam etmesi için 
‘Endüstri 4.0’ teknolojisine 
geçişi hızla tamamlaması 
gerekiyor. Bosch olarak 

bu geçiş sürecinde Türki-
ye için itici güç olmaya, 
bu alandaki deneyim ve 
uzmanlığımızı paylaşmaya 
hazırız” dedi. 

Steven Young, Bosch 
Grubu’nun, Türkiye’de-
ki Endüstri 4.0 ve buna 
yönelik organizasyonel 
çalışmalara 2014 yılında 
Bursa’daki fabrikaların-
da başladığını belirterek, 
Türkiye’de öncelikle 
üretim teknolojilerinde 
‘Endüstri 4.0’ dönüşümünü 
sağlamaya odaklanacakları-
nı kaydetti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile TOBB 
Heyeti, Almanya temasları kapsamında Stuttgart 
kentindeki Mercedes Benz ve Wittenstein fabrikalarına 
ziyarette bulundu. Işık’ı, Mercedes Benz’in Stuttgart 
yakınlarındaki Sindelfingen kasabasında bulunan 
fabrikasında Daimler AG İşçi Temsilcisi Ergun Lümali ve 
Mercedes Benz Sindelfingen Fabrika Müdürü Michael 
Bauer karşıladı. Burada şirket yetkilileri Sanayi 4.0’la 
ilgili sunum yaptı. Ardından Bakan Işık, beraberindeki 
heyetle fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Işık, 
Mercedes Benz fabrikasına ziyaretinin ardından 
Wittenstein fabrikasını da ziyaret ederek görüşmelerde 
bulundu. Işık’a ziyaretinde, TOBB Başkan Yardımcısı 
Ender Yorgancılar ile TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun 
Hasekioğlu’nun da aralarında yer aldığı heyet eşlik etti.

Mercedes fabrikasında inceleme
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Sanayi 4.0 ya da 4. 
Sanayi Devrimi 
terimi ilk olarak 2011 

yılında Almanya Hannover 
Fuarı’nda kullanıldı. 

Ekim 2012 yılında ise 
Robert Bosch GmbH 
ve Henning Kagermann 
çalışma grubu oluşturarak 
hazırladıkları Dördüncü 
Sanayi Devrimi öneri 
dosyasını Alman Fede-
ral Hükümeti’ne sundu. 
8 Nisan 2013 tarihinde 
yine Hannover Fuarı’nda 
çalışma grubu Endüstri 4.0 
raporunu ortaya koydu.

Üretim sektöründeki 
önemli endüstriyel dev-
rimler sonrası ülkeler ve 
şirketler küresel boyutta 
yaşanan bu değişimlere 
ayak uydurmak zorunda 
kalmış ve artan rekabet 
koşulları arasında reka-
bet üstünlüklerini devam 
ettirebilmek amacıyla bazı 
stratejiler geliştirdiler. 

Almanya’da gündeme 
gelen Endüstri 4.0 da bu 
stratejilerden birinin adı.

SANAYI 4.0’IN AMACI
Sanayi 4.0, temel olarak 

Bilişim Teknolojileri ile En-
düstriyi bir araya getirmeyi 
hedefliyor. Ana bileşen-
lerinden ilki yeni nesil 
yazılım ve donanım, yani 
bugünün klâsik donanımla-
rından farklı olarak düşük 
maliyetli, az yer kaplayan, 
az enerji harcayan, az ısı 
üreten, ancak bir o kadar da 
yüksek güvenilirlikte çalı-
şan donanımlar ve bu dona-
nımları çalıştıracak işletim 
ve yazılım sistemlerinin 
kaynak ve bellek kullanımı 
açısından tutumlu olması 
hedefi. İkinci ve belki de en 
önemli bileşen ise cihaz ta-
banlı internet (İng. İnternet 
of Things), yeryüzündeki 
tüm cihazların birbiriyle 
bilgi ve veri alışverişi için 
kullanıldığı, her türlü araç 
gerece entegre edilmiş, 
sensör ve işleticilerle do-
nanmış, internet bağlantılı 
akıllı elektronik sistem. Bu 
sistemi kısaca Siber-Fi-
ziksel Sistemler olarak da 

adlandırabiliriz. 
Üretim sürecinde 

fabrikalardaki makinelerde 
siber-fiziksel sistemlerin 
kullanılması demek, insan-
lardan neredeyse bağımsız 
olarak kendi kendilerini 
koordine ve optimize 
ederek üretim yapabilecek 

‘akıllı fabrikalar’ anlamı-
na geliyor. Eğer Sanayi 
4.0 stratejisi gerçekleşirse 
üretim süresi, maliyetler ve 
üretim için ihtiyaç duyulan 
enerji miktarı azalacak, 
üretim miktarı ve kalitesi 
artacak. Birbiriyle konuşan 
makineler ürünün kalite 
kontrolünü yapıp üretim sü-
recindeki hataları daha hızlı 
tespit etmeyi sağlayacak. 
Tüm bu sürecin yönetildiği 
akıllı fabrikalarda üretim 
büyük veri analizleriyle 
daha verimli hale gelecek.

ETKILERI VE POZITIF 
YÖNLERI
Sanayi devrimleri, geç-

mişten bu yana dünyayı ve 
toplumları küresel boyutta 
etkiledi. Üretmek insanoğlu 
için hep bir zorunluluk oldu 
ve üretimi devam ettirmek 
adına yeni arayışlar içine 
girildi. Bütün mesleklerin 
ya da sektörlerin tarihsel 
gelişimlerinde hep sanayi 
devrimi olgusu yatıyor. 
Çünkü insanlar ürettiklerini 

Gelecek, akıllı fabrikalarda

Sanayi 4.0, 
modüler yapılı akıllı 
fabrikalarda, fiziksel 
işlemleri siber-
fiziksel sistemlerle 
izleyerek, nesnelerin 
birbirleriyle ve 
insanlarla iletişime 
geçmesini ve bu 
sayede de merkezi 
olmayan kararların 
verilmesini 
hedefliyor.



15NİSAN 2016

GÜNDEM

aynı zamanda duyurmalı, 
göstermeli ki bu süreç de-
vam edebilsin. Bunun sonu-
cunda ise ulaşım ve iletişim 
araçları gelişti. Dolayısıyla 
bilişim teknolojileri geli-
şirken yeni sektörler ortaya 
çıktı. 4. Sanayi Devrimi de 
yeni sektörlerin açılmasına 
ve geride kalmış sektör-
lerin yok olmasına sebep 
olacak. Bu durum yalnızca 
sektörler için değil insanlar, 
şirketler, ülkeler için de 
geçerliliğini koruyor. Yeni 
endüstriye ayak uydurama-
yan her şey bu durumdan 
olumsuz etkilenecek. Örnek 
verecek olursak; ilk baş-
larda kol emeği ile çalışan 
insanlar işlerini kaybetmeye 
başladı, sonra teknisyen-
ler şimdi de mühendisler 
işlerini kaybetmeyle karşı 
karşıya kalmış durumda. 

Sanayi 4.0’ın pozitif 
yönleri olumsuz etkilerini 
kısmen düzeltebilir. Her ne 
kadar istihdam sorunları 
olacaksa da yeni iş alanları 
da doğacak. Akıllı fabrika-
larda akıllı ürünler üretmek 
ve bu ürünlerin hayatımızı 
kolaylaştırması hem de 
bunu az enerjiyle yapacak 
olması büyük bir artı. Akıllı 
ürünlerin üretilmesiyle bu 
ürünler ihtiyaca göre farklı 
alanlara uyarlanıp gelişme-
ler sağlanabilir. Üç boyutlu 
yazıcılarla basit yapıda olan 
ürünleri herkesin üretebile-
cek olması, üretenle tükete-
nin aynı olması günümüzde 
hayal edilen başka bir 
pozitif yön olarak karşımıza 
çıkıyor.

ZORLUKLAR
Sanayi 4.0 stratejisi-

nin hayata geçmesinde 
ilk aşamada donanım ve 
yazılım bölümünün hayata 
geçmesi bir problem teşkil 
etmeyecek gibi görünüyor. 

Çünkü donanım ve yazılım 
için kullanılacak enerjinin 
az olacağı düşünüldüğünde 
ve İnternet protokolünün 
6. sürümü IPv6 ile bir-
likte milyarlarca cihazın 
İnternet’e bağlanmasının 
yolu açıldığından, başlangıç 
olarak bir sıkıntı olmayacak 
anlamı çıkıyor. Fakat üre-
tim süreçlerinde kullanıla-
cak makinelerin hepsinin 
Sanayi 4.0’ın standartlarına 
uygun hale getirilmesi ve 
programlanmasının kolay 
olmadığı da aşikâr. Çünkü 
veriyi bir cihazdan alıp di-
ğerine aktarmanın ötesinde 
ihtiyaçlar var artık. Maki-
neler ve ürünler arasındaki 
iletişim, yeni protokoller 
gerektiriyor. Yeni protokol-
ler makine verilerini doğru 
tarif edebilmeli ki makine 
okunabilir olsun. Böyle-
likle diğer makineler ve 
sistemler gelen bilgiye göre 
aksiyon alabilsin.

Riske girmek isteme-
yen şirketler ve paydaşları 
arasındaki uzlaşmazlıklar, 
değişimin maliyetli olması 
ve bir sorun çıktığında yine 
malî sorun oluşturması, 
üretim süreçlerinin bütünlü-

ğünün korunması gerekli-
liği gibi sorunlara çözüm 
bulmak zaman alacak gibi 
görünüyor.

Bütün bu stratejilere 

planlara rağmen dijitalleş-
me süreci uzun bir yol ve 
bu yolun işbirliğiyle daha 
hızlı katedilmesi mümkün 
olacak.

Sanayi 4.0, sanayide üretim miktarı ve kalite 
artarken hammadde ve atıklar azalacak. Enerji ve su 
gibi kıt kaynaklar gereğinden fazla kullanılmayacak. 
Çevre ve doğa daha az kirlenecek.

Sanayi 4.0, bir anlamda iş gücü talebinin azalması 
anlamına geliyor. Bu nedenle de işletmelerdeki 
departmanlarda fazlalık tehdidi oluşturuyor. 
Almanya, Uzakdoğu’ya karşı ucuz işgücüden dolayı 
kaybetmekte olduğu rekabetçi sanayi altyapısını 
yeniden kazanmayı ve Avrupa’nın 1. ve 2. Sanayi 
Devrimi sürecinde olduğu gibi lider teknoloji üssü 
olmayı hedefliyor. Almanya 2020 yılına kadar Sanayi 
4.0 için her yıl 20 milyar Euro civarında altyapı yatırımı 
yapmayı planlıyor.

Türkiye ise hem makine üreticisi hem de ithalatçısı. 
İthal edilen makinelerin çoğu bilgisayar kontrollü. 
Ancak bunların kullanılmasında sıkıntı yaşanıyor. 
İşletmeciler makinelerin özelliklerinden tam olarak 
yararlanamıyor. Kendi ürettiklerimize de bilgisayar 
kontrolü yükleyemiyoruz. Sonuçta içeride ve dışarıda 
talebi olan makineler yerine metal maliyeti yüksek 
ucuz makineler üretiyoruz. En gelişmiş işletmelerin 
üretim birimlerinde de makineler henüz konuşmaya 
başlayamadı.

Uzakdoğu’nun ucuz işgücü 
avantajı bitecek
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Baş-
kanı Salih Esen, üni-

versiteli gençlerle buluştu. 
Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Paneli’nin ilki Kâtip Çelebi 
Üniversitesi’nde gerçekleş-
ti. EBSO Meclis Başkanı 
Esen, hedeflerin ıskalan-
maması gerektiğine dikkat 
çekti, “Bunun için işbirliği 
yapmalıyız” dedi. 

İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi tarafından 
düzenlenen 1. Üniversite 
Sanayi işbirliği Paneli, 
üniversitenin Çiğli Ana 
Yerleşkesi’nde yapıldı. “Sa-
nayi destekleri ve teşvik-
leri”, “Daha etkin ve uzun 
dönemli staj” konulu etkin-
liğin panelistleri arasında 
EBSO Meclis Başkanı ve 
aynı zamanda Esen Plastik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Esen de yer aldı. 

ÇALIŞIRKEN OKUDUM
“Yarınlarımızın 

güvencesi” dediği genç-
lere seslenen Esen, kendi 
dönemi ile bugünün eğitim 
ve imkanlarını değerlen-
dirdi. O günün koşulları ile 

bugünün koşulları arasında 
çok büyük farklar olduğunu 
belirten Salih Esen, çalı-
şırken okuduğunu söyledi. 
Esen, “O günün şartlarında 
zorluklarımız çok daha 
fazlaydı. Sizlerden alacak 
olduğumuz sinerji, bizlerin 
sizlere vereceği sinerji hepi-
mizi daha ileri noktalara 
götürecek diye düşünüyo-
rum. Çok farklı değişim 
rüzgarlarının estiği bu tür 
toplantılarda farklı algılar, 
farklı düşünceler doğuyor. 
Hepimizin idealleri, hedef-
leri var. Önce hep birlikte 
işimizde başarılı olacağız, 
sonra da toplumsal hiz-
metlerde başarılı olacağız” 
dedi. 

KALIFIYE ELEMAN 
YETIŞTIRILMELI
Sanayiciler olarak hala 

kalifiye eleman bulmakta, 
gençlerin de iş bulmakta 
zorlandıklarını vurgula-
yan Esen, sözlerine şöyle 
devam etti: “Çift hanelere 
ulaşmış işsizlik rakamla-
rını aşağıya çekemiyoruz. 
Bunları aşabilmemizin yolu 
gerçek anlamda üniver-

site-sanayi işbirliğinden 
geçiyor. Birbirimizden 
beklentilerimizi sağlıklı bir 
şekilde ortaya koyabilmek 
için bu çok önemli. EBSO 
olarak uzun yıllardır üni-
versitelerle olan işbirlikle-
rimiz bugün daha da ileri 
boyut kazandı. İstiyoruz ki 
üniversitelerimiz sanayinin 
sorunlarını çözebilecek 
nitelikte kalifiye insanlar 
yetiştirsin.

YENI SANAYI DEVRIMI
Ne yazık ki böyle bir 

durum yok ortada. Pisa 
Testi sonuçlarına baktığımız 
zaman matematik ve fen 
derslerinde başarılı olamadı-
ğımız gerçeği ortaya çıkıyor 
ve birçok ülkenin gerisinde 
kalıyoruz. Halbuki biz yeni 
bir sanayi devriminden bah-
sediyoruz, artık 4.0 denilen 
bir sanayinin başlangıcın-
dan bahsediyoruz. Gele-
neksel üretim metotlarının 
dışına çıkmış, bilek gücünü 
dışarıda bırakmış tamamen 
internetten beslenen robotik 
fabrikalardan bahsediyoruz. 
Tüm bunları ıskaladığımız 
takdirde hiçbir şekilde 
rekabet gücümüz olmaya-
cak ve 2023 te dahil birçok 
hedefi ıskalamak duru-
munda kalacağız. Bütün 
bunları aşabilmenin metodu 
karşılıklı oturup diyaloglar 
kurmaktan geçiyor. Sanayi-
mizin kalkınması, ülkemizin 
kalkınması ve daha refah bir 
düzeye gelebilmesi için bu 
işbirliklerine önem vermeli, 
üniversitelerle sanayicile-
rimiz arasında güç birliği 
sağlamalıyız.”

Esen: Hedefleri ıskalamamak için
üniversite ve sanayi işbirliği yapmalı
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Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, 
Türkiye’de giri-

şimcilere destek sağlamak 
amacıyla aynı ‘Silikon 
Vadisi’nin finansman 
modeli gibi 2 yeni üst fon 
kurulması çalışmalarının 
nihai hale geldiğini söyledi. 
Toplam büyüklüğü 1 mil-
yar lira olacak fonların ilki 
12 Mayıs’ta diğeri yıl için-
de hayata geçecek. Şimşek, 
“California ve Boston bu 
model sayesinde teknoloji-
de öne çıktı” dedi.

Ekonomiden sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek, finansmana 
erişiminin tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’deki 
girişimcilerin en önemli 
sorunlarından biri olduğuna 
işaret ederek, bu sorunun 
çözümüne yönelik olarak 
piyasa mekanizmasının 
kurallarına uygun önemli 
araçları reform paketleri 
altında ülkeye kazandır-
dıklarını söyledi. Fikir ya 
da başlangıç aşamasındaki 
girişimcilerin, teminat-
ları yetersiz olduğu için 
bankalar tarafından yüksek 

risk sınıfında değerlendiril-
diğini ve krediye erişimde 
zorluk çektiğine dikkati çe-
ken Şimşek, son dönemde 
bu alandaki sorunların çö-
zümüne yönelik olarak gi-
rişim sermayesi fonlarına, 
“fonların fonu” tarafından 
destek sağlanmasına dönük 
çok önemli bir düzenleme 
yaptıklarını belirtti.

TÜRKIYE 
BÜYÜME FONU
Fonların fonu tarafın-

dan kaynak aktarılmasına 
yönelik çalışmaların 2014 
yılında yapılan kanuni 
düzenlemelerle başladığını 
hatırlatan Şimşek, şunları 
kaydetti: “İki yıl gibi kısa 
bir sürede sistemin ana 
taşları yerlerine oturmaya 
başladı ve şu an itibarıyla 
ülkemizde biri yerli olmak 
üzere iki üst fon kurulma 
çalışmaları nihai hale geti-
rildi. Buna göre üst fonlar 
sistemin çatısını oluştu-
ruyor. Bir sonraki aşama-
da üst fonların sermaye 
aktardıkları ve ülkemizde 
henüz gelişme aşamasında 
olan girişim sermayesi 

fonları yer alıyor. Sistemin 
en alt seviyesinde ise ülke 
ekonomimizin bel kemiği 
ve ekosistemin en küçük 
yapısı girişim şirketleri 
bulunuyor. Birbirlerine 
zincirin halkaları gibi sıkı-
ca bağlı olan bu sistemin 
üst fonları da bu yıl hayata 
geçecek Avrupa Yatırım 
Fonu’nun kurduğu Türki-
ye Büyüme ve İnovasyon 
Fonu ve KOBİ AŞ’nin kur-
duğu Türkiye Yatırım Fonu 
olacak. Türkiye Büyüme ve 
İnovasyon Fonu’nun mayıs 
ayında tanıtımı yapılacak 
ve yatırımlar başlayacak. 
Türkiye Yatırım Fonu da 
SPK sürecinin tamamlan-
masının ardından yatırımla-
rı başlayacak.”

Şimşek, kurulacak söz 
konusu iki fonun toplam 
büyüklüğünün yaklaşık 1 
milyar lira olduğuna işaret 
ederek, bu tutarın girişim 
sermayesi fonlarına aktarı-
lacağını bildirdi.

SILIKON VADISI 
MODELI GELIYOR
Girişim sermayesi 

fonlarının ülkemizde 

Devletten
girişimciye 

1 milyar 
liralık fon

Ekonomiden 
sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Türkiye’de 
girişimcilere 
finansman 
sağlamak için biri 
yerli, iki yeni üst 
fon kurulacağını 
açıkladı. 
Şimşek, iki 
fonun toplam 
büyüklüğünün 
yaklaşık 1 milyar lira 
olduğunu söyledi.
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gelişmesine ve yaygın-
laşmasına özellikle çok 
önem verdiğini kaydeden 
Şimşek, ABD’de bilgi tek-
nolojileri denince ilk akla 
Silikon Vadisi’nin geldiğini 
hatırlattı. Fakat bu vadinin 
kullandığı finansman mo-
delinin melek yatırımcılık 
da dahil girişim sermayesi 
fonları olduğunun göz-
lerden kaçtığını söyleyen 
Şimşek, “Esasen Silikon 
Vadisi sadece bir tekno-
park projesi değildir. Belki 
bundan daha da önemlisi 
girişimcilerle yatırımcıların 
bir araya gelmesine olanak 
sağlayan bir finansman 
projesidir. ABD’de tek-
noloji odaklı girişimlerin 
en fazla geliştiği yerlerin 
California (Silikon Vadisi) 
ve Boston olması tesa-
düf değildir. En çok bu 
bölgelerde girişimcilik fa-
aliyetlerinin yoğun olarak 
gerçekleşmesi de işte bu 
nedendendir” dedi.

BIR KAMU VE ÖZEL 
SEKTÖR IŞBIRLIĞI
Girişim sermayesi fon-

larının Türkiye’de geliş-
mesine ve yaygınlaşmasına 
çok önem verdiklerini be-
lirten Şimşek şunları söy-
ledi: “Üst fonlar, devletin 
girişim sermayesi fonları 
aracılığıyla teknoloji odaklı 
girişimlere yatırım yapma-
sını ve devlet fonlarının 
profesyonel yatırımcılar 
aracılığıyla girişimcilere 
aktarılmasına olanak sağ-
layacak. Burada kamu tek 
başına bu yatırımı yapma-
yacak özel sektör fonları da 
burada olacak. Bu bakım-
dan bu proje bir Kamu 
ve Özel Sektör işbirliği 
projesi. Yapılan tüm aka-
demik araştırmalar, kamu 
kaynaklarının özellikle bu 
şekilde özel sektör işbirliği 

içerisinde kullanılmasının 
özel sektör dinamizmini 
kullanmaya imkan verdi-
ği için en yüksek katma 
değeri sağladığını ve kamu 
kaynaklarının daha etkin 
kullanılmasına olanak ver-
diğini göstermektedir. Ül-
kemizde girişim sermayesi 
yatırımlarının az olması, 
çekirdek ya da büyüme 
aşamasındaki şirketlere 
fon sağlayacak yapıların 
eksikliği, finansal sistem-
de önemli bir sorun teşkil 
etmekte. Girişim sermayesi 
fonlarının sayılarının ço-
ğalması, bu alanda çalışan 
tecrübeli profesyonellerin 
girişimlere tecrübelerini 
aktarmalarına da olanak 
vereceğinden girişimlerin-
de başarılı olma şansları 
artmaktadır.”

BORÇ DEĞIL SERMAYE
Girişimcilere, girişim 

sermayesi fonları tarafın-
dan aktarılacak bu fonların 
borç değil, sermaye olarak 
konulacağını vurgulayan 
Mehmet Şimşek, bunun da 
girişimcileri faiz yükün-
den kurtaracağını ve aynı 

zamanda onların sermaye 
yapılarının güçlenmesine 
katkı sağlayacağını söyle-
di. Şimşek, bu fonlardan 
en fazla teknoloji odaklı 
girişimlerin yararlana-
cağına dikkati çekerek, 
“Kurguladığımız bu 
sistem tam da değişen 
pazar talepleri ile birlikte 
teknolojideki değişmelere 
uyumda öz kaynaklarının 
yetersiz kaldığı noktada 
girişimcilerimizin mevcut 
kapasitelerini artırması ve 
fikirlerini hayata geçirmesi 
için gerekli atılımlarda 
bulunması doğrultusun-
da tamam mı, devam mı 
noktasına geldikleri anda 
devreye girecek. Bu sistem 
girişimcilerimize sadece 
finansal destek sağlama-
yacak, bunun yanı sıra 
kurumsallaşmaları için 
profesyonel destek de vere-
cek” görüşüne yer verdi. 

ABD’DE 30 MILYAR 
DOLARLIK GIRIŞIM
Sistemin kaldıraç etki-

sinin de hesaplandığında, 
Türkiye’de bulunan girişim 
şirketlerine 10 yıl içeri-

sinde önemli miktarların 
yatırım girişim sermayesi 
fonları üzerinden aktarıla-
cağını vurgulayan Şimşek, 
şöyle konuştu: “Ülkemizde 
girişim sermayesi yatırım-
larının az olması, çekirdek 
ya da büyüme aşamasında-
ki şirketlere fon sağlayacak 
yapıların eksikliği, finansal 
sistemde önemli bir sorun 
teşkil etmekte. Bilindiği 
üzere girişim sermayesinin 
en gelişmiş olduğu ülke 
ABD’dir. ABD’de 2014 
yılında girişim sermayesi 
yatırımı taahhütleri yakla-
şık olarak 30 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 
Ayrıca, aynı yıl Avrupa’da 
3.6 milyar Euro tutarında 
girişim sermayesi yatırımı 
yapılmıştır. Bu düzenle-
me ile ülkemizde girişim 
sermayesi ekosisteminin 
gelişmiş ülkelerinin se-
viyesine ulaşması öngö-
rülmektedir. Bu program 
sayesinde ayrıca ülkemizde 
faaliyet gösteren yerli ve 
yabancı girişim sermayesi 
fonlarının sayısı ve girişim 
sermayesi yatırımlarının da 
artacağını düşünüyoruz.”
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Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Des-

tekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), Türkiye’nin 
2023 hedefleri doğrultusun-
da belirlenen ve öncelikli 
olarak desteklenmesi gere-
ken imalat sanayi için yeni 
hazırladığı KOBİGEL-KO-
Bİ Gelişim Destek Progra-
mı kapsamında proje teklif 
çağrısına çıktı. İzmir’in de 
yer aldığı 1. Bölge’de orta-
yüksek ve yüksek teknolo-
jili üretim için KOBİ’lerin 
kapasite geliştirme projeleri 
300 bin lirası hibe, 500 bin 
lirası da geri ödemeli olmak 
üzere 800 bin liraya kadar 
desteklenecek. Elektronik 
ortamda yapılacak proje 
başvuruları için son tarih 6 
Mayıs 2016 olarak belir-
lendi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, KOSGEB İzmir 
Güney Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü işbirliğinde 
sanayicilere KOBİ Gelişim 
Destek Programları semi-
neri düzenledi. KOSGEB 
KOBİ Araştırmalar ve Proje 
Koordinasyon Dairesi Baş-
kanı Ahmet Merih Özyıl-
maz, KOBİGEL’in yanısıra 
kurumun sağladığı diğer 
desteklere ilişkin açıklama-
larda bulundu.

HAYAL DEĞIL
Türkiye’nin 2023 yılına 

ilişkin ekonomik hedefler 
açıkladığını, önünde de 7 
yıl bulunduğunu hatırlatan 
Özyılmaz, bu hedeflere 
ulaşmak için herkese görev 
düştüğünü vurguladı. KOS-

GEB olarak yeni destek 
programları hazırladık-
larını belirten Özyılmaz, 
Türkiye’nin potansiyeline 
dikkat çekerek, “Günümüz-
de büyük balığın küçük 
balığı yediği değil hızlı 
balığın yavaş balığı yediği 
bir ortama girdik. Teknoloji 
de çok hızlı bir biçimde 
gelişiyor. Bu gelişmeler 
çerçevesinde ülkemiz bunu 
başarabilir. Türkiye’nin 
büyük savaşlardan bile çık-
tığı düşünüldüğünde 2023 
hedefleri de hayal değil” 
dedi. 

HIZLI BALIK OLUN
Ahmet Merih Özyılmaz, 

ihracatçı firma sayısının son 
10 yılda ikiye katlandığını 
ve 63 bine ulaştığını bil-
dirirken, “İhracat yapmak 
için büyük ve köklü firma 
olmaya gerek yok. Fortu-
ne 500’e giren şirketlerin 
ömrü 2023’te 25’ten 12’ye 
düşecek. Sadece fikir 
aşamasındaki yatırımların 
milyar dolarlara satıldığını 
biliyorsunuz. Tesla diye 
bir otomobil markası var. 
Ortada henüz araç bile yok 

ama almış olduğu ön sipariş 
260 bin ve 10 milyar dolar 
ile ifade ediliyor. İnovas-
yon ve Ar-Ge yapıldığında 
üretmediğiniz ürünlere bile 
para yatırarak sıraya giri-
yor. Bu aşamada KOBİ’leri 
desteklemek görevi de bize 
düşüyor” diye konuştu. 

YENI DESTEKLER
KOSGEB’in her ilde 

İzmirli KOBİ’lerin yüksek teknoloji
projelerine 800 bin lira destek

 
KOBİGEL 2016-01 

Geleneksel İmalat Sanayi 
KOBİ’lerinde Katma Değerin 

Arttırılması Proje Teklif Çağrısı 

KOBİGEL 2016-02 
Orta ve İleri teknoloji KOBİ’lerinde 

Kapasite Geliştirme Proje 
Teklif Çağrısı 

Kimler Başvurabilir 
İmalat Sanayinin Orta-Düşük ve 

Düşük Teknoloji Düzeyinde Faaliyet 
Gösteren İşletmeler 

İmalat Sanayinin Orta-Yüksek ve 
Yüksek Teknoloji Düzeyinde Faaliyet 

Gösteren İşletmeler 

Hedef Bölge 
Devlet Yardımları Hakkındaki 

Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Belirlenen 3., 4., 5., ve 6. Bölgeler 

Ülke Geneli 

Destek Üst Limitleri 
Geri Ödemesiz: 200.000 TL 
Geri Ödemeli: 400.000 TL 

Toplam: 600.000 TL 

Geri Ödemesiz: 300.000 TL 
Geri Ödemeli: 500.000 TL 

Toplam: 800.000 TL 

Destek Oranı Yüzde 80 1. ve 2. Bölgelerde % 60 
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 

Proje Süresi En az 6 ay, en fazla 12 ay En az 6 ay, en fazla 12 ay 
Bütçe 150.000.000 TL 150.000.000 TL 
 
 

KOSGEB, 1. Bölge’de 
orta-yüksek ve 
yüksek teknolojilere 
300 bin lirası geri 
ödemesiz olmak 
üzere 800 bin lira 
destek sağlayacak. 
Son başvuru 
6 Mayıs’ta.
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müdürlüğünü tamamladığı-
nı ve 37 teknoloji merke-
zinde işbirliği protokolü 
kapsamında hizmet verme-
ye çalıştıklarını söyleyen 
Özyılmaz, “Bugüne kadar 
KOSGEB olarak 836 bin 
KOBİ’ye dokunduk. 206 
bin TL kaynak aktardık 
ve yılda 40 bin civarında 
KOBİ’yi destekler hale 
geldik” bilgisini verdi.

