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Son	2	aydır	ülke	olarak	Referanduma	
odaklanmamız,	gerek	içerde,	gerekse	dışarda	16	
Nisan	sonrasına	dair	belirsizliği	yaygınlaştırmıştı.	
Artık,	referandumu	geride	bıraktık	ve	Türk	milleti	
gelişmiş	ülkelerin	oldukça	üzerinde	%85	katılım	oranı	
ile	demokratik	hakkına	sahip	çıkarak	tercihini	yaptı.

Sonuçların	Türkiye	ve	halkımız	için	hayırlı	
olmasını	diliyorum.		Oranların	birbirine	bu	kadar	
çok	yakın	olması;	her	iki	tarafın	da	tercihine	saygı	
duyulması	ve	bundan	sonraki	süreçte	tüm	görüşleri	
kucaklayıcı,	uzlaşmacı,	birleştirici	bir	davranış	içinde	
devam	edilmesi	gerekliliğini	de	ortaya	koymuştur.

Çünkü,	Türkiye	artık	yeni	bir	yol	ayrımına	girmiştir.	
Bu	yolda;	gerek	siyasette	gerekse	de	ekonomide	
fırsatlar	doğru	değerlendirilirse	önemli	bir	ivme	kat	
edileceği	aşikardır.	Özellikle	geçtiğimiz	1	yıl	içerisinde	
yeterince	zaman	kaybedilmiştir.	O	nedenle,	artık	
konuşma	değil,	eyleme	geçme	zamanı	gelmiştir.	

İstiyoruz	ki,	ülkemizde	artık	ekonomiye	
odaklanalım.	Potansiyelinin	çok	altında	büyüyen,	
gençlere	istihdam	yaratmakta	zorlanan,	yüksek	
teknolojili	ihracatı	yetersiz,	yabancı	yatırımcıların	
gelmekte	çekindiği	güzel	ülkemizi	yeniden	ayağa	
kaldıralım.

Yani	mesele	sadece	iç	siyasetin	istikrar	meselesi	
değildir.	Mesele,	ekonomiden,	uluslararası	politikaya	
kadar	milletimizin	hak	ettiği,	ülkemizi	geleceğe	
taşıyacak,	hedeflerini	gerçekleştirecek	adımların	bir	
an	evvel	atılmasıdır.	

Mesele,	özellikle	son	birkaç	yıldır	toplumsal	

huzuru	bozulan,	iç	ve	dış	güçlerin	etkisiyle	birliktelik	
zemini	kaydırılmak	istenen	Türkiye’nin	iç	barışı	ve	
huzurunun	yeniden	sağlanması	meselesidir.	

Değişen	dönüşen	dünyada	sistemin	dışında	
kalmamak	ve	sürdürülebilir	bir	kalkınma	modeli	için;

n Güçlü	dinamiklerini	harekete	geçiren	bir	siyasi	
yönetim,

n Yapısal	reformlar	doğrultusunda	proaktif	bir	
ekonomi	yönetimi,

n Uzlaşmacı	ve	stratejik	bir	dış	politika,
n Demokrasi	kalitesini	artıran,	hukukun	

üstünlüğünü	öncelik	sayan,
n Türkiye’nin	menfaati	doğrultusunda	ortak	aklın	

hakim	olduğu	bir	anlayış,	içerisinde	hareket	etmek	
zorundayız.

İşte	tüm	bunları	yapabilmek	için,	siyasi	erk	hiç	
bu	kadar	güçlü	olmamıştır.	Toplum,	ülke	menfaati	
doğrultusunda	her	zaman	birleşmeyi	bilmiştir.	Özel	
sektör,	en	zor	zamanlarda	bile	ticaretini,	üretimini	
kesintisiz	sürdürmüştür.	

O	nedenle	istiyor	ve	diliyoruz	ki;	eksiklerimizi	
tamamlamak,	yanlışlarımızı	düzeltmek,	sorunlu	
taraflarımızı	onarmak	için	el	ele	verelim.	Artık	
önümüze	bakalım,	umutlu	ve	bir	olalım.	Bu	fırsatı	en	
iyi	şekilde	değerlendirelim.		

T.B.M.M.’nin	kuruluşunun	97.	yıl	dönümünü	ve	
23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	ve	Çocuk	Bayramı’mızı	
kutluyor,	başta	Ulu	Önderimiz	Mustafa	Kemal	Atatürk	
olmak	üzere	şehitlerimizi	rahmetle,	gazilerimizi	saygı	
ve	şükranla	anıyorum.

ARTIK	ÖNÜMÜZE	BAKMA	ZAMANI

Ender YORGANCILAR
Yönetim	Kurulu	Başkanı

BAŞKAN
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Türkiye,	1923’ten	bu	yana	uygula-
nan	parlamenter	sistemden	Cum-
hurbaşkanlığı	hükümet	sistemine	

geçişi	öngören	18	maddelik	anayasa	
değişikliğine	yüzde	51.4	ile	‘Evet’	dedi.	

Cumhuriyet	tarihinin	7’nci	anayasa	
referandumu,	yönetim	sistemi	değişik-
liğiyle	sonuçlandı.	Cumhuriyetin	ilan	
edildiği	29	Ekim	1923’ün	ertesi	günü	
kurulan	ilk	hükümetten	bu	yana	uygula-
nan	Cumhurbaşkanı-Başbakan-Bakan-
lar	Kurulu	şeklindeki	parlamenter	sistem,	
94	yıl	sonra	Cumhurbaşkanlığı	Hükümet	
Sistemi	olarak	adlandırılan	başkanlık	
sistemi	ile	değiştirildi.	

AK	Parti’nin	MHP	ile	uzlaşarak	
TBMM	gündemine	getirdiği,	CHP	ve	
HDP’nin	muhalefet	ettiği	başkanlık	sis-
teminin	en	çok	tartışılan	konularını	rejim	
değişikliği,	tek	adamlık,	meclisin	feshi,	
cumhurbaşkanına	federasyon	kurma	
yetkisinin	verildiği	iddiası,	18	yaşında-
kilerin	milletvekili	seçilebilmesi	hakkı	ve	

milletvekili	sayısının	600’e	çıkarılması	
oluşturdu.

Aynı	heyecan	16	Nisan’daki	refe-
randum	oylamasında	da	sürdü	ve	‘evet’	
oylarının	1	milyon	379	bin	934	önde	
çıkmasıyla	sonuçlanan	oylama	analiz	
edildiğinde	seçimin	sürprizi	İstanbul	ve	
Ankara	oldu.	İktidardaki	AK	Parti’nin	
büyük	önem	verdiği	ve	kampanyanın	
son	2	günü	yoğun	çalışma	yaptığı	bu	iki	
ilde	‘hayır’lar	yüzde	2.4	farkla	önde	çıktı.	
1	Kasım	genel	seçim	sonuçlarına	göre	
bölgelerde	oy	sonuçlarında	belirgin	bir	
değişiklik	olmazken,	bölgesel	denge-
leri	Hatay,	Çanakkale,	Adana,	Denizli,	
Antalya,	Mersin,	Zonguldak	illeri	bozdu.	
17	büyükşehirin	‘hayır’,	13	büyükşehirin	
‘evet’	tercihi	yaptığı	referendumda	en	
yüksek	evet	oyu	yüzde	81.67	ile	Bay-
burt’tan,	en	yüksek	‘hayır’	oyu	ise	yüzde	
80.42	ile	Tunceli’den	çıktı.	İzmir’de	
‘hayır’	oylarının	oranı	yüzde	68.8,	‘evet’	
oylarının	oranı	yüzde	31.2	oldu.

Cumhurbaş-
kanlığı sistemine 

yüzde 51 ile ‘Evet’ 
çıktı. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Oyunun 
rengi ne olursa olsun 

milletime teşekkür 
ediyorum.  İlk defa 
sivil siyaset eliyle 

yönetim sistemimizi 
değiştiriyoruz” dedi.

Halk tercihini yaptı
sıra	ekonomide
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Referandum	sonuçlarında	
dikkat	çeken	bir	başka	nokta	ise	
geçersiz	oyların	sayısındaki	artış	
oldu.	1	Kasım	2015	seçimlerinde	
697	bin	olan	geçersiz	oy	sayısı,	
siyasi	parti	tercihi	yapılmayan	ve	
sadece	‘evet-hayır’	şeklinde	iki	ter-
cih	bulunan	16	Nisan’daki	referan-
dumda	857	bin	537’ye	yükseldi.	

Uzlaşmayla	anayasa	deği-
şikliğini	Türkiye’nin	gündemine	
taşıyan	iki	partinin	tabanındaki	
duruma	bakıldığında	da	ilginç	
sonuçlar	görüldü.	1	Kasım’da	AK	
Parti’nin	aldığı	yüzde	49.5	oyla	
MHP’nin	yüzde	11.9	olan	oyları	
hesaba	katıldığında	iki	partinin	oy	
oranı	toplam	yüzde	61.4	ediyordu.	
Referandum	sonuçları	iki	partinin	
seçmenin	yaklaşık	10	puanlık	fire	
olduğunu	ortaya	koydu.

Köklü bir değişim
Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	

Erdoğan,	referandum	sonuçlarını	
değerlendirdiği	basın	toplantısında	
“Cumhuriyet	tarihimizde	ilk	defa	ta-
mamen	sivil	siyaset	eliyle	yönetim	
sistemimizi	değiştiriyoruz.	Cum-
hurbaşkanlığı	hükümet	sistemi	ile	
yürütme,	yasama	ve	yargı	birbi-
rinden	tamamen	ayrılmıştır”	dedi.	
Erdoğan	şöyle	konuştu:	“Milleti-
mizin	teveccühüyle	tarihimizin	en	
önemli	yönetim	reformunu	hayata	
geçiriyoruz.	16	Nisan	halkoylama-
sı,	milletimizin	geleceğine	sahip	
çıktığının	göstergesidir.	Bugün	
Türkiye	200	yıllık	kadim	bir	tartış-
ma	konusu	olan	yönetim	sistemi	

konusunda	tarihi	bir	karar	vermiş-
tir.	Anayasa	değişikliği	sadece	18	
maddeden	oluşmasına	rağmen	
içeriği	itibariyle	köklü	bir	değişim	
arz	etmektedir.	Oyunun	rengi	ne	
olursa	olsun	sandık	başına	giden	
milletimizin	her	bir	ferdine	şükran-
larımı	sunuyorum.	Halk	oylaması	
bitmiş	ve	o	süreçte	yaşananlar	
geride	kalmıştır.	Önümüzde	yeni	
bir	dönem	vardır.	3	Kasım	2019’da	
bu	ülkenin	yönetimine	talip	olacak	
herkesin	güçlü	bir	hazırlıkla	mil-
letin	karşısına	çıkması	gerekiyor.	
Sadece	slogan	veya	belirli	değer-
lerin	istismarıyla	sorumluluk	almak	
mümkün	değildir.”

Kaybeden yok 
kazanan Türkiye
Başbakan	Binali	Yıldırım,	refe-

randumun	resmi	olmayan	sonuçla-
rının	açıklanmasının	ardından	AK	
Parti	Genel	Merkezi’nde	yaptığı	
balkon	konuşmasında,	sandıktan	
‘evet’	çıktığı	için	mutlu	olduklarını	
belirterek,	“Bu	halkoylaması-
nın	kaybedeni	yoktur,	kazanan	

Türkiye’dir,	aziz	milletimdir.	Şimdi	
artık	dayanışma,	bir	olma,	bera-
ber	olma,	birlikte	Türkiye	olma	
zamanıdır.	Bu	mutluluğa	gölge	
düşürecek	her	türlü	davranış	ve	
yorumdan	kaçınacağız.	Demokra-
tik	olgunluğumuzu	bizlere	yakışan	
vakarla	anlatmaya	devam	edece-
ğiz.	Bizim	nezdimizde	öteki,	beriki	
yoktur.	Kimsenin	kalbi	kırık	olma-
sın,	kimse	mahzun	olmasın”	dedi.

Türkiye’nin	tek	vücut,	tek	bir	
millet	olduğunu	vurgulayan	Yıldı-
rım,	demokrasi	tarihinde	yeni	bir	
sayfa	açıldığını	ifade	etti.	Sandık-
tan	çıkan	sonucu	halkın	refahı	ve	
huzuru	için	en	iyi	şekilde	değer-
lendireceklerini	bildiren	Başbakan	
Yıldırım,	“Elbette	farklı	düşüncele-
rimiz,	çözüm	önerilerimiz	olacak.	
Ama	neticede	birliğimizi	gözümüz	
gibi	koruyacağız.	Demokrasimizin	
güzelliği	de	budur.	Bu	seçimler	
Türk	demokrasisinin	olgunluk	dü-
zeyini	bütün	dünyaya	göstermiştir.	
Bu	süreçte	Türkiye’ye	müdahil	ol-
mak	isteyenlerin	dediği	değil,	Tür-
kiye’nin	dediği	oldu.	Şimdi	önümü-
ze,	işimize	bakacağız.	Milletimizin	
aydınlık	yarınları	için	uzak	ufuk-
lara	bakacağız.	2019	seçimlerine	
kadar	gereken	hazırlıkları	yaparak	
yeni	yönetim	sistemini	yapılacak	
ilk	genel	seçimde	hayata	geçire-
ceğiz.	Bugün	demokrasi,	millet,	
hukuk	devleti	kazandı.	Sistem	
değişikliğiyle	birliğimizi,	beraberli-
ğimizi	daha	çok	güçlendireceğiz,	iç	
ve	dış	düşmanlarla	mücadelemiz	
daha	da	şiddetlenecek”	dedi.	

GÜNDEM
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Çok önemli başarı
MHP	Genel	Başkanı	Devlet	

Bahçeli,	referandum	sonuçlarını	
değerlendirirken,	“Bu	çok	önemli	
bir	başarı,	buna	herkes	saygı	gös-
termeli	ve	riayet	etmeli”	ifadesini	
kullandı.	Yazılı	bir	açıklama	yapan	
Bahçeli	şunları	kaydetti:

“Aziz	milletimiz	büyük	bir	olgun-
luk	içinde	sandık	başına	gitmiş	ve	
Cumhurbaşkanlığı	Hükümet	Sis-
tem’ine	geçilmesine	hür	iradesiyle	
onay	vermiştir.	Bu,	çok	önemli	bir	
başarı,	ihmal	ve	inkarı	imkansız	bir	
kazanımdır.	Egemenliğin	yegane	
sahibi	büyük	Türk	Milleti,	ülkesinin	
geleceği	hakkında	son	sözünü	
söylemiş,	istiklal	ve	istikbaline	
sahip	çıkmıştır.”

Devlet	Bahçeli,	partisinin	refe-
randum	sürecinde	üzerine	düşen	
görevi	yerine	getirdiğini,	verdiği	
demokratik	sözün	arkasında	karar-
lı	ve	omurgalı	şekilde	durduğunu	
da	ifade	etti.

YSK gölge düşürdü
CHP	Genel	Başkanı	Kemal	

Kılıçdaroğlu,	Yüksek	Seçim	Kuru-
lu’nun	referandumu	tartışmalı	hale	
getirdiğini	belirterek,	“Maç	yapılır-
ken	maçın	ortasında	kural	değiş-
mez.	Milletin	kararına	saygılıyız	
ama	YSK	milletin	kararına	gölge	
düşürmüştür”	dedi.

Referandum	sonuçları	açıkla-
nırken	partisinde	MYK’yı	olağa-
nüstü	toplantıya	çağıran	Kılıçda-
roğlu,	hukuk	kuralları	içinde	özenle	
çaba	harcadıklarını,	anayasa	
değişikliğine	ilişkin	görüşlerini	
vatandaşlarla	paylaştıklarını	hatır-
lattı.	“Anayasalar	birer	toplumsal	
uzlaşma	belgesidir”	diyen	Kılıç-
daroğlu,	sözlerini	şöyle	sürdürdü:	
“Toplumun	en	az	yüzde	51.50’si	
anayasa	değişikliğine	hayır	diyor.	
Dolayısıyla	bu	değişiklik	ve	onun	
oluşturduğunu	bütün	anayasa	
bir	anlamda	toplumsal	uzlaşma	
belgesi	olma	niteliğini	büyük	
ölçüde	yitirmiş	durumda.	Siyaset	
kurumuna	anayasayı	bir	toplumsal	
uzlaşma	belgesi	haline	dönüştür-

me	görevi	düşüyor.	Hukuk	devleti	
kavramı,	hukukun	üstünlüğü	kav-
ramı	çok	önemli.	

Eğer	yasalara	uyulmazsa	
bu	kavramlar	büyük	yara	alır.	
YSK,	üzülerek	ifade	edeyim	
bu	referandumu	tartışmalı	hale	
getirdi.	Vatandaşlar	görevlerini	
yaptılar,	oylarını	kullandılar.	
Vatandaşın	oyuna	sonuna	kadar	
saygılıyız.	Ama	hiçbir	kurum	
kendini	parlamentonun	üstünde	
göremez.”

YSK: Kural değiştirmedik
Yüksek	Seçim	Kurulu	(YSK)	

Başkanı	Sadi	Güven	de,	referan-
dumda	oyların	tasnifi	sürerken	
aldıkları	mühürsüz	oy	pusulaları	
ve	zarfların	geçerli	sayılmasına	
ilişkin	tartışma	yaratan	kararlarını	
savundu.	Güven,	oy	pusula	ve	
zarflarını	kanun	gereği	mühürle-
mek	zorunda	olan	sandık	kurulla-
rının	ihmali	nedeniyle	şekli	bir	hata	
yüzünden	seçmenlerin	anayasal	
haklarını	engellememek	için	oyları	
geçerli	saydıklarını	bildirdi.

Halk	oylamasında	
Cumhurbaş-
kanlığı	
hükü-
met	
siste-
mine	
‘evet’	
oyu-
nun	
çıkmasının	
ardından	uyum	yasalarına	
yönelik	çalışmalar	Adalet	
Bakanlığı	tarafından	başlatıldı.	
Halk	oylamasında	kabul	edilen	
Anayasa	değişikliğinin	ardından	
öncelikli	olarak	Cumhurbaşkan-
lığı	Seçimi	Kanunu	başta	olmak	
üzere	7	kanunda	yer	alan	144	
maddede	değişiklik	yapılması	
gerekiyor.