İzmir’in destek model-
leri çerçevesinde
1. Bölge’de yer aldığını, 
dolayısıyla KOBİ’lerin 
orta-yüksek ve yüksek 
teknoloji alanlarında hazır-
layacakları projelerin des-
tekleneceğinin altını çizen 
Özyılmaz, şunları söyledi:

“Proje kapsamında 
300 bin TL hibe, 500 bin 
TL geri ödemeli destek 
veriliyor. Yerli makine ve 
teçhizat alımı durumunda 
yüzde 15 oranında ekstra 
destek sağlanacak. İzmir’de 
temel eczacılık ürünleri ve 
eczacılığa ilişkin malze-
melerin imalatı, bilgisayar, 
elektrik ve optik ürünlerin 

imalatı, hava taşıtları, uzay 
araçları ve bunlarla ilgili 
makine imalatı, kimyasal ve 
kimyasal ürünlerin imalatı, 
silah ve mühimmat imalatı, 
elektrikli teçhizat imalatı, 
motorlu kara taşıtı römork 
ve treyler imalatı, demir-
yolu lokomotifi ve vagon 
imalatı ile tıbbi ve dişçi-
likle ilgili araç ve gereçler 
imalatı destek kapsamında. 
Bunlardan kimya, elektrikli 
teçhizat, makine imalat ve 

otomotiv yedek parçanın 
yoğunlukta olduğunu görü-
yoruz. Bu işletmelerin 2014 
ve 2015 yıllarının herhangi 
birisinde faaliyet karı elde 
etmiş olması 2014 ve 2015 
yılları KOBİ Beyannamele-
rinin KOSGEB tarafından 
onaylı olması gerekiyor. 
6 Mayıs’a kadar elektro-
nik ortamda başvuruları 
alacağız.”

İşletme başına 1 milyon 
TL’ye kadar üst limitli pro-

jeler ürettiklerini haber ve-
ren Özyılmaz, “Türkiye’den 
kuluçkalardan faydalanmak 
ve yurtdışındaki kuluçkalar-
dan yararlanmak isteyenleri 
60 bin dolara kadar destek-
leyeceğiz. Ayrıca KOSGEB 
olarak yeni destek program-
ları geliştirmekle birlikte 
mevcut destek rakamlarında 
da limit artışı yaptık. İşlet-
melerin desteklere erişim-
lerini kolaylaştırdık” diye 
konuştu.
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası (EBSO) 
mesleki eğitimin 

gelişmesi ve niteliğinin 
arttırılası için İzmir İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile el ele 
verdi.

Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından belir-
lenen mesleklerde sınav 
ve yetkilendirme yapmak 
üzere Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından kurulan Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme 
Merkezi’nin (MEYBEM) 
Ankara dışında ilk mesleki 
yeterlilik sınavını gerçek-
leştiren EBSO, İzmir İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
protokol imzaladı.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar 
ile İzmir İl Milli Eğitim 
Müdürü Vefa Bardakçı’nın 
imza attığı protokolle 
İzmir’de ilk etapta inşaat ve 
kaynakçılık sektöründe 2 
bin işçiye eğitim verilecek. 
Eğitimler daha sonra diğer 
sektörlere de yayılacak.

Tehlikeli ve çok tehlike-
li işlerde Mesleki Yeterlilik 
Belgesi’nin zorunlu hale 
gelmesiyle TOBB tara-
fından işçilerin yeterlilik 
ve iş güvenliği eğitimi 
amacıyla kurulan Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme 
Merkezleri (MEYBEM), 
uygulamalı olarak yapı-
lacak sınavlarla işçileri 
belgelendirecek. Sınavda 
başarılı olanlara ise 5 yıl 
geçerli olan Mesleki Yeter-
lilik Belgesi verilecek. Bu 
süre içinde 18 ay boyunca 
ilgili meslekte çalıştığını 
ispatlayanların belge süresi 
5 yıl daha otomatik olarak 
uzayacak.

25 MAYIS’TAN 
SONRA CEZA
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, 
toplam 40 sektörde mesleki 
yeterlilik sınavlarının yapı-
lacağını vurgulayarak, “İlk 
aşamada inşaat ve kaynak-
çılık sektöründe bu sınavla-
rı yapacağız. 25 Mayıs’tan 
itibaren bu meslekte belgesi 
olmayanlar çalışamayacak. 
Çalıştıranlara ise aylık 500 
TL idari para cezası uygula-
nacak” diye konuştu.

Eğitimlerde; alınacak 
malzemeden kullanılması 
gereken koruyucu eşyalara 
kadar güvenlik tedbirlerinin 
de anlatılacağını bildiren 
Yorgancılar, “İşletmeleri 
gezip bu konuda onları 
bilgilendireceğimiz gibi 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
yapılan protokol kapsamın-
daki 7 okula da bireysel 

başvurular yapılabilecek. 
Bu eğitim ve sınavların 
ücretlerini de Bakanlık 
ödeyecek. İzmir’de yaşanan 
iş kazalarının azalmasına 
yönelik olarak şimdi 2 sek-
törde başlayan eğitimleri 40 
sektöre yayacağız” ifadele-
rini kullandı.

IŞ KAZALARI 
ÖNLENECEK
Milli Eğitim Müdürü 

Vefa Bardakçı ise, ağır ve 
tehlikeli işlerde çalışanlara 
yönelik 40 meslek dalında 
mesleki yeterlilik belgesi 
verileceğini açıklayarak, 
“MEYBEM şirketi İzmir’de 
de ağır ve tehlikeli işlerde 
çalışanlara yönelik tedbir 
alma ve iş kazalarını önle-
mek amacıyla bu kişileri 
eğitimlere alacak. Böylece 
iş kazaları önlenecek. Ken-
timize hayırlı olsun” dedi.

İşçilere mesleki yeterlilik eğitimi

l İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi
l Çiğli AOSB Mesleki Eğitim Merkezi
l Menemen Erdinç Ahmet Cengiz 
    Mesleki Eğitim Merkezi
l Karabağlar Atatürk Mesleki ve 
    Teknik Anadolu Lisesi
l Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
l Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
l Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

7 okulda eğitim

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol  
kapsamında inşaat ve kaynakçılık sektörlerinde 2 bin işçiye eğitim verilecek.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardım-

cısı İbrahim Gökçüoğlu, 
geniş katılımlı çalışmalarla 
gündeme getirilen projelerin 
mutlaka hayata geçirilmesi, 
politika ve uygulamalara 
yansımasının sağlanması 
gerektiğini söyledi.

Kalkınma Bakanlığı’nın 
faydalanıcı, Birleşmiş Millet-
ler Kalkınma Programı’nın 
(UNDP) uygulayıcı olarak 
yer aldığı, Avrupa Birliği 
fonlarıyla desteklenen ve 
Türkiye’de imalat sanayinde 
toplam faktör verimliliğinin 
büyümeye etkisinin artırıl-
masına yönelik projenin ilk 
çalışma grubu toplantısı, 
İstanbul Sanayi Odası’nın 
ev sahipliğinde Odakule’de 
gerçekleştirildi.

Toplam Faktör 
Verimliliği’nin önündeki 
engellerin belirlenmesi, bun-
ların ortadan kaldırılmasına 
yönelik politika çerçevesi 
geliştirmesi ve söz konusu 
politika çerçevesinin pilot 
uygulamalar ile test edil-
mesi hedeflenen toplantıda; 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlı-
ğı, KOSGEB, TTGV, TOBB, 
TÜSİAD ile TOBB çatısı 
altındaki Oda temsilcileri 
biraraya geldi. 

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı temsil eden Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardım-

cısı İbrahim Gökçüoğlu, 
hükümet tarafından meslek 
örgütleri, Odalar ve sivil 
toplum kuruluşlarının da 
katkılarıyla geniş katılımla 
belirlenen stratejik sektörle-
rin Toplam Faktör Verimlili-
ği çalışmasına mutlaka dahil 
edilmesi gerektiğini bildirdi. 
Eğitim konusuna özel bir 
önem veren Gökçüoğlu, 
akademisyenlerin doktora, 
doçentlik ve profesörlük 
tezlerinin mutlaka üretim ka-
pasitesi, istihdam ve ihracat 
açısından kriterleri belirle-
necek uygun büyüklükteki 
sanayi kuruluşlarıyla işbirliği 
yapılarak hazırlanmasını 
savunurken, konunun önemi 
hakkında katılımcılar nez-
dinde farkındalık oluşmasını 
sağladı.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Gökçüoğ-
lu, Toplam Faktör Verimli-
liği gibi projelerin sıklıkla 
gündeme geldiğini hatırla-
tırken, “Ancak bu projelerin 
çıktıları paylaşılmıyor. Proje-
lerin olgunlaşması sürecinde 
yapılan değerlendirmeler 
hayata geçirilmiyor. Böyle 
çalışmaların mutlaka politika 
ve uygulamalara yansıması 
sağlanmalı” dedi.

ZINCIRLEME ETKI
UNDP Türkiye’den Proje 

Koordinatörü Pelin Rodoplu, 
Kalkınma Bakanlığı Yetkilisi 
Pınar Yaşar ve Takım Lideri 

Vekili Prof. Dr. Sinan Ka-
yalıgil de, projenin hedefi-
nin, KOBİ’lerin özellikle 
uluslararası ve yerel değer 
zincirlerine eklemlenmesi 
veya söz konusu zincirler 
içinde yer alan teşebbüslerin 
katma değeri yüksek mal-
ların üretimine geçmelerini 
sağlamak suretiyle Türk ima-
lat sanayinde toplam faktör 
verimliliğinin arttırılmasını 
sağlamak olduğunu anlattı.

Ülkemizin ekonomik 
büyümesi içinde Toplam 
Faktör Verimliliği düzeyi 
ve büyüme içindeki payına 
uzun dönemde bakıldığında, 
gelişmekte olan ülkelerin 
gerisinde kalındığının göz-
lemlendiğini belirten proje 
koordinatörleri ile uzmanlar, 

“Türkiye’de verimlilik soru-
nu esas olarak KOBİ’lerden 
kaynaklanıyor. TFV; satışlar, 
katma değer, satın alınan gir-
di maliyetleri, kar, işgücü ve 
finansman maliyeti, vergiler 
ve amortismanın ötesinde bir 
kavram. TFV artışı; Ar-Ge, 
eğitim, kurumsallaşma kalite 
yönetimi, girişimcilik ve 
iş ortamındaki gelişme ile 
sağlanabilir. TFV artışı ile 
yaratılan gelir işgücü ve ser-
maye arasında paylaşılıyor, 
tüketicilere düşük fiyatlar 
olarak yansıyor. Hem faali-
yet gösterilen sektör hem de 
diğer sektörlerde talep artışı 
ile karların yarattığı yeni 
talebin tedarikçilerin talebini 
artırmasıyla büyümeyi etkili-
yor” ifadelerini kullandı.

Gökçüoğlu: Projeler hayata geçirilmeli
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca uygun 
bulunan “Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı”, 
06.04.2016 tarihli Başbakanlık yazısı ile 
TBMM’ye gönderilmiş ve aynı gün 1/699 
Esas nosu ile TBMM gündeminde yerini 
almıştır.

Toplam 5 kitapta 189 maddeden ve 4 
geçici maddeden oluşan Tasarı ile, bir yandan 
sınai mülkiyet hakları için kanuni düzenleme 
ihtiyacı karşılanmakta diğer yandan da 
mevcut durumda muhtelif mevzuatta yer alan 
düzenlemeler tek bir kanunda toplanmaktadır.   

Halen değişik mevzuatta farklı seviyede 
yasal düzenlemelerle tanımlanan/korunan ve 
Tasarıda,

l Marka (Birinci Kitap 29 madde) 
l Coğrafi işaret ve Geleneksel Ürün Adı 
    (İkinci Kitap 22 madde)
l Tasarım (Üçüncü Kitap 27 madde)
l Patent ve Faydalı Model 
    (Dördüncü Kitap 64 madde) 

olarak sıralanan sınai haklarla ilgili olarak kanunun 
kapsadığı konular aşağıdaki gibi,

1. Başvuru işlemleri,

2. Tescil ve tescil sonrası işlemleri,
3. Sınai hakların ihlaline dair hukuki ve
     cezai yaptırımlar,
Olup, Tasarıyla, 
l 5000 sayılı Türk Patent 

Kanunu ile 5147 sayılı Entegre Devre 
Topografyalarının Korunması Hakkında 
Kanunda cüzi değişiklikler yapılması,

l 551 sayılı Patent Haklarının 
Korunması Hakkında KHK, 554 sayılı 
Endüstriyel Tasarımların Korunması 
Hakkında KHK, 555 sayılı Coğrafi 
İşaretlerin Korunması Hakkında KHK 
ve 556 Sayılı Markaların Korunması 
Hakkında KHK’lerin yürürlükten 
kaldırılması,

öngörülmektedir.

TASARIDA YER ALAN YENILIK VE DEĞIŞIKLIKLER
Tabii ki Tasarının TBMM’de görüşülmesi halinde 

yasalaşması sürecinde değişime uğraması muhtemel 
olmakla beraber Tasarının mevcut halinde sınai haklar 
itibariyle, öngörülen değişiklik ve getirilen yenilikler 
hakkında sanayicilerimizi önceden bilgilendirmek amacıyla 
kısa kısa özetledik. 

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı
TBMM gündeminde

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından 
uygun bulunan Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı ile bir yandan kanuni düzenleme ihtiyacı 

karşılanırken bir yandan da muhtelif mevzuattaki düzenlemeler tek kanunda toplanıyor.

Adnan Yıldırım
2014-2015 Dönemi 

Ekonomi Bakan Yardımcısı
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MARKA 
Tasarının 4-32. Maddelerinde düzenlenen Marka 

hakkıyla ilgili olarak, 556 sayılı KHK’daki mevcut 
düzenlemeler önemli ölçüde korunmakla beraber,

l Markanın etkin kullanımının sağlanması ile 
kullanımı düşünülmeyen mal ve hizmetler için marka 
tescil talebinin engellenerek marka kullanımının 
özendirilmesi

l Markalara idari iptal getirilmesi (AB’ye paralel 
düzenleme olup bu düzenleme 7 yıl sonra yürürlüğe 
girecek)

l Marka tescil süreçlerinin kısaltılması,
l Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid 

protokolüne göre yapılan başvuruların inceleme 
usullerinin düzenlenmesi,

l Marka sahibinin noter onaylı muvafakatı olması 
halinde tescil değişikliği talebinin reddedilememesi,
konuları öne çıkan düzenlemelerdir.

COĞRAFI IŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜN ADI
Bu iki hak, Tasarının 33-55. Maddelerinde birlikte 

düzenlenmiş olup bu haklarla ilgili yenilikler şunlardır.
l Geleneksel ürünün tescil yoluyla korunabilmesi,
l Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı 

başvurularının ilgili Bültende yayınlanarak ilan 
ücretlerinin kaldırılması,

l Tescil süresinin (6 aydan 3 aya) kısaltılması,
l Enstitü kararlarına itiraz edilebilmesi,
l Coğrafi işaret raporlama süresinin 10 yıldan 2 yıla 

indirilerek denetimin etkin hale getirilmesi,  
l Coğrafi işaretin amblemle birlikte kullanımı 

düzenlemesi ile ürün özelliklerinde zamanla meydana 
gelen değişikliklerin tescili.

TASARIM
Tasarının 55-81. Maddelerinde düzenlenen Tasarım 

Hakkı ile ilgili yeni düzenlemeler de aşağıdaki konularda 
yapılmaktadır.

l “Endüstriyel Tasarım” yerine “Tasarım” hakkı 

denilerek, her türlü tasarım koruma ve düzenleme 
kapsamına alınması,

l Kamu düzeni ve ahlaka aykırı tasarımlar ile özgün 
ve yeni olmadığı anlaşılan tasarım başvurularının resen 
reddedilebilmesi,

l Tescilde ilan süresinin (6 aydan 3 aya) kısaltılması,
l Birleşik ürünlerde görünmeyen parçaların 

korunma kapsamı dışına çıkarılması ile ilgili muhtelif 
düzenlemeler (AB mevzuatına uyum çerçevesinde),

l Öğretim elemanlarının tasarımlarındaki hak 
sahipliğinin üniversitelere bırakılması ile ürünün 
ticarileşmesinden elde edilen gelirin en az yarısının 
öğretim elemanına verilmesi.

PATENT VE FAYDALI MODEL
Tasarının 82-145. Maddelerinde düzenlenen Patent 

ve Faydalı Model haklarına ilişkin düzenlemelerde 
öngörülen yenilikler/değişiklikler de aşağıdaki konularda 
yapılmaktadır.

l Etkin koruma sağlamayan incelemesiz patent 
sistemi kaldırılmakta, faydalı model başvuruları 
araştırma raporuna bağlanmaktadır,

l Patent verme süreçleri basitleştirilmektedir,
l Tasarımda olduğu gibi, üniversitelerde patent 

hak sahipliğinin üniversiteye verilmesi,  buluştan elde 
edilen gelirin ise asgari üçte birinin öğretim elemanına 
verilmesi,

l Kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen 
projelerde ortaya çıkan buluşların teşviki, katılımın 
özendirilmesi ile ticari firmalarla işbirliğinin artırılması 
konularında çerçeve düzenleme yapılması,

l Patente itirazda mahkemeye gitme yanında tescil 
sonrası 6 aylık itiraz süresi getirilmesi,

l Patent yıllık ücret ödemelerinde hak kayıplarının 
önüne geçilmesi için telafi süresi ve ücreti uygulaması 
getirilmesi ile hakların yeniden tesisi düzenlemeleri.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi, Türkiye ile 
Güney Afrika Cumhuriyeti 
arasında gerçekleştirilecek 
serbest ticaret 
anlaşmasının ikili ilişkileri 
güçlendireceğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Güney 
Afrika Pazarı ve Yatırımlar 
konulu bilgilendirme 
toplantısına ev sahipliği 
yaptı. Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nın göreve 
yeni başlayan Ankara 
Büyükelçisi Pule Isaac 
Malefane ile İzmir Fahri 
Başkonsolosu Tamer 
Taşkın’ın da yer aldığı 
heyet, toplantı öncesi 
EBSO Başkanvekili 
Erdoğan Çiçekçi’yi ziyaret 
etti. Çiçekçi, Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin sahip 
olduğu zengin hammadde 
kaynakları, gelişmiş 
altyapısı, tekstil, turizm, 
otomotiv ve tarım gibi önde 
gelen sektörlerinin yanı 
sıra diğer ülkelerle olan 

yakın ilişkileri nedeniyle, 
kıtanın ticari merkezi 
konumunda bulunduğunu 
kaydetti. İki ülke arasında 
ticaret hacminin 1. 4 milyar 
doları bulduğunu ancak 
bunu yeterli görmediklerini 
ifade eden Çiçekçi, “Güney 
Afrika Cumhuriyeti, 
özellikle Sahraaltı Afrika 
pazarına açılma konusunda 
avantajlı kılıyor” dedi. 

KAZAN KAZAN ILKESINI 
HAYATA GEÇIRELIM  
Çiçekçi, iki ülke 

arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın bir an önce 
imzalanması çağrısında 
bulunarak, “Kuşkusuz 
ülkelerimiz arasında 
gerçekleştirilecek serbest 
ticaret anlaşması ikili 
ilişkileri güçlendirecek ve 
kazan-kazan ilkesini hayata 
geçirecektir. Ümit ederiz ki, 
bu konuda olumlu adımlar 
atılır” diye konuştu. 

Erdoğan Çiçekçi 
ayrıca Türkiye’nin coğrafi 
avantajı ve İzmir’in 
konumuna dikkat çekerek, 
İzmir’in Afrika kıtası 

için lojistik üs olarak 
değerlendirilebileceğini 
ifade etti. Çiçekçi, şunları 
söyledi:

“Bizler bugüne kadar 
Avrupa ve Orta Doğu 
pazarlarını yakın olması 
sebebiyle tercih ettik. 
Ancak, artık değişen 

dünya düzeni içerisinde, 
pazarlarımız da değişmek 
zorundadır. Türk 
işadamlarının son dönemde 
Güney Afrika’ya olan 
ilgisini takip ediyoruz. 
İzmir bu konuda büyük 
avantajlara sahip.”

 
SIZI HEP 
YANIMIZDA GÖRDÜK 
Güney Afrika 

Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Pule Isaac 
Malefane de, 22 yıl 
önce özgürlüğe kavuşan 
Güney Afrika’nın 
Türkiye Cumhuriyeti’ni 
her zaman yanında 
gördüğünü belirterek,  
“Özgürlüğümüzün yanında 
Ekonomik özgürlüğümüzü 
de kazanan bir ülkeyiz. 
Ekonominin değişimi 
ülkemizin kalkınması 
için önemli değerlerden 
bir tanesidir. Bu yüzden 
işbirliğimizi çok 
önemsiyoruz. İzmir’e gelip 
daha önceki ilişkilerimizi 
canlı tutmamız gerektiğini 
düşündük. Burada olmaktan 
çok mutluyuz” dedi. 

Güney Afrika Ankara 
Büyükelçisi Pule 
Isaac Malefane’yi 
konuk eden EBSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanvekili 
Erdoğan iki ülke 
arasında serbest 
ticaret anlaşması 
imzalanması 
gerektiğini 
belirterek, 
“Ülkelerimiz 
arasında 
gerçekleştirilecek 
anlaşma ikili ilişkileri 
güçlendirecek ve 
karşılıklı kazan-
kazan ilkesini hayata 
geçirecektir” dedi. 

Güney Afrika’ya STA çağrısı 
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Bosna Hersek’in 
Doboj Jug (Güney 
Doboy) Belediye 

Başkanı Jasminka Begiç, 
İzmirli sanayicileri ülkesine 
ve kentine yatırım yapmaya 
çağırdı. EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Ateş İlyas 
Demirkalkan, İzmir ile 
Bosna Hersek arasındaki 
ekonomik ilişkilerin 
güçlendirilmesi için 
altyapının hazır olduğunu 
belirtirken, sanayiciler 
olarak adım atmak 
istediklerini söyledi.

Bosna Hersek’in Doboj 
Jug (Güney Doboy) Beledi-
ye Başkanı Jasminka Begiç, 
Bosna Hersek Fahri Baş-
konsolosu Kemal Baysak, 
Doboj Jug Belediye Başkan 
Yardımcısı Sanen Catociv, 
Ekonomi İşleri Müdürü 
Emira Arnaut’tan oluşan 
heyet, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. Heyete 
ev sahipliği yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Ateş 
İlyas Demirkalkan, Odanın 
yapısı ve çalışmaları ile 

İzmir ekonomisine ilişkin 
sunumunda, kentin sektö-
rel çeşitliliğine ve yatırım 
avantajlarına dikkat çekti.

İzmir’den Bosna 
Hersek’e 250 milyon 
dolarlık ihracat yapıldığını, 
ithalat rakamının da 300 
milyon dolar olduğunu 
hatırlatan Demirkalkan, 
“Bu rakamlar ülkelerimiz 
arasındaki dostluğun gerçek 
potansiyelini yansıtmıyor” 
dedi.

UYGUN ORTAM
Ateş İlyas Demirkalkan, 

Bosna Hersek ile Türkiye 
arasında serbest ticaret 
anlaşması, yatırımların des-
teklenmesi, çifte vergilen-
dirmeyi önleme, taşımacılık 
anlaşmalarının yanısıra 
direkt uçak seferleri ve vize 
muafiyeti de bulunduğuna 
dikkat çekerken, “Altya-
pı hazır. Şu anda şartlar 
geçmişe göre daha uygun 
görünüyor. Geliştirmek için 
çaba olursa bir adım atmak 
isteriz. EBSO olarak kalite 

ödülü almış, 64 sektörü 
bünyesinde barındıran, di-
namik ve büyük bir odayız. 
Karşılıklı heyet ziyaretlerini 
artıralım, sektörel işbirlik-
lerini güçlendirelim” diye 
konuştu.

YINE GÖRÜŞELIM
Doboj Jug Beledi-

ye Başkanı Begiç de, 
Türkiye’nin yardımlarını ve 
yatırımlarını yakından takip 
ettiklerini bildirdi. Jasminka 
Begiç, “Türkiye’nin Bosna 

Hersek’e çok yardımı var 
ama çevremizdeki ülkelere 
yatırımı daha çok. Bosna 
Hersek’e yatırımı da daha 
fazla olmalıydı. Geçmişte 
görüşmeler yapıldıysa şim-
di daha iyi şartlarda daha 
iyi görüşmeler yapılabilir” 
dedi.

Bosna Hersek İzmir 
Fahri Başkonsolosu Kemal 
Baysak ise, 15 Aralık 
1995 tarihinde imzalanan 
Dayton Anlaşması’nın 
ardından 1996 Mayıs’ın-
da Türkiye’den ilk giden 
meslek kuruluşunun EBSO 
olduğunu hatırlattı. Ulaşım 
ve konaklamada pekçok 
imkansızlığa rağmen sana-
yicilerden oluşan heyetin 
Mostar, Sarayevo, Zenitsa 
ve Tuzla’da toplantılar 
yaptığını anlatan Baysak, 
Bosna Hersek’in bunu 
unutmayacağını ifade etti.

EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Demirkalkan ziyaret 
anısına Doboj Jug Belediye 
Başkanı Begiç’e plaket 
verdi.

Bosna Hersek’ten yatırım daveti

Bosna Hersek’in 
Güney Doboy 
Belediye Başkanı 
Begiç, İzmirli 
sanayicileri 
yatırım yapmaya 
çağırırken, geçmiş 
dönemlere göre 
daha iyi sonuçlar 
alınabileceğine 
dikkat çekti.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardım-

cısı İbrahim Gökçüoğlu, sa-
nayicilerin piyasa denetimi 
ve uygulamaları konusunda 
gerekli düzenlemelere hazır 
olduğunu ifade etti.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğinde sa-
nayicilere piyasa gözetimi 
ve denetimi uygulamaları 
semineri verdi. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı sorum-
luluğunda bulunan tüketici 
ürünlerinin üreticileri, itha-
latçıları ve ilgili sektör tem-
silcileri, teknik mevzuat ve 
Bakanlıkça gerçekleştirilen 
ürün güvenliği faaliyetleri 
hakkında bilgilendirildi. 
EBSO Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen seminere 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gök-
çüoğlu, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gö-
zetimi Genel Müdür Yar-
dımcısı Avni Dilber, İzmir 
Ticaret İl Müdürü Cevat 
Akgönüllü, İzmir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Zekeriya Mutlu katıldı.

SANAYICI HAZIR
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbra-
him Gökçüoğlu, piyasaya 
sürülen her ürünün insan 
sağlığı, çevre ve tüketici-
nin korunması, can ve mal 
güvenliği, hayvan ve bitki 
sağlığı açısından güvenli 
olması gerektiğini savundu.

Ürünün güvenliğinin 
onu üreten üreticinin, 
yetkili temsilcisinin veya 

ithalatçısının sorumlulu-
ğunda olduğunu hatırlatan 
Gökçüoğlu, bu sorumlulu-
ğun yerine getirilip getiril-
mediğinin denetiminin de 
kamu kuruluşlarınca gerek 
ithalat gerekse ürünlerin 
piyasaya arzı aşamasında 
veya ürünler piyasadayken 
gerçekleştirildiğini anlattı.

Piyasa gözetim ve dene-
timine ilişkin olarak kendi-
sinin de üretim yaptığı ma-
kine sektöründen örnekler 

veren İbrahim Gökçüoğlu, 
gümrükte denetimlerin sık 
ve gereği gibi yapılmadığını 
ileri sürerek kalitesiz veya 
teknolojisi eski ürünlerin 
Türkiye piyasasına girdiğini 
söyledi. Yurt içindeki üre-
tim ve piyasanın korunması 
amacıyla her kesimin üzeri-
ne düşeni yapması gerekti-
ğini vurgulayan Gökçüoğlu, 
“Türkiye’deki üretim artık 
Avrupa’daki kadar kaliteli-
dir. Bu noktada üreticiyi ve 

Gökçüoğlu: Ürün güvenliği 
için sanayici hazır

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı 
Gökçüoğlu: 
“Türkiye’deki üretim 
artık Avrupa’daki 
kadar kalitelidir. Bu 
noktada üreticiyi ve 
tüketiciyi koruma 
noktasında gerekli 
düzenlemeleri 
yaptırmalıyız. 
Sanayiciler olarak 
biz hazırız.”
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tüketiciyi koruma nokta-
sında gerekli düzenlemeleri 
yaptırmalıyız. Sanayiciler 
olarak biz hazırız” dedi.

ÖNCE SISTEM
Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Avni Dilber de, 
nihai hedefin hem üreticinin 
hem de tüketicinin refah 
düzeyini artırmak oldu-
ğunu belirtti. Tüketicinin 
zayıf olduğunu, dünyanın 
birçok yerinde tüketiciye 
saygılı alışveriş kültürünün 
gelişmediğini dile getiren 
Dilber, tüketicinin de hak-
larını ararken çoğu zaman 
dürüst davranmadığının 
görüldüğünü söyledi. Avni 
Dilber, “Sonuçta sorunla-
rın çözümü için devlet bu 
duruma müdahale etmek 
zorunda kalıyor. İyi yasal 
düzenlemelerimiz var. 6502 
sayılı kanun ve 25 tane 
yönetmelik var ama sadece 
düzenlemeler ile yola çıktı-
ğımız zaman hiçbir sonuca 
ulaşamadığımızı görüyoruz. 
Öncelikle problemlerin 
olmadığı bir sistem oluştur-

maya çalışıyoruz. Bundan 
5 yıl önce ortalama 150 bin 
şikâyeti olan teşkilatımızın 
bugün 5.5 milyon şikayete 
ulaştığı noktada iyi bir nok-
tada mıyız kötü bir nokta 
da mıyız? Hep vatandaşın 
haklarını öğrendiğini, bu 
yüzden hak arama ve şika-
yet sayısı arttığını söyleriz. 
Ama 5.5 milyona ulaşan 
şikayeti benim teşkilatım 
nasıl ve ne zaman çözecek? 
Yaptırım olmayan hiçbir 
düzenleme işe yaramıyor. 
3-4 yıl önce 150 bin olan 
şikayetin şimdilerde 5.5 
milyona ulaştığı bir ülkede 
sorunlarımızı kaynağında 
çözmek durumundayız” 
ifadelerini kullandı.

KARIŞIKLIK 
GIDERILMELI
İzmir Ticaret İl Müdü-

rü Cevat Akgönüllü ise, 
Türkiye’de 22 bölgede 81 
ilde denetmenlerin çalıştı-
ğını belirterek, “İzmir’de 
de 8 denetmen arkadaşımız 
çalışıyor. İzmir olarak 
Aydın ve Manisa’daki 
denetimleri de biz yapı-
yoruz. Türkiye’de 10 tane 
bakanlıkta bu iş konusunda 
yetki var. Hangi bakanlığın 
hangi denetimlerden so-
rumlu olduğunu kimse tam 
olarak bilmiyor. Bu durumu 
çözüme kavuşturmamız 
gerekiyor” diye konuştu.