Adalet	Bakanlığı	Kanunlar	
Genel	Müdürlüğü	tarafından	
yapılan	çalışma	neticesinde	
öncelikle	değişiklik	yapılması	
gereken	kanunlar	arasında;	
Cumhurbaşkanlığı	Seçimi	Ka-
nunu,	Milletvekili	Seçimi	Kanu-
nu,	Seçimlerin	Temel	Hükümleri	
ve	Seçmen	Kütükleri	Hakkında	
Kanun,	Siyasi	Partiler	Kanunu,	
Hakimler	ve	Savcılar	Yüksek	
Kurulu	Kanunu,	Uyuşmazlık	
Mahkemesi	Kanunu	ve	Askeri	
Ceza	Kanunu	yer	alıyor.

Ana-
yasa	

değişikli-
ğine	uyum	

sağlanması	
için	Cumhurbaş-

kanlığı	Seçimi	Ka-
nunu’nda	7	madde,	

Milletvekili	Seçimi	Kanunu’nda	
9	madde,	Seçimlerin	Temel	
Hükümleri	ve	Seçmen	Kütükleri	
Hakkında	Kanunu’nda	10	mad-
de,	Siyasi	Partiler	Kanunu’nda	
11	madde,	Hakimler	ve	Savcılar	
Yüksek	Kurulu	Kanunu’nda	30	
madde,	Uyuşmazlık	Mahkeme-
si	Kanunu’nda	27	madde	ve	
Askeri	Ceza	Kanunu’nda	ise	50	
madde	de	değişiklik	yapılması	
zorunluluğu	bulunuyor.

Anayasa	değişikliği	ile	
Cumhurbaşkanı	seçilenin	
partisi	ile	ilişiğinin	kesileceği-
ne	ilişkin	düzenlemeye	uyum	
için	Cumhurbaşkanlığı	Seçimi	
Kanunu’nun	4.	maddesinin	son	
fıkrasında	bulunan	“Cumhur-
başkanı	seçilenin,	varsa	partisi	
ile	ilişiği	kesilir	ve	Türkiye	Büyük	
Millet	Meclisi	üyeliği	sona	erer”	
düzenlemesinin	kanundan	
çıkartılması	gerekiyor.

Öncelik 7 kanunda
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Türkiye	uzun	süredir	anayasa	deği-
şikliğiyle	meşgul	olurken,	16	Nisan	
referandumu	ile	birlikte	ekonomi	

açısından	önemli	bir	yol	ayrımı	ve	belir-
sizlik	daha	geride	kaldı.	Önümüzdeki	2	
yıllık	seçimsiz	dönemin	değerlendirilme-
si	gerektiğine	işaret	eden	iş	dünyasının	
temsilcileri,	referandumun	ardından	iç	
siyasi	gelişmelerin	vitrinden	çekilerek	
Türkiye’nin	gündemine	yapısal	reform-
lar	ve	ekonominin	alınmasını	istiyor.	
Ekonomide	kamu	personel	reformundan	
kıdem	tazminatına	kadar	bir	dizi	önemli	
düzenleme	gündeme	gelecek.	Ayrıca	
ekonomik	durgunluğa	ilişkin	olarak	
alınan	önlemlerin	sonuçları	değerlendiri-
lecek	ve	buna	ilişkin	yeni	bir	yol	haritası	
belirlenecek.

Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği	
Başkanı	Rifat	Hisarcıklıoğlu,	devletteki	
çarkların	hızlanmasını	ve	bunun	özel	
sektöre	olumlu	yansımasını	bekledikleri-
ni	bildirdi.	Referandum	sürecinin	tamam-
lanmasıyla	birlikte	belirsizliğin	geride	
bırakıldığını	kaydeden	Hisarcıklıoğlu,	
“Özel	sektörümüz	önünü	daha	rahat	gö-
recek,	yatırım	yapabilecektir.	Dünyada	iş	
yapma	biçimi,	malları	üretme	biçimi	ina-
nılmaz	bir	şekilde	değişiyor.	Kişi	başına	
milli	gelirde	3	bin	dolardan	12	bin	dolara	
çıkarken	yaptıklarımızı	yaparak	25	bin	
dolara	sıçrayabilmek	mümkün	değil.	Ar-
tık	yarına	odaklanmalı,	ortak	bir	vizyon	
ve	hedef	doğrultusunda	toplumu	birleşti-
rip	geleceğe	birlikte	yürümeliyiz.	İçeride	
ve	dışarıda	ülkemize	karşı	oluşturul-
mak	istenen	olumsuz	algıları	değiştirip	

yatırımcıların	güvenini	yeniden	artırmak	
ve	ülkemizi	zenginleştirme	hamlesine	
devam	etmek	için	reform	sürecini	can-
landırmalı,	yeni	büyüme	hikayemizi	tüm	
dünyaya	gösterebilmeliyiz”	dedi.

Türk	Sanayicileri	ve	İşadamları	Der-
neği	de	(TÜSİAD),	Türkiye	için	birlik	ve	
reform	zamanı	geldiğini	geldiğini	vurgu-
ladı.	

TÜSİAD	açıklamasında	daha	güç-
lü	Türkiye	için	toplumsal	dayanışma	
içerisinde	olmanın	ve	vakit	kaybetme-
den	geleceğe	bakmanın	zamanı	olduğu	
belirtildi.	Önerilerini;	demokrasi,	ekonomi	
ve	AB	ile	ilişkiler	başlıklarında	toplayan	
TÜSİAD	açıklamasında,	Türkiye’nin	
yapısal	sorunlarının	dün	olduğu	gibi	
bugün	de	varlıklarını	sürdürdüğüne	
dikkat	çekilerek	şöyle	denildi:	“Bu	
sorunları	çözmek,	milli	menfaatlerimiz	
doğrultusunda	küresel	ölçekte	rekabet-
çi	Türkiye’ye	giden	yolun	anahtarıdır.	
Şimdi	Türkiye	için	toplumsal	özgürlük,	
çoğulculuk	ve	dayanışma	içinde	ilerleme	
zamanıdır.	Reform	gündeminde	kararlı	
adımlar	atmak,	küresel	ölçekte	rekabetçi	
ve	müreffeh	bir	ülke	olarak	yıldızımızı	
parlatacaktır.”

Makro ekonomi
Çift	haneyi	gören	enflasyonla	artan	

işsizlik	ve	cari	açık,	ekonomi	yönetiminin	
en	önemli	konu	başlıklarını	oluşturacak.	
Gıda	Komitesi	toplanarak	yeni	tedbirleri	
masaya	yatıracak.	İstihdam	kampanyası	
ile	iç	talebi	artırmaya	dönük	adımların	
sonuçları	değerlendirilecek.

İş dünyasının talebi ekonomik reformlar

Önümüzdeki 2 yıllık 
seçimsiz dönemin 
değerlendirilmesi 
gerektiğine işaret 

eden iş dünyasının 
temsilcileri, 

referandumun 
ardından iç siyasi 

gelişmelerin 
vitrinden çekilerek 

Türkiye’nin 
gündemine 

yapısal reformlar 
ve ekonominin 

alınmasını istiyor.

GÜNDEM
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Yatırım ve üretim
Yatırım	ortamının	iyileştiril-

mesine	yönelik	adımlar	gözdem	
geçirilecek.	Uzun	süredir	üzerinde	
çalışılan	Üretim	Reform	Paketi,	
TBMM’ye	sevk	edilerek	yasa-
laşacak.	Düzenlemeyle	fabrika	
yatırımları	ile	sanayinin	ihtiyaç-
larına	yönelik	tedbirler	alınacak.	
Sanayi	4.0’dan	Türk	sanayisinin	
geri	kalmaması	için	düzenlemeler	
yapılacak.	Ekonomik	canlanmayı	
daha	da	güçlendirecek	yeni	destek	
ve	teşvikler	geliştirilecek.	“Süper	
Teşvik”lere	yönelik	talepler	Bakan-
lar	Kurulu’nda	değerlendirilecek.	
Hükümet	onayı	ile	süper	teşvik	
alacak	yatırımlar	belirlenecek.

Vergi reformu
Vergi	kanunlarında	kapsamlı	

değişiklikler	yapılacak.	Gelir	Ver-
gisi	Kanun	Tasarısı’nın	TBMM’den	
geçmesi	sağlanacak.	Mükellef	
haklarını	güçlendirecek	Vergi	Usul	
Kanun	Taslağı,	Bakanlar	Kuru-
lu’na	sunulacak.	Şikayete	neden	
olan	KDV	Kanunu	için	de	çalışma	
yapılarak	Bakanlar	Kurulu’na	öneri	
getirilecek.	32	yıllık	KDV	sistemi	
silbaştan	gözden	geçirilecek.	KDV	
iadelerinin	hızlanmasına	yönelik	
tedbirler	artacak.

Reel sektöre göre eğitim
Öğretmenlerin	eğitiminden	müf-

redata	kadar	kapsamlı	bir	eğitim	
reformu	yapılacak.	Yabancı	dil	
eğitimine	ağırlık	verilecek,	okuma	
yazmanın	ardından	yabancı	dil	
eğitimine	başlanacak.	Özel	sektö-
rün	eğitimdeki	payı	artırılacak.	Sa-
nayi	ve	iş	dünyasının	ihtiyaçlarına	
göre	mesleki	ve	teknik	eğitim	ve	
yüksek	öğretim	yeniden	şekillendi-
rilecek.	Okul	öncesi	eğitim	zorunlu	
hale	gelecek	ve	tam	gün	eğitime	
geçilecek.

Çalışma hayatı
Uzun	süredir	konuşulan	birey-

sel	hesaba	dayalı	kıdem	tazminatı	
fonu	konusunun	gündeme	gelmesi	
bekleniyor.	Üzerinde	durula	formül,	

kıdem	tazminatı	için	yeni	bir	fon	
kurulması	ve	her	ay	işverenlerin	
belli	bir	tutarda	prim	yatırması	şek-
linde.	Bu	alanda	bekleyen	bir	diğer	
önemli	konu	başlığı	da	taşeron	
işçilere	kadro	verilmesi.	Bu	düzen-
lemeler,	yapılacak	kamu	personel	
reformu	ile	birlikte	ele	alınacak.	
Milyonlarca	çalışanı	ilgilendiren	
ve	yaklaşık	10	yıldır	gündemde	

bulunmasına	rağmen	tarafların	
henüz	üzerinde	uzlaşmadığı	kamu	
personel	reformunda	iş	güvencesi,	
görevde	yükselme	ve	performans	
gibi	kritik	alanlarda	düzenlemeler	
yapılacak.	

Varlık barışı ve yapılandırma
Geçen	yıl	yapılan	vergi	borç-

larının	yapılandırılmasına	ilişkin	

Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası	Yöne-
tim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar,	
son	yıllarda	ülkemi-
zin,	tarih	sayfalarına	
geçen	olaylara	tanıklık	
etmeye	devam	ettiğini	
belirterek,	16	Nisan’da	
gerçekleşen	referan-
dumu	sonrası	Türkiye	
tarihinde	yeni	bir	say-
fa	daha	açıldığını	kaydetti.	

EBSO	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Yorgancılar,	şunları	
söyledi:	“Türk	milleti	gelişmiş	ül-
kelerin	oldukça	üzerinde	yüzde	
85	katılım	oranı	ile	demokratik	
hakkına	sahip	çıkmıştır.	Halkı-
mızın	sağduyusuna	ve	kararına	
sonuna	kadar	saygılıyız.	Artık	
referandumu	geride	bıraktık	ve	
sonuçların	Türkiye	için	hayırlı	
olmasını	diliyorum.	Bu	toprak-
larda	yaşamaktan	sonsuz	mut-
luluk	duyan,	Vatanını,	milletini	
seven,	birlikte	üreterek	büyü-
yeceğimize	inanan	bir	işadamı	
olarak	referandum	sonrasına	
dair	beklentilerim	şöyle:	Artık	
ülkemizde	ekonomiyi,	ihracatı,	
turizmi,	katma	değerli	üretimi	ve	
diğer	ana	konularımızı	çözüme	
kavuşturma	zamanıdır.	Artık,	
potansiyelinin	çok	altında	bü-
yüyen,	genç	nüfusuna	istihdam	
yaratmada	zorlanan,	yabancı	
yatırımcıların	gelmekte	çekindiği	

güzel	ülkemizi	yeni-
den	ayağa	kaldırma	
zamanıdır.	Ve	artık	
Türkiye	için	oluş-
turulan	sınırlarımız	
dışındaki	olumsuz	
algıyı	düzeltme,	ulus-
lararası	politikamız-
da	iyileşme	yapma	
zamanıdır.	Yani,	el	
ele	verip,	eksiklerimizi	
tamamlama,	sorunlu	

taraflarımızı	onarma	şansına	
sahibiz.	Mesele	sadece	iç	siya-
setin	istikrar	meselesi	değildir.	
Mesele,	ekonomiden,	uluslara-
rası	politikaya	kadar	milletimizin	
hak	ettiği,	ülkemizi	geleceğe	
taşıyacak,	hedeflerini	gerçek-
leştirecek	adımların	bir	an	evvel	
atılmasıdır.	

Mesele,	özellikle	son	birkaç	
yıldır	toplumsal	huzuru	bozu-
lan,	iç	ve	dış	güçlerin	etkisiyle	
birliktelik	zemini	kaydırılmak	
istenen	Türkiye’nin	iç	barışı	ve	
huzurunun	yeniden	sağlanması	
meselesidir.	Ekonomide	göster-
geleri	dikkate	alarak,	siyaseti	
gündemimizden	çıkarmak	ve	
ekonomiye	odaklanmaktan	
başka	çaremiz	yoktur.	Tüm	
kesimler	şunu	kabul	etmelidir	ki,	
iş	dünyasının	adım	atmasını	en-
gelleyen	belirsizlik	dağılmıştır.	
Herkes	işine	odaklanarak,	daha	
çok	çalışmak,	daha	çok	üretmek	
zorundadır.”

Yorgancılar:	Daha	güçlü	
ekonomiye	odaklanmalıyız

GÜNDEM
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yasada	ikinci	faz	devreye	alınacak.	
Yeni	yasa,	kısa	sürede	TBMM’ye	
gönderilecek	ve	vergi,	SGK	prim	
borçları	ile	trafik	cezaları	36	aya	
kadar	yeniden	yapılandırılacak.	
Yaklaşık	7	milyon	200	bin	kişiyi	
ilgilendiren	bu	yeni	yapılandırma	
ile	yaklaşık	47	milyar	liralık	vergi	
ve	23	milyar	liralık	prim	borcuna	
yapılandırma	imkanı	sağlanmış	
olacak.	Daha	önce	2016	Haziran	
ayı	itibariyle	yeniden	yapılandır-
ma	kanunu	kapsamında	başvuru	
yapanlar,	2017	Mart	ayı	itibariyle	
de	vergi	ve	prim	borcu	oluşmuşsa	
başvurularını	güncelleyebilecekler.	
Yurt	dışındaki	kaynakların	vergi-
siz	olarak	Türkiye’ye	getirilmesini	
öngören	Varlık	Barışı’nda	başvuru	
tarihi	30	Haziran’a	uzatılmıştı.	Dü-
zenleme	için	yurt	dışını	da	kapsa-
yan	bir	kampanya	düzenlenecek.

Kur riski ve altın
Kur	riskine	yönelik	olarak	

Merkez	Bankası’nın,	şirketlerin	
döviz	borcu	için	oluşturulan	yeni	
takip	modeliyle	toplanacak	veriler	
değerlendirilecek.	Firmaların	gelir-
lerine	göre	dövizle	borçlanmasına	
yönelik	tedbirler	alınacak.	Yastık	
altındaki	100	milyar	dolarlık	altının	
ekonomiye	kazandırılması	dönük	
altın	tahvili	ve	kira	sertifikası	uygu-
laması	hayata	geçirilecek.

İhracat ve Rusya
Hızlı	bir	ihracat	seferberliği	

başlatılacak,	turizmde	toparlan-
maya	yönelik	tedbirler	sürecek.		İş	
dünyasına	yönelik	22	bin	yeşil	pa-
saportun	dağıtımı	tamamlanacak.	
Sağlık,	oyun	yazılımı	gibi	alanlar-
daki	hizmet	ihracatına	ek	teşvikler	
devreye	alınacak.	Rusya	ile	krize	
dönüşen	yaş	meyve	ve	sebze	
ihracatının	açılması	için	Rusya	
ile	bakan	düzeyinde	görüşmeler	
yapılacak.	Rusya	ile	TIR	geçiş	ve	
çalışma	izinleri	konularındaki	so-
runların	giderilmesine	çalışılacak.

Enerji gündemi yoğun
Enerjide	Akdeniz’de	sular	ısına-

cak.	Türkiye,	Akdeniz’de	sismik	
aramalara	başlayacak.	Güneşte	
yerli	üretime	dayalı	yeni	modelle	
ihale	yapılırken,	yaz	aylarında	da	
rüzgar	için	ihale	gerçekleşecek.	
Yerli	kömürden	elektrik	üretimine	
dayalı	kömür	sahalarının	satışına	
ilişkin	ihalelere	devam	edilecek.	
Rusya	ile	yaşanan	kriz	sonrasında	
yavaşlayan	Akkuyu	Nükleer	Sant-
ralı’na	ilişkin	süreçler	hızlanacak.

Ulaştırma ve haberleşme
Kanal	İstanbul	ve	boğaza	

yapılacak	3	katlı	tünel	için	fizibilite	
çalışmaları	tamamlanacak.	Yeni	
otoyol	projelerinin	temeli	atılacak.	
Kuzey	Marmara	ve	İstanbul-İzmir	
Otoyolu	tamamlanacak.	Bakü-Tiflis	
Demiryolu	projesi	bitirilecek.	Ovit	
Tüneli	ulaşıma	açılacak.	Hızlı	tren	
ve	havalimanı	yatırımlarına	devam	

edilecek.	Çamlıca	TV	Kulesi	ta-
mamlanacak.	Milli	arama	motoru-
nun	lansmanı	yapılacak.	Adil	kulla-
nım	kotası,	Mayıs	ayından	itibaren	
kademeli	olarak	kalkacak.	4.5G’de	
ortak	altyapı	kurulması	ve	yerli	baz	
istasyonunun	kullanımına	yönelik	
adımlar	atılacak.	Tablet	krizinin	
çözülmesine	yönelik	görüşmeler	
hızlanacak.

Uzay Ajansı
TBMM’nin	referandum	ne-

deniyle	tatile	girmesi	üzerine	
yasalaşamayan	Uzay	Ajansı’nın	
kurulmasına	yönelik	kanuna	
öncelik	verilecek.	Düzenlemenin	
hızla	yasalaşması	ile	Başbakan-
lığa	bağlı	Uzay	Ajansı	kurulacak.	
Türkiye,	uydu	fırlatımı	da	dahil	bu	
alanda	kendini	gösterecek	adımlar	
atacak.