Toplantıda, Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması 
ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü’nde görevli 
uzman yardımcıları Mehtap 
Zor Özen ile Metin Akyol 
da, Bakanlığın gözetim 
ve denetim faaliyetlerinin 
yanısıra, fiyat etiketi, ta-
nıtma ve kullanım klavuzu 
ve tüketici ürünlerinin 
güvenliğine ilişkin mev-
zuat hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi.

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel 
Müdür Yardımcısı 
Avni Dilber, son 
yıllarda tüketici 
şikayetlerinin 150 
binden 5.5 milyona 
ulaştığını belirterek 
soruna bir an önce 
sektörün bütün 
paydaşlarının bir 
araya gelerek çözüm 
bulması gerektiğini 
söyledi

Avni 
Dilber

Cevat
Akgönüllü
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası Meclis 
Salonu’nda Ege 

Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) ile Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyo-
nu (TİSK), İzmirli sanayici-
lere İş Sağlığı ve Güvenliği 
ile İşin Yürütümü semineri 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Kanunu kapsamında 
işveren yükümlülükleri, 
iş teftiş uygulamaları ile 
büyük endüstriyel kaza-
ların önlenmesine ilişkin 
düzenlemeler, konularında 
en yetkili kişiler tarafından 
ayrıntılarıyla aktarıldı. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Ateş İlyas Demirkal-
kan, iş sağlığı ve güvenliği 
alanına çok disiplinli yak-
laşmak gerektiğini söyledi. 
Demirkalkan, “Her ülkenin 
sanayileşme süreci o ülke-
nin iş sağlığı ve güvenliğini 
etkiliyor. Çalışan ve işvere-

nin ortak kültürü ile oluşan 
çalışma hayatında, yapılan 
işin verimliliği ve sürekli-
liği açısından sağlık ve gü-
venlik koşullarının sağlan-
ması temel şart olmuştur. İş 
sağlığı ve güvenliği alanına 
çok disiplinli yaklaşılması 
gerekiyor” dedi. 

SORUMLULUĞUMUZUN 
FARKINDAYIZ
EBSO Endüstri İlişkileri 

Çalışma Grubu tarafından 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu başta olmak üzere 
iş kazaları, meslek hasta-
lıkları, sigorta gibi çalışma 
hayatına ilişkin konularda 
sanayicileri bilgilendirmeye 
yönelik etkinlikler gerçek-
leştirildiğini vurgulayan 
Demirkalkan, “Biz sanayi-
ciler; gerek çalışanlarımızın 
ve işyerlerimizin huzur ve 
güvenliğinin sağlanması, 
gerekse ülke ekonomimizin 
iş kazaları ve meslek has-

talıkları nedeniyle taşıdığı 
yüklerden kurtulabilmesi 
amacıyla ilgili mevzuatın 
uygulanması ve bu kültürün 
yerleşmesi açısından ciddi 
sorumluluklar taşıdığımızın 
farkındayız” dedi. 

IŞVERENLER BÜYÜK 
SIKINTI YAŞIYOR
TİSK Genel Sekreter 

Yardımcısı Ferhat İller, ça-
lışma hayatına yönelik ola-
rak sorunları sıraladı. İlter, 
öncelikli olarak sürelerinin 
3 kat fazla arttıran yönet-
melik ile işletmeler arasında 
büyük risk oluşturduğuna 
dikkat çekerek, çalışma 
alanında mesleki belgelerin 
zorunluluğu nedeniyle geçiş 
sürecinde yaşanacak zor-
luklara dikkat çekti. İlter, 
şunları söyledi:

“Endüstriyel ilişkiler 
alanında iş yerleri doğru 
bilgiye ulaşmakta zorlanı-
yor. Her geçen gün yapılan 
değişikliklere ulaşmak 
zor. Bilgilendirmenin 
yeterli ulaşamaması neden 
işverenler büyük sıkın-
tılar yaşıyor. Bu nedenle 
işveren kuruluşlar pro-aktif 
davranmak zorunda. İş 
güvenliği son dönemde iş 

Sanayici iş sağlığı ve güvenliğinde 
sorumluluğunun bilincinde
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yerlerinde öncelikli hale 
geldi. İş teftişi alanında çok 
önemli ilerlemeler sağlandı-
ğını görüyoruz. Teftişlerde 
öncelikle rehberlik ve bilgi-
lendirmeye ağırlık verilme-
si iş yerlerini daha güvenli 
hale getirdi. Programlı teftiş 
anlayışı sektör bazında 
riskli alanlara odaklanarak 
problemler en aza indi-
rilmekledir. Bu model ile 
sınırlı olanaklarla en fazla 
sorun yaşanan iş kolları-
na güç yöneltiliyor. Buna 
ek olarak sosyal diyalog 
yaşanması da bizi memnun 
ediyor.”

SOSYAL DIYALOGLAR 
YAYGINLAŞTIRILMALI
İşçi-işveren arasında 

sosyal diyalog faaliyet-
lerinin yaygınlaştırılması 
gerekli olduğunu söyleyen 
Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı İş Teftiş 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Arif Şimşek, “Sosyal diya-
log kavramına geçildiğinde 
tüm örgütlü faaliyetlerin 
katılımı sağlanıyor. Bu 

AB’nin de desteklediği 
önemli politikalar arasında 
yer alıyor. İşçi, işveren ve 
devlet kesimlerinin katıldığı 
mekanizmalarının oluşması 
ile sorunlar ve ihtiyaçlar 
ortaya konuluyor. 

Bu şekilde çalışma alan-
larındaki sorunların çözümü 
için faaliyet gösteriyoruz. 

Bizini teftişlerimiz, bu 
kapsamda insan odakları 
anlayışa dönüştü. Öncelikli 
olarak riskli ve sorunlu 
sektörlerde teftiş yapıyo-
ruz” dedi.

Toplantıda; Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan İş Sağlığı 
ve Güvenliği Uzmanı 

Kağan Yücel iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki yeni 
düzenlemeler çerçevesinde 
işveren yükümlülükleri, İş 
Başmüfettişi Osman Nejat 
Güneri işin yürütümü ala-
nında iş teftiş uygulamaları, 
İş Başmüfettişi Mustafa 
İlkan Özer iş sağlığı ve 
güvenliği alanında iş teftişi 
uygulamaları, İş Başmü-
fettişi Hüseyin Özcan da 
büyük endüstriyel kazaların 
önlenmesine ilişkin düzen-
lemeler hakkında işveren-
lerin yükümlülükleri ve 
almaları gereken önlemleri 
ayrıntılarıyla anlattı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası ile Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu, İzmirli sanayicilere 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İşin Yürütümü semi-
neri verdi. EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas 
Demirkalkan, iş sağlığı ve güvenliği alanına çok 
disiplinli yaklaşmak gerektiğine dikkat çekti.

Mart 2016’da 
kurulan 7 bin 29 
şirket kuruldu. 

Bu rakam geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 17 daha 
fazla.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), 
Mart ayı Kurulan ve 
Kapanan Şirket İstatis-
tiklerini açıkladı. 2016 
Mart ayında kurulan şirket 
sayısında bir önceki aya 
göre yüzde 11.59 artış 
oldu. Kooperatif sayısında 
yüzde 37.50 ve gerçek kişi 
ticari işletme sayısında 
yüzde 5.24 artış yaşandı. 

Kapanan şirket sayısı bir 
önceki aya göre yüzde 
9.35, kapanan kooperatif 
sayısı yüzde 16.28 ve 
kapanan gerçek kişi ticari 
işletme sayısı yüzde 18.35 
azaldı. Kapanan şirket 
sayısında geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 21.77 
azalış oldu.

2016 yılı Mart ayında 
kurulan toplam 7 bin 117 
şirket ve kooperatifin 
yüzde 80.20’si limited 
şirket, yüzde 18,56’sı 
anonim şirket, yüzde 
1.24’ü ise kooperatif oldu. 
Mart ayında Türkiye’nin 

her ilinde şirket kuruluşu 
gerçekleştirildi. Şirket 
ve kooperatiflerin yüzde 
35.68’i İstanbul, yüzde 
11.25’i Ankara, yüzde 
6.04’ü İzmir’de kuruldu. 
2016 Mart ayında kurulan 
şirketlerin sermayelerinin 
toplamı, bir önceki aya 
göre yüzde 11.02 oranında 
arttı.

ILK 3 AYDA DURUM
2016 yılının ilk üç 

ayında, geçen yılın aynı 
dönemine göre kurulan 
şirket sayısı yüzde 13.35 
artarken, kooperatif sayısı 

yüzde 25.70 ve gerçek 
kişi ticari işletmesi sayısı 
yüzde 11.32 oranında 
azaldı. Aynı dönem içinde 
kapanan şirket sayısı yüz-
de 21.68, kooperatif sayısı 
yüzde 12.11 ve gerçek kişi 
ticari işletme sayısı yüzde 
4.09 azaldı.

2016 yılı ilk üç ayında 
toplam 20 bin 374 şirket 
ve kooperatif kuruldu. Bu 
dönemde kurulan toplam 
16 bin 420 limited şirket, 
toplam sermayenin yüzde 
46.56’sını, 3 bin 739 
anonim şirket ise yüzde 
53.42’sini oluşturdu.

Kurulan şirket sayısında önemli artış
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası, İzmir’e 
çevre alanında bir 

ihtisas organize sanayi 
bölgesi kurulması için 
çalışma başlattı. Atıkların 
geri kazanılması alanında 
faaliyet gösteren sanayicile-
rin taleplerini dikkate alan 
EBSO yönetimi, gerekli 
hazırlıkların yapılması için 
ilgili birimlerine talimat 
verdi. Bürokratik işlemlerin 
olumlu sonuçlanması ve 
kurulacak alanın belirlen-
mesiyle birlikte İzmir’deki 
atıkların dönüştürülmesi 
için başka kentlerdeki ay-
rıştırma, gazlaştırma veya 
yakma tesislerinde sıra 
beklenmeyecek.

İzmir’de geri dönüşüm 
alanında bir ihtisas organize 
sanayi bölgesinin kurul-
masına yönelik çalışma-

lar EBSO Atıkların Geri 
Kazanılması Sanayi Meslek 
Komitesi’nin ağırlıklı gün-
dem maddelerinden birini 
oluşturdu. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Çiçekçi’nin de 
katılımıyla gerçekleştirilen 
son toplantıda atıkların geri 
kazanılmasında yaşanan 
sorunlar, ihtisas OSB 
kurulması ve kurulabileceği 
alanlar hakkındaki görüşler, 
yasalar açısından da değer-
lendirilerek EBSO Yönetim 
Kurulu gündemine alındı.

Halen yürürlükteki OSB 
Uygulama Yönetmeliği’ne 
göre, organize sanayi 
bölgelerinde geri dönüşüm 
üzerine bir işletmenin ku-
rulmasının tamamen OSB 
Yönetim Kurulu’nun takdi-
rine bırakılmasını, mevcut 
sanayi alanlarında da hem 

boş parsel sayısının azlığı 
hem de fiyatların yüksek-
liğini gündeme getiren 
sanayiciler, konunun ancak 
Atık İhtisas Sanayi Bölgesi 
kurulmasıyla aşılabileceği-
ne dikkat çekti.

SANAYICININ 
ESERI OLACAK
İzmir’in atık geri 

dönüşüm sektöründe 
Türkiye’nin öncü şehirle-
rinden biri olduğunu vurgu-
layan sanayiciler, Aliağa’da 
demir-çelik geri dönüşümü 
ile yine kentin pekçok 
yerinde plastik, cam, kağıt 
gibi alanlarda geri dönüşüm 

faaliyeti sürdürülmesini 
örnek gösterdi. Sanayicile-
rin hazırladığı çalışmada, 
”İzmir’de toplam 188 
lisanslı, 69 geçici faaliyet 
belgesine sahip atık geri 
dönüşüm tesisi bulunmak-
tadır. Atık İhtisas OSB’de 
ilk etapta 52 firma, büyük-
lükleri 3 bin metrekareden 
48 bin metrekareye kadar 
değişen miktarlarda toplam 
557 bin metrekare yer talep 
etmektedir” bilgisine yer 
verildi.

Kurulması planlanan 
Atık İhtisas OSB’nin kuru-
cu ortağı ilk etapta EBSO 
olacak. Yer seçiminin 
ardından yerel lokasyonda 
belirlenen belediyelerin  
ortaklığa dahil edilmesi 
düşünülüyor.

OSB’nin gerek yer satın 
alınması, gerekse faaliyet-
leri için ihtiyaç duyulan 
tüm kaynak OSB’ye üye 
olan geri dönüşüm firmaları 
tarafından karşılanacak. 
Oluşacak OSB Yönetim 
Kurulu tarafından birim 
metrekare için üyelik 
giriş bedeli ile aidat tutarı 
belirlenecek. Geri dönü-
şüm firmaları talep ettikleri 
arsa büyüklüğü ile orantılı 
olarak giriş bedeli ve aidat 
ödeyerek OSB giderlerinin 
finansmanını sağlayacak.

Çevre OSB’si için ilk adım

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, atıkların 
geri kazanılması 
alanında faaliyet 
gösteren sanayicileri 
bir ihtisas organize 
sanayi bölgesi çatısı 
altında toplamak 
için start verdi.
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Ulusal ve uluslararası 
asansör sektörünü 
2 yılda bir İzmir’de 

buluşturan, Türkiye’nin en 
kapsamlı asansör fuarının 
kapıları 10’ncu kez açıldı. 
Türkiye’nin en büyük fuar 
kompleksi Fuar İzmir’de 
7-10 Nisan 2016 tarihle-
ri arasında sektörün dev 
buluşmasında son teknoloji 
ürünler ve bunları destek-
leyen hizmetler vizyonda 
oldu. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası üyesi sanayicilerin 
ürünleri kalite ve özellikle-
riyle fuar ziyaretçilerinden 
tam not aldı.

Efor Fuarcılık’ın 
düzenlediği INELEX 2016 
10. Asansör ve Asansör Tek-
nolojileri Fuarı’nın açılışına 
İzmir Vali Yardımcısı Erol 
Türkmen, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Sırrı 
Aydoğan, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl 
Müdürü İhsan Ünver, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Vatansever ile birlikte iş 
dünyasının önde gelen isim-
leri, sektör temsilcileri, oda 
ve derneklerin yöneticileri 
ilgi gösterdi.

KONFOR VE GÜVENLIK
Bu yıl sektörün önde ge-

len 107 firmasının katıldığı 
fuarda, konutlardan alışveriş 
merkezlerine, sağlık kuru-
luşlarından ofis binalarına 
kadar hayatın hemen her 
anında var olan asansörlere 
ilişkin daha hızlı, daha gü-
venli ve daha akıllı çözüm-
ler ve hizmetler görücüye 
çıktı. Özellikle teknoloji ile 
estetiği buluşturan kabin 
tasarımları, asansör içi 
görsel iletişim uygulamaları 
ve yeni nesil etkileşimli 
paneller, asansör kazalarının 

önüne geçmeye yönelik 
güvenlik ve konfor tabanlı 
sistemler fuarda ilgi çeken 
ürünlerin başında geldi.

Tahrik sistemleri, 
kumanda–sinyalizasyon 
sistemleri, kabinler, kapılar, 
ray & aksesuarlar, kabin 
ve karşı ağırlık karkasları, 
askı hatları & dengeleme, 
konut ve ticari bina asan-
sörleri, hastane asansörleri, 
panoramik asansörler, ev 
içi asansörler ve kişisel 
asansörler, taşıyıcılar, oto 
asansörleri, yük asansörleri, 
hidrolik asansörleri, makine 
dairesiz asansörler, servis 
asansörleri, makas tip asan-
sörler ve montaj ekipmanları 
profesyonellerin beğenisine 
sunuldu.

Yüksek hızlı, yüksek 
konforlu asansörlerin geliş-
miş teknolojisi ziyaretçileri 
büyülerken, en fazla ilgiyi 
çeken yeni nesil sarsıntısız, 
havalı sistemle çalışan, 
güneş pilli ve araç asansör-
leri oldu.

INELEX 2016 10. Asan-
sör ve Asansör Teknoloji-
leri Fuarı; teknolojiye yön 
veren komponent üreticileri, 
asansör taahhüt ve montaj 
firmaları ile inşaat sektö-

rü temsilcileri, mimarlar, 
mühendisler, kamu ve bina 
yönetimlerinden oluşan ni-
hai tüketici grubunu ve ya-
tırımcıları bir araya getirdi. 
Yerli ve yabancı, özellikle 
de Avrupa, Asya ve Birleşik 
Arap Emirliklerinden sektör 
profesyonelleri geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi organi-
zasyona ilgi gösterdi.

Fuar kapsamında eş 
zamanlı olarak düzenle-
nen önemli etkinliklerle 
sektörün nabzı tutuldu. TS 
EN 81-20\50 Standardı 
eğitiminin yanısıra Kamu 
Otoritelerinde Farkındalığın 
Arttırılması, Asansörde İş 
Güvenliği, Yeni Yönetme-
likler Sonrası Uygulamalar 

ana başlığındaki konularda, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Türk Standart-
ları Enstitüsü, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, Makine 
Mühendisleri Odası, İzmir 
Ticaret Odası ile AYSAD 
ve EAYSAD derneklerin-
den önemli isimler önemli 
bilgiler aktardı.

Kentsel dönüşüm ve di-
key yapılaşmanın artmasıyla 
asansör sektörünün yükseli-
şe geçtiğini vurgulayan Efor 
Fuarcılık Genel Müdürü Nu-
ray Eyigele İşleyen, fuarda 
daha hızlı, daha güvenli ve 
daha akılcı çözümler sunan 
katılımcılarının ziyaretçi-
lere doğru yatırım fırsatları 
verdiğini söyledi.

Asansör sektörünün İzmir zirvesi
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Ekmek, Türk halkının 
kutsal saydığı, her 
öğünde mutlaka 

aranan en önemli temel 
gıda maddesi. Ekmeğe olan 
talep, nüfus artışı ve hızlı 
kentleşmeye paralel olarak 
sürekli artarken fırıncılık 
sağlıklı bir büyüme ger-
çekleştiremedi. Ekmeğin 
üretiminden tüketiciye ulaş-
tırılmasına kadar yaşanan 
sorunlar, fırıncılık sektörü-
nün yapısı ve örgütlenmesi-
ne yönelik çözüm önerileri, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
8. Grup Fırın Ürünleri 
Sanayi Meslek Komitesi 
öncülüğünde gerçekleşen 
toplantıda masaya yatırıldı.

EBSO’da düzenlenen 
“Fırıncılık Sektörünün So-
runları ve Çözüm Yolları” 
toplantısının açılışını yapan 
Meclis Üyesi Soner Çelik, 
“Hayatın her alanı gibi 
unlu mamuller ve fırıncılık 
sektöründe de temel sorun, 
teknik ve hijyenik koşul-
ların yetersiz ve çalışan iş-
çilerin eğitimsiz olmasıdır. 
Türkiye’de ki fırıncılığın 
köklü, yapısal ve kalıcı bir 
dönüşüme ihtiyacı olduğu 
hatta Türkiye’nin AB üyelik 
müzakere sürecinde bu 
ihtiyacın ertelenemez hale 
geldiği hepimizin malu-
mudur. Ekmek konusunda 
Türkiye genelinde çözüm 

üretecek politikalara ve ko-
ordinasyona acilen ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bölgesel 
ve yerel problemlerin tek 
tek çözülmesi ise yeterli 
olmamaktadır. Türkiyenin 
unlu mamuller ve ekmek 
üretim, kullanım ve tüketim 
kültürünün gelişimine 
çalışmak, bu alanda zengin 
kültür birikimini değerlen-
dirmek, sektörün ve Türki-
ye ekmekçiliğinin ulusal ve 
uluslararası tanıtımına katkı 
koymayı amaçlıyoruz” 
dedi.

Ekmek, un ve unlu ma-
muller sektöründe yaşanan 
sorunların yalnızca üreticiyi 
değil, direkt olarak halkı da 
etkilediğini belirten Çelik, 
“Sektördeki planlama ve 
denetim eksikliği devam 
ederse, mevcut sorunlara 
çözümler üretilmezse, önü-
müzdeki günlerde ekmeği 
çok daha pahalı yememiz, 
hijyen standardı, kalitesi 
düşük ürünler tüketmeye 
başlamamız çok da uzak bir 
senaryo değildir” açıklama-
sında bulundu.

Esnaf olmadığı için fı-
rıncılar esnaf odalarına ka-
yıt olamayan ancak ekmek 
üreten tacir ve sanayicilerin 
herhangi bir yasal soru-
nunda, ilgili makamdaki 
yetkililerin fırıncılar esnaf 
odalarını muhatap aldığını 

hatırlatan Çelik, ekmek 
zammı konusunda bile tek 
yetkilinin fırıncılar esnaf 
odaları olduğunu belirtir-
ken, “Üyesi olmadığımız 
halde onların aldığı karara 
mecburen uymak zorun-
dayız. Mesleki ve teknik 

yeterlilik konularında bile 
fırıncılar odasının görüşü 
alınmakta ve uyguladığı 
karara uymamız istenmek-
tedir. Bu çifte standartın 
biran önce kaldırılması 
gerektiğine inanıyorum” 
diye konuştu.

TOBB ÜYESI ODA 
ÜYELERI EKMEĞIN 
% 80’INI ÜRETIYOR
Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları bünyesindeki fırın-
cılar odalarına kayıtlı üyele-
rin ekmek ihtiyacının yüzde 
10 ile 20’si arasında değişen 
oranda üretim yaptığını ileri 
süren Soner Çelik, şunları 
söyledi: “Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) 
üyesi oda ve borsalara 
kayıtlı ekmek üreticileri ise, 
toplam ekmek ihtiyacının 
yüzde 80-90’lık bölümü-
nü ürettiğini rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Türkiye’nin 
ekmek ihtiyacının büyük 
bölümünün TOBB çatısı 
altındaki odaların üyeleri 
tarafından karşılandığı gör-
mezden geliniyor. Bugün 
ekmek ve fırıncılık sektörü-
nü, fırıncılar esnaf odaları 
temsil ediyor. Temsilde 
adalet, mesleki yapılanma-
da demokrasi olmalı.”

    KIMLER KATILDI?
l Soner Çelik
l Nejdet Durmuş
l İsmail Daşçı
l Abit Eser
l Murat Eser
l Cezmi Dilekmen
l Necati Polat
l Cihan Kumbasar
l Kemal Akdağ
l Turan Boz
l Cahit Öner
l Hüseyin Sağır
l Birol Yılmaz

Fırıncılar birleşmek istiyor

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası 8. Grup 
Fırın Ürünleri 
Sanayi Meslek 
Komitesi, fırıncılık 
sektöründeki 
sorunlar ve çözüm 
önerilerini masaya 
yatırdı. EBSO Meclis 
Üyesi Soner Çelik’in 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen 
toplantıya İzmir’in 
önde gelen ekmek 
üreticileri katıldı.

Soner Çelik
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“Avrupa’nın en büyük  
mutfağı” iddiasıyla gün-
lük 100 bin kişilik yemek 
üretim kapasitesine sahip 
Bortar, Işıkkent’teki yeni 
üretim binasının açılışını 
görkemli bir törenle yaptı.

İş ve siyaset dünyası-
nın önde gelen isimlerinin 
katıldığı açılışta İzmir 
Valisi Mustafa Toprak, 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
CHP Genel Sekreteri Kamil 
Okyay Sındır, CHP İzmir 
İl Başkanı Alaattin Yüksel 
ve ilçe belediye başkanları 
yer aldı. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başkanı 
Salih Esen, Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile Meclis Üyesi sanayiciler, 
kendisi de EBSO Meclis 
Üyesi olan Bortar Group 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Küçükkurt’u açılış 
töreninde yalnız bırakmaya-
rak başarı diledi.

AĞABEYIN ANISINA
Şirketin kurucusu, ağa-

beyi Şuayip Küçükkurt’u, 
12 yıl önce 18 Nisan’da 
trafik kazasında kaybettikle-
rini hatırlatan Bortar Group 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Küçükkurt, 18 Nisan 

gününü özellikle seçtiklerini 
ifade etti. Küçükkurt, yaptı-
ğı duygusal konuşmada, “En 
çalışkanımız, en atılganımız, 
en akıllımız, en neşelimiz 
oydu. Liderimizdi. Onun 
açtığı yoldan bugünlere 
geldik. İnanmak başarmanın 
yarısıdır. Bugün, bu dev 
yatırımı onu özlemle anarak 
açıyor ve onun anısına ithaf 
ediyoruz. Biliyoruz ki bu-
lutların arasında bir yerden 
bizi izliyor ve bizlerle gurur 
duyuyor. İnancımızı umuda 
dönüştürerek başarımızı 
kolaylaştıran ve mutlu gü-
nümüze katkı koyan sizlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

TOPRAK VE 
KOCAOĞLU’NDAN ÖVGÜ
Açılış törenine katılan 

İzmir Valisi Mustafa Toprak, 
“Hasan Küçükkurt Beyi kıs-
kanmadım değil. Hakikaten 
ne kadar çok sevildiği bir 
gerçek. Bortar ve Küçükkurt 
ailesini tebrik ediyorum. İli-
miz önemli bir tesisi burada 
kazanmış oluyor. İnşallah 
İzmir’de güvenli bir şekilde 
yoluna devam edecektir. 
Tüm iş dünyamızın neferleri 
ellerindeki gücü, imkan-
ları ve riski de üstlenerek 
İzmir’in huzurunda olacak-
lardır. Bu tesis sadece İzmir 

değil, Türkiye’nin en büyük 
hizmet noktasına getirmiş 
oluyor. Bortar Group’a ve 
Küçükkurt ailesine şükran-
larımı sunuyorum” dedi..

İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
da, “Hasan Bey, Şuayip 
Bey’den aldığı bayrağı, 
ailesiyle ve çalışanlarıyla 
beraber daha yukarılara, 
zirveye taşıyor. Kendisi ve 
Bortar ailesini canı yürek-
ten kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum. Hasan 
Küçükkurt ve Bortar ailesini 
tanımaktan çok büyük bir 
mutluluk duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Her şey 
gönüllerince olsun” dedi.

İzmir’de taşıma 
yemek hizmetinin 
yanı sıra catering, 
yerinde üretim, 
hazır kutu paket, 
kafe, kantin, 
işletme, bal ve 
zeytinyağı üretimi, iş 
güvenliği ile turizm 
hizmetleri veren 
Bortar Group’un, 
Işıkkent’te inşa ettiği 
yeni yemek üretim 
binasının açılışı 
gerçekleşti.

Dev tesise görkemli açılış
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası, İzmirli 
sanayicilere yönelik 

olarak “İşveren açısından 
İŞKUR ve SGK Teşvikle-
ri” konulu bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. EBSO 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Endüstri İlişkileri Çalışma 
Grubu Başkanı Ateş İlyas 
Demirkalkan’ın yönettiği 
seminerde, Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü Kadri 
Kabak ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürü Ekrem 
Gülcemal, işverenlere 
sağlanan istihdama yönelik 
teşviklerin yanısıra geçici 
koruma statüsündeki yaban-
cıların çalışma izinleri 
hakkında da açıklamalarda 
bulundu. 

MESLEKSIZLIK 
MEMLEKET 
MESELESI OLDU
İŞKUR İzmir İl Müdürü 

Kadri Kabak, yılda iki kez 
iş gücü piyasası analizi 
yaptıklarını belirterek, “Her 
yüz işverenden 75’i nitelikli 
eleman ihtiyacı olduğunu 

söylüyor. Mesleksizlik 
sorunu memleket sorunu 
haline gelmiştir” dedi.

İŞKUR’un İşbaşı Eği-
tim Programı’nı sanayi-
cilere anlatırken “Devlet 
yapacaklarının en iyisini 
yapıyor. Bundan kolayı 
işçinin hesabına para yatır-
maktır” ifadesini kullanan 
Kadri Kabak, 2 ve daha 
fazla işçi çalıştıran her iş-
letmenin faydalanabileceği 
program kapsamında yaratı-
lan istihdamın işverene ma-
liyetinin de neredeyse sıfır 
olduğunu söyledi. Kadri 
Kabak, “İşyerleri, 320 çalış-
ma gününü kapsayan İEP 
ile istihdamlarının yüzde 
10’u oranında ek istihdam 
imkanına kavuşabilir. Gün-
lük, en az 5 en fazla 8 saat 
ve haftada en fazla 6 gün ve 
45 saat çalışmaya tabidirler. 
İEP’ten yararlanan işlet-
me bu kapsamda çalışan 
personelin yüzde 50’sine 
program sonunda 2 aylık 
süreyle istihdam garantisi 
verirse bir sonraki program-
dan yararlanma kapasitesi 

yüzde 30’a kadar artırılır. 
70 bin işletme en az 1 kişi 
alsa 70 bin kişiye iş imkanı 
doğar. Bu kişilerin yine 
SGK girişi ve maaşı da yine 
İŞKUR tarafından düzen-
leniyor. İşsizlik Fonu’ndan 
maaş alırken programdan 
yararlananların ödenekleri 
de kesilmiyor” bilgisini 
verdi

Aktif işgücü programla-
rı kapsamında 2016 yılı için 
176 milyon liralık desteğin 
hazır olduğunu, ihtiyaç ha-
linde bunun artırılabilece-
ğini bildiren Kadri Kabak, 
İEP ile istihdam maliyetinin 
yüzde 9 azalacağını söyledi.

YABANCILAR 
ÇALIŞMA IZNI ALMALI
Suriyelilerin çalışma 

izinleri hakkında da bilgiler 
veren Kabak, “İzmir’de şu 
anda şu anda kayıtlı olan 76 
bin 914 Suriyeli bulunu-
yor. Ülkemizde yaşayan 
Suriyelilere geçici koruma 
belgesi veriliyor. Suriyeliler 
bu belgeye sahip olsalar 
dahi çalışma izni alınmadan 
çalıştırılması yasaktır. Bun-
larla ilgili olarak mutlak 
suretle çalışma izin belgesi 
alınması gerekiyor” dedi.

Geçici koruma sağlanan 
Suriyelilere ikamet esasına 
göre İzmir’e ait bir ikamet 
verildiğinde en az 6 ay ora-
da kaldıktan sonra bu kişi 
için çalışma izni verildiğini 
hatırlatan Kabak, çalışma 
izin başvurularının işveren 
tarafından e-devlet üze-
rinden yapıldığını söyledi. 
Kadri Kabak, “Mevsimlik 
tarım ve hayvancılık işlerin-
de ise çalışacak yabancılar 
çalışma izninden muaf 
oluyorlar. Bunlarla ilgili 
Valiliğe başvurup çalışma 
izni muafiyet belgesi alma-
nız yeterlidir. Bakanlığın 
ayrıca bu mevsimlik işçiler 

Sanayiciye İŞKUR ve SGK 
teşvikleri semineri
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için il ve kota sınırlama-
sı getirme hakkında da 
sahiptir. İzmir’de çalışacak 
bir kişi için alınan çalışma 
belgesi başka illerde geçerli 
olmuyor. Sadece Türk va-
tandaşlarına ihdas edilen 
meslekler yani doktorluk ve 
avukatlık gibi mesleklere 
yönelik çalışma izni verile-
miyor. İşverenler işyerinde 
çalışan işçi sayısının yüzde 
10’u kadar yabancı işçi ça-
lıştırabilirler” diye konuştu.

NITELIKLI ISTIHDAM 
TEŞVIK EDILIYOR
Sosyal Güvenlik Kuru-

mu (SGK) İzmir İl Müdürü 
Ekrem Gülcemal de, dev-
letin uyguladığı destek-
lerle nitelikli işgücünü ve 

istihdamını teşvik ettiğini 
belirtti. İşverenlerin hangi 
teşvikten ne kadar oranda 
ve sürede yararlanacaklarını 
değerlendirip sigortalılığı 
zamanında bildirmeleri 
gerektiğini anlatan Gülce-
mal, “İzmir’de 121 bin 811 
işyeri ve 4a kapsamında 
897 bin çalışan var. Prim 
tahsilatı yüzde 87 oranında. 
İşverene sağlanan 5 puanlık 
indirim, SGK prim yükün-
de yüzde 14.5’lik azalma 
sağlar” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Endüstri İlişkileri 
Çalışma Grubu Başkanı 
Ateş İlyas Demirkalkan da, 
Oda olarak sanayiciyi bil-
gilendirmeye yönelik etkin-
liklere devam edeceklerini 

söyledi. Demirkalkan, 2016 
yılında teftişler kapsamında 
iş sağlığı ve güvenliği, son 
uygulamalarla iş güvencesi 
ve işe iade davaları, iş gü-
venliği ile iş hukuku açısın-

dan asıl işveren-alt işveren 
ilişkileri, iş hukukundan 
kaynaklanan tazminatlar ve 
çalışma hayatı konularında 
bilgilendirme seminerleri 
düzenleneceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Süleyman 
Soylu,  kayıt dışı istih-
damla ilgili çalışmalarının 
sürdüğünü belirterek “5 
ve üzerinde işçi çalıştıran 
işletmeler bundan sonra 
ücretleri bankalardan 
ödeyecek” dedi.

“Türkiye bir taraftan 
kayıt dışıyla mücadele 
ediyor, bir taraftan da 
istihdamın artmasını sağ-
lıyor” diyen Bakan Soylu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir işyerinde 10 
kişiden fazla çalışan varsa 

bunların ücretleri bankalar 
marifetiyle ödeniyordu. 
Şimdi kayıt dışıyla ilgili 
bir adım atabilmek ve 
bu konuda bir adım daha 
öteye geçebilmek için bu 
sayıyı 5’e düşürüyoruz. 5 
ve üzerinde işçi çalıştıran 
işletmeler bundan sonra 
ücretleri bankalardan öde-
yecek. Bu da kayıt dışını 
kayıt altına alabilmek ve 
herkesin kayıt içerisinde 
olabilmesini sağlamak için 
önemli adımlardan biridir. 
İnşallah önümüzdeki 
birkaç gün içerisine yasa 

yayımlanacak ve yürürlü-
ğe girecek.”

ÇALIŞMA HAYATI 
DÜZENLEMELERI
Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanı Soylu, re-
form ve eylem planlarında 

yer alan kıdem tazminatı 
çalışmaları hakkında da 
bilgi verdi. Çalışma haya-
tı, istihdam politikaları ve 
sosyal güvenlik sisteminde 
çok önemli adımlar ger-
çekleştirdiklerini belirten 
Süleyman Soylu, bugüne 
kadar 3 aylık reform ve 
eylem planı içerisinde yer 
alan 17 ayrı eylemden 
16’sını Bakanlık olarak 
tamamladıklarını bildirdi. 
Süleyman Soylu, “Kıdem 
tazminatı konusunda ça-
lışmayı tamamlayamadık. 
Aslında o da tamamlan-
mak için değil hem hazır-
lık yapmak, hem de isti-
şarelerinin oluşması için 3 
aylık dilime konulmuştu. 
O konuda da ciddi hazır-
lıklar yapıyoruz. Sosyal 
taraflarla da görüşeceğiz. 
Toplumun çeşitli kesim-
leriyle bir arada olacağız 
ve bu konuyu milletimizle 
paylaşacağız” dedi.

5 işçi çalıştıran ücreti bankadan ödeyecek
Çalışma Bakanı 
Soylu, 5 ve üzerin-
de işçi çalıştıran iş-
letmelerin ücretleri 
bankalardan öde-
yeceğini bildirdi.

Kadri Kabak Ekrem Gülcemal
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Taşeron firmalar eliyle kamuda çalıştırılan 
işçilerin tamamının kadroya alınmasına 
yönelik karar, çalışanlarda olumlu beklenti 
yarattı ancak bu hizmetleri veren şirketler 
endişeli. 

TAŞERON NEDIR?
Taşeron veya tali işveren, alt ısmarlanan, 

alt işveren, alt işletici gibi isimler ile de 
anılan, birçok durumda bir işin veya işin 
bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin 
sözleşmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine 
getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak 
üstlenen diğer yüklenicidir.

HANGI TAŞERON KADROYA 
NASIL GEÇECEK?
21 Mart 2016 tarihi taşeron işçilerin kaderinin 

belirleneceği tarih olarak belirlenmişti. Tarihler 22 Mart 
2016’yı gösterdiğinde 740 bin taşeron işçiyi yakından 
ilgilendiren Kadro yasası Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
“Yardımcı işlerde çalışanları da kamuya almayı 
kararlaştırdık. Böylece dışarıda kalan tek bir taşeron 
işçisi kalmayacak. Bu kişiler aynı yerde çalışmaya devam 
edecekler” beyanında bulundu.

Bu gelişme üzerine taşeronların kadroya alınmasına 
ilişkin yasa tasarısı TBMM gündeminde görüşülmektedir. 
Düzenleme kamu işyerlerindeki alt işveren işçilerini 
ilgilendirmektedir. Özel sektör şirketlerine ait işyerlerinde 
çalışan taşeron işçileri bu kapsamda değildir. 

Hükümet, alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde 
çalışanların kamuda istihdamına yönelik olmak üzere 

geçiş koşulları, süre ve uygulamaya 
ilişkin usul ve esasları belirleyecek. Hangi 
taşeron işçilerin kadroya alınacağı ile ilgili 
bir liste hazırlandı. Temizlik, güvenlik 
ve yemek gibi yan işlerin dışındaki asli 
işleri yapan işçilerin kadroya alınması 
hedefleniyor. Bu noktada her kurum için 
ayrı uygulama da yapılması mümkün 
olacak. Çünkü bazı kurumlarda yardımcı 
iş olan bir görev diğer bir kurum için asıl 
iş olabiliyor. Örneğin karayollarında asıl 
iş olan asfaltlama işi, bahçesindeki yolu 
düzenleyen bir üniversite için dışarıdan 
hizmet alımı ile yaptırılabiliyor.

Bunun yanı sıra üzerinde en çok 
tartışılan konu kanun tasarısında kadroya 
geçecek işçilerin kıdem tazminatından 

ve geçmişe yönelik her türlü alacağına ilişkin dava 
hakkından vazgeçmesi şartının aranmasıdır. Kanun 
tasarısının kabul edilerek yasalaşması durumunda yasal 
düzenlemeden itibaren 30 gün içinde çalışılan idareye 
yazılı başvurulacak. Başvuru bitiminden itibaren 3 
ay içinde idare başvuruyu inceleyerek şartları taşıyıp 
taşımadığını belirleyecek. Tespiti izleyen üç ay içinde 
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 
atanacaklar için Maliye Bakanlığı’nca pozisyon ve 
isim vizesi, mahalli idarelerin şirketlerinde istihdam 
edilecekler için ise İçişleri Bakanlığınca isim vizesi 
yapılacak. Vize işlemi yapılanların bu süreyi izleyen iki 
ay içinde idarelerince yazılı ve/veya sözlü sınava tabi 
tutulacaklar. Yapılan sınavlarda başarılı olanların bir ay 
içinde vize edilen pozisyonlara atanacaklar.

İş Kanunu’nda asıl iş, mal ve hizmet üretiminin esasını 
oluşturan iş olarak tanımlanmıştır. Yardımcı iş, işyerinde 
yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla 
beraber doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer 
almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl 
iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan iştir. 
Doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan 
yükleme, boşaltma, temizlik, yemek hizmetleri, odacılık 
ve çay hizmetleri, personel taşıma, güvenlik, teknik bakım 
gibi işyerlerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin 
yardımcı iş olarak sayılmaktadır. 

Soruna İş Kanunu tarafından bakıldığında, manzara 
çokta iç açıcı görünmemektedir. Taşeron işçi çalıştıran 
kamu kurum ve kuruluşlarının asıl işleri, yürütecekleri 
kamu görevleri teşkilat kanunlarında belirtilmektedir. 
Çoğu kamu kurumları da bu kapsamda iş süreçlerini, 
meslek analizlerini yapmış durumda. Bu zaviyeden, asıl 

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci 
özel sektörü nasıl etkileyecek?

TAŞERON İŞÇİLERİN KAMUDA İSTİHDAMI

720
bin kişi

Kamu idareleri, belediyeler ve il özel idarelerindeki yaklaşık 720 bin asıl ve
yardımcı iş yapan taşeron personel düzenleme kapsamında bulunuyor.

Taşeronlar kamuda “özel sözleşöeli personel” pozisyonunda istihdam edilecek,

3’er yıllık sözleşme yapılacak

Kamuya geçişte sınav yapılacak

Devlet memurluğuna atanmak için aranan şartları taşıyacak

Emekli aylığı almaya hak kazanmış taşeron işçi düzenmemeden yararlanamayacak

Personelin 1 Kasım 2015’ten önce işe girmiş ve halen çalışıyor olması gerekecek

Mevcut ücreti üzerinden maaş alacak

Aynı işi yapmaya devam edecek

Kamuda tam zamanlı çalışanlar düzenlemeden yararlanacak

Mali haklar toplu sözleşmeyle belirlenecek

Kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamında değerlendirilecek
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iş kapsamında kamuda sınırlı sayıda taşeron işçisi kadro 
imkanına kavuşacağı anlamına gelmekte. Zaten taşeron 
işçi ağırlıklı temizlik, yemek ve güvenlik hizmetlerinde 
istihdam edilmektedir.

Güvenlik, temizlik ve ulaştırmada yoğun olmak 
üzere, kamunun hemen her alanında, çok çeşitli alanlarda 
eleman çalıştırılıyor. Müşteri portföyünün tamamı kamu 
kuruluşları olan şirketler var. Ulaştırma ve güvenlik 
şirketlerinde büyük yatırım yapmış ve buna bağlı 
taahhütlere girmiş şirketlerin sorununun nasıl çözüleceği 
ise belirsiz.  Sektör yetkilileri, Maliye Bakanlığı’nın 
bu aşamaya kadar sadece, “2016 yılı sonuna kadar 
sözleşmeler devam edecek. Takip eden yıllara ilişkin 
devam eden sözleşme varsa, onlarla fesih için görüşmeler 
yapacağız” bilgisini verdiğini aktardı. Sektörde, ulaştırma 
hizmeti üstlenmiş binin üzerinde taşıt aracı yatırımı 
yapmış şirketler bulunuyor. Talep edilen çözümler 
arasında, bu şirketlerin araçlarının kullanılmaya devam 
etmesi var.

Ulaştırma ve güvenlik alanında taşeron hizmet veren 
şirketlerin ciddi yatırımları bulunuyor. Kamuya hizmet 
veren şirketlerin arasında 1000 adetten fazla taşıt alımı 
yapan firmaların bulunduğu belirtiliyor. Yine güvenlik 
şirketlerinin pahalı x-ray ve diğer cihazlar satın aldığı, 
donanım hatta yazılım yatırımlarının sözkonusu olduğu 
belirtiliyor. Bu şirketlerin kamu kurumlarıyla temasa 
geçmeye çalıştığı ve öncelikli taleplerinin uygun biçimde 
bir karşılama yapılması ya da araçlarla cihazların, yeni 
sözleşmelerle kamu tarafından kullanılmaya devam etmesi 
öncelikli talepleri. Bu aşamada dahi sözleşmelerin damga 
vergisi ve harçlar başta olmak üzere şirketlerin kaybı 
oluşacak.

Taşeron şirketlerin endişe ettiği bir diğer konu ise 
özellikle belediyelerden olan alacaklar. Birçok şirketin, 
geçmiş dönemlere ait alacakları bulunduğu, yeni ortamda 
bu borçların ödenmesinin iyice ötelenmesinden endişe 
edildiği kaydediliyor.

Taşeron firmaların, 
hizmetlerini yerine 
getirmek için malzeme 
alımı, donanım alımı 
vb. çok sayıda taahhüt 
altında bulunduğu 
da belirtiliyor. 
Sözleşmelerin bir, 
iki ve üç yıllık 
yapılması nedeniyle bu 
şirketlerin taahhütlerini 
yerine getirememesi 
nedeniyle, bu 
şirketlerle de hukuki 
ihtilafların doğabileceği 
vurgulanıyor. Kamunun 
sözleşme feshinin 
mücbir sebep sayılarak, 

taşeron şirketlerin diğer şirketlerle olan sözleşme 
fesihlerini haklı kılması da talepler arasında.

Özel sektör Taşeron firmaların yaşacağı zincirleme 
zorluklar birçok mağduriyete neden olacaktır. Bu 
mağduriyetlerin önlenmesi için sadece taşeron işçi 
merkezli değil aynı zamanda taşeron firmaları kapsayacak 
şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.
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Ege Bölgesi Sa-
nayi Odası’nın 
ekonomi gaze-
teciliğini teşvik 

etmek amacıyla bu yıl 
17’ncisini düzenlediği 
EBSO Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik Yarışması’nda 
ödüller sahiplerini buldu. 
Haber, Araştırma-İnceleme 
ve Röportaj dallarında de-
receye giren 12 gazeteciye 
ödülleri, EBSO Sanayiciler 
Kulübü’de İzmir Milletve-
killeri Atilla Sertel ve Prof. 
Dr. Kamil Okyay Sındır, 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Sırrı Aydo-
ğan, Dışişleri Bakanlığı 
İzmir Temsilcisi Büyü-
kelçi Ahmet Berki Dibek, 
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar 
Birliği Başkanı Zekeriya 
Mutlu, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Misket 
Dikmen ile sanayiciler 
ve gazetecilerin katıldığı 
törenle verildi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
“Kurumun basın müşavir-
liği görevindeyken vefat 
eden Aytaç Sefiloğlu’nun 
adının yaşatıldığı töre-
ni ailesi, sevenleri ve 
meslektaşlarıyla gerçek-
leştiriyoruz” dedi. Basının 
gücünün ve bağımsızlığı-

nın önemine dikkat çeken 
Yorgancılar, “EBSO olarak 
ekonomi basınına destek 
olmayı, katkı sağlama-
yı hedefliyoruz” diye 
konuştu. EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen, Aytaç 
Sefiloğlu’nun hem gazeteci 
hem de kurumda hizmet 
verdiği dönemdeki başarı-
larıyla kalplerde yer buldu-
ğunu anlatırken, “Bizler de 

onun anısına teşvik edici 
çalışmalar yapıyoruz. Ya-
rınlara çok daha iyi isimler 
ve gazeteciler kazandırmak 
adına tüm arkadaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum, 
ödül alanların başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.

İzmir Milletvekili 
Atilla Sertel de, gazetecilik 
mesleğinin zorluklarına 
dikkat çekerken, EBSO’yu 

hem Aytaç Sefiloğlu’nun 
adını yaşattığı hem de eko-
nomi basınını desteklediği 
için kutladı.

İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili 
Sırrı Aydoğan ise, “Hiz-
met verenleri unutmamak 
ve yeni nesillere bir yol 
göstermesi bakımından bu 
tören çok önem taşıyor” 
diye konuştu.

EBSO 17. Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması’nda ödül alan gazeteciler ve eserleri şöyle:

HABER 
1. Tolga Albay – Anadolu Ajansı - Mikserden Tanka Uzanan Başarı
2. Onur Deniz- Egedesonsöz- Vergilere Bağ Dayanmadı
3. Melis Apaydın İde- Habertürk- Tarla AVM
Mansiyon
Kadir Kemaloğlu- Yeni Asır- Japonlara İzmirli Suşi

ARAŞTIRMA- INCELEME
1. Deniz Çaba- İzmir Life- Ege’nin Hazinesi Zeytinyağı
2. Esra Seyirden- Ticaret- Biyogaz Üretimi ile Doğalgaz Tüketimi yüzde 37 Azaltılabilir
3. Onur Deniz- Egedesonsöz- EPDK’dan Vatandaşa Şok Cevap
Mansiyon
Elif Demirci- DHA- Pamuk Bitti Makineler Hurdaya Gitti

RÖPORTAJ
1. Aykut Polatlı- Haber Ekspres- Kendini Şımart Herşeyi Tüket Kültürü
2. Murat Ervin- Habertürk- Yasal Bombacı
3. Tuğçe Doğaneli Kamacı- Ege Telgraf- Taşköprü Kurtuldu Sıra Şevketibostanda 
Mansiyon
Mete Tamer Omur- Hürriyet- Alevlere Adanmış Bir Ömür

Ödül alan gazeteciler ve eserleri

EBSO Gazetecilik Ödülleri 
sahiplerini buldu
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Sergi 
Salonu, şimdiki 

adı Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi olan 
İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’nin 
1980’li yıllar mezunlarının 
bir araya gelerek kurduğu 
İDGSA 80 Grubu’nun 
‘Zeytin Daima’ konulu 
sergisine ev sahipliği 
yaptı. 76 sanatçının 74 
eserle yer aldığı ve 10 
Nisan’a dek süren serginin 
açılışına EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölgesi 
Başkanı Kamil Porsuk, 
KOSBİ Başkanvekili 
Ferit Kora, EBSO Meclis 
üyeleri ile sanatçılar katıldı. 
Zeytinin Ege Bölgesi’nin 
en önemli değerlerinden 
birisi olduğunu belirten 
Yorgancılar, “Gıdamızı, 
sağlığımızı, yağımızı ve 
sabunumuzu ona borçluyuz. 
Böylesine güzel ve anlamlı 
bir sergiye ev sahipliği 
yapmaktan dolayı çok 
mutlu olduk. Sergide 

emeği geçen tüm sanatçı 
dostlarımızı kutluyorum” 
dedi.

39’UNCU SERGI
Grup olarak bugüne 

kadar değişik konularda 
38 sergiyi sanatseverlerle 
buluşturduklarını ve 
EBSO’daki Zeytin 
Daima sergisinin 39’uncu 
olduğunu ifade eden 
İDGSA 80 Grubu sözcüsü 
Kutay Uzer ise zeytinin 
milattan önce 600’lere 
kadar uzanan hikayesini 
konu aldıklarını söyledi. 
Resim, heykel, grafik, 
tekstil, geleneksel sanatlar, 
fotoğraf gibi çeşitli 
dallardan sanatçıların 
katılımı ile düzenlenen 
serginin ilk defa geçtiğimiz 
2015’in Kasım ayında 
İstanbul’da ziyarete 
açıldığını belirten Uzer, 
eserlerin İzmir’in ardından 
Mayıs ayında Bursa’da 
sergileneceğini söyledi. 
Uzer, sergiye katkılarından 
ötürü EBSO Başkanı Ender 
Yorgancılar’a bir teşekkür 
plaketi takdim etti.

Zeytin resme geldi
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başkanı 
Salih Esen, Açılış 

ve Başkanlık Sunuşlarında, 
maalesef gündemi yine terör 
konusuyla açmak zorunda 
kaldıklarını, Ankara ve 
İstanbul’da gerçekleştirilen 
terör saldırılarının 
ardından, son olarak 
Brüksel ve Pakistan’da 
yaşanan saldırıların 
yeniden dünyaya terörün 
kanlı yüzünü hatırlattığını 
söyledi. Terörün dili, dini, 
ırkı, toprağı olmadığını, 
masum vatandaşlara 
yapılan her türlü eylemin 
kesinlikle katliam, canilik 
olduğunu ama maalesef 
yapılanları lanetlemenin 
ötesine gidemediklerini dile 
getirerek, hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, ailelerine başsağlığı 
diledi. 

TERÖRE KARŞI 
SESSIZ KALAMAYIZ
Geçen ayki Meclis 

Toplantısında Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın; “İnşallah 
önümüzdeki meclislerde 
çok daha güzel haberleri, 
ekonomimizi geliştiren 
yeni alternatifleri 
konuşabildiğimiz, terörün 
dışındaki konuları 
paylaşabildiğimiz günlerin 
gelmesini diliyorum” 
dediğini, fakat ne yazık 
ki, 2 Mart’tan 28 Mart’a 
kadar geçen sürede; 
güvenlik güçlerimizin şehit 
düştüğü, masum sivillerin 
katledildiği toplam 26 eylem 
gerçekleştirildiğini ifadeyle, 
meydana gelen olayları 
ve verilen şehitleri tek tek 
okuyarak, şehitlerimiz için 
Meclisi 1 dakikalık saygı 
duruşuna davet etti. 

Esen, tüm bu 
acılarımızdan daha acısı olan 
konunun terörle yaşamaya 
alışmamız gerektiğinin 
dile getirilmesi olduğunu, 
bu anlayışın, terörün asıl 
amacı olan korku toplumu 
yaratmanın gerçekleşmeye 
başladığını göstermesi 
bağlamında oldukça kaygı 
verdiğini, hele ki; bu 
söylemlere kolektif bir karşıt 
duruş sergilemek gerekirken, 
sessiz kalınmasının 
kesinlikle kabul edilebilir bir 
durum olmadığını belirtti. 
Bu söylemlerin ülkemizin, 
savaşın ve terörün günlük 
hayatın bir parçası olan 
kanlı bir Ortadoğu ülkesi 
olduğuna yönelik algıyı 
daha da içselleştirmemizden, 
yurtdışındaki imajımızın 
olumsuz yönde 
güçlenmesinden başka hiçbir 
işe yaramadığını vurgulayan 

Esen, terörle yaşamaya 
alışmanın, güvensiz bir ülke 
olduğumuza yönelik algıyı 
güçlendirmekten başka hiç 
bir işe yaramayacağını, 
terörün olduğu bir ortamda 
ne ekonomik, ne de 
toplumsal gücün varlığının 
olamayacağını söyledi. 

“Teröre alışmak” 
demenin her şeyden de öte, 
Çanakkale gibi destansı 
bir zaferle bizlere, “tüm 
zorlu şartlara rağmen 
mücadeleden vazgeçmeme” 
gibi eşsiz bir vatan sevgisi, 
mirası bırakan atalarımıza 
ihanet olduğunu, dolayısıyla 
101. yılını kutladığımız 
Çanakkale Zaferi’nin, 
tarihimize gururla 
işlenmesini sağlayan tüm 
şehitlerimizi ve Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 
minnetle ve şükranla 
andığını söyledi. 

Esen’den 
meclis 

temennileri
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MÜLTECILERIN IADESI
Bu karışık güvenlik 

meseleleriyle birlikte, 
aylardır AB ile tarihimizin 
en önemli diplomatik 
görüşmelerinden birinin 
sürdürüldüğünü, mülteci 
krizinin aşılmasına yönelik 
AB ile müzakerelerde 
anlaşmaya varıldığını, 
plana göre, Türkiye’den 
AB’ye yasa dışı yollarla 
geçen Suriyelilerin geri 
alınacağını, karşılığında 
AB’nin Türkiye’dekilerden 
eşit sayıda sığınmacıyı 
topraklarına kabul edeceğini, 
böylece, Türkiye’deki 
sığınmacı sayısında bir 
değişim olmayacağını, 
bu noktada, Anlaşma’nın 
içeriğini çok iyi analiz 
etmemiz gerektiğini, 
ülkemizden AB’ye gidecek 
ve ülkemize geri iade 
edilecek mültecilerin hangi 
kriterlere göre seçileceğini 
bilmediğimizi, niteliklisi 
bana, kalanı sana şeklinde 
bir anlayışın, AB’nin 
övündüğü ve en önemli 
önceliği olan insan hakları 
ile tezatlık teşkil ettiğini 
vurguladı. 

VIZESIZ AVRUPA
Esen, vizesiz Avrupa 

seyahati konusunun iyi 
irdelenmesi gerektiğini, her 
ne kadar iş dünyası olarak 
vize sıkıntısı yaşasalar 
da ülkemiz tarafından 72 
kriterin tamamlanmasının 
istendiğini, vize 
muafiyetinin kapsayıcı alanı 
ne olacağının ve muafiyetten 
ne ölçüde yararlanılacağının 
net olmadığını söyledi. 
Mevcut veriler ışığında 
Türkiye’deki aktif pasaport 
sayısının 5 milyon civarında 
olduğunu, AB Schengen 
vizesi için ise her yıl 
1 milyon yeni başvuru 
gerçekleştiğini, bu vizelerin 
toplam maliyetinin 300 
milyon euroyu bulduğunu, 

bunun vatandaşımızın 
cebinde kalacak olması 
büyük bir avantaj olsa da 78 
milyon nüfuslu ülkemizde 
hali hazırda aktif pasaport 
sayısının yüzde 6 civarında 
olmasının, zaten muafiyet 
konusundan sınırlı bir 
şekilde yararlanım olacağını 
ortaya koyduğunu söyledi. 
O nedenle, vize ve maddi 
destek karşılığında gelen 
Suriyelilerin bugünden 
ziyade yarın yaratacağı 
olası sorunlar yumağının 
da göz ardı edilmemesi 
gerektiğini, bugün dahi 
güvenlik sorunlarımız had 
safhaya ulaşmışken, yarın 
işsizlik baş gösterdiğinde 
hırsızlıktan, tecavüze 
kadar birçok adli vakalar 
ile toplumsal huzurdan 
söz etmenin mümkün 
olamayacağından, yine 
halkımızın mağdur, 
ülkemizin kaybeden 
olacağını dile getirdi. 

Salih Esen, bu 
bağlamda; AB ile anlaşma 
gereği elde edilen “vize 
muafiyeti” tavizi yerine 
geçmişte imzalanan Gümrük 
Birliği Anlaşması’nın 
Türkiye Ekonomisine 
verdiği zararları 
giderecek düzenlemelerin 
yapılmasının özellikle 
AB’nin yaptığı ikili ticaret 
anlaşmalarına Türkiye’nin 
de dahil edilmesinin 
sağlanmasının daha doğru 
olacağını belirtti. 

EBSO AILESI
Meclis Üyesi Cem 

Soytürk’ün fıtık ameliyatı 
geçirdiğini, kendisinin şu an 
aralarında olduğunu ifadeyle 
geçmiş olsun dedi. 

Yönetim Kurulu 
Üyesi Eyüp Sevimli’nin 
İZBAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanlığına yeniden 
seçildiğini dile getiren Esen, 
başarılarının devamını 
diledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası eski Meclis ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden Melih Gürsoy ile Mustafa Özman 
vefat etti.

EBSO’da 1975-1978 yılları arasında Meclis Üyeliği, 
1975-1976 yılları arasında 
Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapmış olan Melih Gürsoy, 
5 Mart günü 93 yaşında 
aramızdan ayrıldı.

1923 yılında İzmir ’de 
doğan Robert Koleji’ni 
bitirdikten sonra ABD 
Teksas Üniversitesi’nde 
‘Soğutma Tekniği’ dalında 
yüksek lisans eğitimi alan 
Gürsoy, Türkiye’de Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nde iş 
hayatına başladı, Et ve Balık Kurumu’nun ilk soğuk 
hava depolarının kurulumunda mühendis olarak 
görev aldı. Soğutma ve makine alanında faaliyet 
gösteren şirketler kuran Gürsoy, EBSO adına 
hazırladığı bir rapor ile BMC’nin İzmir ’de yatırım 
yapmasını sağladı.

Yazar yönüyle de tanınan Melih Gürsoy, 1989 
yılında Dünyadaki Büyük Ekonomik Krizler ve Türkiye 
Ekonomisine Etkileri kitabını çıkardı. 1993 yılında 
Tarihi, Ekonomisi ve İnsanları ile Bizim İzmirimiz 
kitabı ile İzmir ’i başarılı bir şekilde anlattı. İzmir 
Mozaiğinde Belirgin Taşlar kitabı ile de İzmir ’e yön 
veren kişilere yer verdi.

Sanayi ve ihracat 
camiasının önemli bir kaybı 
da Mustafa Özman oldu. 
EBSO’da 1984-1999 yılları 
arasında Meclis Üyeliği, 
1987-1993 yılları arasında 
Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapmış olan Mustafa 
Özman (76) geçirdiği kalp 
krizi sonucu 7 Nisan akşamı 
vefat etti. 27 Temmuz 
1940 tarihinde Ayvalık’ta 
dünyaya gelen Mustafa Özman, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden 
mezun oldu. Tekstil sektörünün en güçlü olduğu 
yıllarda İzmir ’in en büyük tekstil fabrikalarından 
İzmir Pamuk Mensucat A.Ş.’de 35 yıl üst düzey 
yöneticilik yapan Mustafa Özman, Ege İhracatçı 
Birlikleri’nde 1989-1995 yılları arasında Başkanlar 
Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

Gürsoy ile Özman 
sonsuzluğa uğurlandı

Melih
Gürsoy

Mustafa
Özman
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, her 
mecliste yapmış olduğu 
ekonomik sunumların 
bir benzerini Ekonomist 
Mustafa Sönmez’in 
kendileri ile paylaştığını 
ve sunumlarındaki 
rakamlarda Türkiye’nin 
üretmediği müddetçe bir 
yere gelebilme imkânı 
bulunmadığını bir kere 
daha gördüklerini söyledi. 
Sıcak para gelirken 
büyüyen bir Türkiye 
gerçeğinin tablolardaki 
en enteresan konu 
olduğunu, daha önceki 
meclis toplantılarında; 
dışarıdan para geldiği 

müddetçe döviz kurlarının 
baskı altında olduğunu, iç 
piyasanın hareketlenerek, 
faizlerin düşmesiyle 
yatırımların ve tüketimlerin 
arttığını, ancak para 
kesildiğinde olayın tam 
tersine işlediğini dile 
getirdiğini söyledi. 