GÜNDEM
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Türkiye	ekonomisi	2016’nın	
son	çeyreğinde	sürpriz	
bir	şekilde	yüzde	3.5	ve	

böylece	yılın	tamamında	yüzde	
2.9	büyüme	kaydetti.	Ekonomik	
büyümeyi	önceki	3	çeyreğe	göre	
kurtaran	ağırlıklı	olarak	otomobil	
oldu.	Terör	saldırıları,	turizmde	
yaşanan	kötü	gidiş	ve	15	Tem-
muz	darbe	girişiminin	ardından	
ekonominin	kendini	inşaat	öncü-
lüğünde	toparlaması	da	büyüme	
oranının	iyileşmesinde	etkisini	
gösterdi.	2016’da	büyümeyi	kurt	
içi	tüketim	1.4	puan,	devletin	
nihai	tüketim	harcamaları	1	puan,	
sermaye	oluşumu	0.9	puan,	stok	
değişimleri	1	puan	yukarı	çeker-
ken,	net	ihracat	1.5	puan	aşağı	
itti.	

En büyük katkı inşaattan
Türkiye	İstatistik	Kurumu	

(TÜİK)	2016	büyüme	rakamla-
rını	açıkladı.	Türkiye	ekonomisi	
2016’nın	son	çeyreğinde	yüzde	
3.5,	2016’nın	tamamında	yüzde	
2.9	büyüdü.	Beklenti	4.	çeyrek	
büyümesinin	yüzde	1.9	olması	
yönündeydi.	3.	çeyrek	büyüme	verisi	de	
yüzde	1.8	düşüşten	yüzde	1.3	düşüşe	
revize	edildi.

Üretim	yöntemine	göre	dört	dönem	
toplamıyla	elde	edilen	yıllık	GSYH,	
zincirlenmiş	hacim	endeksiyle	2016	yı-
lında	bir	önceki	yıla	göre	yüzde	2.9	arttı.	
Üretim	yöntemine	göre	cari	fiyatlarla	
GSYH,	2016	yılında	bir	önceki	yıla	göre	
yüzde	10.8	artarak	2	trilyon	590	milyar	
517	milyon	TL	oldu.	Türkiye,	2016	sonu	
rakamları	dikkate	alındığında	856	milyar	
791	milyon	dolarlık	milli	gelirle	dünyanın	
17’nci	büyük	ekonomisi	konumunda.

Gayrisafi	yurtiçi	hasılayı	oluşturan	
faaliyetler	incelendiğinde;	2016	yılında	
tarım	sektörünün	toplam	katma	değeri,	
zincirlenmiş	hacim	endeksi	olarak	yüzde	
4.1	azaldı,	sanayi	sektörünün	toplam	
katma	değeri	yüzde	4.5	arttı,	inşaat	
sektörünün	toplam	katma	değeri	yüzde	

7.2	arttı	ve	hizmetler	sektörünün	toplam	
katma	değeri	yüzde	0.8	azaldı.

Kişi başına GSYH 32 bin 676 TL
2016	yılında	kişi	başına	GSYH	cari	

fiyatlarla	32	bin	676	TL,	ABD	Doları	
cinsinden	10	bin	807	dolar	olarak	hesap-
landı.	2015	yılında	yapılan	revizyonla		
11	bin	14	dolara	çıkan	kişi	başına	
milli	gelir,	207	dolar	azalmış	oldu.	2015	
yılında	kişi	başına	GSYH	cari	fiyatlarla							
29	bin	885	TL	olarak	açıklanmıştı.

Son çeyrek rakamları
Gayrisafi	yurtiçi	hasıla	tahmini;	

zincirlenmiş	hacim	endeksi	olarak	
(2009=100),	2016	yılının	dördüncü	çey-
reğinde	bir	önceki	yılın	aynı	çeyreğine	
göre	yüzde	3.5	arttı.	Üretim	yöntemiyle	
gayrisafi	yurtiçi	hasıla	tahmini,	2016	yı-
lının	dördüncü	çeyreğinde	cari	fiyatlarla	
734	milyar	393	milyon	TL	oldu.

2016 yılında 
Türkiye yüzde 2.9 
büyüdü. Büyüme 

beklentilerin 
üzerinde 

gerçekleşirken 2016 
yılında milli gelir            
10 bin 807 dolar 

oldu. Türkiye 2015’e 
göre 207 dolar 

fakirleşti, TL bazında 
ise 2 bin 791 TL 

zenginleşti.

2016’da	2.9	büyüdük
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Gayrisafi	yurtiçi	hasılayı	oluş-
turan	faaliyetler	incelendiğinde;	
tarım	sektörünün	toplam	katma	
değeri,	2016	yılının	dördüncü	
çeyreğinde	bir	önceki	yılın	aynı	
çeyreğine	göre,	zincirlenmiş	hacim	
endeksi	olarak	yüzde	1.3	arttı,	
sanayi	sektörünün	toplam	katma	
değeri	yüzde	5	arttı,	inşaat	sektö-
rünün	toplam	katma	değeri	yüzde	
3.7	arttı	ve	hizmetler	sektörünün	
toplam	katma	değeri	yüzde	1.8	
arttı.

Takvim	etkisinden	arındırılmış	
GSYH	zincirlenmiş	hacim	endeksi,	
2016	yılı	dördüncü	çeyreğinde	bir	
önceki	yılın	aynı	çeyreğine	göre	
yüzde	3.5	arttı.	Mevsim	ve	takvim	
etkilerinden	arındırılmış	GSYH	zin-
cirlenmiş	hacim	endeksi,	bir	önceki	
çeyreğe	göre	yüzde	3.8	arttı.

Hanenalkı harcadı
2016	son	çeyreğinde	büyüme-

yi	etkileyen	en	önemli	kalem,	bir	
önceki	yılın	aynı	çeyreğine	göre,	
zincirleme	hacim	endeksi	olarak	
yüzde	5.7	artan	hanehalkı	tüketimi	
oldu.	Vatandaşın	yıllık	tüketiminde	
artış	yüzde	2.3’e	çıktı.	Hanehalkı	
tüketim	harcamalarının	GSYH	
içindeki	payı	yüzde	59.5	oldu.

Hanehalkı	tüketim	artışını	
sağlayan	ise	yüzde	12.9	artan	
otomobil,	beyaz	eşya	ve	mobilya	
gibi	dayanıklı	tüketim	mallarının	
satışındaki	tırmanış	oldu.	Özel-
likle	Kasım	ayının	sonuna	doğru	
otomobilde	yapılan	ÖTV	artışı	
öncesi	halkın	düşük	ÖTV’den	
yararlanmak	için	satın	almaları	
öne	çekmesi	ile	588	bin	araç,	bü-
yümeyi	de	sürükleyen	ana	kalem	
oldu.	Yılın	başında	beyaz	eşyada	
yapılan	ÖTV	indirimi	ile	mobilyada	
yapılan	KDV	indiriminin	2017’nin	
ilk	yarı	büyüme	rakamını	da	yukarı	
çekmesi	bekleniyor.

2016	yılında	cari	fiyatlarla	
devletin	nihai	tüketim	harcamaları	
zincirlenmiş	hacim	endeksine	göre	
son	çeyrekte	yüzde	0.8,	yılın	ta-
mamında	yüzde	7.3,	gayrisafi	sa-
bit	sermaye	oluşumu	son	çeyrekte	

yüzde	2,	yılın	tamamında	
ise	yüzde	3	artış	gösterdi.

2016	yılında	
bir	önceki	yıl	zincir-

lenmiş	hacim	endeksine	
göre	mal	ve	hizmet	ihra-
catı	yüzde	2	azalırken,	
ithalat	yüzde	3.9	arttı.	Mal	
ve	hizmet	ihracatı,	2016	
yılının	dördüncü	çeyre-
ğinde	bir	önceki	yılın	aynı	
çeyreğine	göre	zincirleme	
hacim	endeksi	olarak	
yüzde	2.3	arttı,	ithalatı	ise	
yüzde	3.3	arttı.

İşgücü	ödemeleri	
2016	yılında	yüzde	22.8	
artarken,	net	işletme	
artığı/karma	gelir	yüzde	
2.6	arttı.

İşgücü	ödemeleri	2016	dör-
düncü	çeyreğinde	bir	önceki	yılın	
aynı	çeyreğine	göre	yüzde	19.7	
artarken,	net	işletme	artığı/karma	
gelir	artışı	yüzde	7.7	oldu.

İşgücü	ödemelerinin	gayrisafi	
katma	değer	içerisindeki	payı	
geçen	yılın	aynı	döneminde	yüzde	
31.2	iken,	bu	oran	2016	yılının	
dördüncü	çeyreğinde	yüzde	33.3	
oldu.

Net	işletme	artığı/karma	gelirin	
payı	ise	yüzde	53.4’den	yüzde	
51.2’ye	düştü.

İstihdam
yaratamadık 
Büyüme	rakamlarında	imalat	

sanayinde	yüzde	4.4	büyüme	ol-
duğu	görülmesine	rağmen	imalat	
sanayi	üretim	endeksinde	aynı	
rakamın	sadece	1.7’de	kalması	
dikkat	çekti.	İki	rakam	arasındaki	
fark	TÜİK’in	büyüme	rakamlarını	
güncellerken	kullandığı	metodun	
değişmesine	bağlanıyor.	

Diğer	yandan	işsizlik	oranının	
yılın	son	çeyreğinde	sürekli	arta-
rak	Aralık	ayında	yüzde	12.7’ye	
çıkmasına	rağmen	büyümenin	
toparlanmış	görünmesi	ise	otomo-
bil	satışı	gibi	istihdam	yaratmayan	
alanlarda	büyüme	olduğu	şeklinde	
yorumlanıyor.

Ekonomi 7 yıldır 
kesintisiz büyüyor
Ekonomik	büyümedeki	yukarı	

yönlü	ivme,	2002-2016	döneminde	
sadece	küresel	krizin	etkilerinin	
görüldüğü	2009’da	aşağıya	yöne-
lirken,	2010	yılından	sonra	yaşa-
nan	tüm	şoklara	ve	olumsuzluklara	
rağmen	istikrarla	sürdü.

Ekonomide	senelik	bazda,	
2002	yılında	yüzde	6.2	ile	başla-
yan	büyüme	trendi,	2003	yılında	
yüzde	5.3	olarak	gerçekleşti.	2000	
yılı	sonrası	en	yüksek	GSYH	
oranını	2004	yılında	yüzde	9.4	
ile	yakalayan	Türkiye,	sırasıyla	
2005’te	yüzde	8.4,	2006’da	yüzde	
6.9,	2007’de	yüzde	4.7	büyüdü.

Küresel	krizin	başladığı	2008	
yılında	yüzde	0.7	büyümeyi	ba-
şaran	Türkiye	ekonomisi,	krizin	
etkisinin	devam	ettiği	2009	yılında	
yüzde	4.8	daraldı.	Daha	sonraki	
süreçte	kesintisiz	büyüme	trendine	
hızla	dönüş	yapan	Türkiye,	2010	
yılında	yüzde	9.2	büyüyerek	kü-
resel	krizin	etkilerini	sildi.	Türkiye,	
ekonomisini	2011	yılında	yüzde	
8.8,	2012	yılında	yüzde	2.1,	2013	
yılında	yüzde	4.2,	2014’te	yüzde	3	
ve	2015’te	yüzde	4	büyütmeyi	ba-
şardı.	GSYH	oranını	2016	yılında	
yüzde	2.9’a	ulaştırmayı	başaran	
Türkiye,	bu	yıl	için	büyüme	hedefi-
ni	yüzde	4.4	olarak	belirledi.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar,	yüzde	2.9’luk	

büyüme	rakamının	2016	yılı	koşulları	
çerçevesinde	başarılı	bulduklarını	
söyledi.	Türkiye’nin	iddialı	hedefleri	için	
yüzde	6	büyüme	hedeflediğini	kaydeden	
Yorgancılar,	2016’nın	son	çeyreği	ile	
yılın	bütününe	ilişkin	büyüme	verilerini	
değerlendirmesinde,	“Hem	küresel	
hem	de	ulusal	koşullardaki	belirgin	
olumsuzluklara	rağmen	ekonomi	son	
çeyrekte	yüzde	3.5,	yıl	bütününde	ise	
yüzde	2.9	büyümüştür.	Hem	dördüncü	
çeyrek	hem	de	yıllık	bazda	büyüme	
verileri	beklentilerin	biraz	üzerinde,	Orta	
Vadeli	Program	hedeflerinin	gerisinde	
gerçekleşmiştir.	Ayrıca	bu	oran,	
Türkiye’nin	iddialı	hedeflerinin	gerektirdiği	
yüzde	6	düzeylerindeki	büyüme	oranının	
oldukça	gerisindedir.	Dolayısıyla	
yüzde	2.9	düzeyindeki	büyüme	hızını	
2016	koşulları	çerçevesinde	başarılı,	
2023	vizyonu	çerçevesinde	yetersiz	
görüyoruz.	Ayrıca	çeyrekler	itibariyle	
büyümede	ciddiye	alınması	gereken	bir	
istikrarsızlıktan	bahsedilebilir.	2016	yılı	
bütününde	tarım	sektörünün	yüzde	4.1,	
hizmetler	sektörünün	binde	8	küçülürken	

sanayi	sektörünün	yüzde	4,5	büyümesi,	
sadece	çeyrekler	itibariyle	değil	sektörler	
boyutunda	da	istikrarsız	ve	dengesiz	
büyümeye	işaret	etmektedir”	dedi.

Ülkemiz	ekonomisinin	büyümesinde	
ileri	ve	geri	bağlantılarının	yüksekliği	
nedeniyle	lokomotif	konumunda	olan	
ve	yılın	son	çeyreğinde	yüzde	5,	yılın	
bütününde	yüzde	4,5	büyüyen	sanayi	
sektörü	performansının	oldukça	iyi	
olduğuna	değinen	Yorgancılar,	yine	
sanayi	sektörünün	kalbi	niteliğinde	
olan,	alt	sektörler	itibariyle	Türkiye’nin	
en	büyük	sektörü	konumunda	bulunan	
imalat	sanayinin	son	çeyrekte	yüzde	
4.4,	yıllık	olarak	da	yüzde	3.9	oranında	
büyüdüğünün	görüldüğünü	ifade	etti.		
Yorgancılar,	“Ancak	bu	büyüme,	2016	
yılında	imalat	sanayinde	ihracatın	binde	6	
gerilediği,	ithalatın	sadece	binde	2	arttığı	
ve	sanayi	sektörü	istihdamının	binde	
7	azaldığı	bir	ortamda	gerçekleşmiştir.	
Diğer	taraftan	sanayi	sektöründe	
çalışan	başına	emek	verimliliği	2016	
yılında	yüzde	3.2	oranında	artmıştır.	Bu	
veriler	sanayi	sektörünün	emek	verimini	
artırarak	ve	daha	çok	iç	talebe	yönelerek	
büyüdüğünü	ortaya	koymaktadır”	diye	
konuştu.	Bu	gelişmede	kur	artışlarının	

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 

“Yüzde 2,9 
düzeyindeki büyüme 
hızını 2016 koşulları 

çerçevesinde 
başarılı, 

2023 vizyonu 
çerçevesinde 

yetersiz görüyoruz” 
dedi.

Herşeye
rağmen
büyüme
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etkisini	dile	getiren	Yorgancılar,	
“Hemen	hemen	her	boyutta	zorlu	
koşullarda	üretim	yapmaya,	
istihdam	yaratmaya	devam	
eden,	sektörün	yetersiz	ancak	
koşullar	nedeniyle	alkışlanması	
gereken	düzeyde	büyümesini	
sağlayan	sanayicilerimizi	de	
kutlamak	istiyorum.	Sanayicimiz	
uygun	makro	iklimin	sağlanması,	
rakiplerle	eşit	düzeyde	enerji,	
istihdam	ve	finansman	maliyetine	
imkan	verilmesi	durumunda	hem	
sektörün	hem	de	ekonominin	
çok	daha	hızlı	büyümesini	
sağlayacaklardır”	diye	konuştu.

Harcamalar yönünden 
kamu ve özel tüketim
2016	yılında	üretim	yönünden	

büyümeyi	sanayi	sektörünün,	
harcamalar	yönünden	ise	kamu	
ve	özel	tüketimin	çektiğinin	
anlaşıldığına	dikkat	çeken	Ender	
Yorgancılar,	“Yılın	son	çeyreğinde	
tüketim	harcamalarında	kamu	
frene	basarken	hane	halkı	gaza	
basmış	görünmektedir.	Bu	veriler	
hükümetin	bazı	sektörlerde	
sağladığı	vergi	avantajlarının	
tüketimi	artırmada	işe	yaradığını	
ortaya	koymaktadır.	Yatırım	
harcamalarının	yüzde	3	düzeyinde	
artması	ise,	konjonktürel	
zorluklar	dikkate	alındığında,	
oldukça	önemli	bir	artış	olarak	
değerlendirilebilir.	Bununla	birlikte	
2016	yılı	bütününde	mal	ve	hizmet	
ihracatının	yüzde	2	gerilemesi,	mal	
ve	hizmet	ithalatının	ise	3,9	artması	
dış	ticaretin	büyüme	katkısının	
negatif	olmasına	yol	açmıştır.	

Bu	gelişmede	turizmde	yaşanan	
olumsuzlukların	belirleyici	olduğu	
söylenebilir”	dedi.	

Yeni bir yol bulmanın 
zamanı geldi
Yorgancılar,	büyüme	

rakamları	verilerinin	detaylarına	
bakıldığında	ise	iç	tüketim	ve	
inşaatın	desteklenmesiyle	yüksek	
oranlı	büyümenin	artık	mümkün	
olmadığının	anlaşıldığını	ifade	etti.	
Yorgancılar	şöyle	devam	etti,	“Bu	
veriler	artık	yeni	bir	yol	bulmanın	
zorunluluğuna	işaret	ediyor.	Bu	
yol,	yatırım	ve	ihracat	öncülüğünde	
büyümek	şeklinde	olmalıdır.	
Çünkü	Türkiye	ithalata	dayalı	iç	
tüketim	çekişli	büyümede	limitlere	
gelmiştir.	Halkımız	kredi	imkanlarını	
adeta	sonuna	kadar	kullanmış,	
gelirinin	üzerinde	tüketmiştir.	
Girişimcilerimiz	de	hem	iç	hem	
de	kredi	imkanlarını	kullanarak	bu	
tüketim	talebine	ya	içeride	üreterek	
ya	da	ithalat	ile	cevap	vermeye	
çalışmıştır.	Ancak	tüketerek	
büyüme	stratejisi	tüketilmiştir.	Artık	
sanayi	4.0’ı	referans	alan,	üretken	
yatırımları	cazip	hale	getiren,	
ihracat	çekişli	büyümenin	devreye	
alınması	gerekmektedir.	Halkımıza	
düşen	de	tüketimi	değil	tasarrufları	
artırmaktır.”