Yorgancılar, Ulu 
Önder, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını Çanakkale 
Zaferi’nin 101’nci yıl 
dönümünde, rahmetle, 
şükranla, minnetle bir kez 
daha andıklarını belirtti.

TERÖR KÜRESEL OLDU 
ÇÖZÜM DE 
KÜRESEL OLMALI
Siyasi, ekonomik, 

toplumsal açıdan 
bakıldığında, gerek 
ülkemizin, gerekse 
dünyanın, her geçen gün 
daha zor bir evreden 
geçtiğini gördüklerini, 
özellikle dünya ülkelerinde 
olduğu gibi ülkemizin 
de önemli bir sınav 
verdiğini dile getiren 
Yorgancılar,  ekonomik 
açıdan ciddi yol almamız 
gerekirken terör konusunda 
sınav verdiğimizi, 
son 6 ayda birçok 
masum vatandaşımızı, 
polisimizi, askerimizi, 
haince saldırılarda 
kaybettiğimizi, bu duruma 
alışmayacağımızı ve 
bunu her ortamda dile 
getirdiklerini söyledi. 

Yorgancılar: Ekonomiye 
odaklanmak zorundayız

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 
bugün terör 
konusunda sınav 
veren Türkiye’nin 
Sanayi 4.0’da yol 
alması, mesleki ve 
teknik eğitimdeki 
konularla istihdam 
sorununa çözüm 
bulması gerektiğini 
söyledi.
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Ankara Kızılay’daki 
katliamın hemen ertesinde, 
üç siyasi partimizin olayı 
protesto etmek için ortak 
bir bildiri yayınladıklarını, 
ancak TBMM’de yer alan 
diğer dördüncü partinin 
bildiriye imza atmadığını 
dile getiren Yorgancılar, 
bildiriye imza atanların 
ve hükümetin yanında 
olduklarını, çünkü aynı 
şeyleri hissettiklerini, 
bu işin çözüm yerinin 
meclis olduğunu ve 
herkesin düşüncesini 
Meclis’te dile getirmesi 
gerektiğini söyledi. Bugün 
en önemli teröre karşı 
çözüm yollarından bir 
tanesinin dayanışmayı 
gerçekleştirebilmek 
olduğunu, birbirimize 
sırtımızı dönerek değil, 
el ele vererek, birbirimizi 
ötekileştirerek değil, 
birlik olarak, dik durarak 
gerekli cevabı vermemiz 
gerektiğini, hangi fikre 
sahip olunursa olunsun 
tek doğrunun Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin 
bölünmez bütünlüğü 
olduğunu dile getirdi. 

Yorgancılar, terörün 
maalesef küreselleştiğini, 
dolayısıyla çözümünün de 
küreselleşmesi gerektiğini 

ifadeyle, 2001 yılından 
günümüze kadar dünya 
ülkelerinde yaşanan terör 
olaylarını Meclis Üyeleri 
ile paylaştı. En son 
Belçika’da yaşanan olay 
sonrasında Eyfel Kulesi’nin 
Belçika Bayrağı renkleri 
ile renklendirildiğini, 
aynı şekilde Dubai’deki 
Burj Al Arab Kulesi’nin, 
Roma’nın Aşk Çeşmesi’nin 
renklendirdiğini, çözümün 
küresel olması gerektiğini, 
çünkü dili, dini, ırkı, 
milliyeti ne olursa olsun 
yitirilen can olduğu için 
yaşanan acının da aynı 
olduğunu söyledi. 

SANAYI 4.0’A 
GEÇMELIYIZ
TOBB’un 

organizasyonu ile Sanayi 
4.0 deneyimlerini yerinde 
görmek için Sanayi Bakanı 
ile birlikte Almanya 
seyahatine katılan heyette 
yer aldığını hatırlatan 
Yorgancılar, Almanya 
bu işin en önemli 
merkezlerinden biri olduğu 
için Bosch, Mercedes 
ve Siemens fabrikalarını 
ziyaret ederek, Sanayi 4.0 
uygulamalarını yerinde 
gördüklerini, 4 firmayı 1.5 
günde ziyaret ettikten sonra 

Berlin’de Alman Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
ve Şansölye Merkel’in 
başbakanı yani ona bağlı 
olarak çalışan ilk bakan 
ile bir toplantı yaptıktan 
sonra Büyükelçiliğimizde 
bir akşam yemeği 
yiyerek Almanya’daki 
Türk iş adamlarının 
sorunlarını dinleme imkânı 
bulduklarını söyledi. 

Yorgancılar, Sanayi 
4.0’ı; akıllı bakım, 
makinalar arası sürelerinin 
kısaltılması, makinaların 
arıza sürelerinin 
kısaltılması, makine 
hatlarındaki sensör 
verimliliği, makinaların 
barkod sistemi ile iş ve 
bakımlarının takibi, aktif 
kokpit sistemi ile kağıt 
yerine bütün her şeyin 
dijital ortama geçirilmesi, 
yapısal dönüşüm ihtiyacı 
içindeki makineler arası 
iletişim, otomasyon, az 
stok tutma, verimli, hızlı 
üretim ve buna paralel artan 
üretimi satacak pazarlama 
faaliyetleri olarak 
özetleyebileceğini söyledi. 
Her ne kadar söyledikleri 
sanayicinin zaten çözüm 
aradığı konular olsa da 
Almanya’daki fabrika 
ziyaretlerinde yapılan 

çalışmaların ne kadar ileri 
boyutta olduğunu gördüğü 
belirtti. 

MESLEK EĞITIMINDE 
ANA AKTÖR 
SANAYICI OLMALI
Sanayi 4.0 dendiğinde 

insanlar değil, makinalar 
çalışacak gibi düşünülse 
de hedefin bu olmadığını, 
işe alınan çalışanın 
sistem içindeki üretim 
ile ilgili iyileştirmeyi 
gerçekleştirmesinin, 
makinenin gerçekleştirdiği 
üretimin verimlilik 
artışına katkı koymasının 
hedeflendiğini söyledi. 
Yorgancılar, ziyaret ettikleri 
4 firmanın da akademisi 
bulunduğunu, öğrencinin 
işbaşı eğitimi ile eğitildiğini 
ki TOBB Üniversitesi’nde 
de 4 dönemlik eğitimlerde 
öğrencilerin bir dönemde 
işyerinde çalışmak 
durumunda olduğunu, 
ancak bu uygulamanın tüm 
üniversitelerde yapılması 
gerektiğini söyledi. 
İşyerinde kurulacak 
akademilerde emekli olmuş 
ustabaşılarının eğitim 
verebileceğini, meslek 
lisesi öğretmenlerinden 
destek alınabileceğini, 
akademilerde verilen 
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eğitimi denetleyen 
bağımsız denetim 
kurumları olduğunu, 
mezun olan öğrencilerin 
devlet tarafından 
sertifikalandırıldığını ve 
işbaşında eğitim gören 
öğrencilerin daha verimli 
çalışanlar olarak işe 
alındığını söyledi. 

Ender Yorgancılar, 
bugüne kadar dünyada 
4 tane sanayi devrimi 
olduğunu, Türkiye’nin       
1. ve 2. Sanayi devriminde 
bir şeyler başardığını ama 
3’cüyü teğet geçtiğini, 
4. devrimin ise tamamen 
dijital, yazılım sektörünü 
ön plana çıkaran bir sanayi 
düzeni gerektirdiğini 
söyledi. Bugünün gerçek 
ihtiyaç konularının 
mekanik, mekatronik, 
elektronik ve yazılım 
mühendisliği olduğunu, 
firmalarda mutlaka ve 
mutlaka yazılım mühendisi 
bulundurulması gerektiğini 
zira dijital ortamın daha 
verimli kullanılmasının bu 
şekilde sağlanabileceğini,  
akabinde oluşan verilerin 
analizini yapıp, doğru 
şekilde yönlendirme 
yapılması gerektiğini dile 
getirdi. 

IŞSIZLIĞI YÜKSEK 
KENTE YENI ISTIHDAM 
STRATEJISI
Mustafa Sönmez’in 

dile getirdiklerinden 
sonra ekonomiyle ilgili 
söyleyecek pek fazla bir 
şey kalmadığını ifade eden 
Yorgancılar, Türkiye’nin 
bu yıl ki büyüme hedefinin 
4 civarında açıklandığını, 
hedefi gerçekleştirip, daha 
üst seviyelere çıkmak 
için global baz da bir 
değişiklik olmamasını ümit 
ettiklerini söyledi. İşsizlik 
oranlarında yine çift haneye 

geldiğimizi, ülke genelinde 
10,3 olan rakamın İzmir’de 
14 olarak ifade edildiğini, 
Türkiye ortalamasının 
üzerinde işsizlik yaşanan 
illerde yeni bir istihdam 
stratejisi oluşturulması 
gerektiğini söyledi. 

Mermer fuarına 
Almanya’da olduğu için 
katılamadığını ama son 
derece başarılı geçtiğini 
öğrendiğini, Marble’nin 
İzmir ekonomisine önemli 
katkı sağladığını, bu ve 
buna benzer fuarların 
devamını beklediklerini, 
İzmir’i fuarda marka 
yapmak istediklerini çünkü 
fuarların ekonomiye ciddi 
katkı sağladığını dile 
getirdi. 

EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, 
tüm üyelere “ihracatla 
ilgili teşvik önerilerine 
ilişkin bir talebiniz var 
mı, destek ihtiyacınız var 
mı?” şeklinde iki kere 
yazı göndermelerine 
rağmen 5 kişiden cevap 
geldiğini, buradan “bizim 
sanayicimizin ihracat 
ile ilgili sıkıntısı yok!” 
sonucunun çıktığını dile 
getirdi. 

Yorgancılar, her 
sene gerçekleştirdiğimiz 
üretimden, satışlara göre 
100 sanayi kuruluşu 
çalışmalarının üyelere 
gönderildiğini, en son 
müracaat gününün 25 
Nisan 2016 tarihi olduğunu 
hatırlattı. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nın tehlikeli ve 
çok tehlikeli mesleklerde 
çalışanlar için mesleki 
yeterlilik sınavlarının 
belgelendirilmesini Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ile 
MEYBEM ortaklığında 
gerçekleştirildiğini 
vurgulayan Yorgancılar, 
şu an 48 meslekte 
sertifikalandırma 
yapılabildiğini söyledi.

YORGANCILAR 
KONULARI 
DEĞERLENDIRDI
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, 
Meclis üyesi sanayicilerin 
gündeme getirdiği konuları 
değerlendirirken, bir 
yakınının Van’da şehit 
düştüğünü, bu acıyı 
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yaşamayanın ne olduğunu 
bilemeyeceğini ifade etti. 
Yorgancılar, her ne kadar 
yaşananları tasvip etmiyor 
olsalar da demokrasiye 
inandıkları sürece halkın 
seçmiş olduğu hükümetin 
verdiği kararlara uymak 
durumunda olduklarını, 
daha sağlıklı düşünerek, 
özveri ve dayanışma 
içerisinde ötekileştirmeden 
yaşamaya devam etmeleri 
gerektiğini, komşuyu 
komşuya, kardeşi kardeşe 
düşman ilan ettikleri 
takdirde çok büyük kayıplar 
yaşanacağını söyledi. 

Mert Aydoğdu’nun 
dikkat çektiği konuyu 
en kısa sürede Ekonomi 
Bakanlığı’na ileteceklerini 
söyleyen Yorgancılar, 
Fatih Aracı’nın 
gündeme getirdiği  
TOBB bilgilendirme 
seminerlerinin üç gün 
sürdüğünü, katılmayan 
Meclis Üyelerine mutlaka 
katılmalarını tavsiye 
ettiğini, ulaşım ve 
konaklama giderlerinin 
TOBB tarafından 
karşılandığını söyledi. 

Mustafa Sivridağ’ın 
bahsetmiş olduğu haciz 
konusunda; devletin 
e-haciz uygulaması ile 
banka hesaplarına el 
koymadan, yurtdışına çıkış 
yasağına kadar yaptırımda 
bulunma hakkı olduğunu, 
bu durumun ticari sistemi 
bozan bir takım noktaların 
bulunduğuna hak verdiğini, 
ama devlet vergiyi istiyorsa 
günü de belliyse ödemekten 
başka yol bulunmadığını 
ifadeyle, yıllardan beri 
vergisini, SGK bedelini 
gününde ödeyen ile 
ödemeyen arasında mutlaka 
bir denge sağlanması 
gerektiğini dile getirdiğini 
söyledi.

İzmir ’in ekonomik 
potansiyelini yükseltmek, 
yeni yatırımlar ve yatırımcılar 
kazandırmak için yaptığı başarılı 
çalışmalar nedeniyle bugüne 
kadar birçok ödüle layık görülen 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ’a bir ödül 
de üniversite gençliğinden 
geldi. Ege Üniversitesi İşletme 
Kulübü tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen Kristal Yaka İş 
Ödülleri’nin özel ödülü Başkan 
Yorgancılar ’a verildi.

İş dünyasını en geniş 
açıdan değerlendiren öğrenci 
organizasyonu olma özelliğini 
taşıyan ve Vatan Şaşmaz’ın 
sunduğu ödül töreni EÜ Prof. 
Dr. Yusuf Vardar - MÖTBE Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Ender 
Yorgancılar, “Ege Üniversitesi İşletme 
Kulübü öğrencilerinin verdiği bu 
anlamlı ödülü almaktan büyük onur 
duydum. Gençlerimize çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Ege Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Jülide Kesken ve EÜ İşletme 
Kulübü Başkanı Mehmet Bal da, 
hem Türkiye çapında hem de Ege 
için iş dünyasının gurur kaynağı en 
iyi örneklerini gündeme getirmek, 
gelecekte de başarılı olmak 
istediklerini ifade etti.

Yorgancılar’a bir ödül de 
üniversiteli gençlerden

Hava Eğitim Komu-
tanı Korgeneral Hasan 
Küçükakyüz, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
Sıcak bir atmosferde ger-
çekleşen ziyaret sırasında 
Korgeneral Küçükakyüz, 
sosyal faaliyetler alanında 
Kartal Vakfı’nın çalışma-
larını da anlattı. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da Odanın 

ekonomik ve sosyal 
faaliyetleri hakkında 
bilgiler verdi. Yorgancılar, 

ziyaret anısına Korgene-
ral Küçükakyüz’e plaket 
sundu.

Hava Eğitim Komutanı’ndan 
Yorgancılar’a ziyaret
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Mevlüt Kaya
İzmir’de 
fuarcılık da 
yükseliyor
EBSO Meclis Üyesi 

Mevlüt Kaya, Meclis 
Başkanı Esen’in meydana 
gelen terör olayları ve 
verilen şehitleri tek tek 
okuduğunu, dayısının da 
şehit olduğunu, bu nedenle 
yaşanan acıları çok iyi 
bildiğini, bütün şehitlere 
Allah’tan rahmet dilediğini 
söyledi.

MARBLE ile 
dünyanın 2. büyük fuarını 
gerçekleştirdiklerini, 
Verona’nın kan kaybetmesi 

ile birlikte dünyanın 
ikinci fuarı olduklarını 
ve dünyanın sayılı fuar 
şirketlerinin İzmir’de fuar 
yapma teklifleri vermeye 
başladıklarını fakat terör can 
alırken ekonomik anlamda 
da ülkeleri vurduğunu 
belirtti.

Kaya, Ege Maden 
İhracatçıları Birliği ve 
Ekonomi Bakanlığı 
ile birlikte 36 tane 
firmanın 17’sinin nokta 
referanslarla fuara iştirak 
ettiğini, fuar alanının 
her santimetre karesini 
doldurduklarını, dünyanın 
en iyi rezervlerine sahip 

ülkemizin özellikle renk 
seleksiyonunun getirdiği 
avantajları sunduklarını, 

terörden korkmadan 
fuarı gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Fuar İzmir’e ve tüm 
sanayicilere teşekkür eden 
Kaya, Fuarın İzmir’e 80-90 
milyon dolar para bıraktığını, 
İzmir’in bu şekilde 5-6 
tane fuar yapabilmesi 
halinde EXPO hayalinin de 
gerçekleşebileceğini ifade 
etti.

Ülkesini sevdiğini 
söyleyen Kaya, herkesin 
ülkesini ne kadar sevdiğini 
de belli etmesi gerektiğini, 
sadece söylemle değil, 
birlikte sinerji yaratarak, 
zorluklara göğüs gerilmesi 
gerektiğini dile getirdi.

EBSO Meclisi’nde gündem
terör ve ekonomi

Mevlüt Kaya

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi 
sanayiciler, terörle mücadele ve iç politik 
gelişmelerin gündemdeki ağırlığına rağmen 

sektörel gelişmeler üzerinden dikkatleri ekonomiye 
çekti. Terörün mutlaka sona erdirilmesi gerektiğini 
vurgulayan sanayiciler, operasyonlarda şehit olan 
güvenlik görevlilerine Allah’tan rahmet, gazilere şifa 
dilerken, Türkiye’nin teröre alışmayacağını dile getirdi. 
Terörün ekonomiyi de olumsuz yönde etkilediğini, yurt 
dışı ile ticari bağlantılarda gerek terör yüzünden gerekse 
ihracat yapılan ülkelerin uygulamalarından kaynaklanan 

sorunlar yaşadıklarını anlatan EBSO Meclis Üyesi 
sanayiciler, TBMM’deki milletvekillerinin de 
birbirleriyle tartışmak yerine ekonomiyi güçlendirecek 
çözümler aramak zorunda olduklarını ifade etti. Marble 
fuarının başarısı ile övünen, TOBB’un meclis üyelerine 
yönelik seminerlerinin yararını aktaran sanayiciler, 
e-haciz işlemlerinin de firmaları zor durumda bıraktığını 
bildirdi. EBSO Meclis Üyesi Sanayiciler, terör şehitleri 
adına yapılan saygı duruşu sırasında EBSO HABER 
dergisinin kapağında “Teröre karşı tek yürek” mesajı 
işlenen Mart sayısını da ellerine aldı. 
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Nedim Anbar
Terör ekonomiyi 
olumsuz etkiliyor
EBSO Meclis Üyesi 

Nedim Anbar, en büyük 
alıcıları olan bir Japon 
firmasından aldıkları 
mesajda; Türkiye’ye 
sipariş vermek için 
gelmek istediklerini, ancak 
ülkemizde meydana gelen 
terör olayları nedeniyle 
gelmekte tereddüt ettiklerini 
ifade ettiklerini söyledi.

Anbar, yaşanan olaylar 
nedeniyle bugüne kadar 
kendi dahil hep bir suçlu 
aradıklarını ancak bugün 
kabahatli aramak yerine 
olayı çözmek durumunda 
olduklarını, yasama organı 
olan TBMM’deki bütün 
milletvekillerinin incir 
çekirdeğini doldurmayacak 
gerekçelerle birbirlerine 
bağıra çağıra hakaret 
ederek, birbirlerini 
suçladıklarını, ki içinde 
bulunduğumuz dönemin 
buna uygun bir dönem 
olmadığını, basının bu tür 
kapışmalardan getiri elde 
etmeye çalıştığını söyledi.

Millet olarak sadece 
ve sadece mevcut terörün 
bitirilmesi yönünde her 
türlü faaliyete destek 
verilmesi, terör bitirildikten 

sonra sorumluların 
aranması gerektiğine 
inandığını söyleyen Anbar, 
Türkiye’nin, 1861-65 
arasındaki 4 yıllık süreçte 
Amerikan iç savaşında 
binlerce Amerikalının 
birbirlerini hiç yere 
öldürdükleri pozisyona 
geldiğini, ülkede ölümlerin 
bitmediğini, gencecik 
insanların hayatlarını 
kaybettiğini, yaşananların 
ekonomiyi olumsuz 
etkilediğini, ekonomi 
zayıfladıkça sıkıntıların 
arttığını ve zincirin bu 
şekilde sürüp gittiğini dile 
getirdi.

Mert Aydoğdu
Irak’ta çifte 
gümrük
çifte vergi
EBSO Meclis Üyesi 

Mert Aydoğdu, şu an 13 
ülkeye ihracat yaptığını, 
ancak ne yazık ki komşu 
ülkelerle ihracatın durma 
noktasına geldiğini 
söyledi. Doğru düzgün 
ihracat yapabildikleri 
komşu ülkelerden birinin 
Irak olduğunu, ancak 
yaklaşık 5-6 gün önce 
çıkan bir kanuna göre Irak 
devletince Halil İbrahim 
Gümrük Kapısı’ndan 

vergisi ödenip geçen 
tırlardan SGS istendiğini, 
bu da verildikten sonra 
Bağdat’ta ikinci bir gümrük 
kurulduğu için aynı maldan 
tekrar vergi istendiğini, 
yapılan uygulamanın 
ihracatımızı ciddi anlamda 
baltalayacak bir durum 
olduğunu dile getirerek, 
konuya çözüm sağlanması 
adına Yönetim Kurulu’ndan 
girişimde bulunulmasını 
talep etti. 

Fatih Aracı
TOBB’un 
seminerleri yararlı
EBSO Meclis Üyesi 

Fatih Aracı, Albert 
Einstein’ın bir sözünde;   
“3. Dünya Savaşı’nda hangi 
silahların kullanılacağını 
bilmiyorum ama 4. 
Dünya Savaşı’nın taş ve 
sopalarla yapılacağından 
eminim” sözlerinin önemli 
bir saptama olduğunu 
hatırlatırken, “Silah 
endüstrisinden dolayı 
mı savaşlar var, yoksa 
savaşlardan dolayı mı silah 
endüstrisi var?” sorusunun 
düşünülmesi gerektiğini, 
bunun önemli bir konu 
olduğunu dile getirdi.

EBSO Meclis üyesi 
dört arkadaşı ile birlikte 

TOBB’un bilgilendirme 
seminerine katıldıklarını 
haber veren Aracı, giderken 
kafasında TOBB’a dair 
önyargılar bulunduğunu 
itiraf etmek istediğini 
ama seminerden sonra 
çok ümitlendiğini, 
gerçekten çok değerli 
eğitimcilerin bulunduğunu, 
bu eğitimcilerin mutlaka 
Odamızdaki toplantılara 
ve etkinliklerine davet 
edilmesinde fayda 
gördüğünü söyleyerek, 
seminerleri kaçıran 
arkadaşlarına gitmelerini 
önerdi. 

Mustafa Sivridağ
e-haciz 
işletmeleri 
zorluyor
EBSO Meclis Üyesi 

Mustafa Sivridağ, Ankara 
ve İstanbul’da yaşanan 
terör saldırılarında hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza, 
çatışmalarda ve saldırılarda 
şehit düşen asker ve 
polislerimize Allah’tan 
rahmet dileyerek, Brüksel, 
Irak ve Pakistan’da yaşanan 
terör olaylarını lanetlediğini 
dile getirdi.

Sivridağ, haciz 
kanunlarında devletin son 
yaptığı değişiklikler ile 

Mustafa SivridağMert AydoğduNedim Anbar Fatih Aracı
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büyük sıkıntılar yaşamaya 
başladıklarını, vergi ve 
SGK borcunu ödeyemeyen 
işletmeleri büyük 
tehlikelerin beklediğini, 
devletin dış ülkelerden para 
gelmeyince, “içeride nasıl 
tahsilata giderim?” fikri ile 
uygulamalara başladığını 
düşündüğünü söyledi. 6083 
sayılı Kanun’un 72. ve 74. 
maddelerine dayanılarak, 
müşteri alacaklılarına 
Banka Sigorta Muamele 
Vergisi’nden tespit edilerek 
bir yazı gönderildiğini, 
yazıda; alacaklı firmanın 
devlete borcu olduğu 
için ödemelerin devlete 
yapılmasının talep edildiği, 
bu uygulama ile zaten çek, 
senet ve krediden tedirgin 
olan piyasanın iyice 
güvensiz duruma düştüğünü 
ve devlete borcu olan 
firmalar ile çalışmaktan 
imtina ettiğini söyleyerek, 
Yönetim Kurulu’ndan 
yaşanan sıkıntının ilgili 
makamlar nezdinde dile 
getirilmesini talep etti.

Marble’yi çok başarılı 
bulduğunu, Nisan ayı 
sonunda da Olivtech 
Fuarı’nın yapılacağını, 
başarılı olmasını istedikleri 
için herkesin katılımını 
beklediklerini söyleyen 
Sivridağ, zeytinin olduğu 
bölgelerdeki Odalara yazı 
yazılarak işletmecilerin 
fuara davet edilmesi için 
Yönetim Kurulu’ndan 
destek talep etti. 

MÜLTECILERIN 
EĞITIMI ÖNEMLI
Daha önceki meclis 

konuşmasında İzmir’de her 
trafik lambasında araçların 
önüne çıkarak para isteyen 
Suriyeli çocuklardan 
söz ettiğini, bunların 
sayılarının giderek arttığı 
için basın aracılığı ile İzmir 

Valiliği ve Büyükşehir 
Belediyesi’ne bir mesaj 
göndermek istediğini dile 
getiren Sivridağ, İzmir’in 
güzel bir yerinde, güzel 
bir kamp yapılarak, 
Suriyeli çocukların burada 
eğitilmesinin mümkün 
olabileceğini, zira eğitimle 
geleceğe hazırlanmayan bu 
çocukların, gelecekte kendi 
çocukları için çok büyük 
tehdit olabileceğini söyledi. 

SORKUN’DAN 
DÜŞÜNCE VE IFADE 
ÖZGÜRLÜĞÜ UYARISI
EBSO Meclis Üyesi 

Hayrullah Sorkun, bir 
milletvekilinin, İzmir’de 
bir sivil toplum kuruluşu 
başkanını beyanatından 
dolayı teröristlere destek 
verdiği ithamında 
bulunduğunu, yaşanan bu 
ve buna benzer olayların 
insanların düşüncelerini 
dile getirme özgürlüklerini 
elinden almaya başladığını 
belirterek, özgürlüklerini 
ellerinden almaya 
çalışanlara karşı artık birlik 
olmaları gerektiğini ve 
bunu nasıl başaracaklarını 
tartışmaları gerektiğini 
söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Üyesi 
sanayiciler, terörle 
mücadelede 
şehit olan güvenlik 
görevlileri için 
saygı duruşunda 
bulundu, “Teröre 
karşı tek yürek” 
mesajı verdi.
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T: 0232 458 58 09
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bize ihtiyacınız var demektir.
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Gazeteci Yazar 
Mustafa Sönmez, 
Türkiye’nin yıllık 

ortalama yüzde 5-6 büyüme 
ihtiyacı olduğunu vurgula-
yarak bu büyümenin cari 
açık kırılganlığını en azda 
tutacak şekilde iç ve dış 
talep dengesi olması ge-
rektiğini savundu. Büyüme 
için dış kaynak girişinin 
kaçınılmazlığına işaret 
eden Sönmez, “Dış kaynak 
girişinde doğrudan yabancı 
sermaye öncelik taşıma-
lı, kaynaklar reel sektöre 
yönlendirilmeli. Yapısal 
reformlar da büyük önem 
taşıyor” dedi.

EBSO Meclisi’ne konuk 
olan Sönmez, Türkiye’nin 
içinde bulunulan konjonk-
türde nereye doğru gidiyor, 
eğilimler nelerdir, yakın 
gelecekte Türkiye’yi dola-
yısıyla ekonominin aktörü 
olan sanayicileri, ticaret 
erbabını nasıl etkileyeceği-
ne dair bazı ipuçları verdi. 
Mustafa Sönmez, bilindiği 
üzere dünya ekonomisinin 
Türkiye de dahil olmak 
üzere 2008’den bu yana ge-
çen 7 yıllık süreye rağmen 
yaşanan krizleri atlatama-
dığını, 2008 öncesi yüksek 
büyüme havası varken 2008 
ve 2009 yılında dünya eko-
nomisinin devasa bir düşüş 
yaşadığını, özellikle ABD, 
Japonya gibi ülkelerin bunu 
daha derin yaşadığını, bir 
büyüme ivmesinin yakala-
nabileceği konusunda çok 
kuşku olduğunu, alınan 
önlemlerin sonuç vermeme-
sinden bahsedildiğini dile 
getirdi. 

FAIZ DÜŞÜŞÜ 
ÇÖZÜM OLMADI
Sönmez, krizin atlatıl-

ması için merkez ülkelerde 
hatta AB’nin İspanya, Por-
tekiz, Yunanistan, İtalya’nın 
güneyindeki ülkelerde bile 
devletlerin sadece para 
enjekte ederek bu krizi ya-
tıştırmaya çalıştığını, bunu 
mümkün olduğu kadar faiz-
leri düşürerek yaptıklarını, 
bütün ülkelerde borçlan-
maların devasa boyutlara 
ulaştığını ama çıkış yoluna 
ulaşılamadığını belirtti. 
Kriz öncesi ve bugün geli-
nen faiz oranları tablosunu 
Meclis üyeleri ile paylaşan 
Sönmez, ABD’de 2007 
yılının başında yüzde 5’in 
üstünde olan faiz oranları-
nın bugün yüzde 0.50’lere 
indiğini 2013 ortalarında 
FED’in faizleri arttıracağı 
ve herkesin önlem alması 
yönünde sinyal verdiğini, 

ancak 2015 sonlarına doğru 
çok cüzi miktarda faiz 
artışına gidebildiğini, Mart 
ayında yapması gereken 
faiz artışının ertelendiğini, 
Haziran ayında bir artış 
yapıp yapmayacağının belli 
olmadığını söyledi. 

EKONOMI 
DIŞ KAYNAKLA 
BÜYÜDÜ
Gelişmekte olan ülke-

lerin ayrı bir değerlendir-
me, analiz gerektirdiğini, 
dünyada sermaye birikimi-
nin yükselmesinden sonra 
paranın çeşitli biçimlerde, 
Türkiye’nin de dahil olduğu 
gelişmekte olan ülkelere 
kaydığını, 2000’lerin başın-
da bu kategorideki ülkelere 
gelen yabancı sermaye daha 
düşük meblağlarda iken, 
2007 yani kriz öncesine 
kadar 561 milyar dolara 
kadar çıktığını ve gelişmek-
te olan ülkelerin gelen para 

Sönmez’den ekonomi 
değerlendirmeleri

EBSO Meclisi’nde 
dünya ve Türkiye 
ekonomisine 
ilişkin sunum 
yapan Gazeteci 
Yazar Mustafa 
Sönmez, Türkiye’nin 
dışarıdan yabancı 
sermaye girişi ile 
ağırlıklı olarak iç 
talepte de 
inşaat odaklı 
büyüdüğünü 
söyledi. 
Sönmez, döviz 
kazanma yeteneği 
yüksek alanlara 
ağırlık verilerek 
işsizlik, cari açık 
ve enflasyon 
sorunlarının 
çözülmesi 
gerektiğini 
savundu.
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sayesinde yüksek büyüme 
oranları gerçekleştirdik-
lerini belirtti. Türkiye’nin 
2001-2002 krizini aşan 
uygulama programının erte-
sinde 2003’den başlayarak 
olağanüstü, belki tarihinde 
görmediği yabancı para gi-
rişlerine şahit olduğunu, bu-
nun sonucunda Türkiye’de 
yüzde 7’ye ulaşan büyüme 
ivmesi yakalandığını ifade 
eden Sönmez, ABD başta 
olmak üzere Avrupa’nın 
büyüme halkasını yakala-
yamadığı, hatta çökmekten 
kurtulmak için yeni para 
enjeksiyonlarına başladığını 
ama kendilerinde paraları 
kullanabilecek ekonomi 
hareketliliği olmadığı için 
Türkiye gibi ülkelerin 
2011 ve sonrasında da belli 
ölçülerde bu parayı çekerek 
büyümeye başladıklarını 
belirtti. 

TASARRUFLAR 
ARTMALI
Yabancı para girişi ol-

duğu takdirde ekonomilerin 
büyürken, para girişi çekil-
diği zaman ekonomilerin 

küçüldüğünü, Türkiye dahil 
olmak üzere bu ülkelerin 
ana özelliğinin tasarruf 
oranlarının düşüklüğü 
olduğunu dile getirdi. Sön-
mez, 2013 yılında ABD, 
faizleri arttıracağı sinyali 
verdiğinde Türkiye gibi 
ülkelere geçici park etmiş 
olan sermayelerin, pozisyon 
değiştirerek, tekrar yüzleri-
ni ABD’ye döndüklerini ve 
Türkiye dahil olmak üzere 
bu yükselen ülkelerden 
çekilmeye başladıkları-
nı, nitekim 2015 yılında 
Türkiye’den çok net radikal 
ve uzun yıllardır görün-
meyen bir portföy yatırımı 
çekilişi gerçekleştiğini ifade 
etti. Yükselen ülkelerin bu 
parayı çekebilmeleri için 
kendi aralarında yarış hali 
bulunduğunu, Brezilya’nın 
yüzde 15’e yakın, 
Türkiye’nin ise yüzde 7.5’e 
yakın faizler sayesinde 
yabancı para çekme çabası 
olduğunu söyledi. 

PARA YÜKSEK 
FAIZ ARIYOR
Mustafa Sönmez, bu 

konjonktüre damgasını vu-
ran özelliklerden birinin de, 
dünya ekonomisi küçülme 
hatta büyüyememe prob-
lemi yaşadığı için bütün 
hammadde üreten ülkelerin 
ihracatlarının önemli ölçüde 
gerilemesi ve emtia fiyatla-
rının düşmesi olduğunu, bu 
durumun bazı ülkeler için 
büyük problem yarattığını, 
çünkü hammadde ihracat-
çısı olan ülkelerin petrol 
dahil olmak üzere önemli 
kayba uğradıklarını, iç 
pazarda sıkıntı yaşamaya 
başladıklarını hatta Irak gibi 
devlet gelirleri tamamen 
petrol gelirlerine dayanan 
ülkelerde memurlara maaş 
ödenemez duruma gelindi-
ğini vurguladı. 

Sermayenin 
Amerika’nın verdiği sinyale 
göre pozisyon almasının ve 
yükselen ülkeleri kısmen 
terk etmesinin, beraberinde 
bu ülkelerin yerel paraların-
da çok ciddi değer kayıp-
larına yol açtığını, Rus 
Rublesi’nin hem ekonomik 
nedenler hem de Ukrayna 
ve Kırım’dan dolayı yaşadı-

ğı politik gerilimle önemli 
değer kaybettiğini, Arjan-
tin, Brezilya, Kolombiya 
parasının ardından Türkiye 
parasının da değer kaybet-
tiğini söyledi. Amerika’nın 
faiz artırımının takvi-
mini vermesine rağmen 
Avrupa’nın ve Japonya’nın 
negatif faize geçmelerinin, 
yabancı yatırımcıları tekrar 
yükselen ülkelere doğru 
yönlendirdiğini, Türkiye 
dahil olmak üzere bütün 
bu yükselen ülkelere Şubat 
ayının ortalarından bu yana 
para girişi başladığını, bu 
para girişi ile beraber yerel 
paraların dolar karşısında 
tekrar toparlandığını, ancak 
şu an herkesin bu durumun 
ne kadar süreceğini konuş-
tuğunu dile getirdi. 

YAPISAL REFORMLAR 
ÖNEMLI
Türkiye ekonomisinin; 

dışarıdan gelen para ile do-
lar kuru yumuşayan, dolar 
kurunun yumuşaması ile 
beraber ithalat yapılan, kre-
dinin ucuzladığı, büyüme 
yaşanan bir yapıya sahip 
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olduğunu, para gelmediği 
takdirde doların yükseldi-
ğini, yükselen dolar ile be-
raber yatırımların ertelendi-
ğini, büyümenin düştüğünü 
ifade eden Sönmez, bu yapı 
nedeniyle Türkiye’nin dış 
imajı, dış sermaye ile olan 
ilişkilerinin çok kritik önem 
kazandığını vurguladı. 

2001-2002 reform-
ları yapılmadan önce 
Türkiye’nin devasa kamu 
açıkları verdiği, hatta 2-3 
haneli enflasyonların yaşan-
dığı dönemde yabancıların 
ülkemize gelmediğini, 
ama reformlardan sonra 
dünyadaki iklimin de etkisi 
ile Türkiye’ye sermaye gel-
meye başladığını, doğrudan 
yabancı sermaye, portföy, 
borsaya gelenler ve kredi 
mevduat biçiminde gelen 
sermayenin 2013 yılında 
tavan yaptığını, 72 milyar 
dolar para girişi olduğunu, 
2008 yılında 9 milyar do-
lara düşen yabancı para gi-
rişinin, geçen yıl 11 milyar 
dolara kadar düştüğünü, dış 
ahvaldeki hava ile yakından 
ilişkisi olan durumun iç 
dinamikler, iç gelişmelerle 
de ilgisi olduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye eko-
nomisi gibi büyüklükteki 
bir ekonominin ağırlıkla 
iç talep iç tüketime dönük 
uygulama yapmasının, çok 
istenen bir şey olmadığını, 
Türkiye’nin harcadığı dö-
vizi kazanmak durumunda 
olduğu için iç talebe dönük 
büyümenin Türkiye’nin 
en önemli kırılganlıkların-
dan, yapısal sorunlarından 
biri olduğunu belirtti. 
Türkiye’nin iç talebini 
büyüten önemli unsurlardan 
birisinin son 10 yıldaki 
tüketici borçlanmaları 
olduğunu, dışarıdan alınan 
kredilerin önemli bir kısmı-
nın tüketici kredisi olarak 

kullandırıldığı şeklinde 
bir gerçeklik bulunduğunu 
ifade etti. 

Sönmez, Anadolu’daki 
konut üretiminin önemli bir 
ekonomik faaliyet olduğu-
nu, özellikle İstanbul’da 
fiyatların çok yükselme-
sinin yatırımcılara büyük 
rant sağlamasının konut 
odaklı büyümeyi Türkiye 
gerçeği haline getirdiği-
ni, bunun çok istenen bir 
durum olmadığını, çünkü 
döviz yaratmayan bir sektör 
olduğunu dile getirdi.

REEL SEKTÖRLE 
BÜYÜMELIYIZ
İşsizliğin önemli bir 

problem olmaya devam 
ettiğini, yüzde 10 oranında 
kemikleşmiş bir işsizlik bu-
lunduğunu ki bunun yüzde 
50’sini diplomalı işsizlerin 
oluşturduğunu, bu durumun 
üzerinde durulması gereken 
bir konu olduğunu söyledi. 
Türkiye’de üniversitelerin 
sayılarında ciddi bir artış 
yaşandığını, böylece öğren-
cilerin üniversiteye girmek 
için bekleyişlerinin azaldı-
ğını ancak mezun olduktan 
sonra iş bulma kuyrukları-
nın arttığını ifade etti.

Sönmez, kamu mali-
yesinde vergi ve harcama 
dengesizliğinin yapısal 
özelliğini koruduğunu, 
vergilerde dolaylı vergile-
rin yüzde 70 gibi adaletsiz 
bir boyutta seyrederken 
harcamalarda yine eğitim, 
sağlık harcamalarının 
gerilerde seyrettiğini, SGK 
açıklarının ön planlara 
çıktığını, enflasyonun ma-
alesef önemli bir problem 
olmaya devam ettiğini, 
hedeflerin hiçbir şekilde 
gerçekleştirilemediğini ki 
özellikle gıda enflasyonu-
nun Türkiye’nin baş etmesi 
gereken bir enflasyon türü 

olduğunu, gelir adaletsizli-
ğinin devam ettiğini, asgari 
ücrete yapılan son zammın 
göreli olarak bir iyileşme 
sayılsa da yeterli olmadığı-
nı, Türkiye’nin hem kamu 
harcamaları, hem vergi 
para politikaları hem diğer 
istihdam yaratacak politika-
lar üstünden gelir iyileştirici 
önemler alması gerektiğini 
ifade etti.

Türkiye’nin bu yıl yüz-
de 4.5 büyüme öngördüğü-
nü, cari açığı ve milli geliri 
yüzde 4’ün, altına indirme-
yi hedeflediğini ama bunları 
gerçekleştirebilmek için 
çok ciddi dış kaynak girişi 
ve dış kaynağın kalitesinin 
sorgulanması gerektiğini 
söyledi. Sönmez, 2003’den 
bu yana gelen 504 milyar 
dolar yabancı kaynağın 
ancak yüzde 20’sinin 
doğrudan yabancı sermaye 
olduğunu, yüzde 27’sinin 
sıcak para denilen borsaya 
gelen sermaye olduğunu 
ama sıcak paranın içinde tu-

tulan gayrimenkul yatırım-
ları dışarıda bırakıldığında 
bu oranın yüzde 20’de 
kaldığını, ki Türkiye’nin bu 
oranı attırması gerektiğini 
vurguladı. 

DIŞ DINAMIKLER 
OLUMSUZ
2015 yılı sonu itibariyle 

tüketicisi kredisinin 385 
milyar dolar seviyelerine 
geldiğini, 143 milyar dola-
rını konut kredisinin oluş-
turduğunu, bunların geri 
dönüşlerinde Türkiye’nin 
ciddi problemler yaşayabi-
leceğini, cari açığın hayati 
bir problemimiz olmaya 
devam ettiğini, cari açığı 
önemli ölçüde azaltabilme-
mize imkân sağlayacak dış 
ilişkilerin ve dış dinamikle-
rin olumlu seyretmediğini, 
özellikle Rusya ile yaşanan 
krizin Türkiye’ye önemli 
bir ihraç pazarını kaybettir-
diğini, Orta doğudaki du-
rumun da Irak pazarlarında 
önemli şeyler kaybettirdiği-
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ni, turizmdeki kayıplarımı-
zın da ciddi derecede oldu-
ğunu belirtti. Türkiye cari 
açığını eskiden giren para 
ile finanse ederken bu sene 
bunu gerçekleştiremediğini, 
para gelmeyince rezervlerin 
kullanılmak durumunda 
kalındığını, azalan rezerv-
lerle Merkez Bankası’nın 
can simidi atma imkanların 
azaldığını vurguladı. 

ÖZEL SEKTÖRÜN 
BORÇ YÜKÜ
Mustafa Sönmez, 

Türkiye’nin dış borcunun 
ciddi meblağa ulaştığını, 
405 milyar dolar olan 
borcun üçte ikisinin özel 
sektörün borcu olduğunu, 
bütün bu tablo içerisinde 
Türkiye’nin en güvenebi-
leceği şeyin kamu maliyesi 
olduğunu, bütçenin sıkı 
tutulduğunu, mali disiplinin 
elindeki en önemli kozunun 
kamunun borcunun milli 
gelirin yüzde 30’lara kadar 
düşürülmesi olduğunu, bu 
sayede bazı krizleri atlatma-
nın mümkün olabileceğini 
ifadeyle, Türkiye’nin yüzde 
10 olan işsizlik oranını aşa-
ğıya çekebilmek için her yıl 
yüzde 5’in üstünde büyü-
mek zorunda olduğunu, cari 
açık kırılganlığını mutlaka 
daha makul duruma getiril-
mesi gerektiğini ki bunun 
için döviz harcayan kadar 
döviz kazanan bir ekonomi 
olmak içinde çaba göster-
mesi, dolayısıyla ihracata, 
turizme ve diğer döviz 
kazandıracak faaliyetlere 
önem vermesi, ithalatını 
ikame etmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Türkiye’nin iç tasarruf-
larının yetersiz olduğunu, 
mutlak dış kaynak kullan-
ması gerektiğini, ayrıca 
politik olarak gerilimlerden 
uzak, huzurlu, saygın, 

hukuka saygılı bir politik 
yapı oluşturması gerekti-
ğini dile getiren Sönmez, 
Türkiye’nin ileriye dönük 
ekonomik göstergelerini 
iyileştirmek kadar, demok-
rasi kalitesini iyileştirmesi, 
yürütme, yasama, yargının 
birbirine karşı bağımsızlık-
ları sağlaması, sivil denetim 
olan medyanın özgür ola-
cağı bir yapı tahsis etmesi 
gerektiğini söyledi.

PARA POLITIKASI 
YETMEZ ÇARKLAR 
DÖNMELI
Yöneltilen sorulara ya-

nıt veren Sönmez, merkez 
bankalarının inisiyatifine 
bırakılan para politikaları-
nın işe yaramadığını bütün 
para otoritelerinin kabul et-
meye başladığını, ama çare-
sizce bunu bir daha bir daha 
denemek isteseler de yavaş 
yavaş maliye politikasının 
konuşulması gerektiğinden 
bahsettiklerini ve mecbu-
ren bunu yapacaklarını 
düşündüğünü, yani devletin 
vergi ve harcama araçlarını 
kullanarak ekonomiye biraz 
daha aktör olarak gireceğini 
söyledi. Bunun için alt yapı 
harcamaları yapması ge-

rektiğini ki tabii ki paraya 
ihtiyacı olduğunu, harca-
maya giderken karşılığını 
bulmak için vergi gerekti-
ğini, burada da politikanın 
işin içine gireceğini, yanı 
sıra küresellikte ciddi 
sorunlar çıkabileceği için 
ülkeleri biraz kendi içinde 
kapanmaya itebileceğini ve 
küreselleşmenin demode 
olmaya başlayabileceğini 
belirtti.

Helikopter paranın işe 
yaramayacağını söyleyen 
Sönmez, krizi aşabilmek 
adına para basıldığı ama 
sistemin canlanması için 
reel sektöre kanalize edi-
lecek bir formül buluna-
bilirse durgunluğun aşılıp, 
aşılamayacağı konusunda; 
AB’nin son paketinde bu 
tür bir uygulama bulun-
duğunu, sadece banka 
tahvilleri değil, reel sektör 
tahvilleri de alınarak, artış 
sağlandığını ama bundan 
umutlu olmadığını, gelir 
dağılımını es geçmenin 
herkesin işine geldiğini, an-
cak geliri adilleştirecek bir 
şeyler yapılması gerektiği-
ni, sadece Türkiye’de değil, 
Avrupa ve Amerika’da da 
yapılması gerektiğini, zira 

bölüşüm probleminin üstü-
ne gitmeden çarkı yeniden 
harekete geçirmenin kolay 
olmayacağını, reel sektöre 
akıyormuş gibi görünen 
paralar bile tam karşılığını 
bulmadığını dile getirdi. 

Sönmez, maalesef yaşa-
nan iki tane dünya krizinin 
savaş ile aşıldığını, savaşın 
yıkımlarının sermayeye 
yeni kulvarlar açtığını ama 
şimdi dünyanın nükleer ha-
liyle üçüncü bir savaş yaşa-
maması gerektiğini, bunun 
insanlığın sonu olacağını 
söyledi. Sadece petrol 
fiyatının değil bütün emtia 
fiyatlarının düşmesi Türki-
ye açısından fırsat oldu-
ğunu, özellikle tüketici ve 
sanayici açısından enerji fi-
yatlarının ne kadar düştüğü 
bilinmese de Türkiye’nin 
döviz faturasının hafifledi-
ğini belirtti. Düşen emtia 
fiyatlarının, düşen petrol 
fiyatlarının Türkiye’ye 
bilhassa jeopolitik riskler 
ile fayda getirmediği görü-
şünde haklı olunabileceğini, 
neticede madalyonun iki 
yüzü bulunduğunu, avantaj 
gibi dursa da ciddi gelir 
kayıplarına neden olduğunu 
söyledi.
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Merkez Bankası’nda 
2000’den bu yana 
uygulanan gelenek 

devam etti ve başkan yar-
dımcısı olan Murat Çetin-
kaya, görev süresi dolan 
Erdem Başçı’nın yerine baş-
kanlığa atandı. Piyasalar da 
atamayı olumlu karşılarken, 
faiz 5.5 ayın dibine indi

Merkez Bankası Başkan-
lığına Murat Çetinkaya’nın 
atama kararnamesi Bakan-
lar Kurulu’nda imzalandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
onayının ardından atama 
süreci tamamlandı. Çetinka-
ya ismiyle birlikte Merkez 
Bankası’nda 2000’den bu 
yana süre gelen içerden 
atama geleneği de korunmuş 
oldu. Uzun yıllar Merkez 
Bankası’nda çalışan Sü-
reyya Serdengeçti 2001’de 
başkan olurken, onun 
ardından göreve getirilen 
Durmuş Yılmaz da çeşitli 
kademelerde görev yapmış-
tı. Yılmaz’ın görev süresi 
dolduktan sonra yerine 
2011’de başkan yardımcısı 

olan Başçı getirilmişti.
Çetinkaya’nın atanma 

kararnamesinin de imzalan-
dığı Bakanlar Kurulu’nun 
Şanlıurfa’daki toplantısının 
ardından açıklamalarda 
bulunan Hükümet Söz-
cüsü Numan Kurtulmuş, 
Çetinkaya’nın başarılı bir 
dönem geçireceğini umduk-
larını söyledi. Kurtulmuş, 
“Çetinkaya’nın Türkiye’nin 
2023 yılı hedefleriyle uyum-
lu şekilde sorumluluklarını 
yerine getirecektir” diye 
konuştu.

BAŞARILI BIR KARIYER
1976 doğumlu olan 

Murat Çetinkaya, Boğaziçi 
Üniversitesi’nden mezun 
olduktan sonra, aynı üni-
versitenin Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde yüksek lisans 
yaptı. Çetinkaya, bankacılık 
hayatına Albaraka Türk’te 
başladı, bu sektörde ve 
hazine alanlarında çeşitli 
görevlerde bulundu. 2003 
yılından itibaren Halk 
Bankası’nda görev alan 

Çetinkaya, Pamukbank ile 
birleşmesini yürüten ekipte 
yer aldı, Halkbank’ın Dünya 
Bankası ile Avrupa Yatı-
rım Bankası gibi yurtdışı 
kuruluşlarla ilişkilerini 
de yürüten Uluslararası 
Bankacılık ve Yapılandı-
rılmış Finansman birimini 
hayata geçirdi. Bu dönemde 
aralarında Halk Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş.’nin 
de bulunduğu bankanın 
çeşitli iştiraklerinde yönetim 
kurulu üyesi olarak görev 
aldı. 2007 yılında İMKB ta-
rihinin o zamana kadarki en 
büyük işlemi olan Halkbank 
halka arzında roadshow 
ekibinde yer alan Çetin-
kaya, halka arz sonrasında 
Yatırımcı İlişkileri Birimi’ni 
kurup yöneten isimdi. 30 
yaşında Halkbank tarihinin 
en genç Genel Müdür Yar-
dımcısı olan Murat Çetin-
kaya, sermaye piyasaları ile 
ilgili önemli bir deneyim de 
kazanmış oldu.

Murat Çetinkaya, 2008 
yılından itibaren görev yap-
tığı Kuveyt Türk’te faizsiz 
bankacılık ve Körfez serma-

yesinin önemli yer tuttuğu 
İstanbul Finans Merkezi 
projesine katkıda bulunacak 
ciddi projelere imza attı 
ve sadece Kuveyt Türk’te 
değil, katılım bankacılığı 
sektöründe de bir değişimin 
öncüsü oldu. 

Uzun yıllardır tartışılan 
ancak hayata geçirileme-
yen faizsiz bono (Sukuk) 
ihracını Türkiye’de ilk kez 
2010 yılında gerçekleştiren 
Kuveyt Türk’teki ekibin 
başında yeralan Çetinkaya, 
SPK’nın çıkardığı Kira Ser-
tifikası Tebliği’ne katkıda 
bulundu. 2011 yılında ise 
Türkiye’nin 5 yıl vadeli ilk 
Kira Sertifikası ihracatını 
gerçekleştirdi.

Dubai Uluslararası 
Finans Merkezi’nde ilk Türk 
bankası olarak Kuveyt Turk 
(Dubai) Ltd. adlı banka 
iştirakini kuran ve Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ni yürüten 
Çetinkaya, böylece İstanbul 
Finans Merkezi projesinin 
rakipleri arasında yer alan 
bir finans merkezinde iştirak 
kurma ve yönetme konusun-
da tecrübeye de sahip oldu.

Diğer taraftan, Türk 
bankacılık sektörünün halen 
popüler gündem maddesi 
olan “Altın Bankacılığı”nda 
ilk adımı atanlardan biri 
Murat Çetinkaya oldu.

Uluslararası bankacı-
lık, yatırım bankacılığı ve 
hazine tecrübesinin yanı sıra 
Türkiye’de hem konvansi-
yonel hem faizsiz banka-
cılıkta üst düzey birikime 
sahip Çetinkaya, 2012 
tarihinden itibaren Merkez 
Bankası Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapıyordu.

Merkez’de gelenek bozulmadı
yeni başkan Çetinkaya

Görev süresi dolan Başçı’nın OECD nezdinde 
büyükelçi olarak atanacağı belirtildi. MB’nin 84. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sunum yapan 
Başçı, Çetinkaya’nın atamasına ilişkin, “Merkez 
Bankası’na güvenmeye devam edin” demekle 
yetindi. Başçı, Genel Kurul’da yaptığı konuşmasında 
ise ekonomideki olumlu gelişmelere dikkat çekerek, 
bu yılın enflasyonda öngörülen düşüş başta olmak 
üzere tüm makro ekonomik hedeflere ulaşmaya bir 
adım daha yaklaştığı bir yıl olacağı mesajını verdi. 
Öte yandan Genel Kurul’da yapılan seçimle, 30 
Nisan’da boşalacak iki banka meclisi üyeline Prof. 
Dr. Sabri Orman ve Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan 
getirildi. 

Başçı, OECD’ye gidiyor
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24 Mart’ta gerçekle-
şen Para Politikası 
Kurulu Toplantısı’nda 

gecelik borç verme faizi 
0.25 puan indirildi ve para 
politikalarında sadeleştirme 
süreci başladı. Yeni TCMB 
Başkanı’nın kim olacağı ise 
belirsizliğini koruyor. Para 
Politikaları üzerine aka-
demik çalışmalar ve PPK 
kurul üyeliği yapmış olan 
Erdem Başçı’nın görevine 
devam etmesi her ne kadar 
finans dünyası içinde düşük 
bir olasılık gibi görülse de 
göz ardı edilmemeli. Geç-
mişte çoğunlukla atamanın 
Para Politikası Kurulu 
üyeleri arasından yapıldığını 
görmüştük. Bir üye hariç 
mevcut PPK üyelerinin 
büyük bir bölümünün görev 
süreleri yakın zamanda do-
luyor. Diğer yandan bu hafta 
piyasaların gündeminde 
Londra finans dünyasından 
bir ismin atanacağı iddiası 
oturdu.

Finansal piyasaların 
yönü açısından kimin Mer-
kez Bankası’nın dümenine 
geçeceği büyük önem taşı-
yor. Bu konudaki belirsizlik 
devam ederken Erdem Baş-
çı, döneminde yaşanan bazı 
çarpıcı olayları ve dikkat 
çeken PPK kararlarını şöyle 
bir hatırlayalım...

Ekim 2011: 2010 
yılından beri kullanılan faiz 
koridoru ilk kez etkin şekil-
de kullanılmaya başlandı ve 
koridorun üst bandını yüzde 
9’dan yüzde 12.5’e çıkardı, 
alt bant yüzde 5’te sabit 
bırakıldı. Böylece koridor 
genişletilmiş oldu.

Aralık 2011: Merkez 
Bankası yılın son gününde 
tarihinin en büyük doğrudan 
döviz satışı ile kura müda-
hale etti.

Ocak 2011: Başçı, 
Bursa’da “2012’de TL en 
güçlü para birimlerinden 
biri olacak. 2012’de TL’ye 
yatırım yapan hep kazana-
cak” açıklamasını yaptı.

Nisan 2012: Merkez 
Bankası hayatımıza “istisnai 
gün” ifadesini kazandırdı. 
Döviz talebinin arttığı bu 
günlerde piyasayı daha 
yüksek faizle fonladığı bu 
uygulama belli dönemlerde 
devam etti.

Kasım 2012: Ünlü 
ekonomist Joseph Stiglitz, 
Merkez Bankası’nın akıllıca 
aldığı kararlarla Nobel Ödü-
lü alabileceğini söyledi.

Ocak 2013: Başçı, 
Davos’ta kredi büyüme hızı 
için yüzde 15’in kırmızı 
çizgi olduğuna işaret etti. 
Başçı, “Kredi büyümesi-
ni kontrol altında tutmak 

için ölçülü bir adım attık. 
Sapmalar olursa gerekli 
adımları atarız” açıklaması-
nı yaptı.

Ocak 2013: Başçı, 
The Banker tarafından 
“Avrupa’da ve Dünyada 
Yılın Merkez Bankası Baş-
kanı’’ seçildi.

Nisan 2013: Başçı, faiz 
indirimi olabilmesi için reel 
efektif döviz kurunu işaret 
ederek reel efektif döviz 
kurunun 120’nin üzerine 
çıktığı tespit edilirse, ölçülü 
bir politika faiz indirimini 
araç olarak kullanılabilece-
ğini söyledi.

Mayıs 2013: PPK 
toplantısında 1 haftalık repo 
faizi olan politika faizini 
yüzde 5’ten gördüğü en 
düşük seviye olan yüzde 
4,5’e indirdi. Faiz koridoru 
da yüzde 4-yüzde 7 aralı-
ğından yüzde 3.5-yüzde 6.5 
aralığına indi.

Mayıs 2013: FED’in 
o dönemki başkanı 
Bernanke’nin ABD’de tah-
vil alım programlarının son-
landırılabileceği yönündeki 
piyasa sarsıcı açıklamaları 
ve yurtiçinde Gezi olayları 
ile Dolar/TL yükselişe geçti. 
Merkez Bankası o dönemde 
kurdaki çalkantıya döviz 
satım ihaleleri, zorunlu 
karşılık oranı ayarlamaları 

ile müdahale etti.
Ağustos 2013: Başçı 

meşhur ”Dolar yılsonunda 
1.92 veya altında olursa 
şaşırmayın” açıklamasını 
yaptı. Aynı konuşmada 
kullandığı “TL’yi aslanlar 
gibi koruyacağız”, “Dövizin 
belini kırarız”, “Analistlere 
sesleniyorum, faiz artırım 
beklentisine girmeyin. Sabit 
faiz beklentisine girin” gibi 
ifadeler piyasalar için alışıl-
mışın dışındaydı.

Aralık 2013: Başçı, 
Gaziantep’te “Merkez 
Bankası’nın artık 3 politi-
ka faizi var. TL kimsenin 
beklemediği kadar değer 
kazanabilir” diye konuştu.

Ocak 2014: TCMB’den 
olağanüstü bir ara toplantı 
ile en agresif faiz değişikliği 
kararı geldi. TCMB, politika 
faizini yüzde 4,5’ten yüzde 
10’a yükseltirken, faiz 
koridorunun üst bandını 
7.75’ten yüzde 12’ye, alt 
bandını da yüzde 3.5’ten 
yüzde 8’e yükseltti.

Şubat 2015: Başçı, 
enflasyondaki gelişmelere 
göre faizi indirebilecekleri 
sinyalini verdi. 24 Şubat’ta 
gerçekleşen PPK’da ise 
politika faizi yüzde 7.75’ten 
yüzde 7.5’e çekildi. 24 
Mart’a kadar bekle-gör 
politikası izlendi.

Başçı 
döneminin 

önemli 
anları
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EKONOMIK YAPI
Afrika’nın GSYH’nın 

yüzde 25’i, toplam 
endüstriyel üretimin 
yüzde 40’ı ve toplam 
elektrik üretiminin yüzde 
50’si Güney Afrika’da 
üretilmekte olup, Afrika’nın 
en gelişmiş ve en büyük 
ekonomisi olarak varlığını 
sürdürmektedir.

Dünyanın sanayileşmiş 
26 ülkesinden birisi olan 
Güney Afrika’nın 2015 
yılı nüfusu 54.5 milyon 
civarında olup, yaşam 
süresinin ortalama olarak 
50.7 ile çok kısa olduğu 
görülmektedir. Son yıllarda 
nüfus artışını azaltmayı 
başarsa da, sınır ülkelerden 
yoğun şekilde göç 
almaktadır. Devlet yönetimi 
beyazlardan oluşan 
muhafazakâr kesim ile 
siyahlardan oluşan radikal 
kesimden oluşmaktadır. 
Son yıllarda ırk ayrımı 
nedeniyle yoksul kalmış 
olan siyahlar için Black 
Economic Empowerment 
programı yürütülmektedir. 