Orta Vadeli Program’da 
revizyon ihtiyacı
Büyüme	verilerinin	ekonomiye	

ilişkin	istatistiklerin	kalitesi	ve	hızı	
konusunda	yeni	adımların	atılması	
gereğini	ortaya	koyduğunu	dile	
getiren	Yorgancılar,	yeni	serinin	

hem	önceki	milli	
gelir	serisiyle	
hem	sanayi	
üretim	endeksi	
ile	uyumunda	
sorunlar	
olduğunun	
görüldüğünü	
belirtti.	Önceki	
dönemlere	ilişkin	
verilerde	yapılan	
revizyonları	
düşündürücü	

bulduklarını	kaydeden	Yorgancılar,	
bu	istatistiklere	ilişkin	olarak	ortaya	
çıkacak	güven	sorununun	ortadan	
kaldırılması	için	eski	ve	yeni	milli	
gelir	serilerinin	bir	süre	daha	
birlikte	yayımlanması	gerektiğine	
dikkat	çekti.	Yorgancılar,	2016	
yılında	ekonominin	gösterdiği	
büyüme	performansı	ve	diğer	
makro	ekonomik	veriler	birlikte	
değerlendirildiğinde	ise	Türkiye’de	
ekonomi	politikalarında	paradigmal	
bir	değişime,	Orta	Vadeli	
Program	gibi	ekonomi	politikası	
belgelerinde	ciddi	revizyona	
ihtiyaç	olduğu	anlaşıldığını	ifade	
etti.	Yorgancılar,	“Bunun	için	
Referandum	sonrasında	hızla	
harekete	geçilmelidir.	Ayrıca	bu	
yenileme	ve	dönüşümün	sadece	
ekonomi	değil,	sosyal,	politik	ve	
kültürel	boyutları	da	kapsaması	
gerektiği	söylenebilir.	Zira	hukuk	
devleti	standartlarına	ilişkin	
sorunların	giderilmesi	politik,	halkın	
gösteriş	tüketiminden	vazgeçmesi	
sosyal,	eğitim	sisteminin	büyük	
ülke	hedefler	çerçevesinde	
yenilenmesi	kültürel	boyutta	kritik	
önem	taşımaktadır.	Bu	alanlara	
yönelik	düzenlemeler	sonucunda;	
ekonomide	reel	üretim	referanslı	
rasyonellik,	politik	alanda	işlevsel	
demokrasi,	sosyal	alanda	uzlaşma	
ve	kültürel	alanda	hoşgörü	temel	
ilkeler	haline	getirilmelidir.	Bunlar	
başarılabildiğinde	Türkiye	daha	
yüksek	büyüme	performansına,	
daha	huzurlu	ve	mutlu	toplumsal	
zemine	sahip	olacaktır”	diye	
konuştu.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	En-
der	Yorgancılar,	Türkiye’nin	

izlediği	dış	politikanın	yabancı	
yatırımlar	ve	turizm	açısından	
sanayiciler	açısından	da	büyük	
önem	taşıdığını	söyledi.	ABD,	
Avrupa	Birliği	ve	Rusya’da	yaşanan	
gelişmelerden	örnekler	veren	Yor-
gancılar,	huzur,	güven,	istikrar	ve	
hukukun	üstünlüğüne	dikkat	çekti.	
Dışişleri	Bakanı	Mevlüt	Çavuşoğlu	
da,	gerek	büyükelçilikler	gerekse	
THY	gibi	şirketlerle	Türk	sanayici	
ve	ihracatçısını	dünyanın	dört	bir	
yanına	ulaştırmaya	çalıştıklarını,	
Türkiye’yi	ulaşılabilir	ülke	yapmaya	
çalıştıklarını	bildirdi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yö-
netimi,	İzmir	programı	kapsamında	
Dışişleri	Bakanı	Mevlüt	Çavuşoğlu	
ile	bir	araya	geldi.	EBSO	Yönetim	
Kurulu,	Meclis	Başkanlık	Divanı	
üyeleri	ile	EBSO	Meclisi’ndeki	
kadın	üyelerin	de	yer	aldığı	buluş-
mada	Dışişleri	Bakanı	Çavuşoğ-
lu’na	bir	sunum	yapan	EBSO	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Yorgan-
cılar,	dünyadaki	Türkiye	algısını	
gündeme	getirdi.	AB	ve	ABD’de	
yükselen	aşırı	sağ	eğilimin	Türklere	
ve	Müslümanlara	karşı	rahatsızlık	
boyutunda	olduğunu	hatırlatan	
Yorgancılar,	turist,	fuar	ve	kongre	

sayısının	azaldığını,	yatırımcıla-
rın	gelmek	istemediğini,	ABD	ve	
İngiltere	uçuşlarında	elektronik	alet	
yasağının	da	ekonomik	anlamda	
yeni	bir	engel	teşkil	ettiğini	ifade	
etti.	24	Kasım	2015’te	Rus	uça-
ğının	Türkiye	tarafından	düşürül-
mesiyle	başlayan	süreçte	turizm,	
dış	ticaret	ve	yatırımların	olumsuz	
etkilenmesini	de	örnek	gösteren	
Yorgancılar,	“Dış	ticaret	rakamla-
rımız	komşularımızla	neden	sıfır	
sorun	politikasının	gereğini	ortaya	
koyuyor.	Türkiye,	dış	ticaretinin	
yüzde	48’ini	AB	ülkeleriyle,	yüzde	
22’sini	yakın	ve	orta	doğu	ülkeleriy-
le	yapıyor.	Uluslararası	doğrudan	
yatırımlarda	AB’nin	payı	yüzde	58,	
ülkemize	gelen	turistler	içinde	de	
yüzde	52”	dedi.

Ender	Yorgancılar,	küresel	işbir-
liği	alanında	AB	ile	ABD	arasında	
imzalanması	hedeflenen	Transat-
lantik	Ticaret	ve	Yatırım	Ortaklığı	
Anlaşması	(TTIP),	Şanghay	Beşlisi,	
AB	ile	Kanada	arasında	imzalanan	
serbest	ticaret	anlaşması	CETA,	
Asya	Pasifik	Serbest	Ticaret	Bölge-
si	FTAAP,	16	Asya	ülkesi	arasında	
TTIP’e	alternatif	olarak	üretilen	
genişletilmiş	bölgesel	işbirliği	
RCEP,	Türkiye	ile	Rusya	arasında	
imzalanan	ve	Karadeniz’den	boru	
hattı	geçirilmesini	sağlayan	ener-

ji	işbirliği	Türk	Akım	projelerinin	
yanısıra	AB’nin	Japonya	ile	devam	
eden	serbest	ticaret	anlaşması	
görüşmelerini	örnek	gösterirken,	
“Bu	dönemde	ticaret	müşavirlikleri	
çok	önemli.	Türkiye’nin	110	ülkede	
160,	merkez	ve	4	ofiste	128	ticaret	
müşaviri	görev	yapıyor.	Bu	sayının	
artması,	ticaret	müşavirlerinin	işa-
damı	mantığıyla	çalışması	büyük	
önem	taşıyor”	diye	konuştu.

EBSO	Yönetim	Kurulu	ile	
toplantıda	hazır	bulunan	üyeler	
de,	uluslararası	ekonomik	ilişkiler	
açısından	yabancı	ülkelerde	yaşa-
dıkları	sorunları,	Türkiye’ye	gelmek	
istemeyen	yatırımcıları,	alıcıları,	
anlaşmaları	iptal	eden	markaları	
örneklerle	aktarırken,	dış	dünyada	
Türkiye’ye	yönelik	algının	düzelme-
si	gerektiğini	savundu.

Çavuşoğlu: Sanayicinin ve 
ihracatçının yanındayız
Dışişleri	Bakanı	Mevlüt	Ça-

vuşoğlu	da,	dünyanın	en	zor	
coğrafyasında	yer	alan	Türkiye’nin	
ideal,	huzurlu	ve	istikrarlı	bir	ülke	
olduğunu	savundu.	Türkiye’nin	gezi	
olaylarından	15	Temmuz	darbe	
teşebbüsü	dahil	dış	dünyada	algısı	
kötüye	kullanılan	pekçok	olayı	
bertaraf	ettiğini	anlatan	Bakan	
Çavuşoğlu,	“Bizim	hiçbir	ülke	ile	

Yorgancılar:	Dış	politika	sanayici	
açısından	da	çok	önemli
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ilişkilerimizi	bozmak	için	tek	bir	adı-
mımız	yok.	Uçak	olayında	Rusya	
ile	hiçbir	sert	adım	atmadık,	İsrail	
ile	ilişkilerimizi	düzeltmek	için	çok	
uğraştık.	Etrafımızda	bir	terör	kan-
tonu	olmasın	diye	şehitler	verdik.	
Yakın	coğrafyamızdaki	ülkelere	en	
çok	katkıyı	biz	yaptık.	Bu	coğrafya-
da	herkesle	ilişkilerimiz	iyi	olmalı”	
dedi.

Dışişleri	Bakanı	Çavuşoğlu,	
Türkiye’nin	15	Temmuz	darbe	
girişimi	sonrasındaki	çeyrekte	
ekonomik	olarak	küçüldüğünü	
ancak	sonrasında	büyüme	trendine	
girdiğini	belirtirken,	“Herşeye	rağ-
men	2016’da	yüzde	2.9	büyüdük.	
Bu	rakam	AB	için	hayal.	Cazibe	
Merkezi	olarak	ilan	edilen	23	ilde	
teşvikli	yatırımların	tutarı	10	milyar	
lirayı	geçti.	İstihdamda	400	binlik	
kayıp	kapatıldı,	üstüne	112	bin	
ilave	oldu.	Sanayicilerin,	KOBİ’lerin	
kredilerine	KGF	ile	teminat	veriyo-
ruz.	Golf	Turizmi	Sempozyumu	gibi	
uluslararası	etkinliklerle	de	turizm	
ve	yabancı	sermaye	açısından	gü-
vensizlikleri	ortadan	kaldırmaya	yö-
nelik	çalışmalar	gerçekleştiriyoruz.	
AB	ülkelerinden	rezervasyonlarda	
artış	başladı.	Rusya,	Ukrayna,	İran,	
İsrail	gibi	ülkelerden	turist	sayıları	
artıyor,	İsrail	gazının	ve	petrolünün	
Türkiye	üzerinden	dünyaya	açılma-
sını	konuşuyoruz”	ifadelerini	kullan-
dı.	Türkiye’nin	çok	yönlü	ve	proaktif	
bir	dış	politika	izlediğini	vurgulayan	
Mevlüt	Çavuşoğlu,	şunları	söyledi:

“Dünyanın	dört	bir	yanındaki	
ülkelerle	diplomatik	ilişkilerimizi	
güçlendirmeye,	temsil	edilmediği-
miz	ülkelerde	büyükelçilikler	açma-
ya	çalışıyoruz.	Büyükelçiliklerimiz,	
konsolosluklarımız	sizlerin	evidir.	
Ticaret	müşavirlerimiz	yatırımların	
artması	için	sizlerle	birlikte	çalışı-
yor.	Türkiye’nin	ticareti	artsın	diye	
vize	kolaylıkları	getiriyoruz.	Türk	
Hava	Yolları’nı	Türkiye’yi	tanıtsın	
diye	her	yere	gönderiyoruz.	Tica-
rette	engeller	kalksın	diye	serbest	
ticaret	anlaşmaları	imzalıyoruz.	
STA	imzalayamadığımız	ülkelerle	
tercihli	ticaret	anlaşmaları	yapıyo-

ruz.	Latin	Amerika,	Orta	Amerika	
ülkeleriyle	görüşüyoruz.	Afrika’daki	
5	bölgesel	örgütle	STA	görüşmeleri	
yürütüyoruz.	Ticaret	Komiteleriyle	

ilişkiler	ağını	güçlendiriyoruz.	Bütün	
bunlar	bizim	yaptığımız	açılımlarla	
oluyor.	Türkiye’nin	sıçrama	yapma-
sı	için	hepimiz	çok	çalışmalıyız.”

HABER

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar,	Türkiye’nin	potansiyelinin	Amerikalı	iş	insanları	ile	
paylaşıldığı	toplantıda,	ülkemizin	gerek	ülke	içinde	gerek	küresel	
düzeyde	sarsıntılara	ciddi	bir	direnç	gösterdiğini	vurguladı.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	ve	TOBB	Başkan	Yardımcısı	
Yorgancılar,	Başbakan	Yardımcısı	Mehmet	Şimşek’in	başkanlığın-
da	ABD’nin	başkenti	Washington’da	TOBB,	ABD	Ticaret	Odası	ve	
Türkiye’nin	uluslararası	camiada	rolünün	önemine	dikkat	çekmek	
için	çalışan	ve	ABD	ile	Türkiye	ikili	ilişkilerinin	önemi	kapsamında	
faaliyetler	yürüten	bağımsız,	kar	amacı	gütmeyen	bir	kuruluş	olan	
Türk	Mirası	Vakfı	(Turkish	Heritage	Organization)	işbirliğiyle	organi-
ze	edilen	toplantıya	katıldı.

Türkiye’nin	potansiyelinin	Amerikalı	iş	insanları	ile	paylaşıldığı	
toplantıda	konuşan	Yorgancılar,	Türkiye’nin	gerek	ülke	içinde	gerek	
küresel	düzeyde	sarsıntılara	ciddi	bir	direnç	gösterdiğini	vurgu-
ladı.	Ender	Yorgancılar,	“Geçtiğimiz	yıl,	yüzde	2.	9’luk	büyüme	
oranıyla	gelişmiş	ve	gelişmekte	olan	birçok	ülkeyi	geride	bıraktık.	
Bu,	Türkiye	ekonomisinin	temellerinin	sağlam	ve	güçlü	olduğunu	
göstermektedir.	Referandum	sürecinden	sonra,	ekonomik	belir-
sizliğin	azalacağını	ve	öngörülebilirliğin	artacağını	beklemekteyiz.	
Bu	nedenle,	gelecek	umut	vaat	etmektedir.	Belirsizlikler	azaldığı	
için,	Türkiye	ekonomisi	yeniden	yüksek	büyüme	oranlarıyla	rayına	
oturacaktır”	dedi.	

Önümüzdeki	süreçte,	Türkiye’nin	toplum	içi	kutuplaşmaların	
azaltılmasına	ve	yapısal	reformlara	tekrar	odaklanmaya	ihtiyacı	
olduğunu	kaydeden	Yorgancılar,	“İş	ve	sivil	toplum	organizasyonla-
rı	olarak,	siyasetçilerimize	dürüst	geri	bildirimlerde	bulunmak	bizim	
görevimizdir	ve	bugünkü	toplantının	bu	amaca	katkıda	bulunacağı-
nı	ümit	ediyoruz.	Ayrıca,	Turkish	Heritage	Organization’a	ve	tabii	ki	
uzun	vadeli	ortağımız	ABD	Ticaret	Odası’na	bu	toplantıyı	gerçek-
leştirmeye	imkan	verdiği	için	teşekkür	ediyorum”	diye	konuştu.

ABD iş dünyasına Türkiye lobisi
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Yardımcısı	İbrahim	
Gökçüoğlu,	Türkiye	ile	Hindistan	

arasındaki	ticaret	hacminin	her	iki	ülkeye	
de	kazanç	sağlayacak	şekilde	dengeye	
getirilmesiyle	Asya’da	ortak	bir	güç	oluş-
turulabileceğini	söyledi.	Küresel	eko-
nomi	ve	küresel	siyasetin	farklı	yönlere	
ilerlediği	ortamda	Türkiye	ile	Hindistan’ın	
işbirliği	için	zaman	kaybetmemesi	gerek-
tiğini	belirten	Gökçüoğlu,	“G20	içerisin-
de	yer	alan	ve	dünyanın	7’nci	büyük	
ekonomisi	olan	bir	ülke	ile	17’nci	büyük	
ekonomisi	olan	ülkenin	birlikteliğinden	
doğacak	gücü	hepimiz	tahmin	edebiliriz”	
dedi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası,	Hindistan	
ile	yatırım	ve	işbirliği	olanakları	bilgi-
lendirme	toplantısına	ev	sahipliği	yaptı.	
Asya’nın	yükselen	yıldızı	Hindistan	ile	
Avrupa	ve	Ortadoğu’nun	parlayan	ülkesi,	
Avrasya’nın	üretim	üssü	hedefi	olan	Tür-
kiye	için	aradaki	mesafenin	sorun	olarak	
görülmemesini	vurgulayan	İbrahim	
Gökçüoğlu,	ticari	anlamda	iki	ülkenin	
de	potansiyeline	ve	geçmiş	birlikteliğine	
yakışmayan	bir	tablo	ile	karşılaşıldığını	
belirtti.	EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	
Yardımcısı	Gökçüoğlu,	“Türkiye	ile	Hin-

distan	arasındaki	ticaret	hacmi,	geçen	
yıl	5	milyar	757	milyon	dolar	düzeyinde.	
Daha	da	ilginci,	oldukça	az	olan	karşılıklı	
ticaret	hacminin	yüzde	90’ını	Türkiye’nin	
Hindistan’dan	ithalatı	oluşturmaktadır.	
Yani,	Türkiye’nin	ihracatı	içinde	Hindis-
tan’a	yaptığı	ihracat	yüzde	1	bile	değil.	
1.3	milyar	nüfusa	sahip	bir	ülkeye	sade-
ce	650	milyon	dolar	ihracat	yapıyoruz.	
Benzer	şekilde	İzmir’den	de	96.5	milyon	
dolar	ihracat	gerçekleştirilmekte.	Yani	
biz	size	bir	adım	atmışız	ama	cevap	
alamamışız.	Belki	de	kendimizi	yeterince	
size	anlatamamışız.	Oysa	ki,	firmaları-
mız,	Hindistan	pazarında	talep	edilen	
ihtiyaca	fazlasıyla	cevap	verebilecek	
nitelik	ve	potansiyele	sahiptir”	dedi.