Ayrıca, nitelikli beyazlardan 
oluşan insanlarında göçe 
etmeleri nedeniyle ülkede 
nitelikli orta kademe 
çalışan ve yönetici sıkıntısı 
yaşanmaktadır.

Güney Afrika 
Cumhuriyeti 1994 yılında 
barışçıl yaklaşımlarla 
demokrasinin var olmaya 
başlamasıyla ekonomik 
anlamda gelişmeye 
başlamış ve dünya 
ekonomileri arasında en 
açık ekonomiye sahip 
ülke konumuna gelmiştir. 
Bu durum gelişmiş dünya 
ülkelerinin büyük ölçüde 
ilgi duymasıyla da yükselen 
ticari ortaklıklarıyla 
desteklenmiştir. Ülkede 
toplam 9 bölgesel hükümet 
bulunmaktadır. Nüfusun 
yoğunlukta olduğu Gauteng 
bölgesi büyümedeki yüzde 
40’lık payı ile endüstri, 
ticaret ve madencilik 
sektörleri, Kwazulu-Natal 
bölgesindeki Durban 
şehri limanı odaklı yapısı 
ile turizm, tarım ve ağır 
sanayi sektörleri,  sahip 

olduğu tutarlı ekonomik 
performansıyla Western 
Cape bölgesi tarım 
(özellikle şarap endüstrisi) 
ve turizm sektörleri ile ön 
plana çıkmaktadır.

Dünya ekonomileri 
arasında varlığını 
hissettirmeye başlayan 
ülke, pazar ekonomisine 

dayalı olan ekonominin 
devamlılığı ve kamu-özel 
sektör ortaklıklarına ağırlık 
verilmesini hedefleyen 
ekonomik alandaki orta 
vadeli planı ile dikkat 
çekmektedir.  Bunun 
yanı sıra, ulaştırma ve 
enerji alanlarındaki kamu 
yatırımlarının etkisiyle 

Kara kıtanın incisi:
Güney Afrika Cumhuriyeti

 
GÜNEY AFRİKA ÜLKE PROFİLİ (2015) 
Nüfus (Milyon Kişi) 54,5 
Nüfus Artış Hızı (%) 1,6 
GSYİH  (Milyar Dolar) 335 
GSYİH (%) 2,1 
Kişi Başı GSİYH (Dolar) 6.003 
Enflasyon Oranı (%) 5,2 
İşsizlik Oranı (%) 25,3 
İhracat (Milyar Dolar)  81,5 
İhracatta İlk 5 Ülke Çin, ABD, Almanya, Namibya, Botsvana 
Temel İhracat Ürünleri Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum (ham, pudra 

vb.), Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, Altın (ham, yarı 
işlenmiş, pudra halinde) 

İthalat (Milyar Dolar)  85,7 
İthalatta İlk 5 Ülke Çin, Almanya, ABD, Hindistan, Japonya 
Temel İthalat Ürünleri Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar), Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, 
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 

Cari Denge (Milyar Dolar) -4,2 
İmalat Sanayi (% GSYİH) -2014 13,3 
Tarım (%GSYİH) - 2014 2,5 
Hizmetler (%GSYİH) - 2014 68,0 
Sanayi (% GSYİH) - 2014 29,5 
Kaynak: IMF, Dünya Bankası 
 
 
 

GÜNEY AFRİKA’NIN KÜRESEL DIŞ TİCARET PROFİLİ (2015) 
İHRACAT ÜRÜNLERİ (MİLYAR $) İTHALAT ÜRÜNLERİ (MİLYAR $) 

Kıymetli taşlar, değerli madenler 14,6 Petrol 13,5 
Motorlu araçlar 9,2 Makine ve aksamları 11,9 
Yağ ve yağ ürünleri 8,6 Elektronik ekipmanlar 9,5 
Petrol 8,0 Motorlu araçlar 7,2 
Makine ve aksamları 5,8 Plastik 2,4 
Demir ve çelik 5,5 Eczacılık ürünleri 2,2 
Meyve ve sert kabuklu yemiş 2,9 Tıbbi ve ilgili teknik ekipmanları 2,2 
Elektronik ekipmanlar 2,1 Diğer kimyasal maddeler 1,6 
Alüminyum 1,6 Organik kimyasallar 1,4 
Alkollü içkiler 1,3 Demir ve çelik 1,3 
Kaynak: World top exports-imports (ilk 10 ürünü yansıtmaktadır.) 
 
 
 
 

TÜRKİYE- GÜNEY AFRİKA TİCARET PROFİLİ (2015) 
Fasıl adı İhracat (Bin $) Fasıl adı İthalat (Bin $) 

Rafine edilmiş petrol ürünleri 43.364 Maden kömürü 371.451 

Motorlu kara taşıtları ve motorları 42.657 Demir-çelik dışındaki ana metal 
sanayi 169.333 

Motorlu kara taşıtlarının 
motorlarıyla ilgili parça ve 
aksesuarları 

32.255 Genel amaçlı makinalar 117.192 

Özel amaçlı makineler 31.522 Motorlu kara taşıtları ve motorları 47.027 
Kauçuk ürünleri 26.587 Atık ve hurdalar 41.947 
Kaynak: TÜİK 
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GÜNEY AFRİKA’NIN KÜRESEL DIŞ TİCARET PROFİLİ (2015) 
İHRACAT ÜRÜNLERİ (MİLYAR $) İTHALAT ÜRÜNLERİ (MİLYAR $) 

Kıymetli taşlar, değerli madenler 14,6 Petrol 13,5 
Motorlu araçlar 9,2 Makine ve aksamları 11,9 
Yağ ve yağ ürünleri 8,6 Elektronik ekipmanlar 9,5 
Petrol 8,0 Motorlu araçlar 7,2 
Makine ve aksamları 5,8 Plastik 2,4 
Demir ve çelik 5,5 Eczacılık ürünleri 2,2 
Meyve ve sert kabuklu yemiş 2,9 Tıbbi ve ilgili teknik ekipmanları 2,2 
Elektronik ekipmanlar 2,1 Diğer kimyasal maddeler 1,6 
Alüminyum 1,6 Organik kimyasallar 1,4 
Alkollü içkiler 1,3 Demir ve çelik 1,3 
Kaynak: World top exports-imports (ilk 10 ürünü yansıtmaktadır.) 
 
 
 
 

TÜRKİYE- GÜNEY AFRİKA TİCARET PROFİLİ (2015) 
Fasıl adı İhracat (Bin $) Fasıl adı İthalat (Bin $) 

Rafine edilmiş petrol ürünleri 43.364 Maden kömürü 371.451 

Motorlu kara taşıtları ve motorları 42.657 Demir-çelik dışındaki ana metal 
sanayi 169.333 

Motorlu kara taşıtlarının 
motorlarıyla ilgili parça ve 
aksesuarları 

32.255 Genel amaçlı makinalar 117.192 

Özel amaçlı makineler 31.522 Motorlu kara taşıtları ve motorları 47.027 
Kauçuk ürünleri 26.587 Atık ve hurdalar 41.947 
Kaynak: TÜİK 
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özelleştirme biraz geri 
planda kalmıştır.

Ülkedeki devlet 
teşvikleri ile, yerel sanayiyi 
uluslararası rekabete 
hazırlamak, sabit sanayi 
yatırımlarını artırmak, 
istihdam yaratmak, siyah 
girişimciliği desteklemek, 
KOBİ’lerin yatırım 
maliyetlerini düşürmek 
hedeflenmektedir.

Ülkede halkın gelir 
düzeyindeki farklılıklardan 
dolayı tüketici profili 
zengin ve yoksul olmak 
üzere iki zıt noktada 
yoğunlaşmıştır. Tüketici 
eğilimleri bu bağlamda da 
değişkenlik göstermektedir. 
Ülke nüfusunun 
çoğunluğunun yoksulluk 
sınırında olması Birleşmiş 
Milletler tarafından 
Millenium Development 
Goals (MDG) kapsamında 
ele alınarak küresel 
platformlara taşınmıştır. 
Son yıllarda Güney 
Afrika’nın yoksullukla 

mücadele çabaları diğer 
Afrika ülkeleri içinde hem 
umut ve cesaret verici, hem 
de yol gösterici olmuştur.

Güney Afrika, 
Birleşmiş Milletler’in bin 
yıl kalkınma hedefleri 
kapsamında G8 ülkeleri 
başta olmak üzere küresel 
destekler ve sahip olduğu 
potansiyel ile son yıllarda 
dünya ekonomilerinin 
odağı olma yolunda 
ilerlemektedir.

Afrika kıtasına giriş 
kapısı olarak kabul edilen 
Güney Afrika en gelişmiş 
ve gelecek vadeden pazarlar 
arasında göze çarpmaktadır. 
Aynı zamanda Güney 
Afrika yükselen ekonomiler 
olarak adlandırılan, yoğun 
nüfusları ve yüksek gelişme 
potansiyelleri yönünden bir 
araya gelen BRICS ülkeleri 
arasına 2010 yılında dahil 
olmuş ve yükselen piyasa 
ekonomisi ile dünya 
ekonomisine de olumlu 
katkı sağlamaktadır.

Dünyanın en iyi 20 
borsasından biri olan JSE 
Menkul Kıymetler Borsası 
Afrika’nın en büyük ve en 
gelişmiş Menkul Kıymetler 
Borsası olarak piyasaların 
nabzını tutmaktadır.

En büyük ticari partneri 
yüzde 40 ile AB olup, en 
büyük yabancı yatırımlar 
AB kökenlidir.

Dünyanın en ucuz 
dördüncü elektrik üreticisi 
ve aylık 40 dolara inen işçi 
ücretleriyle, ucuz elektrik 
ve ucuz işgücüne sahip 
olması yatırımcılar için 
avantaj oluşturmaktadır. 
Ayrıca, merkez ve cadde 
üzerinde mağaza kiralarının 
metrekaresi 7 dolar, ofis 
kiralarının metrekaresi 8 
dolar, fabrika kiralarının 

metrekaresi 2.5 dolardır. 
2010 yılı Dünya Bankası 
verilerinde, Güney Afrika 
Cumhuriyeti iş yapma 
kolaylığı açısından 
dünyadaki 183 ülke 
arasında 34’ncü sırada yer 
almıştır.

44.8 milyonluk büyüme 
potansiyeline sahip olan 
Güney Afrika pazarı 
Afrika, Latin Amerika ve 
Hint Okyanusu pazarlarına 
yakınlığı ve buna bağlı 
deniz, kara, demir ve hava 
yolu ulaşım kolaylığı, 
yüzde 100 yabancı sermaye 
izni, karların serbestçe 
transferi, ucuz yatırım 
ortamı ve cazip yatırım 
teşvik imkânlarıyla şimdi 
ve gelecekte tüm dünya 
ülkelerinin yatırım merkezi 

 
GÜNEY AFRİKA ÜLKE PROFİLİ (2015) 
Nüfus (Milyon Kişi) 54,5 
Nüfus Artış Hızı (%) 1,6 
GSYİH  (Milyar Dolar) 335 
GSYİH (%) 2,1 
Kişi Başı GSİYH (Dolar) 6.003 
Enflasyon Oranı (%) 5,2 
İşsizlik Oranı (%) 25,3 
İhracat (Milyar Dolar)  81,5 
İhracatta İlk 5 Ülke Çin, ABD, Almanya, Namibya, Botsvana 
Temel İhracat Ürünleri Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum (ham, pudra 

vb.), Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, Altın (ham, yarı 
işlenmiş, pudra halinde) 

İthalat (Milyar Dolar)  85,7 
İthalatta İlk 5 Ülke Çin, Almanya, ABD, Hindistan, Japonya 
Temel İthalat Ürünleri Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 

yağlar), Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, 
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 

Cari Denge (Milyar Dolar) -4,2 
İmalat Sanayi (% GSYİH) -2014 13,3 
Tarım (%GSYİH) - 2014 2,5 
Hizmetler (%GSYİH) - 2014 68,0 
Sanayi (% GSYİH) - 2014 29,5 
Kaynak: IMF, Dünya Bankası 
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olma yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir.

TÜRKIYE-GÜNEY 
AFRIKA ILIŞKILERI
Güney Afrika ile olan 

ilişkilerimiz gelişme 
eğiliminde olsa da, istenilen 
seviyeye ulaşılamamıştır. 
Bu nedenle, ticari ve 
ekonomik ilişkilere 
güncellemeler yapılarak 
yeni bir boyut kazandırmak 
oldukça faydalı olacaktır. 
Güney Afrika ülkemiz için 
stratejik öneme sahip bir 
ülkedir.

Yıllarca ekonomik 
ilişkilerin askıda kalması 
ve durağan bir seyir 
izlemesi, Güney Afrika’nın 
AB ülkeleriyle yapmış 
olduğu serbest ticaret 
anlaşmalarını ülkemizle 
yapmak konusuna 
sıcak bakmamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu 
durum öncellikle ihracatla 
pazarı tanımak isteyen 
yatırımcı firmalarımızın 
önüne engel olarak 
çıkmaktadır. Tüm bu 
engellere rağmen, son 
5 yıllık ekonomi ve 

ticari ilişkilerimize 
baktığımızda, yatırım 
alanında kayda değer 
gelişmeler yaşanmıştır. 
Ülkede 100’ün üzerinde 
tekstil, kömür madeni, 
elektrikli ev aletleri, turizm, 
gıda, inşaat gibi sektörler 
de faaliyet gösteren tescilli 
Türk firması bulunmakta 
olup, yatırımların 600 
milyon dolara ulaştığı 
görülmektedir. Türkiye ile 
Güney Afrika arasındaki dış 
ticaret hacmi 2015 yılında 
1.4 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

Güney Afrika 
ekonomisinde sanayi 

gücünün yanında sahip 
olduğu zengin doğal 
kaynaklarının yeri önemli 
olup, ülkemizle yapılan 
kömür ve altın ithalatı 
dış ticarette öncelikli 
kalemlerdir. Güney 
Afrika dünya manganez 
rezervlerinin yüzde 80‘ine, 
kromun yüzde 72‘sine, 
platin grubu metallerinin 
yüzde 88’ine, altının yüzde 
40’ına ve vanadyumun 
yüzde 27’sine sahibi olup, 
bu minerallerin en büyük 
üreticisi konumundadır.

Güney Afrika’nın 
uyguladığı yüksek 
gümrük vergileri ve tarife 

engellerine takılan Türkiye 
ile dış ticaret ilişkilerinde 
kısa vadede yükselen bir 
trend oluşmasa da, Türk 
iş adamlarının yatırım 
girişimlerinde bulunmaları 
söz konusu olabilecektir.

Güney Afrika 
Cumhuriyeti-Türkiye 
Ortak İş Konseyi’nin 
iki ülkenin ilgili 
kurumlarının işbirliğiyle 
tekrar toplanarak iki 
ülke arasından ticari 
ve ekonomik ilişkileri 
kuvvetlendirecek yeni ilişki 
modelinin ortaya koyulması 
yönünde önemli bir adım 
atılması gerekmektedir.
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Uluslararası Para 
Fonu (IMF), 
yayımladığı 

güncel Küresel Ekonomik 
Görünüm raporunda, 
2016 ve 2017 yıllarına 
ilişkin küresel büyüme 
beklentisini sırasıyla 0.2 ve 
0.1 puan azaltarak yüzde 
3.2’ye ve yüzde 3.5’e 
indirmiştir.

Raporda, aşağı yönlü 
revizyona ilişkin, küresel 
ekonominin yavaşlayan 
oranda ve kırılganlıkların 
olduğu bir ortamda ancak 
sınırlı düzeyde büyüme 
gerçekleşebildiğine 
dikkat çekilmiştir. Ayrıca, 
küresel piyasalarda 
yaşanan bozulmaların 
ekonomik ve finansal 
durgunluğa yol açabileceği 
uyarısında bulunarak, bunu 
önlemek için ek tedbirlere 
gereksinim duyulduğu 
belirtilmiştir.

Petrol fiyatlarındaki 
düşüş seyri sebebiyle, yeni 
stratejilerin geliştirilme 
çabasına devam 
edilmektedir. Bu kapsamda, 
Katar’ın başkenti 
Doha’da petrol üretiminin 
dondurulması için OPEC 
ve OPEC dışı üreticiler 
arasında görüşmeler 
yürütülmüş, ancak 
görüşmeler başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. 
Görüşmelerin başarısızlıkla 
sonuçlanmasının, 
petrol fiyatları 
üzerinde yeni bir düşüş 
dalgası yaratabileceği 
öngörülmektedir.

Küresel imalat PMI 
değeri, Mart ayında çok 
hafif bir artışla 50.5 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

ABD
Kredi derecelendirme 

kuruluşu Fitch Ratings, 

ABD’nin yerel ve yabancı 
para cinsinden uzun vadeli 
kredi notunu “AAA” ve 
“durağan” görünümünü 
teyit etmiştir.  Fitch, ayrıca 
2016’da bütçe açığının 
gayri safi yurtiçi hasılaya 
oranının yüzde 2.9’a 
genişleyeceği tahmininde 
bulunmuştur. 

Amerikan Merkez 
Bankası (FED) Başkanı 
Janet Yellen tarafından 
bölgesel ve küresel 
piyasalarda çok fazla 
belirsizliğin olduğu 
bir ortamda faaliyet 
gösterilmeye çabalandığı 
belirtilmiş ve risk 
yönetimi politikalarına 
daha çok önem verileceği, 
dolayısıyla faiz artırımında 
temkinli bir politika 
izleneceği ifade edilmiştir.

ABD imalat sanayi 
üretimi, Mart ayında 
beklenmedik şekilde 

azalarak, Şubat 2015’ten 
bu yana en sert düşüşünü 
kaydetmiştir. Söz 
konusu düşüş, imalat 
sektörünün küresel 
zorluklara karşı hala 
temkinli davrandıklarını 
göstermektedir.

ABD imalat PMI 
değeri, bir önceki aya 
göre önemli bir değişim 
göstermeyerek, 51.5 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

EURO BÖLGESI – AB
Euro Bölgesi’nin 

ekonomik görünümüne 
ilişkin güncel olarak 
yayımlanan bir raporda 
küresel ekonominin 
durgun olduğu bir 
ortamda bölgenin direnç 
göstermeye devam 
etmesinin beklendiği 
belirtilerek, toparlanmanın 
ılımlı bir hızda süreceği 
ve ekonominin yılın ilk 

Küresel ekonomi kırılgan
büyüme de sınırlı olacak
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üç çeyreğinde yüzde 0.4 
büyüyeceği öngörülmüştür.

Euro Bölgesi’nde 
sanayi üretimi Şubat’ta 
yüzde 0.8 ile tahminlerin 
üzerinde daralmıştır. Ancak 
imalat PMI değerinin Mart 
ayında bir önceki aya göre 
yükseliş kaydederek 51.6 
değerini alması, sanayideki 
toparlanma eğilimine işaret 
etmektedir.

ALMANYA 
Almanya’da tüketici 

fiyatları endeksi (TÜFE) 
Mart ayında yıllık olarak 
yüzde 0.1 oranında 
yükselmiştir.

İhracat ise Şubat ayında 
bir önceki aya göre yüzde 
1.3 artmıştır. Bu veriler 
itibariyle, Şubat’ta 99.4 
milyar Euro’luk ihracat, 
79.7 milyar Euro’luk da 
ithalat gerçekleştirilmiştir. 

Almanya imalat PMI 
değeri, bir önceki aya 
göre önemli bir değişiklik 
göstermeyerek 50.7 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

JAPONYA 
Japonya’nın ticaretine 

ilişkin en önemli 
göstergelerden biri olan 
cari fazla Şubat ayında 22.4 
milyar Dolar düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Ucuz 
enerji ithalatı, Japonya 
şirketlerinin yurtdışı 
yatırımlarından yüksek 
gelir elde etmeleri ve 
yabancı turist sayısındaki 
artış, cari fazlanın artışında 
etkili olmuştur.

Fitch tarafından 
Japonya ekonomisine 
ilişkin yapılan açıklamada 
yüksek ve artan kamu 
borcunun, kredi notunu 
baskılayan ana faktör 
olduğu kaydedilerek, 
bu yılın sonunda kamu 
borcunun milli gelire 

oranının yüzde 245’e 
ulaşmasının beklendiği 
ifade edilmiştir.

Ülkede büyük imalatçı 
şirketlerin güvenini ölçen 
bir endeks çalışmasında, 
güçlenen Yen’in şirketlerin 
karlarını azaltacağı ve 
bunun da büyümeyi 
olumsuz etkileyeceği 
beklentisi ile, endeksin 
2013 yılının ortasından bu 
yana en düşük seviyesine 
gerilediği açıklanmıştır. 

Japonya imalat PMI 
değeri, Mart ayında eşik 
değerin altına düşerek 49,1 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

ÇIN
Çin’de ihracat Mart 

ayında ciddi bir ivmelenme 
göstererek 18 ayın en hızlı 
artışını gerçekleştirirken, 
ithalattaki düşüş emtia 
fiyatlarındaki toparlanma 
ile birlikte yavaşlamıştır. 
Bu durum, dünyanın ikinci 
en büyük ekonomisindeki 
istikrarın yeninden 
sağlanması işaretlerine 
katkıda bulunmuştur.

Ülkenin sanayi 
kesimindeki karlar, düşüş 
döneminin sonlanmaya 

başladığını, stokların 
arttığını ve firmaların 
daha fazla borca girdiğini 
göstermiştir. Veri sonrası 
yapılan açıklamada, 
sanayi sektörünün 
hala çok fazla zorlukla 
karşı karşıya olduğu 
belirtilmiş ve özellikle 
madencilik ve hammadde 
şirketlerinin karlarındaki 
keskin düşüşlere dikkat 
çekilmiştir.  

Çin imalat PMI değeri, 
bir önceki aya göre artış 
göstererek 49.7 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

GÜNEY KORE
Güney Kore’de yapılan 

milletvekili seçimlerinde 
ana muhalefet partisi, 
bir sandalye farkla 
parlamentodaki çoğunluğu 
elde etmiştir. Özellikle 
Kuzey Kore ile ilişkilerin 
ısındığı bu dönemde, 
parlamentodaki değişiklik, 
ülkenin politikalarında 
ciddi değişimlere sebep 
olabilecektir. 

Güney Kore’nin 
İran’dan ithal ettiği 
petrolün son bir yılda 
yüzde 100’ün üzerinde artış 

gösterdiği açıklanmıştır. 
Bu bağlamda, İran’da 
nükleer yaptırımların 
kalkmasından sonra petrol 
ihracını arttırmak için 
birçok ülkeyle anlaşma 
imzalamasının olumlu 
sonuçlarının kendini 
gösterdiği anlaşılmaktadır.

Güney Kore imalat 
PMI değeri, Mart ayında 
hafif bir yükselişle 49.5 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

HINDISTAN
Hindistan Merkez 

Bankası (RBI) faiz oranını 
altı aydan bu yana ilk kez 
düşürerek, yüzde 6.75’ten 
yüzde 6.50’ye çekmiştir. 
Banka tarafından yapılan 
açıklama, önümüzdeki 
aylarda makroekonomik 
ve finansal gelişmelerin 
izlenmeye devam edileceği 
ve genişlemeci para 
politikasının sürdürüleceği 
açıklanmıştır.

IMF’nin son küresel 
ekonomik görünüm 
raporunda, pek çok ülkenin 
2016 büyümesinde aşağı 
yönlü revizyon yapmasına 
karşın, Hindistan’ın 
büyümesine ilişkin bir 
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revizyonda bulunmaması 
ve yüzde 7,5 oranında 
büyüme kaydedeceğinin 
belirtmesi, ülkenin 
2016’nın parlayan 
yıldızı olacağı tezini 
güçlendirmektedir. 

Hindistan imalat PMI 
değeri, Mart ayında artış 
kaydederek 52.4 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

BREZILYA
Tarihinin en büyük 

ekonomik krizlerinden 
birini yaşayan Brezilya’da, 
hükümet Rio de Janeiro’da 
düzenlenecek 2016 
olimpiyatlarında yeterince 
hazırlanılmadığı ve 
olimpiyatlardan beklenen 
etkinin elde edilememesi 
halinde krizin daha da 
derinleşeceği yönünde 
ciddi eleştirilerin hedefi 
olmaktadır. 

Bütçe yolsuzluğuyla 
suçlanan Devlet Başkanı 
Dilma Roussef’in 
soruşturulması için 
513 milletvekilinin 
üçte ikisinden fazlası, 
Rousseff ve hükümet 
aleyhine oy kullanmış ve 
Roussef’in yargılanmasına 
karar verilmiştir. Bu 
bağlamda, ülkenin politik 
istikrarsızlığına bir 

yenisinin daha eklendiği 
anlaşılmaktadır.

Brezilya imalat PMI 
değeri, Mart ayında hafif 
bir artışla 46.0 düzeyinde 
gerçeklemiş, ancak yine 
eşik değerin altında 
kalmıştır.

RUSYA
Dünya Bankası, küresel 

petrol fiyatlarındaki 
düşüşe bağlı olarak Rusya 
ekonomisine ilişkin 
büyüme tahminlerini revize 
etmiştir. Güncel tahminlere 
göre Rusya ekonomisi bu 
yıl yüzde 1.9 küçülecek, 
gelecek yıl ise yüzde 1.1 
oranında büyüyecektir.

Bununla birlikte, 
Rusya Merkez Bankası da 
2016’nın ilk çeyreğinde 
Rusya ekonomisine 
ilişkin büyüme tahminini 
düşürmüştür. 

Banka, 2016’nın ilk 
çeyreğinde ekonominin 
yıllık olarak yüzde 1.7 
ila yüzde 2.0 arasında 
büyüyebileceğini 
açıklamıştır.

Ayrıca, Rusya 
bütçesinde 2018 yılına 
dek önemli ölçüde 
sorun olacağı beklentisi 
olmasına rağmen, hükümet 
harcamalarındaki en 
büyük iki kalem olan 
sosyal harcamaların ve 

savunma harcamalarının 
azaltılmayacağı 
açıklanmıştır.

Rusya imalat PMI 
değeri, Mart ayında yine 
gerileme kaydetmiş ve 48.3 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

TÜRKIYE
IMF, Dünya Ekonomik 

Görünüm Raporu’nda, 
Türkiye’ye ilişkin 
değerlendirmelere de 
yer vermiş ve büyüme 
beklentilerini revize 
etmiştir. Bu bağlamda, 
2016 büyüme beklentisi 
beklentilerin ve diğer 
ülkelerdeki aşağı yönlü 
revizyonun aksine yüzde 
3.2’den yüzde 3.8’e 
çıkarılmıştır. Ancak, 2017 
tahmini yüzde 3.6’dan 
yüzde 3.4’e düşürülmüştür.

2016 yılının Ocak-
Şubat döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre AB’nin 
Türkiye’ye ihracatının 
yüzde 2 gerilediği, 
ithalatın ise yüzde 9 arttığı 
belirtilmiştir. 