Birlikte yapalım
Türkiye’nin	ihracat,	Hindistan’ın	da	

ithalat	yaptığı	ilk	10	sektör	karşılaştırıldı-
ğında	6	sektörün	ortak	olduğuna	dikkati	
çeken	Gökçüoğlu,	şunları	söyledi:

“Sağlıklı	iletişim	ve	işbirliği	içinde	
sektörler	arasındaki	işbirliklerini	güçlen-
direrek,	doğru	insanları	aynı	masanın	
çevresinde	buluşturup	ileriye	dönük	iş	
ortaklıklarının	kurulmasını	sağlayarak	
içinde	bulunduğumuz	durumu	aşabiliriz.	

Hindistan	ile	kazan-kazan
dönemi	başlayacak

Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 

Gökçüoğlu: “G20 
içerisinde yer alan ve 
dünyanın 7’nci büyük 

ekonomisi olan 
bir ülke ile 17’nci 
büyük ekonomisi 

olan ülkenin 
birlikteliğinden 
doğacak gücü 

hepimiz tahmin 
edebiliriz.” 
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Çünkü	küresel	ekonomide	gelinen	
noktada;	karşılıklı	kazan-kazan	
ilkesi	ile	Asya’da	birlikte	ortak	bir	
güç	oluşturabiliriz.	Dünyanın	3’ncü	
büyük	ordusuna	sahip	Hindistan	
ile	savunma	sanayinde	de	işbirliği	
yapabiliriz.	İzmir	olarak	iddialıyız	
ve	işbirliğine	açığız.	EBSO	olarak	
bu	noktada	elimizden	gelen	her	
türlü	çabayı	göstermeye	hazırız.”

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	
Yardımcısı	Gökçüoğlu,	Hindis-
tan’ın	ileri	teknoloji	ve	özel	sektör	
girişimlerini	esas	alarak	başardığı	
büyüme	stratejisini	takdir	ettikle-
rini	karşıladıklarını	ifade	ederken,	
“Jepolitik	konuma	ve	dinamik	özel	
sektöre	sahip	Türkiye	ile	işbirliği-
niz,	emin	olunuz	ki	sizleri	hedef-
lerinize	daha	çok	yaklaştıracaktır.	
Gelişmekte	olan	ülkeler	grubunda	
el	ele	vererek,	güç	birliği	yaparak	
gerek	özelde,	gerekse	küresel	
platformlarda	çok	daha	fazla	birlik-
te	yol	almalıyız”	diye	konuştu.

Türkiye’ye güveniyoruz
Hindistan	Ankara	Büyükelçiliği	

Müsteşarı	Madhumita	Hazarika	
Bhagat,	toplantıdaki	konuşmasın-
da	“Türkiye’ye	güveniyoruz”	mesa-
jını	verdi.	15	Temmuz’daki	darbe	
girişimi	sırasında	bir	Bollywood	

firmasının	Türkiye’de	film	çektiği-
ni	hatırlatan	Bhagat,	“Türkiye’ye	
güvenimiz	tam.	Ekipteki	50	kişi,	o	
karışık	ortama	rağmen	Türkiye’yi	
terk	etmek	istemedi.	Ocak	ayında	
ise	Hintli	endüstri	topluluğu	Ma-
hindra	&	Mahindra,	tarım	makina-
ları	üreten	Hisarlar	Makine’yı	satın	
aldı.	Bu	toplantı	da	son	derece	
önemli.	Yatırımcıları	birbirleriyle	
karşılaştırmak,	şirketler	arasında	
stratejik	işbirlikleri	yapmak	önemli.	
Hindistan,	Türkiye’nin	en	önemli	
partneridir.	Ülkelerimiz	arasında	
daha	fazla	işbirliği	olmalıdır”	dedi.

Pazar araştırması önemli
Hindistan’da	yatırımcılar	

için	danışmanlık	hizmetleri	ve-
ren	Maier	&	Vidorno	firmasının	
Danışmanlık	Bölüm	Başkanı	Poul	
Jensen	de	sunumunda,	pazara	
girmeden	önce	ülkenin	mutlaka	
görülerek	iş	planı	yapılması-
nı	önerdi.	“Uluslararası	alanda	
büyümek	istiyorsanız	Hindistan’a	
yönelmek	gerekir.	Hindistan’ı	
sadece	pazar	olarak	değil	ihracat	
yapılacak	ülke	olarak	görün”	diyen	
Jensen,	2030	yılında	dünyanın	
3’ncü	büyük	ekonomisi	olacak	ül-
kede	rakiplerin	bile	partner	haline	
gelebileceğini	hatırlattı.	

Jensen,	her	ay	1	milyon	iş-
gücünün	piyasaya	girdiği,	kent-
leşmenin	hızlandığı,	orta	sınıfın	
büyüdüğü	Hindistan’da	inşaat,	
tarım,	akıllı	ulaşım	ve	akıllı	enerji	
sistemleri,	temiz	teknoloji	yatırım-
larının	önem	kazandığına	dikkat	
çekerken,	“Türk	şirketleri	potan-
siyeli	değerlendirerek	ürününü	
tanımlayıp	fiyat	aralığını	belirleme-
li.	Çünkü	Hindistan’da	en	yüksek	
fiyat	Avrupa’daki	en	düşük	fiyatın	
altında.	Yerel	ortaklarla	doğrudan	
ve	sürekli	iletişim	halinde	olmak	
gerekiyor.	Sadece	ürünü	değil	
çözüm	ortaklığını	ve	servisi	de	dü-
şünmek	gerekiyor.	Böylece	daha	
fazla	kazanç	elde	edilebilir.	Üretim	
tesisleri	sadece	büyük	kentlerde	
değil	başka	yerlerde	de	kurulabilir”	
değerlendirmesini	yaptı.

Hindistan’da	yatırım	yapan	
Söktaş	Dokuma	Yönetim	Kurulu	
Üyesi	Baran	Kayhan	ile	Genel	
Müdür	Mehmet	Yılmaz,	katılımcı-
larla	başarı	hikayelerini	paylaştı.	
Toplantıya	katılan	sanayiciler,	
inşaat,	demir-	çelik,	otomotiv,	
tekstil,	kimya,	gıda,	işlenmiş	gıda	
ve	makine	sanayilerindeki	yatırım,	
işbirliği,	satış	karlılığı	ve	Pazar	pa-
yını	artırmaya	yönelik	çalışmalar	
hakkında	bilgilendirildi.

DÜNYA



24 NİSAN 2017

HABER

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	(EBSO),	
Türk	Eximbank	ile	imzaladığı	
işbirliği	protokolü	ile	organize	sa-

nayi	bölgelerinde	temsilcilik	açılmasını	
sağlayarak,	Türk	Eximbank	hizmetlerini	
ihracat	yapan	sanayicilerin	ayağına	
getirdi.	

Sanayiciler	Kulübü’nde	düzenlen	
törende	konuşan	EBSO	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Yorgancılar,	gerçekleştirilen	
işbirliği	ile	İzmir’in	üretim	ve	ihracatta	
yeni	bir	ivme	kazanacağını	belirterek,	
“Organize	Sanayi	Bölgeleri	(OSB)	içinde	
kurulacak	Türk	Eximbank	irtibat	ofisleri	
sayesinde	sanayiciler	Türk	Eximbank’ın	
sigorta	ve	kredi	olanaklarına	daha	hızlı	
ve	kolay	bir	şekilde	ulaşacak”	dedi.	

Geçmişte,	kredi	kullanmak	için	
sırada	beklenirken	artık	sanayiciye	bu	
olanağın	yaratıldığını	belirten	Yorgan-
cılar,	“Türkiye’nin	en	büyük	sıkıntısı	
ihracatla	ilgilidir.	Geçen	yıl	düşen	bir	ih-
racat	vardı.	Bunu	büyütmek,	geliştirmek	
gerekir.	Bu	yılın	ilk	üç	ayında	daha	iyi	
bir	performans	var.	Eski	motivasyonu-
muzu	kazanacağımıza	eminim.	Eskiden	
6-9-12	aylık	vadelerde	kredi	verilirken,	

5-7-10	yıla	kadar	fonlayabilme	olanak-
ları	sözkonusu	oldu.	OSB’lerde	açılacak	
irtibat	büroları	sayesinde	işlemler	hızla-
nacak”	diye	konuştu.

Ender	Yorgancılar,	OSB’lerdeki	Türk	
Eximbank	temsilcilerinin	sanayicilerin	
kredi	başvurularına	aracılık	edeceğini,	
sigorta,	bilgilendirme	ve	pazarlama	faa-
liyetleri	yapacağını	da	aktardı.	

Yıldırım: Bu bir model olacak
Türk	Eximbank	Genel	Müdürü	Adnan	

Yıldırım	da,	göreve	geldikten	sonra	Türk	
Eximbank’ın	sermaye	ve	organizasyon	
yapısını	güçlendirdiklerini	dile	getirerek,	
yaptıkları	hizmetleri	ihracat	yapan	sana-
yicilerin	ayaklarına	kadar	götürdüklerini,	
sanayicilerin	Eximbank	olanaklarına	
erişilebilirliğinin	arttığını	belirtti.	Yurt	
içinde	ve	yurt	dışında	dış	ticaret	faaliyeti	
yürüten	yaklaşık	100	bin	firmanın	Türk	
Eximbank’ın	hedef	kitlesi	arasında	yer	
aldığını	aktaran	Yıldırım,	bu	100	bin	fir-
madan	yalnızca	7	bin	700	civarındakinin	
Türk	Eximbank	ile	çalıştığını,	bu	sayıyı	
arttırmak	istediklerini	ifade	etti.	

Ege	Bölge	Müdürlüğü’nün	geçmişte	

Türk	Eximbank	hizmetleri
sanayicinin	ayağına	geldi

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar ile 

Türk Eximbank 
Genel Müdürü 

Yıldırım’ın imza 
koyduğu protokolle, 

OSB’lerdeki 
Türk Eximbank 

temsilcileri 
sanayicilerin kredi 

başvurularına 
aracılık edecek, 

sigorta, bilgilendirme 
ve pazarlama 

faaliyetleri yapacak.
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kredilerde	sınırlı	işleri	yaptığını,	
sigorta	ise	yapmadığını	ancak	
artık	kredi	ve	sigorta	işlemlerinin	
burada	yapılabildiğini	söyleyen	
Yıldırım,	“Artık	Bölge	Müdürlü-
ğü’nde	yapılmayan	iş	kalmayacak.	
Biz	şimdi	sanayicinin	can	damar-
larına	ulaşmaya,	ihracatçısı	fazla	
olan	yerlerden	başlayacak	şekilde	
protokol	imzalıyoruz.	Bu	irtibat	bü-
rolarında	kredi	ve	sigortayı	bilen	
elemanlar	olacak.	Finans	yöneti-
cileri	ile	yakın	çalışarak	Eximbank	
hizmetlerinde	aracılık	yapar	hale	
gelecek.	Hizmeti,	ihracatçının,	
sanayicinin	ayağına	götürüyoruz.	
İrtibat	büroları,	OSB’lerde	ihra-
catçı	ile	banka	arasında	aracılık	
yapacaklar,	köprü	olacaklar.	Bu,	
bir	model	olacak”	dedi.

Adnan	Yıldırım,	bu	kapsamda	
Türkiye	genelinde	şube	sayılarını	
arttırmaya	karar	verdiklerine	işaret	
ederek,	“Denizli	ofisimizi	şube	
haline	getirdik.	Ayrıca	Bursa	ve	
Adana’da	da	şubeleşme	kararı	
aldık.	Bu	şubelerimizi	önümüz-
deki	dönemde	Konya,	Kayseri	ve	
Antalya	şubelerimiz	takip	ede-
cek,	buralarda	da	şube	olacağız.	
İnşallah	Türkiye’nin	ihracatında	ilk	
20’de	yer	alan	bütün	illerimizde	
şube	açmayı	hedefliyoruz”	diye	
konuştu.

Yıldırım,	serbest	bölgelerde	fa-
aliyet	gösteren	şirketlerin	de	Kredi	

Garanti	Fonu	desteğiyle	Türk	
Eximbank’tan	kredi	kullanabil-
melerini	sağlayacak	çalışmaların	
yapıldığını	da	sözlerine	ekledi.

EBSO	ile	Türk	Eximbank	
arasındaki	işbirliği	protokolüne;	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar,	Türk	Eximbank	

Genel	Müdürü	Adnan	Yıldırım,	
aynı	zamanda	Türk	Eximbank	
Yönetim	Kurulu	Üyesi	olan	İzmir	
Ticaret	Borsası	Başkanı	Işınsu	
Kestelli	imza	attı.	Törene,	İz-
mir’deki	organize	sanayi	bölgesi	
başkanları	ile	Türk	Eximbank	üst	
düzey	yöneticileri	de	katıldı.
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Türkiye’de	firmalarımızın	finansman	
ihtiyaçlarını	gidermede	karşılaştıkları	
önemli	bir	sorun,	kredilendirme	
sürecinde	teminat	bulmakta	
zorlanmalarıdır.	Bir	başka	ifadeyle	yeterli	
teminat	bulamamak,	firmaların	hem	
kısa	dönemli	finansman	ihtiyaçlarını	
karşılamalarına	hem	de	yatırım	
yaparak	işlerini	büyütmelerine	engel	
olabilmektedir.	Bu	açıdan	bakıldığında	
ülkemiz	üretimi	ve	ihracatı	için	kredi	
kefaletinin	ne	kadar	önemli	olduğu	
daha	iyi	ortaya	çıkmaktadır.	Bu	sorunu	
hafifletmek	amacıyla	işlerliği	önemli	
ölçüde	artırılan	Kredi	Garanti	Fonu’nun	
uygulamaları	firmalarımızın	teminat	
bulma	sorunlarına	çözüm	getirmiştir.	
Özellikle,	Hükümetimizin	ihracatımızın	
geliştirilmesi	amacıyla	aldığı	tedbirlerden	
biri	olarak	2016	yılı	Kasım	ayında	KGF	
tarafından	sunulan	Hazine	destekli	
kefalet	sisteminin	kapsamı	genişletilmiş	
ve	KOBİ	dışındaki	ihracatçılarımız	
da	KGF	kefaletinden	faydalanmaya	
başlamıştır.	Artık	firmalarımız,	KGF’nin	
vereceği	garanti	ile	finansal	sisteme	
daha	kolay	erişebilecektir.

Türk	Eximbank	ile	yeni	
düzenlemelere	kadar	sadece	KOBİ’lere	
kefalet	sağlayarak	finansmana	ulaşma	
imkânı	yaratan	ve	10	yıla	yakın	bir	
zamandır	devam	eden	KGF	arasındaki	
işbirliği	2017	yılı	Ocak	ayında	imzalanan	
protokolle	daha	da	güçlendirilmiştir.	Bu	
durum,	ihracatçı	KOBİ’lerimiz	açısından	
olumlu	sonuçlar	yaratmaktadır.	Bugün	
için,	KGF	tarafından	sağlanan	kefaletler	
ile	500	den	fazla	ihracatçımız	için	
600	milyon	TL’den	fazla	kredi	riski	
Bankamız	tarafından	karşılanmış	
durumdadır.	2017	yılı	Mart	ayında	
ise,	yeni	düzenleme	sayesinde	KOBİ	
dışı	firmalarımız	için	de	bir	protokol	
imzalanarak	yeni	bir	işbirliği	tesis	
edilmiştir.	Türk	Eximbank	ile	KGF’nin	
arasındaki	protokol	ile	ihracatçılarımızın	
KGF’nin	sunduğu	imkânlardan	mümkün	

olduğu	kadar	çok	yararlanmasını	
sağlamak	hedeflenmektedir.	Böylece,	
ihracatçılarımızın	teminat	sorunu	
hafifletilmiş	olacaktır.	Bu	imkân,	Türk	
Eximbank’ın	uygun	faizli	kredileri	
ile	birlikte	değerlendirildiğinde,	
firmalarımızın	finansman	sorununu	dert	
etmeden,	kendi	işlerine	odaklanmalarına	
destek	olacaktır.	

KGF	gerek	kendi	öz	kaynakları,	
gerekse	Hazine	destekli	kefalet	sistemi	
kapsamında	verdiği	kefaletlerde	
sadece	Türk	Eximbank	aracılığı	ile	
gelen	KOBİ’lerin	kredilerine	yüzde	100	
oranında	teminat	sağlamaktaydı.	Yeni	
düzenleme	sayesinde	güçlenen	işbirliği	
ile	KOBİ	niteliğindeki	ihracatçılarımızın	
yanı	sıra,	diğer	ihracatçılarımız	ile	döviz	
kazandırıcı	hizmetler	alanında	faaliyet	
gösteren	firmalarımıza	da	Hazine	
kefaleti	ile	kullandırılacak	Eximbank	
kredilerinin	yüzde	100’ü	kefalet	
kapsamına	alınmaya	başlanacaktır.	
İhracatçılarımız	için	sevindirici	bir	diğer	
haber	ise	Hazine	destekli	kefaletlerde	
ticari	bankalar	için	daha	önce	yüzde	
85	olarak	belirlenen	kefalet	oranının	
yüzde	100’e	yükseltilmesidir.	Böylece,	
gerek	çalıştıkları	ticari/katılım	bankaları	
aracılığı	ile	Eximbank’tan,	gerekse	
doğrudan	kendi	bankaları	aracılığıyla	
kredi	kullanmak	isteyen	ihracatçılarımız	
da	yüzde	100	kefalet	imkânından	
yararlanabileceklerdir.	

KGF,	250	milyar	TL	Hazine	
kaynağı,	3	milyar	TL	ise	özkaynağı	ile	
kefalet	verebilmektedir.	Bu	rakamın	
yaklaşık	yarısı	olan	125	milyar	TL’nin	
ihracatçılarımıza	kullandırılması	
arzu	edilmektedir.	Bu	kapsamda,	
Türk	Eximbank	ile	KGF	arasında	
imzalanan	yeni	protokoller	kapsamında,	
KOBİ’lerin	özkaynak	destekli	kefaletten	
yararlanabildikleri	tutar	3	milyon	TL’dir.	
KOBİ’lerin	Hazine	destekli	kefaletten	
yararlanabileceği	tutar	daha	önce	
1,5	milyon	dolar	iken,	bu	tutar	7,5	

Türk	Eximbank	ve	Kredi	
Garanti	Fonu	arasında	işbirliği

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

2016 yılı 
Kasım ayında 

KGF tarafından 
sunulan Hazine 
destekli kefalet 

sisteminin kapsamı 
genişletilmiş ve 
KOBİ dışındaki 

ihracatçılarımız da 
KGF kefaletinden 

faydalanmaya 
başlamıştır.
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milyon	TL’ye	yükseltilmiştir.	
Böylece	KOBİ’lere	toplamda	
10,5	milyon	TL	kefalet	KOBİ	dışı	
firmalarımız	ise	20	milyon	TL’ye	
kadar	Hazine	destekli	kefaletten	
faydalanabileceklerdir.	Ayrıca,	
yeni	düzenleme	ile	KGF’den	
kefalet	temin	ücreti	de	onbinde	
3’e	düşürülmüş	olup,	bu	ücret	her	
bir	kefalet	kullanımı	için	sadece	
bir	kez	alınacaktır.	Daha	önce	
firmalarımız	yıllık	bazda	daha	
yüksek	bir	komisyon	ödemekte	idi.