Türkiye imalat PMI 
değeri, Mart ayında 
gerileme kaydetmiş ve eşik 
değerin altına düşerek 49.2 
değerini almıştır.
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İZMİR TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU
NÜFUS-GÖÇ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nüfus (Bin) 3.451 3.525 3.606 3.624 3.662 4.061 4.113 4.168 -
Nüfusun TR Nüfusu İçindeki Payı (%) 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 5,3 5,3 5,3 -
Nüfus Artış Hızı (‰) 15,0 18,9 20,6 4,1 10,1 13,8 12,7 13,4 -
TR Nüfus Artış Hızı (‰) 13,1 14,5 15,9 13,5 12,0 13,7 13,3 13,4 -
Net Göç Hızı  (‰) 7,20 6,97 2,91 2,26 2,46 3,45 5,6 5,0 -

İSO 500 BÜYÜK İÇİNDEKİ ÜYE SAYISI
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
48 52 56 55 58 59 59 - -

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 1.171 1.170 1.303 1.410 1.424 1.514 1.504 1.483 -
Sanayi İstihdamının Payı (%) 31,5 28,0 30,4 30,7 31,6 31,8 31,7 32,0 -
Kadın İstihdamı (Bin Kişi) 314 346 397 422 432 490 466 470 -
Kadın İstihdamının Oranı (%) 26,8 29,6 30,5 29,9 30,3 32,4 31,0 28,3 -
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 156 227 231 243 247 276 243 262 -

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

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 17,2 16,4 16,2 15,9 17,0 15,0 16,1 -
ENFLASYON (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3
TÜFE (yıllık) 5,84 8,91 7,25 10,15 6,03 7,94 8,54 9,83 1,71
DIŞ TİCARET (Milyon $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2
İhracat 7.823 6.119 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 686
İthalat 8.313 6.268 8.419 10.621 10.577 10.367 9.950 8.846 695
Dış Ticaret Dengesi -490 -149 -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 -9
İhracatçı Firma Sayısı 3.917 3.694 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 2,579
İhracatın TR İhracatı İçindeki Payı (%) 5,9 6,0 5,9 6,0 5,7 6,1 6,1 5,8 5,5
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/III 2015/IV
Kapasite Kullanım Oranı 57 51 62,25 70 63 60 55 62 63
PROTESTOLU SENETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3
Protesto Edilen Senet Sayısı (Adet) 74.760 77.761 55.098 31.131 38.952 43.347 43.406 44.232 10.372
Protesto Edilen Senetlerin TR İçindeki Payı (%) 4,7 4,9 4,5 3,4 3,6 4,0 4,3 4,4 4,5
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 391 459 319 245 367 463 510 571 167
TEŞVİKLİ YATIRIMLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2
Belge Adedi 136 105 167 188 209 215 186 208 20
Yatırım (Milyon TL) 1.011 651 1.890 2.443 9.042 1.655 4.016 3.145 101
Teşvikli Sabit Yatırımların TR İçindeki Payı (%) 4,04 2,39 3,01 4,55 15,66 1,76 6,5 3,1 1,7
Bölgesel Yatırımların TR İçindeki Payı (%) - 4,0 1,9 3,2 2,8 2,2 5,2 4,9 1,9
ENERJİ TÜKETİMİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2
Doğalgaz Tük. (Milyon stdm 3) 2.342 1.957 2.342 2.736 2.704 2.739 2.327 3.214 781
MALİ / FİNANS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3
Bütçe Gelir/Gider 4,17 3,59 3,99 4,05 4,34 4,36 4,20 4,28 4,0
Vergi Gelirlerinin TR İçindeki Payı (%) 10,54 10,20 10,77 10,86 11,77 11,14 10,54 11,1 10,4
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%) 74,6 72,4 87,9 102,5 110,2 123,9 122,2 120,6* -
Toplam Mevduatların TR İçindeki Oranı (%) 6,2 6,2 5,9 5,8 5,7 5,5 5,2 5,6* -
Toplam Kredilerin TR İçindeki Oranı (%) 6,4 6,0 5,9 6,1 5,9 6,0 5,2 5,2* -

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

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3
Kurulan Şirket Sayısı 3.094 2.710 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 1.233
Kurulan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 6,4 6,3 6,5 6,1 5,7 6,0 5,9 6,0 6,1
Kapanan Şirket Sayısı 805 803 860 943 1.094 1.095 991 740 204
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7,7 7,7 7,5 7,2 7,7 7,0 7,1 6,1 6,0
YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/11 2016/1
Yabancı Sermayeli Firma Sayısı 1.256 1.391 1.540 1.682 1.800 1.944 2.100 2.229 2.255
Yabancı Serm. Firmaların TR İçindeki Payı (%) 6,0 5,9 6,0 5,7 5,5 5,3 5,1 4,8 4,7
MARKA-PATENT SAYISI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2**
Marka Tescil Sayısı (Adet) 1.983 2.302 1.931 2.146 3.234 4.096 4.366 4.323 986
Marka Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 5,6 5,6 6,0 6,0 6,2 6,0 6,0 6,2 6,3
Patent Tescil Sayısı (Adet) 25 21 34 31 42 59 55 86 29
Patent Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 7,4 4,6 5,3 3,7 4,1 4,7 4,2 5,0 3,8
TURİZM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3
Yabancı Turist Sayısı (Bin Kişi) 1.034 1.057 1.156 1.370 1.368 1.407 1.294 1.201 72
Yabancı Turist Sayısının TR İçindeki Payı (%) 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 4,2 3,6 3,3 1,4
Kruvaziyer Seferi (Adet) 133 129 159 262 288 198 136 114 -

Kruvaziyer Yolcu Sayısı (Kişi) 318.451
315.45

4
378.26

6
493.533

552.76
4

481.20
1

330.98
2

217.748 190

TARIMSAL ÜRETİM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bitkisel Üretim Değeri (Milyon TL) 2.769 2.675 3.375 3.648 4.100 3.652 5.024 - -
Bitkisel Üretimin TR İçindeki Payı (%) 1,2 3,9 4,2 4,1 4,7 3,9 5,1 - -
İŞ KAZALARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/3
İş Kazasında Ölenlerin TR İçindeki Payı (%) 6,0 4,6 5,4 7,5 5,6 6,0 2,6 5,1 3,1
MOTORLU KARA TAŞITLARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2
Motorlu Kara Taşıtlarının TR İçindeki Payı (%) 4,9 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 5,6

                      *Çeyreklik açıklanmakta olup, IV. çeyrek verileridir. **Tescil değil, başvuru verileridir.  
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 
“Hizmet”, “Perakende Ticaret” ve 
“İnşaat” sektörlerine aylık olarak İşyeri 
Eğilim Anketi’ni uygulamaktadır. 10 
ve daha fazla çalışana sahip özel sektör 
girişim yöneticilerine uygulanan bu anket 
ile girişimlerin mevcut durumlarının 
değerlendirilmesi ve yakın gelecek için 
beklentilerin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

İnşaat Sektörü Aylık Eğilim Anketi’nden 
elde edilen; inşaat faaliyeti, faaliyeti kısıtlayan 
faktörler, sipariş düzeyi, çalışan sayısı, satış 
fiyatları, mevcut kaynaklarda bir değişiklik 
yapılmadan faaliyeti artırabilme durumu 
ve sabit sermaye yatırımı değişkenleri 
kullanılarak İnşaat Sektörü Güven Endeksi 
(İSGE) hesaplanmaktadır. TÜİK, sektörel güven 
endekslerini 2011 yılından itibaren hesaplamaya 
başlamıştır.

Tablo 1’de yıl bazında ortalama 
İSGE ile bu endeksi en fazla etkileyen 
değişkenlerin ortalama endeks değerleri 
yer almaktadır. 

2011 yılından 2014 yılına kadar düşme 
eğilimi gösteren mevsim etkilerinden 
arındırılmış İSGE, 2015 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 1.7’lik artış gösterdi. 
Bu artış; inşaat faaliyetlerinin artmasını 
bekleyen, alınan kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyinin mevsim normallerinin 
üzerinde olduğunu değerlendiren, toplam 
çalışan sayısının ve konut satış fiyatlarının 
da yakın gelecekte artmasını bekleyen 
girişim yöneticisi sayısının artmasından 
kaynaklandı.

2016 yılının ilk 3 aylık ortalamasına bakıldığında; 
bir önceki yıla göre yüzde 0.5’lik bir düşüş görüldü. 
İSGE’deki bu düşme eğilimi; yakın gelecekte toplam 

çalışan sayısında artış bekleyen 
girişim yöneticisi sayısının 
azalmasından kaynaklandı.

“İşyeri Eğilim Anketi” ile 
girişimlerin yakın gelecek için 
beklentilerini ölçmeyi amaçlayan 
TÜİK, “Tüketici Eğilim Anketi” ile 
her ay tüketicilerin gelecek dönem 
beklentilerini ölçmekte ve yakın 
gelecekte yapılması planlanan 
harcamalara ve tasarruflara ilişkin 
eğilimlerini saptamaktadır. Bu 
anketten elde edilen; hanenin 
maddi durum beklentisi, genel 
ekonomik durum beklentisi, işsiz 
sayısı beklentisi, tasarruf etme ve 
otomobil/konut satın alma ihtimali 

Tüketicinin konut satın alma eğiliminin
inşaat sektörü güven endeksi üzerindeki etkileri

İsmail BİLİR
TÜİK Uzmanı

TÜİK İzmir Bölge Md.’lüğü

Tablo 1: İnşaat sektörü eğilimine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış 
                             ortalama endeks değerleri (2011-2016) 
 

Yıl 

İnşaat 
sektörü 
güven 

endeksi 
(İSGE) 

Değişim 
Oranı 
(%) 

İnşaat 
faaliyetleri 

Alınan 
kayıtlı 

siparişlerin 
mevcut 
düzeyi  

Toplam 
çalışan 
sayısı 

beklentisi 

Satış 
fiyatları 

beklentisi  

2011 92.2 - 104.2 71.1 113.2 112.5 
2012 87.8 -4.8 98.7 68.4 107.2 109.9 
2013 84.1 -4.2 96.4 68.7 99.5 105.7 
2014 81.7 -2.9 93.3 64.8 98.6 105.2 
2015 83.1 1.7 93.7 65.6 100.6 109.2 

2016(1) 82.7 -0.5 95.3 67.7 97.7 109.5 
Kaynak: TÜİK İnşaat Sektörü Aylık Eğitim Anketi 

(1) İlk 3 ayı kapsamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
                Tablo2: Tüketici eğilimine ilişkin 
           ortalama endeks değerleri (2011-2016) 
 

Yıl 

Tüketici 
güven 

endeksi 
(TGE) 

Değişim 
Oranı 
(%) 

Konut satın 
alma veya 

inşa ettirme 
ihtimali 
(KSAİ) 

Değişim 
Oranı 
(%) 

2011 92.8 - 9.8 - 
2012 75.6 -18.5 10.4 6.1 
2013 76.0 0.5 10.8 3.8 
2014 72.5 -4.6 10.4 -3.9 
2015 66.3 -8.6 8.4 -19.1 

2016(1) 68.4 3.2 8.6 2.4 
Kaynak: TÜİK Tüketici Eğilim Anketi 

(1) İlk 3 ayı kapsamaktadır.  
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gibi değişkenler kullanılarak Tüketici Güven Endeksi 
(TGE) hesaplanmaktadır.

Tablo 2’de yıl bazında ortalama TGE ile bu değişkeni 
etkileyen ve İSGE üzerinde de dolaylı yoldan etkisi olan 
“konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali” değişkeninin 
ortalama endeks değerleri yer almaktadır.

Tablo 1 ile Tablo 2 kıyaslandığında; 
2011 yılından 2014 yılına kadar İSGE’ne paralel olarak 

düşme eğilimi gösteren TGE’de, 2015 yılında bir önceki 
yıla göre; -İSGE’deki artışın aksine- yüzde 8.6’lık bir 
düşüş gerçekleşti. Bu durum; alınan kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyinin mevsim normallerinin üzerinde 
olduğunu düşünerek inşaat faaliyetlerinin ve konut satış 
fiyatlarının artmasını bekleyen girişim yöneticisinin 
planlarını alt üst etti. Çünkü; tüketici, yüzde 19.1’lik düşüş 
ile gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya inşa 
ettirme eğiliminde olmadığını gösterdi.

2016 yılının ilk 3 aylık ortalamasına bakıldığında; 
bir önceki yıla göre KSAİ’de (yüzde 2.4) gözlenen artış, 
TGE’de yüzde 3.2’lik artışa neden oldu. Ancak; 2015 
yılında hayal kırıklığına uğrayarak beklentisini düşüren 
girişim yöneticisi, İSGE’de 0.5 puanlık bir düşüşe 
neden oldu. Yine de; tüketici tarafındaki kıpırdanmanın 
farkında olan ve bu durumun; alınan kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyini, inşaat faaliyetlerini ve konut satış 
fiyatlarını artıracağını düşünen girişim yöneticisi umudunu 
kaybetmedi. 2016 yılının diğer aylarında TGE’nin olası 
artışına paralel olarak İSGE’nin de artması beklenmektedir.

İSGE ile TGE arasındaki birlikte değişimin 
varlığı, değişim oranlarının yanısıra, istatistiksel 
yöntem kullanılarak ta test edilmek istendi. 2011-2016 
yılları arasındaki 6 yıllık ortalama endeks değerleri 
karşılaştırılarak, İSGE-TGE arasındaki ilişki, yüzde 95 
güvenilirlik ve yüzde 5 yanılma olasılığı ile Pearson 
Korelasyon Katsayısı (R) kullanılarak hesaplandı. Ayrıca, 
KSAİ’nin TGE üzerinde ne kadar etkili olduğunu tespit 

edebilmek için TGE-KSAİ arasındaki korelasyona da 
bakıldı.

TGE-KSAİ değişkenleri arasında (R=0.575, p=0.232) 
istatistiksel olarak anlamlı ve aynı yönlü (pozitif) orta 
kuvvetli bir ilişki bulundu. Buna göre; son 6 yılda 
TGE’de meydana gelen değişimin yüzde 33’ü (R2=0.330) 
KSAİ’deki değişim ile açıklanabilmektedir. Yani; 
KSAİ’nin TGE üzerindeki etkisi yüzde 33’tür.

İSGE-TGE değişkenleri arasında (R=0.895, p=0.016) 
istatistiksel olarak anlamlı ve aynı yönlü (pozitif) kuvvetli 
bir ilişki bulundu. Buna göre; son 6 yılda İSGE’de 
meydana gelen değişimin yüzde 80’i (R2=0.801) 
TGE’deki değişim ile açıklanabilmektedir. Yani; TGE’nin 
İSGE üzerindeki etkisi yüzde 80 gibi oldukça yüksek bir 
orandır. Dolayısıyla; tüketicinin harcama yapma ve konut 
satın alma isteği ne kadar çok olursa, inşaat faaliyetlerinin 
artma eğilimi de o kadar çok olur.

Çalışmada elde edilen bulgular ve değerlendirmeler yazarın kişisel 
görüşleri olup Türkiye İstatistik Kurumu’nu bağlamamaktadır.

Tablo 1: İnşaat sektörü eğilimine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış 
                             ortalama endeks değerleri (2011-2016) 
 

Yıl 

İnşaat 
sektörü 
güven 

endeksi 
(İSGE) 

Değişim 
Oranı 
(%) 

İnşaat 
faaliyetleri 

Alınan 
kayıtlı 

siparişlerin 
mevcut 
düzeyi  

Toplam 
çalışan 
sayısı 

beklentisi 

Satış 
fiyatları 

beklentisi  

2011 92.2 - 104.2 71.1 113.2 112.5 
2012 87.8 -4.8 98.7 68.4 107.2 109.9 
2013 84.1 -4.2 96.4 68.7 99.5 105.7 
2014 81.7 -2.9 93.3 64.8 98.6 105.2 
2015 83.1 1.7 93.7 65.6 100.6 109.2 

2016(1) 82.7 -0.5 95.3 67.7 97.7 109.5 
Kaynak: TÜİK İnşaat Sektörü Aylık Eğitim Anketi 

(1) İlk 3 ayı kapsamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
                Tablo2: Tüketici eğilimine ilişkin 
           ortalama endeks değerleri (2011-2016) 
 

Yıl 

Tüketici 
güven 

endeksi 
(TGE) 

Değişim 
Oranı 
(%) 

Konut satın 
alma veya 

inşa ettirme 
ihtimali 
(KSAİ) 

Değişim 
Oranı 
(%) 

2011 92.8 - 9.8 - 
2012 75.6 -18.5 10.4 6.1 
2013 76.0 0.5 10.8 3.8 
2014 72.5 -4.6 10.4 -3.9 
2015 66.3 -8.6 8.4 -19.1 

2016(1) 68.4 3.2 8.6 2.4 
Kaynak: TÜİK Tüketici Eğilim Anketi 

(1) İlk 3 ayı kapsamaktadır.  

Reel Kesim Güven 
Endeksi; 2016 yılı Mart 
ayında 1.5 puan artarak, 
106.0 seviyesinde gerçek-
leşti ve yükseliş eğilimini 
sürdürdü.

Tüketici Güven 
Endeksi,  son 3 aydır üst 
üste düşüşünün ardından 
2016 yılı Mart ayında bir 
önceki aya göre yüzde 0.5 
oranında azda olsa artış 
göstererek 67.0 seviyesine 
yükseldi.

Ekonomi 
Güven Endek-
si 2016 yılı 
Mart ayında 
bir önceki aya 
göre yüzde 
9.5 oranında 
artışla 78.3 
seviyesinde 
gerçekleşerek 
son 3 ayın 
ardından tekrar 
yükseliş eğili-
mine girdi.

Güven endekslerinde artış
Aylar

Reel Kesim Güven
Endeksi

Tüketici Güven
Endeksi

Ekonomi Güven
Endeksi

2015

Şubat 103,4 68,1 93,8

Mart 103,5 64,4 84,1

Nisan 107,9 65,4 86,0

Mayıs 109,0 64,3 87,0

Haziran 104,9 66,4 83,5

Temmuz 105,4 64,7 86,5

Ağustos 103,7 62,4 86,5

Eylül 99,1 58,5 72,6

Ekim 100,5 62,8 82,6

Kasım 105,2 77,1 104,8

Aralık 102,2 73,6 100,8

2016

Ocak 103,3 71,6 83,9

Şubat 104,5 66,6 71,5

Mart 106,0 67,0 78,3
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Sanayi üretimi, Şubat 
ayında 6 ayın zirvesine 
çıktı. Mevsim ve tak-

vim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi bir önceki aya 
göre yüzde 0.5 artarken, tak-
vim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 5.8 
artış gösterdi. Beklentilerin 
üzerinde gelen yıllık artışta, 
Ağustos ayından bu yana 
en yüksek seviye görülmüş 
oldu. Arındırılmamış sanayi 
üretimi ise bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 8.5 
olarak hesaplandı.

Sanayinin alt sektörle-
ri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde, 2016 yılı 
Şubat ayında bir önceki aya 
göre madencilik ve taşocak-
çılığı sektörü endeksi yüzde 
5.5 ve imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 0.6 artarken, 
elektrik, gaz, buhar ve iklim-
lendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise yüzde 
1.7 azaldı.

Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi 
verilerine göre; sanayinin alt 
sektörleri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde, 2016 
yılı Şubat ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre maden-
cilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 7.7, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüz-
de 6.2 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 2.6 arttı.

TEKNOLOJI 
ÜRETIMI ÖNDE
Mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış ana 
sanayi gruplarında, bir önce-
ki aya göre en yüksek artış 
yüzde 2.1 ile dayanıklı tüke-
tim malı imalatında görüldü. 

İmalat sanayi alt sektörleri 
incelendiğinde, söz konusu 
dönemde en yüksek artış 
yüzde 7.4 ile bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin 
imalatında gerçekleşti. Bu 
artışı yüzde 5.8 ile diğer 
metalik olmayan mineral 

ürünlerin imalatı takip etti. 
Bu alanda en yüksek azalış 
ise yüzde 25.5 ile diğer 
ulaşım araçlarının imalatın-
da oldu. Bu düşüşü yüzde 
11.2 ile kok kömürü ve 
rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı izledi.

TÜKETIM COŞKUSU
Takvim etkisinden arın-

dırılmış veride alt sektörler 
incelendiğinde, Şubat ayında 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre madencilik ve taşo-
cakçılığı sektörü endeksi 

Sanayi üretiminde 6 ayın zirvesi

01/02/16 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

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

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 120,0 8,5 116,0 5,8 128,4 0,5

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

103,5 9,6 100,9 7,7 115,2 5,5

İmalat Sanayi 121,5 9,2 117,1 6,2 130,1 0,6

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

118,0 3,8 116,2 2,6 123,8 -1,7
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yüzde 7.7, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 6.2 
ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 2.6 arttı. Arındırılma-
mış veride alt sektörlerde 
ise aramalı imalatı yüzde 
9.7, dayanıklı tüketim malı 
imalatı yüzde 5.2, dayanık-
sız tüketim malı imalatının 
yüzde 12, enerjide yüzde 
6.1, sermaye malı imalatında 
yüzde 4.5, madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü yüzde 
9.6, imalat sanayi ise yüzde 
9.1, otomotivde yüzde 2.8 
artış kaydedildi.

SANAYI CIRO 
ENDEKSI DE ARTTI
Mevsim ve takvim etki-

sinden arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi, Şubat 
ayında bir önceki aya göre 
yüzde 3.8 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, Şubat’ta, 
Ocak ayına kıyasla maden-
cilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 5.9, imalat 
sanayi sektörü endeksi de 
yüzde 3.7 artış kaydetti. 
Şubatta takvim etkisinden 
arındırılmış toplam sanayi 
ciro endeksi ise geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 13.5 
artış gösterdi. Sanayinin alt 
sektörlerine bakıldığında, 
Şubat’ta madencilik ve ta-
şocakçılığı sektörü endeksi, 
geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 6.6, imalat sanayi 
sektörü endeksi de yüzde 
13.7 arttı.

Mevsim ve takvim etki-
sinden arındırılmış ana sana-
yi gruplarında, Şubat’ta bir 
önceki aya göre en yüksek 
artış yüzde 7.5 ile dayanıklı 
tüketim malı imalatında 
gerçekleşti.

İmalat sanayi alt 
sektörleri incelendiğinde, 
Şubat’ta Ocak ayına kıyasla 

en yüksek artış yüzde 22.4 
ile bilgisayarların, elektronik 
ve optik ürünlerin imala-
tında görüldü. Bunu, yüzde 
20.1 tütün ürünleri imalatı, 
yüzde 15.1 ile diğer metalik 
olmayan mineral ürünlerin 
imalatı izledi. 

Şubat’ta bir önceki aya 
göre en yüksek azalış yüzde 
10.2 ile makine ve ekipman-
ların kurulumu ve onarımın-
da gerçekleşti. Bunu yüzde 
6.4 ile temel eczacılık ürün-
lerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı ve 
yüzde 5.4 ile kok kömürü ve 
rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı takip etti.

Cari işlemler açığı, 2016 yılı Şubat 
ayında yüzde 46.1 oranında azalarak 
1.8 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin 
altında gerçekleşti. İthalattaki düşüş ile 
ihracatın olumlu performans sergilemesi 
bu daralmada etkili oldu. 12 aylık 
kümülatifte ise 30.5 milyar dolar ile 
neredeyse son 6 yılın en düşük seviyesine 
geriledi. Net altın ticaretindeki pozitif 
yönlü seyir daralmada etkili oldu.

Artan jeopolitik riskler ile küresel 
piyasalarda ekonomik konjonktürün 
devam etmesinin etkisiyle, bavul 
ticaretinde ve net turizm gelirlerindeki 
daralma yılın ikinci ayında da devam 
ediyor. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 
ise, bavul ticaretinde yüzde 25.6 oranında 
ve net turizm gelirlerinde yüzde 20.1 
oranında azalma görüldü.

Portföy yatırımlarında, Ocak ayında 
yaşanan sermaye çıkışının ardından Şubat 

ayında 1.1 milyar dolar sermaye girişi 
kaydedildi.

Net doğrudan yatırımlar 2016 yılı 
Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre, yüzde 83.2 oranında 
daralarak 420 milyon dolar, 2016 yılı Şubat 
ayında 140 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşti. 2016 yılı Şubat ayında yıllık 
bazda, diğer yatırımlar da 1.7 milyon 
dolar sermaye çıkışı kaydedildi.

2016 yılı Şubat ayında rezerv varlıklar 
646 milyon dolar olarak kaydedildi. Cari 
açığın büyük bir kısmını finanse eden 
net hata noksan kaleminde ise 2.9 milyar 
dolar sermaye girişi yaşandı.

Enerji fiyatlarındaki devam eden düşük 
seyrin cari açığı baskılamakta olmasına 
rağmen, bavul ticareti ve seyahat 
gelirlerinin azalışını sürdürmesi ile AB 
ekonomilerindeki konjüktürel durumlar 
cari açık üzerinde tehdit oluşturuyor.

Cari açıkta düşüş sürüyor
(Milyon Dolar)

Şubat 12 Aylık Kümülatif
20162015 2016

CARİ İŞLEMLER HESABI -3.309 -1.785 -30.511
SERMAYE HESABI 0 0 -4
FİNANS HESABI 798 1.093 -23.213
       Doğrudan Yatırımlar (net) -835 -140 -9.779
       Portföy Yatırımlar (net) 195 -1.086 16.974
       Diğer Yatırımlar (net) 2.537 1.673 -16.268
       Rezerv Varlıklar (net) -1.099 646 -14.140
Net Hata ve Noksan 4.107 2.878 7.302

2016 yılı 
Mart ayında 
Kapasite 
Kullanımı 
yüzde 74.3 
oranında 
gerçekleşerek 
1 puanlık bir 
artışa geçti.

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 
yüzde 84.6, kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı yüzde 
83.8, tütün ürünleri imalatı yüzde 83.0 ve Kok kömürü 
ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 81.6 
ile 2016 yılı Mart ayını en yüksek kapasite ile kapatan 
sektörler oldu.

Kapasite kullanımı artışta
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2016 yılı Mart ayı 
enflasyon oranı; yıllık 
TÜFE’de yüzde 7.46, 

Yİ-ÜFE’de yüzde 3.80 
oranında gerçekleşti. Bir 
önceki aya göre TÜFE’de 
yüzde 0.04 oranında düşüş 
ve Yİ-ÜFE’de ise yüzde 
0.40 oranında artış yaşan-
dı. Yıllık en yüksek artış 
TÜFE’de (yüzde 12.79) ile 
alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşti. Ayrı-
ca TÜFE’de bir önceki yılın 
aynı ayına göre; çeşitli mal 
ve hizmetler (yüzde 12.39), 
lokanta ve oteller (yüzde 
12.26), ev eşyası (yüzde 
11.09) ve eğlence ve kültür 
(yüzde 9.60) en çok artışın 
olduğu diğer gruplar oldu.

İstatistiki bölgelere göre 
yapılan ayrımda; İzmir’de 
TÜFE, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 8.19 ve 
12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 8.69 oranında artış 
gerçekleşti. 

Yİ-ÜFE alt kalemleri 
bazında bir önceki aya 
göre; sanayinin dört sektö-
ründen madencilik ve taşo-
cakçılığı sektöründe yüzde 
0.26 oranında ve elektrik ve 
gaz sektöründe yüzde 1.80 
oranında düşüş yaşanırken, 
imalat sanayi sektöründe 
yüzde 0.63 oranında ve 
su sektöründe yüzde 0.06 
oranında artış gerçekleşti. 
Yıllık bazda imalat sanayi-
deki artış, genel artışın da 
üstünde yüzde 5.03 olarak 
kaydedildi.

TÜFE Yİ-ÜFE YD-ÜFE

Mart 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Yıllık 7,61 7,46 3,41 3,80 0,64 6,64

Yıllık Ort. 8,70 7,96 8,03 5,64 6,71 10,71

Aylık 1,19 -0,04 1,05 0,40 2,09 -0,73

2015 yılı Ocak-Mart döneminde 
5.4 milyar TL açık veren bütçe, 2016 
yılı Ocak-Mart döneminde 46 milyon 
TL fazla verdi. Aynı dönemde bütçe 
gelirleri yüzde 16.4 oranında artarak 
131.7 milyar TL, bütçe giderleri ise, 
yüzde 11 oranında artarak 131.7 milyar 
TL olarak kaydedildi.

2016 yılı Ocak-Mart döneminde vergi 

gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12.7 oranında artarak 108.5 
milyar TL seviyesine ulaştı. Faiz hariç 
giderler yüzde 14.6 oranında artarak 
115.2 milyar TL olarak gerçekleşti. 2015 
yılı Ocak-Mart döneminde 12.7 milyar 
TL faiz dışı fazla verilmişken, bu yılın 
aynı döneminde 16.5 milyar TL faiz dışı 
fazla verildi.

Bütçe 3 ayda fazla verdi
Milyon TL

OCAK-MART
Değişim Oranı (%)

2015 2016

Bütçe Giderleri 118.614 131.667 11,0

 Faiz Hariç Giderler 100.523 115.201 14,6

  Faiz Giderleri 18.091 16.466 -9,0

Bütçe Gelirleri 113.181 131.714 16,4
  Vergi Gelirleri 96.286 108.543 12,7

Bütçe Dengesi -5.433 46 100,9

Faiz Dışı Denge 12.658 16.512 30,4

Mart enflasyonu sevindirdi
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Türkiye genelinde 15 
ve daha yukarı yaş-
takilerde işsiz sayısı 

2016 yılı Ocak döneminde 
geçen yılın aynı dönemine 
göre 31 bin kişi artarak 3 
milyon 290 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı ise 0.2 puanlık 
azalış ile yüzde 11.1 sevi-
yesinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde; tarım dışı işsizlik 
oranı 0.4 puanlık azalış ile 
yüzde 13 olarak tahmin 
edildi. 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı 
0.8 puanlık azalış ile yüzde 
19.2 olurken,15-64 yaş gru-
bunda bu oran 0.3 puanlık 
azalış ile yüzde 11.3 oldu. 

ISTIHDAM ORANI 
YÜZDE 45
İstihdam edilenlerin 

sayısı 2016 yılı Ocak 
döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 821 bin 
kişi artarak 26 milyon 275 
bin kişi, istihdam oranı ise 
0.7 puanlık artış ile yüzde 
45 oldu.

Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 
30 bin kişi azalırken, tarım 
dışı sektörlerde çalışan 
sayısı ise 851 bin kişi arttı. 
İstihdam edilenlerin yüzde 
18.3’ü tarım, yüzde 20.2’si 
sanayi, yüzde 6.7’si inşaat, 
yüzde 54.8’i ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. Önceki 
yılın aynı dönemi ile karşı-
laştırıldığında hizmet sek-
törünün istihdam edilenler 
içindeki payı 1.5 puan artar-
ken, tarım sektörünün payı 
0.7 puan, sanayi sektörünün 

payı 0.8 puan azaldı, inşaat 
sektörünün payı ise değişim 
göstermedi.

İşgücüne katılma oranı 
yüzde 50.7 olarak gerçek-
leşti. İşgücü 2016 yılı Ocak 
döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 852 bin 
kişi artarak 29 milyon 565 
bin kişi, işgücüne katılma 
oranı ise 0.7 puan artarak 
yüzde 50.7 olarak gerçek-
leşti. Aynı dönemler için 
yapılan kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne katılma 
oranı 0.3 puanlık artışla 
yüzde 70.8, kadınlarda ise 
1.1 puanlık artışla yüzde 31 
olarak gerçekleşti.

Ocak 2016 döneminde 
herhangi bir sosyal güven-
lik kuruluşuna bağlı olma-
dan çalışanların oranı, bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre 0.6 puan azalarak 
yüzde 31.8 oldu.  

ARINDIRILMIŞ 
RAKAMLAR
Mevsim etkilerinden 

arındırılmış istihdam bir 
önceki döneme göre 94 bin 
kişi artarak 27 milyon 75 
bin kişi olarak gerçekleşti. 
İstihdam oranı 0,1 puanlık 
artış ile yüzde 46,4 oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsiz sayısı bir 

önceki döneme göre 44 bin 
kişi azalarak 3 milyon 43 
bin kişi olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı 0.2 puanlık 
azalış ile yüzde 10.1 oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücüne katıl-
ma oranı bir önceki döneme 
göre değişim gösterme-
yerek yüzde 51.6 olarak 
gerçekleşti.

Ekonomik faaliyete 
göre istihdam edilenlerin 
sayısı, hizmet sektöründe 
95 bin,  inşaat sektöründe 
16 bin kişi artarken, sanayi 
sektöründe 11 bin kişi, 
tarım sektöründe ise 5 bin 
kişi azaldı. 

İşsizlik 
yine çift 
hanede

OCAK 2015-2016 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2015 2016
Nüfus (Bin kişi) 57.475 58366
İşgücü (Bin kişi) 28.713 29.565
İstihdam (Bin kişi) 25.454 26.275
        Tarım 4.842 4.812
        Tarım dışı 20.612 21.463
İşsiz (Bin kişi) 3.259 3.290
İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.761 28.802
İşgücüne katılma oranı (%) 50,0 50,7
İstihdam oranı (%) 44,3 45,0
İşsizlik oranı (%) 11,3 11,1
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13,4 13,0
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 54,6 55,4
İstihdam oranı (%) 48,3 49,2
İşsizlik oranı (%) 11,6 11,3
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13,4 13,0
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 20,0 19,2

OCAK 2016 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.084 2.710 1.630 9.472 17.896
Kadın 1.265 2.133 67 4.094 7.559
Toplam 5.349 4.842 1.697 13.565 25.454
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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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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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