Ayrıca,	yeni	düzenleme	ile	artık	
KGF,	Bankamızın	uluslararası	
kuruluşlardan	sağladığı	
kaynaklardan	kullandırılan	orta-
uzun	vadeli	kredilere	de	kefalet	
verebilir	hale	geldi.	Bu	durumun	
ihracatçılarımızın	daha	uzun	
vadeli	finansman	ihtiyaçlarının	
giderilmesinde	önemli	bir	kolaylık	
yaratacağı	öngörülmektedir.		

Sağlanan	bu	imkânlarla	
sadece	Türk	Eximbank	değil,	
diğer	ticari	bankalar	da	sisteme	
daha	iyi	koşullarda	çekilmekte	
olup,	kefalet	ve	kredi	havuzu	
önemli	ölçüde	genişletilmektedir.	
Dolayısıyla,	bundan	sonra	
başta	KOBİ’ler	olmak	üzere	tüm	
ihracatçılarımız	KGF	kefaleti	ile	
finansman	imkânlarına	daha	
kolay	ulaşabileceklerdir.	Böylece	
ihracatçılarımız	da	enerjilerini	
finansman	temin	etmeye	değil,	
yeni	pazarlar	bularak	ihracatlarını	
artırmaya	harcayabilecektir.

Başta	gelecek	
vaad	eden	işletmeler	
olmak	üzere	
tüm	işletmelerin	
finansmana	erişimini	
kolaylaştırarak,	
Türkiye’nin	büyüme	
ve	kalkınmasına	
stratejik	destek	
sağlamak	amacıyla	
faaliyetlerini	sürdüren	
Kredi	Garanti	Fonu	
olarak,	20	Mart	
2017	tarihinde	
imzaladığımız	Hazine	
Destekli	Kefaletler	Protokolü	ile	
işlem	rekorları	kırmaya	devam	
ediyoruz.

KGF’nin	25	yıllık	tarihinde	
2016	yıl	sonu	ulaştığı	KOBİ	
sayısı	35	bin	995,	kefalet	
hacmi	de	12	milyar	316	milyon	
TL	iken	sadece	3.5	ayda	157	
bin	işletmeye,	114	milyar	
TL	tutarında	kefalet	vererek	
128	milyar	TL’lik	krediye	
ulaşmalarını	sağladık.

Ayrıca	sadece	doğrudan	
başvuru	uyguladığımız	projelere	
değil	bankalar	aracılığıyla	gelen	
kredi	taleplerinin	de	yüzde	
100’üne	kadar	kefalet	veriyoruz.	
KOBİ’lerde	3	milyon	dolar	olan	

kefalet	limiti	üst	
sınırını	12	milyon	
TL’ye	çıkardık.	
Mevcut	uygulamada	
KOBİ	tanımı	dışında	
kalan	firmalarda	
sadece	ihracatçılar	
için	20	milyon	
dolara	kadar	kefalet	
veriyorduk.

Artık	ihracatçı	
olmasa	da	KOBİ	
tanımı	dışında	kalan	
tüm	işletmelere	
200	milyon	TL’ye	

kadar	kefalet	veriyoruz.	Ayrıca	
Portföy	Garanti	Sistemi	ile	
KOBİ’lerimiz	için	12	milyon	TL	
ve	KOBİ	tanımı	dışında	kalan	
işletmelerimizin	50	milyon	TL’ye	
kadar	olan	taleplerini	1	gün	
içinde	sonuçlandırıyoruz.

Bu	düzenlemeyle	birlikte	
ekonomiyi	canlandıran,	
KOBİ’lerimizin	ve	tüm	
işletmelerimizin	nefes	almalarını	
sağlayan	adımları	atarak	
piyasada	yüksek	derecede	kredi	
hacmi	oluşturduk.

Yatırım	yapan,	üreten,	
Türkiye’nin	değerine	değer	
katan	tüm	işletmelerin	yanında	
olmaya	devam	edeceğiz.

KGF hep destek,
tam destek

İsmet GERGERLİ
Kredi	Garanti	Fonu	
Genel	Müdürü
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Türkiye’de	Sanayi	4.0’a	ayak	uydu-
ramayanların	piyasadan	silinece-
ğini	dile	getiren	EBSO	Yönetim	

Kurulu	Başkanı	Yorgancılar,	“Biz	bir	şeyi	
ya	gerçekleştireceğiz	ya	da	hayret	ede-
rek	yapanları	izleyeceğiz”	dedi.

Ege	Otomotiv	Derneği	(EGOD)	kuru-
luşunun	22’nci	yılını	Endüstri	4.0	paneli	
ile	kutladı.	

Geceye	EGOD	üyeleri	ile	birlikte	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası	(EBSO)	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	ve	TOBB	Başkan	Yar-
dımcısı	Ender	Yorgancılar,	Siemens	İcra	
Kurulu	Üyesi	Ali	Rıza	Ersoy,	BASİFED	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Levent	Akger-
man,	İzmir	Sanayici	ve	İşadamları	Der-
neği	(İZSİAD)	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Hasan	Küçükkurt,	Kemalpaşa	Sanayici	
İşadamları	Derneği	(KESİAD)	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Zeki	Yöndem	ile	İzmir	
Ticaret	Odası	geçmiş	dönem	meclis	
Başkanı	Selami	Özpoyraz	ve	EBSO	
geçmiş	dönem	Meclis	Başkanı	Mehmet	
Tiryaki	katıldı.	

	Teknolojiye entegrasyon için 4.0
EGOD	Yönetim	Kurlu	Başkanı	

Mustafa	İduğ,	EGOD	olarak	otomotiv	
sektörüne	hizmet	etmenin	mutluluğu-
nu	yaşadıklarını	söyledi.	Türkiye’nin	
Endüstri	4.0	Sanayi	Devrimi’ne	geçmesi	
için	iyi	bir	entegrasyon	sürecine	sahip	
olması	gerektiğini	söyleyen	İduğ,	“Avru-
pa’nın	gerçekleştirdiği	bu	devrimi	artık	
ülkemizin	de	gerçekleştirmesi	gerekiyor.	
Kapımıza	kadar	gelmiş	olan	bu	geliş-
meye	kısa	sürede	uyum	sağlamamız	
gerekiyor.	Dış	piyasa	ile	yapacağımız	
rekabet	koşullarında	güçlü	olmamız	için	
4’üncü	Sanayi	Devrimi’ni	üretim	sis-
temlerimize	entegre	etmemizin	zamanı	
gelmiştir”	dedi.	

Türkiye’de Sanayi 4.0 
kullanımı yüzde 2.5
Sunumunda	Türkiye’de	Sanayi	4.0’a	

ayak	uyduramayanların	piyasadan	sili-
neceğini	dile	getiren	EBSO	Yönetim	Ku-
rulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar,	“Biz	bir	

Ayak	uyduramayanlar
piyasadan	silinecek

Yorgancılar’dan 
Sanayi 4.0 
uyarıları

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
“Biz bir şeyi ya 

gerçekleştireceğiz 
ya da hayret ederek 

yapanları izleyeceğiz. 
Sanayi 4.0’a ayak 

uyduramazsak, 
bu sistemin öncü 

ülkeleri ile olan 
ihracatımız sınırlı bir 

seviyede kalırken 
birçok pazarı 

kaybedebiliriz. 
Gelişmekte olan 

ülke kategorisinde ve 
orta gelir tuzağında 

takılı kalırız” dedi.
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şeyi	ya	gerçekleştireceğiz	ya	da	
hayret	ederek	yapanları	izleyece-
ğiz.	Sanayi	4.0’a	ayak	uyduramaz-
sak,	bu	sistemin	öncü	ülkeleri	ile	
olan	ihracatımız	sınırlı	bir	seviyede	
kalırken	birçok	pazarı	kaybedebili-
riz.	En	fazla	orta	teknolojiye	kadar	
ilerleyebiliriz.	Otomasyon	sistem-
lerinin	gerisinde	kalacağımız	için	
işgücü	niteliğimiz	de	sınırlı	kalır.	
Büyük	firmaların	Sanayi	4.0’ın	
gerisinde	kalması	KOBİ’leri	de	
olumsuz	etkiler.	Gelişmekte	olan	
ülke	kategorisinde	ve	orta	gelir	
tuzağında	takılı	kalırız”	dedi.

Türkiye’nin	kaçıncı	sanayi	dev-
riminde	olduğunu	tespit	ettikten	
sonra	üçüncü	ve	dördüncü	sanayi	
devrimi	için	ne	yapması	gerekti-
ğini	belirlemesi	gerektiğine	dikkat	
çeken	Yorgancılar,	“Ardından	5’inci	
Sanayi	Devrimi	için	neler	yapma-
mız	gerektiğini	belirlemeliyiz.	Sa-
nayi	4.0	deyince	akla	robot	geliyor.	
Ancak	bunların	yazılımları	insanlar	
tarafından	yapılıyor.	Bunun	yapıl-
ması	içinde	eğitim	şart”	dedi.	

Yorgancılar,	Sanayi	4.0’a	geçiş	
için	firmaların	yapması	gerekenleri	
de	şöyle	sıraladı:

“Firmalar	arası	standardizas-
yon	sağlanmalı.	İş	akış	ve	organi-
zasyon	şemalarının	yenilenmeli,	
karmaşık	sistemler	yönetilmeli.	
Açık	vermeyen	bir	güvenlik	sistemi	
tesis	edilmeli.	Düzenli	eğitimlerle	
profesyonellik	arttırılmalı.	Geliş-

miş	bir	dijital	altyapı	sağlanmalı.	
Hammadde	ve	kaynak	etkinliği	
sağlanmalı.	Yasal	düzenlemeler	
yapılmalı.”

Alın teri ile akıl teri birleşmeli
Ender	Yorgancılar,	kendine	

kendine	çalışan	beyaz	eşyalar,	
akıllı	telefonla	içleri	görünen	buz-
dolapları,	sürücüsüz	otomobiller,	
otelleri,	taksileri,	üretim	tesisleri	
olmamasına	rağmen	dünyanın	en	
büyük	ulaşım	ve	konaklama	hiz-
met	sağlayıcılarını	örnek	gösterir-
ken,	“Bilgiyi	değere	dönüştürenler	
kazanıyor”	dedi.

	Dünyada	bazı	e-ticaret	şirket-
lerinin	günde	60	bin	paket	satış	
yaptıklarını	açıklayan	Yorgancılar,	

“Bizim	500	milyar	dolar	ihracatı	
gerçekleştirebilmemiz	için	dün-
yadaki	her	evde	mutlaka	bir	tane	
Türk	Malı	olması	gerekiyor.	Ben	
büyük	bir	e-ticaret	şirketi	sahibine	
bu	sisteme	bizi	de	alın	dedim	ve	
şu	anda	Kayseri’de	bir	şirket	o	
sisteme	dahil	oldu.	Umarız	başarılı	
oluruz”	diye	konuştu.	

Sanayi	4.0’ın	kullanım	alanının	
Türkiye’de	yüzde	2.5	olduğunun	
altını	çizen	Yorgancılar,	genç	
nüfustan	yararlanmanın	ancak	
eğitimle	olabileceğini	söyledi.	
Türkiye’nin	okuduğunu	anlamada	
72	ülke	içinde	48’inci	olduğu-
nu	belirten	Yorgancılar,	bunun	
temelinde	ezbere	dayalı	eğitimin	
olduğunu	açıkladı.	Bunun	için	
Sanayi	4.0’a	geçerken	eğitimin	ön	
plana	alınması	gerektiğini	ifade	
eden	Yorgancılar,	“Alın	terini	akıl	
teri	ile	birleştirerek	gerçek	değer	
yaratanlar,	başarıyı	yakalayan-
lardır.	Akıl	teri	alın	terinin	önüne	
geçti.	Alın	teri	olmak	zorunda,	ama	
aklını	kullanarak	daha	fazla	para	
kazanabilirsin”	diye	konuştu.

Türkiye’nin	geleceğinin	meslek	
liseleri	olduğunu	açıklayan	Yorgan-
cılar,	“Almanya	modelini	ülkemize	
entegre	etmeliyiz.	Eğitim	süresi	10	
yıl.	Bunun	dışında	meslek	liselerini	
Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birli-
ği’ne	verirlerse	özel	sektör	mantığı	
ile	daha	başarılı	olur”	dedi.

n Sanayi	5.0’ın	gündemde	olduğu	dikkate	alınarak,	Sanayi	4.0	bir			
				‘tercih’	değil,	‘zorunluluk	olarak’	görülmeli.
n Üzerinde	çalışılan	Sanayi	4.0	ile	ilgili	stratejiler	net	ve	
				uygulanabilir	olmalı.
n Kamu-özel	sektör-üniversite	ve	araştırma	kuruluşlarınca	ortak	
				akıl	dahilinde	yapılanların	takibi	sağlanmalı.
n Sanayi	4.0’a	geçişi	sağlayabilecek	öncü	sektörler	desteklenmeli.
n Kalkınma	Bankası,	Sanayi	4.0	sürecinde	aktif	olarak	kullanılmalı.
n Sanayi	4.0	için	gerekli	niteliklere	sahip	işgücü	profili	
				doğrultusunda	eğitim	sitemi	güncellenmeli.
n Tüm	devlet	okullarında	kodlama	dersi	bir	an	evvel	zorunlu	
				yapılmalı.
n Dijital	dönüşüm	stratejisi	için	KOBİ’ler	bilgilendirilmeli	ve	
				desteklenmeli.

Sanayi 4.0 reçetesi

HABER
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar,	
kurum	olarak	Dokuz	Eylül	Üniver-

sitesi	ile	gerçekleştirdikleri	işbirliklerinin	
kapsamı	genişleyerek	devam	edeceğini	
söyledi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Yor-
gancılar,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Rektö-
rü	Prof.	Dr.	Adnan	Kasman’ı	ziyaret	etti.	
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	DEÜ’nün	
teknopark	dahil	bütün	akademik	birimle-
riyle	işbirliği	içinde	bulunduğunu	belirten	
Ender	Yorgancılar,	“Sanayiciden	ve	
üniversiteden	gelen	taleplerin	hepsini	
değerlendirerek	ÜSKK	kanalıyla	hayata	
geçirmeye	çalışıyoruz.	Her	iki	tarafın	
isteklerinin	karşılandığı	iyi	bir	çalışma	
sergiliyoruz.	Yeni	bir	sanayi	atılımı	ve	
katma	değeri	yüksek	üretimle	başarı	
hikayelerimizi	yazacağımız	önümüzdeki	
dönemde	işbirliklerimizin	kapsamının	
daha	da	genişleyerek	devam	etmesini	
diliyoruz”	dedi.

Sanayi 4.0 vurgusu
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	

Yorgancılar	aynı	zamanda,	Sanayi	4.0	
olarak	nitelendirilen	dördüncü	sanayi	
devriminin	küresel	ölçekte	her	geçen	
gün	daha	çok	önem	kazandığını	ve	gü-
nümüzde	istikrarlı	bir	ekonomik	büyüme	

ile	kalkınmanın	koşulu	haline	geldiğini;	
bu	bağlamda,	Sanayi	4.0’a	uyumun	
ülkemizin	en	öncelikli	hedeflerinden	biri	
olması	gerektiğini	belirtti.	Sanayi	4.0	
ile	bütünleşmenin	ancak	teknik	yönden	
donanımlı	ve	kaliteli	bir	eğitim	sistemiyle	
mümkün	olabileceğini	belirten	Yorgancı-
lar,	“Günümüzün	Sanayi	4.0	ortamında	
iş	dünyasında	artık	yaratıcı	ve	yenilikçi	
işgücüne	ihtiyaç	duyuluyor.	Bu	nitelikli	
istihdamı	sağlayarak	Sanayi	4.0’ı	yaka-
lamış	ülkeler	kategorisinde	yer	almamız,	
eğitim	sistemini	de	devrimsel	bir	ölçekte	
yenilememizi	ve	Eğitim	4.0	başlığıyla	
Sanayi	4.0’a	uyumlu	yeni	bir	eğitim	
sistemi	geliştirmemizi	zorunlu	kılıyor”	
ifadelerini	kullandı.	Bu	kapsamda	üniver-
site	ve	sanayi	işbirliğine	her	zamankin-
den	çok	ihtiyaç	duyulduğunu	vurgulayan	
Yorgancılar,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	ile	
gerçekleştirecekleri	ortak	çalışmaların,	
ülkemizin	Sanayi	4.0’a	uyumuna	da	
önemli	bir	katkı	sunacağını	dile	getirdi.

DEÜ	Rektörü	Prof.	Dr.	Kasman	da,	
üniversite	ve	sanayinin	aynı	hedefler	
doğrultusunda	hareket	ettiğini	vurgular-
ken,	kendisinin	de	kurumlar	arasında	
köprü	görevi	üstlendiğini	ifade	etti.	Prof.	
Dr.	Adnan	Kasman,	“Ülkemizin	gelişme-
si,	kalkınması	yolunda	aramızdaki	sıkı	
diyalog	devam	etmeli”	diye	konuştu.

Üniversite	ve	sanayi	
işbirliğinde	yeni	adım

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Ender	Yorgancılar,	
mesleki	ve	teknik	eğitimle	istih-

damın	birarada	planlanması	gerektiğini	
söyledi.	Her	organize	sanayi	bölgesine	
bir	meslek	lisesi	kurulması	mecburiyeti	
getirilmesinin	yanısıra	meslek	liselerinin	
Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği’ne	
devredilmesini	öneren	Yorgancılar,	Al-
manya	ile	Avusturya	modelinin	uygulan-
masıyla	reel	sektörün	ihtiyaç	duyduğu	
nitelikli	insan	kaynağının	yetiştirilebilece-
ğini	dile	getirdi.

İzmir	Valiliği’nin	öncülüğünde,	İzmir	
Çalışma	ve	İş	Kurumu	İl	Müdürlüğü	tara-
fından	İzmir	Büyükşehir	Belediyesi,	İzmir	
Ticaret	Odası,	Ege	Bölgesi	Sanayi	Oda-
sı,	İzmir	Esnaf	ve	Sanatkarlar	Odaları	
Birliği,	Peryön	Ege	Şubesi	ve	Swissotel	
Büyük	Efes’in	katkılarıyla	4.	İstihdam	
Fuarı	Swiss	Otel’de	kapılarını	açtı.	Fuar-
da	yaklaşık	60	firmanın	açtığı	stantlarda,	
iş	arayanlar,	işini	değiştirmek	isteyenler,	
üniversite	ve	meslek	lisesi	öğrencileri	
ile	işletmeler	buluştu.	Öğrenciler	tam	ve	
yarı	zamanlı	iş	imkanı	sunan	firmalarla	
buluşup,	staj	yapabilecekleri	işletmeler	
hakkında	da	bilgi	aldı.

400 binin üzerinde artı istihdam
Türkiye	İş	Kurumu	Genel	Müdür	

Yardımcısı	Kadri	Kabak,	“İstihdam	sefer-
berliği	kapsamında	İŞKUR	olarak	büyük	
bir	efor	sarf	etmemiz	gerektiğini	düşü-
nüyorum.	2017	yılının	ilk	çeyreğindeki	
rakamlara	göre	400	binin	üzerinde	artı	
istihdam	ortaya	kondu.	Bütün	meselemiz	
mesleki	eğitimle	ilgili	olarak	küresel	dün-
yada	olan	gelişmeleri	içselleştirmemiz	
ve	uygulamasını	hızlı	bir	şekilde	ortaya	

Yorgancılar:	Eğitimle	istihdamı	
bir	arada	planlamalıyız
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koyabilmemiz.	Meslek	eğitiminde	
Almanya	ve	Avusturya	modeline	
baktığımızda	çok	mesafe	almalı-
yız”	dedi.

İşsizlik tüm ülkelerin sorunu
Çalışma	ve	İş	Kurumu	İzmir	İl	

Müdür	vekili	Emin	Dank,	işsizlik	
ve	istihdamın	öneminin	bugün	
daha	çok	arttığını	belirterek,	“Tüm	
ülkelerin	ortak	sorunu	olan	işsizlik	
ve	istihdam	bugün	önemini	bir	
kat	daha	arttırmış	durumdadır.	Bu	
bağlamda	Çalışma	ve	İş	Kurumu	
İl	Müdürlüklerinin	rolü	daha	fazla	
öne	çıktı.	Tarihin	en	büyük	‘Ça-
lışma	Hayatında	Milli	Seferberlik	
Programı’nın	başlatıldığı	ülkemiz-
de,	çalışmak	isteyene	fırsat	oluştu-
ran	2	milyon	yeni	iş,	2	milyon	yeni	
çalışan	hedefleyen	artı	istihdam	
politikası	kapsamında	çalışmaları-
mız	devam	ediyor.	3	aylık	periyotta	
ev	ve	iş	yeri	ziyaretlerinin	yanı	sıra	
kentin	her	noktasında	272	iş	ve	
meslek	danışmanımız	130	stant	
çalışması	yaparak,	4	bin	388	kişiyi	
bilgilendirdi”	diye	konuştu.

Dünya bilimin peşinde
İzmir	Çalışma	ve	İş	Kurumu	

tarafından	düzenlenen	4.	İstihdam	
Fuarı’na,	EBSO	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Ender	Yorgancılar’ın	
işsizlik	sorununun	çözümü	için	
mesleki	ve	teknik	eğitimden	Sa-
nayi	4.0’a	kadar	uzanan	“Dönü-

şen	Dünyada	Üretim	ve	Eğitimde	
İstihdamın	Rolü”	konulu	sunumu	
damga	vurdu.

Türkiye	İnsan	Yönetimi	Derne-
ği	(Peryön)	Ege	Şubesi	Başkanı	
Serdar	Kalaycıoğlu’nun	mode-
ratörlüğündeki	özel	oturumda	
küresel	ekonomide	söz	sahibi	
ülkelerin	üretimle	yükselişini	ve	
katma	değerli	üretimin	önemini	
vurgulayan	Yorgancılar,	üretimde-
ki	dönüşümün	eğitim,	işgücü	ve	
dijital	dönüşümle	birlikte	gerçek-
leştiğini	anlattı.	

Yorgancılar,	yakın	geçmişte	en	
değerli	şirketlerin	enerji	ve	finans-
man	alanındayken	bugün	sürü-
cüsüz	otomobiller,	3D	yazıcılarla	
DNA	ve	kök	hücre	üretimiyle	insan	
klonlanması	gibi	çalışmaları	örnek	
gösterip	dünyanın	bilimin	peşinden	
koştuğunu	söyledi.	

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	

Yorgancılar,	otomasyon	sebebiyle	
yakın	gelecekte,	OECD	ülkele-
rinde	mevcut	mesleklerin	yüzde	
57’sinin	ya	ortadan	kalkacağını	ya	
da	dönüşeceğini	haber	verirken,	
“Bu	verinin	önemi,	bugünden	üni-
versitelerdeki	bölümlerin	yeniden	
yapılandırılması	gereğidir.	İleri	
robotik	üretim,	otonom	ulaşım,	
yapay	zeka,	biyoteknoloji	ve	ge-
nom	bilimi	ile	yeni	meslekler,	yeni	
yetkinlikler	ortaya	çıkacaktır.	İleri	
teknolojiye	dayalı	nitelikli	eğitim	ve	
mesleki	eğitimle	yaratıcı	nesiller	
ortaya	çıkarmalıyız”	dedi.

Hayalimde bir tek şey var…
Sanayicinin	çalıştıracak	

eleman,	işsizlerin	de	iş	
bulamadığını	belirten	Yorgancılar,	
Almanya,	İsviçre	ile	Avusturya’da	
aktif	mesleki	eğitim	ve	genç	
istihdamına	yönelik	politikalarla	
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işsizliğin	azaltıldığını	hatırlatırken,	
şunları	söyledi:	

“Eğitim	yeniden	
yapılandırılmalı,	mesleki	ve	teknik	
eğitimde	Almanya	ve	Avusturya	
modeli	uygulanmalı.	Hayalimde	
bir	tek	şey	var:	Meslek	liselerini	
TOBB’a	verin,	Almanya	ve	
Avusturya	modelini	uygulayalım,	
nitelikli	eleman	ihtiyacı	sona	ersin.	
Tüm	organize	sanayi	bölgelerinde	
meslek	lisesi	yapılması	şartı	
getirilsin.	Mesleki	eğitimle	üretim	
ve	istihdamı	birarada	götürmek	
gerekiyor.	Eğitim	sisteminin	sil	
baştan	düzenlenmesi,	ezberci	
eğitimin	bitmesi	lazım.”

Ender	Yorgancılar,	Türkiye’nin	
zengin	petrol	ve	doğalgaz	
kaynakları	olmadığını	ancak	
girişimcilikteki	başarısının	dünyada	
üst	sıralarda	yer	bulduğunu	da	
vurgularken,	toplantı	salonunu	
dolduran	gençlere	Atatürk’ün	
“Hiçbir	şeye	ihtiyacımız	yok.	
Yalnız	bir	şeye	ihtiyacımız	
vardır;	çalışkan	olmak!”	sözünü	
hatırlattı	ve	“Girişimciliğimizi	
değere	dönüştürelim.	Alın	terini	
akıl	teri	ile	birleştirerek,	gerçek	
değer	yaratanlar,	başarıyı	
yakalayanlardır.	Hedefinizden	asla	
vazgeçmeyin.	Sabırlı,	açık,	güven	
veren	kişilik	ve	çalışkanlıkla	asla	
kaybetmezsiniz”	diye	konuştu.

İzmir	Çalışma	ve	İş	Kurumu	
İl	Müdürlüğü;	30	Mart	tarihinde	
gerçekleştirilen,	İzmir	4.	
İstihdam	Fuarı’na	sunduğu	
katkılardan	ötürü	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası’na	(EBSO)	
nezaket	ziyaretinde	bulundu.	

Ziyarette	İŞKUR	İzmir	İl	
Müdür	Vekili	Emin	Dank,	EBSO	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar’a	fuara	desteğinden	
dolayı	teşekkürlerini	ileterek	
plaket	takdim	etti.	

İzmir	4.	İstihdam	Fuarı’na	

ilginin	bir	gün	sürmesine	rağmen	
oldukça	yoğun	olduğuna,	13	bin	
475	ziyaretçinin	ağırlandığına	
dikkat	çeken	Dank,	fuara	katılan	
60’a	yakın	firmanın	çok	sayıda	
başvuru	aldığına	işaret	etti.	

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar	da,	istihdam	
fuarına	katılımın	sevindirdiğini	
vurgulayarak	işsizlik	sorunun	
çözümünde	İŞKUR’a	
çalışmalarından	ötürü	teşekkür	
ettiklerini	söyledi.	

İŞKUR İzmir’den
EBSO’ya teşekkür
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İşgücü	Piyasası	Araştırması	(İPA)	çer-çevesinde	gerçekleştirilen	çalışmalar	
ile	ilgili	İzmir	Çalışma	ve	İş	Kurumu	İl	

Müdür	Vekili	Emin	Dank	açıklamada	bu-
lundu.	İl	Müdür	Vekili	Dank	araştırmanın;	
4	bin	816	tane	20’den	fazla	istihdamlı,	
270	tane	10-19	istihdamlı,		855	tane	de	
2-9	çalışanı	olan	işyerleri	olmak	üzere	
il	genelinde	toplam	5	bin	941	işyerinin	
ziyaret	edilerek	yapılacağını	belirtti.	

İŞKUR	İzmir	İl	Müdür	Vekili	Dank,	
“Bu	ziyaretlerle	İzmir	İşgücü	Piyasası’nın	
fotoğrafı	çekilecektir.	Çalışma	sonucun-
da	İzmir’de	işgücünün	yapısı,	sektörel	
bazda	çalışanların	mesleklere	ve	cin-
siyete	göre	dağılımları,	ihtiyaç	duyulan	
işgücü	için	talep	edilen	eğitim	ve	beceri	
durumları,	temininde	güçlük	çekilen	
meslekler	ve	teminde	güçlük	çekme	ne-
denleri	ile	sektörel	düzeydeki	açık	işler	
belirlenerek	karşılanmaya	çalışılacaktır.	
2018	yılı	ortasında	işgücü	piyasasında	
mesleki	değişim	beklentilerine	ilişkin	
bilgiler	derlenecektir”	dedi.	

İşverene danışmanlık hizmeti 
Emin	Dank,	işyerlerinin	ziyaretleri	

esnasında	işverenlere,	İŞKUR	hizmetle-
rini	tanıtmanın	yanı	sıra	yükümlülükleri,	
hakları	ile	ilgili	danışmanlık	hizmeti	de	
verileceğini	belirtti.	

Dank,	şunları	söyledi:
“Kuruma	kayıtlı	olmayan	işyerlerinin	

kayıt	altına	alınması,	bu	işlem	gerçek-
leştirilirken	varsa	açık	işlerin	alınması	ve	
karşılanması,	aranan	niteliklerde	işgücü	
yetiştirilmesine	yönelik	işverenlerle	aktif	
işgücü	programları	kapsamında	işbirliği	
yapılması,	işverenin	İŞKUR’un	sunduğu	
diğer	hizmetlere	ilişkin	görüş	ve	önerile-
rinin	alınması,	işgücü	yetiştirme	alanın-
da	işverenlerden	etkin	olarak	yararlanıl-
ması	hedeflenmektedir.	Ayrıca	çalışma	
sonuçları	Genel	Müdürlüğün	koordinas-
yonunda	illerde	eğitimli	İŞKUR	personeli	
tarafından	raporlaştırılacaktır.	Bu	raporla	
ilin	işgücü	piyasası	talep	yönüyle	ele	alı-
narak	işgücü	piyasa	yapısı	ve	ihtiyaçları	
ortaya	konulacak	olup,	öncelikle	piyasa-
nın	temininde	güçlük	çektiği	mesleklerde	
mesleki	eğitim	planlamaları	yapılarak	
piyasanın	ihtiyacı	karşılanacaktır.”

Piyasanın ihtiyacı tespit edilecek 
“Bu	araştırmayla;	yerel	düzeyde	

kısa	dönemli	işgücü	talebinin	eğilimleri	
belirlenerek,	aktif	işgücü	piyasası	politi-
kalarının	ihtiyaca	uygun	planlaması	için	
veri	tabanı	oluşturacak	ve	yerel	düzeyde	
işgücü	piyasası	talep	verilerini	içeren	
bir	rapor	düzenlenecek”	diyen	İl	Müdür	
Vekili	Dank,	araştırmanın	ilgili	kamu	ku-
rum	ve	kuruluşlarına,	çalışma	hayatının	
tüm	aktörlerine,	sivil	toplum	örgütlerine,	
üniversitelere,	araştırmacılara	ve	tüm	
kamuoyuna	faydalı	olacağını	ifade	etti.

İŞKUR	İzmir,	5	bin	941	işverenle	
yüz	yüze	görüşecek

Türkiye İş Kurumu, 
5 Mayıs’a kadar 
İzmir genelindeki 
‘İşgücü Piyasası 
Araştırması’ ile 
iş dünyasının 
fotoğrafını çekecek. 
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Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	
Erdoğan’ın	Türkiye	Odalar	ve	
Borsalar	Birliği’nin	düzenlediği	

Ekonomi	Şûrası’nda	başlattığı,	hükümet	
ve	iş	dünyasının	birlikte	yürüttüğü	
istihdam	seferberliğinde	3	ayda	
rekor	kırıldı.	81	ilde	yürütülen	yoğun	
çalışmalar	sonucunda	ilk	üç	ayda	
768	bin	960	istihdam	artışı	sağlandı.	
Seferberlik	kapsamında,	genel	
istihdam,	Toplum	Yararına	Program	
(TYP)	ve	İşbaşı	Eğitim	Programı	(İEP)	
kapsamında	3	ayda	büyük	bir	başarı	
ortaya	konuldu.	Bu	sürede	567	bin	
930	genel	istihdam	yaratılırken,	toplum	
yararına	işlerde	124	bin	991	bin,	işbaşı	
eğitim	programlarına	alınanların	sayısı	
da	84	bin	370	oldu.	Üç	aylık	veriler,	
yılsonuna	kadar	2	milyon	istihdam	
hedefinin	aşılacağını	ortaya	koydu.	
İstihdam	artışında	özellikle	sanayi	
sektörü	lokomotifi	üstlenirken,	market,	
gıda	ve	güvenlik	şirketleri	de	yeni	iş	
imkânı	yaratmada	ön	sıralarda	yer	aldı.

İstihdamın yüzde 20’si İstanbul’da
Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanı	

Mehmet	Müezzinoğlu’nun,	açıkladığı	81	
ilde	istihdam	dağılımının	ayrıntılarına	

göre,	İstanbul	156	bin	75	kişiyle	listede	
ilk	sırada	yer	aldı	ve	toplam	istihdamın	
yüzde	20’sini	gerçekleştirdi.	Antalya	
55	bin	658	ile	ikinci,	Ankara	50	bin	
51	ile	üçüncü	oldu.	İzmir,	38	bin	292	
istihdamla	dikkat	çekti.	Otomotivin	
kalbi	sayılan	Bursa’da	27	bin	980,	
Kocaeli’nde	18	bin	133	kişiye	istihdam	
sağlandı.	Diyarbakır’da	13	bine	
yaklaşan	istihdam	artışı	yaşanırken,	
Gaziantep	17	bin	597,	Konya	17	bin	
593,	İçel	14	bin	yeni	istihdam	sağladı.

İşverenin yükü hafifletildi
Seferberlik	kapsamında	işveren	

üzerindeki	yükün	yüzde	36	azaltıldığının	
altını	çizen	Çalışma	ve	Sosyal	
Güvenlik	Bakanı	Mehmet	Müezzinoğlu,	
“İşverenimizi	bu	ülkeye	güvenmesi	
konusunda	cesaretlendirdik,	teşvikler	
konusunda	bilgilendirdik.	Asgari	
ücretli,	engelli,	şehit	yakını,	emekli,	
gazi,	işverenimizin	sorunlarını	yerinde	
görüp,	çözüm	üretmek	için	çat	kapı	
ziyaretlerimizi	kesintisiz	sürdüreceğiz”	
dedi.

773 liralık yükü devlet üstlendi
Müezzinoğlu,	1.5	milyon	kişi	için	

3	ayda	770	bin	istihdam
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geçen	yıl	aralık	ayı	sonu	itibarıyla	
ilave	her	bir	istihdamın	773	
liralık	tüm	vergi	ve	primlerini	
devletin	üstlendiğini	anımsattı.	
İEP	kapsamında	500	bin	kişinin	
üç	ay	süresince	bin	502	lira	
üzerinden	ücretinin	de	devlet	
tarafından	ödendiğini	anımsatan	
Müezzinoğlu,	şunları	söyledi:	“Bu	
yıl	773	liralık	vergi	ve	primleri	
biz	ödüyoruz.	Bu	rakamın	50	
bin	kadın,	40	bin	engelli,	10	bin	
eski	hükümlü	olmak	üzere	100	
bini	dezavantajlı	gruplara	özel	
ayrıldı.	Staj	ve	çıraklık	eğitimi	için	
1	milyon	200	bin	lise	ve	üniversite	
öğrencisine	aylık	140	ile	280	lire	
cep	harçlığı	veriyoruz.”

Genç işsizlik oranı 
Avrupa’dan düşük
Bakan	Müezzinoğlu,	kadın	

istihdamının	2002’ye	kıyasla	
yüzde	36	arttığını	vurgulayarak,	
“Euro	Bölgesi’nde	geçen	yılın	
son	çeyreğinde	yüzde	26.4	olan	
genç	işsizlik	oranı	Türkiye’de	
19.6	olarak	gerçekleşti.	Kamuda	
2002’de	5	bin	777	engelli	memur	
istihdam	edilirken	geçen	yıl	sonu	
itibarıyla	yüzde	847	artışla	sayı	
48	bin	963	kişiye	ulaştı.	2002’de	
45	bin	621	olan	engelli	işçi	sayısı	
geçen	yılsonu	itibarıyla	103	bin	
235’e	çıktı”	diye	konuştu.

Cumhurbaş-
kanı	Erdoğan’ın	
çağrısı	üzerine	
başlatılan	istih-
dam	seferberliğin-
de,	2017	yılında	
7	bin	279	yeni	
istihdam	sağlaya-
cağını	açıklayan	
Türkerler	Holding,	
Ankara	Sanayi	
Odası	tarafından	
yapılan	değer-
lendirmede	ödüle	layık	görül-
dü.	İstihdam	ödülünü	Maliye	
Bakanı	Naci	Ağbal’ın	elinden	
alan	Türkerler	Holding	Yöne-
tim	Kurulu	Üyesi	Kaan	Türker,	
“Türkiye’ye	hizmet	için,	Sayın	
Cumhurbaşkanımızın	başlattığı	
istihdam	seferberliğini	fırsat	ola-
rak	değerlendirdik.	Seferberliğe	
öncülük	etmekten	gurur	duyu-
yoruz.	Türkiye	ekonomisindeki	
istikrarın	devamı	için	bugüne	
kadar	üzerimize	düşen	ne	varsa	
yaptık,	bundan	sonra	da	yap-
maya	devam	edeceğiz”	dedi.

Türkerler	Holding	olarak,	
Türkiye’nin	refahı	ve	kalkınması	
için	45	yıldır	cesur	adımlarla	

ilerlediklerini	vurgulayan	Kaan	
Türker	şunları	söyledi:

“İstihdam	seferberliği	kap-
samında	yürüttüğümüz	pro-
jelerimizle	birlikte	14	bin	500	
olan	personel	sayımızı.	ortak-
larımızın	da	sermeye	payları	
oranında	katkısıyla	2017’de	21	
bin	800’e	çıkaracağız.	2019’da	
bitmesi	planlanan	Ankara,	İzmir	
ve	Kocaeli	şehir	hastesi	pro-
jemiz	hizmete	girdikten	sonra	
da	Türkerler	olarak	istihdama	
katkımız	devam	edecek.	Bu	
projelerde	Sağlık	Bakanlığı	10	
bin	100	sağlık	personeli	istih-
dam	edecek.	Bizim	3	hastanede	
istihdam	edeceğimiz	çalışan	
sayısı	10	bin	500’e	ulaşacak.”

2017’de 7 bin 279 yeni istihdam
Türkerler’e ödül kazandırdı

HABER
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Bilindiği	üzere	1475	sayılı	kanun,	
4857	sayılı	İş	Kanunu	ile	yürürlükten	
kaldırılmıştır.	Ancak;	1475	sayılı	İş	Ka-
nunu’nun	kıdem	tazminatını	düzenleyen	
14.	maddesinin	yürürlüğü	sürmektedir.	
Şöyle	ki	4857	sayılı	kanunun	120.	Mad-
desi	“25.8.1971	tarihli	ve	1475	sayılı	
İş	Kanunu’nun	14	üncü	maddesi	hariç	
diğer	maddeleri	yürürlükten	kaldırılmış-
tır.”	denilmektedir.

Kıdem	tazminatı	kanunda	belirtilen	
asgari	bir	çalışma	süresini	dolduran	işçi-
nin	iş	sözleşmesinin	yine	kanunda	sayılı	
nedenlerden	biriyle	son	bulması	halin-
de,	işverence	işçiye	ya	da	mirasçılarına	
yapılan	bir	ödemedir.

Kıdem	tazminatına	hak	kazanmak	
için	kanunda	sayılan	sebeplerden	biri	de	
işçi	tarafından	emeklilik	hakkının	elde	
edilmesidir.

08.09.1999	tarih	ve	4447	sayılı	
kanunla	emeklilik	yaşı	kadınlar	için	58	
erkekler	için	60	yaş	olarak	belirlenince	
emeklilik	sebebiyle	kıdem	tazminatı	
alma	olanağı	zorlaşmıştır.	İşbu	sebeple	
1475	sayılı	kanunun	14.	maddesinin	bi-
rinci	fıkrasına	bir	bent	eklenerek	emekli	
olmadan	kanunda	sayılan	diğer	koşul-
ların	yerine	getirilmesi	halinde	işçinin	
kıdem	tazminatına	hak	kazanacağına	
yönelik	düzenleme	yapılmıştır.

Eklenen	bende	göre;
“506	Sayılı	Kanunun	60’ıncı	madde-

sinin	birinci	fıkrasının	(A)	bendinin	(a)	
ve	(b)	alt	bentlerinde	öngörülen	yaşlar	
dışında	kalan	diğer	şartları	veya	aynı	
Kanunun	Geçici	8’	inci	maddesine	göre,	
yaşlılık	aylığı	bağlanması	için	öngörülen	
sigortalılık	süresini	ve	prim	ödeme	gün	
sayısını	tamamlayarak	kendi	istekleri	
ile	işten	ayrılmaları	nedeniyle,	Feshe-
dilmesi	veya	kadının	evlendiği	tarihten	
itibaren	bir	yıl	içerisinde	kendi	arzusu	
ile	sona	erdirmesi	veya	işçinin	ölümü	
sebebiyle	son	bulması	hallerinde	işçinin	
işe	başladığı	tarihten	itibaren	hizmet	
aktinin	devamı	süresince	her	geçen	tam	

yıl	için	işverence	işçiye	30	günlük	ücreti	
tutarında	kıdem	tazminatı	ödenir.	Bir	
yıldan	artan	süreler	için	de	aynı	oran	
üzerinden	ödeme	yapılır.”

denilmektedir.
İşbu	kanun	maddesi	hükmü	çerçe-

vesinde	işçi	koşulları	taşıması	halinde	
çalışmadan	emekliliğini	bekleyebilmekte	
ve	bu	sebeple	iş	akdini	feshederek	kı-
dem	tazminatına	hak	kazanabilmektedir.

Kanunda	bahsi	geçen	yaş	dışındaki	
diğer	koşullar;	işçinin	sigortalılık	süresi-
nin	en	az	15	yıl	olması	ve	prim	ödeme	
gün	sayısının	3	bin	600	olmasıdır.

Ancak	işbu	prim	ödeme	gün	sayısı	
ve	sigortalılık	süresi	08.09.1999	yılı	
öncesinde	sigortalılık	girişi	bulunanlar	
için	geçerli	olup	bu	tarih	ve	sonrasında	
sigortalı	olanlar	için	sigortalılık	süresi	
en	az	25	yıl	ve	prim	ödeme	gün	sayısı	
4	bin	500	gündür.	Ancak	7000	gün	prim	
ödemiş	olanlar	da	bu	sebeple	iş	akdini	
feshederek	kıdem	tazminatı	talep	etme	
hakkına	sahiptirler.

Prim	ödeme	gün	sayısı	ve	sigortalı-
lık	süresini	dolduran	işçi,	bu	durumunu	
tespit	eden	yazıyı	bağlı	olduğu	SGK	il	
veya	ilçe	müdürlüklerinden	alıp	işvere-
ne	verdiği	takdirde	kıdem	tazminatını	
alabilir.	Gerekli	kontroller	Kurum	tarafın-
dan	yapıldıktan	sonra	işçiye,	emeklilik	

Emeklilik	için	yaş	bekleyen	
işçinin	kıdem	tazminatı	hakkı

Av. Murat ULUSU
Hukuk	Danışmanı

Düzenleme; 
emeklilik yaşının 
kadınlar için 58, 
erkekler için 60 

olması ve işçinin 
emeklilik sebebiyle 

kıdem tazminatını 
alabilmesinin yaş 

nedeniyle oldukça 
zorlaşması sebebiyle 

getirilmiştir. 
Bu düzenleme 
işçiye 15 yıllık 

sigortalılık 
süresi ve 3 bin 

600 prim ödeme 
günü bulunduğu 

takdirde iş akdini 
feshederek kıdem 

tazminatını talep 
etme ve emeklilik 

yaşını çalışmadan 
bekleyebilme hakkı 

tanımaktadır.

HUKUK
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için	gerekli	yaş	dışındaki	şartları	
tamamlamışsa	kıdem	tazminatı	
alabileceğine	dair	yazı	verilir.	İşbu	
yazıyı	almadan	işverene	başvurup	
kıdem	tazminatı	talep	eden	işçinin	
bu	talebi	işverence	kabul	edilme-
yebilir.	Ancak	işverenin	Kurumdan	
alınan	yazıyı	kabul	etmemesi	
veya	kıdem	tazminatı	ödenme-
si	talebini	reddetmesi	mümkün	
değildir.	İşçinin	talebine	rağmen	
işverenin	kıdem	tazminatı	ödeme-
mesi	halinde	işçi	İş	Mahkemesi’ne	
başvurarak	kıdem	tazminatı	talep	
edebilmektedir.

İşçinin	iş	sözleşmesini	feshe-
derken	herhangi	bir	ihbar	süresine	
bağlı	olup	olmadığıyla	ilgili	kanun-
da	bir	düzenleme	yer	almamakta-
dır.	Nitekim	işçiye	emeklilik	yaşını	
beklemeden	kıdem	tazminatına	
hak	kazanarak	iş	akdini	feshetme	
hakkı	tanıyan	bu	düzenleme	işçi-
nin	yasal	hakkı	olup	kanaatimizce	
herhangi	bir	ihbar	süresine	gerek	
kalmadan	ve	bir	sebep	gösterme-
den	işçiye	fesih	hakkı	da	tanımak-
tadır.

Yine	işçinin	kıdem	tazminatı-
na	hak	kazanması	için	çalışmayı	
bırakması	şartı	da	kanunda	yer	
almamaktadır.	Kıdem	tazminatını	
aldıktan	sonra	işçinin	başka	bir	
yerde	çalışmaya	devam	etmesi	
kanuni	olarak	engellenmiş	ol-
mamakla	birlikte	Yargıtay’ın	bu	
konuyla	ilgili	çelişkili	kararları	
bulunmaktadır.

Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi,	
işçinin	bu	nedenle	işten	ayrılma-
sının	çalışmasını	sonlandırması	
şeklinde	olması	gerektiği,	başka	
bir	işyerinde	çalışmak	için	bu	yola	
başvurmanın	yasal	hakkın	kötü-
ye	kullanımı	niteliğinde	olduğu	
yönünde	karar	vermiştir.	Ancak	
son	zamanlarda	yine	Yargıtay	9.	
Hukuk	Dairesi	bu	kararından	dön-
müş	ve	işçinin	bu	sebeple	işten	
ayrılıp	kısa	süre	içinde	de	olsa	
başka	yerde	işe	başlamasının	
kıdem	tazminatını	engellemediği,	
hakkın	kötüye	kullanımı	olmadığı	
yönünde	kararlar	vermiştir.

HUKUK

Kıdem	tazminatında	fonlu	sisteme	geçilmesine	imkân	tanıyan	
yeni	modelin	çalışmaları	tamamlandı.	Yeni	işe	girenler	zorun-
lu	olarak	fonlu	sisteme	dahil	olacak.	Devlet	de	fona	katkıda	

bulunacak,	böylece	çalışanın	30	günlük	kıdemi	korunacak.
Referandumun	ardından	çalışma	hayatı	ile	ilgili	çok	önemli	dü-

zenlemelerin	startı	veriliyor.	Bakanlar	Kurulu’nda	geniş	bir	alanda	
çalışma	yaşamına	ilişkin	çözüm	takvimi	ortaya	konulacak.	Bunla-
rın	başında	da	neredeyse	40	yıldır	gündemde	olan	ama	bir	türlü	
çözülemeyen	kıdem	tazminatı	sorunu	geliyor.	Hükümet,	sorunun	
çözümü	için	önümüzdeki	günlerde	kıdem	tazminatında	fonlu	sis-
teme	geçilmesine	imkân	tanıyan	yeni	modeli	gündeme	getirecek.	
Çalışmalar	tamamlandı	ve	kıdem	tazminatı	fonunun	detayları	da	
belli	olmaya	başladı.	Edinilen	bilgilere	göre,	hem	işvereni	hem	de	
çalışanı	yakından	ilgilendiren	fonlu	sistemin	işleyişi	şöyle	olacak:	

Her çalışana bir hesap
n İşsizlik	Fonu	gibi	Kıdem	Tazminatı	Fonu	kurulacak.	Her	çalı-

şanın	bir	fon	hesabı	olacak.
n Yeni	işe	girenler	zorunlu	olarak	fonlu	sisteme	dahil	olacak.	

Ancak	mevcut	çalışanlar	ya	da	emekliliğine	az	zaman	kalanlar	
isterlerse	fona	girmeyecek.	Ayrıca	çalışanın	geriye	dönük	hakları-
nın	korunması	için	de	işçi	ile	işverenin	anlaşması	halinde	kıdemler	
fona	aktarılabilecek.

n İşveren,	çalışanı	için	ödeyeceği	kıdem	tazminatı	tutarını	yine	
çalışanın	fon	hesabına	yatıracak.	İşverene	aktarım	için	belirli	süre	
tanınacak.

n Çalışanın	her	bir	yıl	için	hak	kazanacağı	30	günlük	kıdem	
korunacak.	Ancak	işverenin	bundan	doğan	prim	yükünü	hafifletmek	
için	devlet,	kıdem	tazminatı	fonuna	katkıda	bulunacak.	Böylece	
kıdem	konusunda	işveren	de	rahatlatılmış	olacak.	Devlet	katkısının	
miktarı	ise	henüz	netlik	kazanmadı.

n Yeni	sistemde	çalışanlar	kıdeminin	yatıp	yatmadığını	ve	ne	
kadar	birikimi	olduğunu	takip	edebilecek.

n Çalışan	bir	günde	çalışsa,	üç	günde	çalışsa	bu	süre	içinde	
hak	ettiği	tazminat	miktarı	fona	yatırılacak.

Devlet katkısı da olacak
n Fonun	garantörü	devlet	olacak	ve	kıdem	konusunda	işveren	

ile	çalışan	karşı	karşıya	gelmeyecek.
n İşten	ayrılma,	işten	atılma	ya	da	iş	değiştirilmesi	gibi	durum-

lar,	kıdem	açısından	sorun	yaratmayacak.	Çünkü	hesap,	çalışanın	
adına	olacak	ve	işveren	bu	hesaba	dokunamayacak.

n Çalışan,	fonda	biriken	parasına	belirli	süre	el	süremeyecek.	
Belirli	süre	çalışılması	ve	prim	ödenmesi	halinde	kıdemine	el	süre-
bilecek	ve	bu	da	fondaki	paranın	tamamını	alma	şeklinde	olmaya-
cak.	Emeklilik	hakkını	elde	eden	çalışan	kıdemindeki	tüm	birikimi	
de	çekebilecek.	Aynı	şekilde	çalışanın	vefatı	halinde	de	kıdem	
tazminatı	fonundaki	birikimi	varislerine	ödenecek.

Kıdem tazminatına
fonlu çözüm tamam
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	(EBSO)		
Yönetim	Kurulu	Sayman	Üyesi	
Eyüp	Sevimli,	arabuluculuk	

kurumunun	etkin	bir	biçimde	
kullanılması	çağrısında	bulundu.		‘En	
kötü	sulh,	en	iyi	davadan	iyidir’	görüşünü	
savunan	Sevimli,	“Küresel	ekonomi,	
dinamik	olmayan,	değişimin	gerisinde	
kalanları	affetmeyen	bir	yapıdır.	
Dolayısıyla	arabuluculuk,	iş	dünyası	
açısından	adeta	sizi	boğulmaktan	
kurtaran	yardımsever	işlevi	görmektedir.	
Ama	siz	‘ben	kendim	kıyıya	çıkarım’,	
ya	da	‘cankurtaranı	bekleyeceğim’	diye	
inat	ederseniz,	ayağınıza	gelen	fırsatı	
tepmiş	ve	kaybetmeyi	göze	almışsınız	
demektir”	diye	konuştu.	

EBSO	Yönetim	Kurulu	Sayman	
Üyesi	Eyüp	Sevimli,	İzmir	Barosu	
tarafından	düzenlenen	‘Ticari	
Uyuşmazlıklarda	Arabuluculuk	
ve	Arabuluculukta	Avukatın	Rolü’	
toplantısında	konuştu.	Sabancı	Kültür	
Merkezi’nde	gerçekleşen	ve	gün	boyu	
süren	etkinlikte	‘Ticari	Uyuşmazlıkların	
Çözümünde	Arabuluculuk’	başlıklı	
oturumun	da	moderatörlüğünü	
yapan	Sevimli,		2012’den	itibaren	
Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği	
Başkanı	Rifat	Hisarcıklıoğlu	ve	Adalet	
Bakanlığı	Arabuluculuk	Daire	Başkanı	
Hakan	Öztatar’ın	özel	gayretleri	ile	
gündemdeki	yerini	alan	arabuluculuk	
müessesinin	önemine	değindi.	İş	
dünyasının	çözüm	odaklı	ve	proaktif	
davranması	gerektiğine	değinen	ve	
‘Geç	gelen	adalet,	adalet	değildir’	
sözüne	atıfta	bunan	Sevimli,	“Öncelikle,	
mahkemelerdeki	iş	hukuku	ile	ilgili	
davalar,	yüzde	90’nın	çok	üstünde	
işveren	aleyhine	sonuçlanıyor.	Diğer	
yandan,	bir	önceki	yıla	göre	Yargıtay’a	
gelen	dosyaların	sadece	yüzde	40’ı	
çözüme	kavuşturuluyor.	Yüzde	60’ı	
yeni	gelenlerle	birlikte	bir	sonraki	yıla	
devrediliyor.	Bir	hakime	(ceza,	hukuk,	
idari)	düşen	dava	sayısı	yılda	ortalama	
900	adet.	Avrupa’da	bu	sayı	200’lerde	
kalıyor.	Mahkemelerin	durumu	bu	
kadar	açık	ve	net	iken,	iş	dünyasında	

da	rekabet	zorlaşmış	ve	zaman	en	
kıymetli	değere	dönüşmüşken,	çözümün	
arabuluculukta	olduğunu	artık	görmemiz	
gerekmektedir”	dedi.	

Kanun taslağını 
heyecanla bekliyoruz
İş	Mahkemeleri	Kanun	

Tasarı	Taslağı’nda	işçi-işveren	
uyuşmazlıklarında	‘dava	şartı	olarak	
arabuluculuğun’		kısa	zamanda	
yasalaşmasını	iş	dünyası	olarak	
heyecanla	beklediklerini	vurgulayan	
Sevimli,	yasanın	arabuluculuk	kurumuna	
işlerlik	kazandırırken,	işverenlerin	
beklentilerine	de	önemli	derecede	cevap	
vereceğini	belirtti.	Uzlaşı	kültürünün	
toplumun	tüm	katmanlarına	yayılması	
temennisinde	bulunan	Sevimli,	şunları	
söyledi:

“Kültürel	yapımıza	dönüp	
baktığımızda	aslında,	bu	yapının	bizim	
için	ne	kadar	uygun	olduğunu	çok	
kolay	görebiliriz.	Köylüler	arasındaki	
sorunu	çözsün	diye	muhtara	gitmez	
miydik?	Aileler	arasındaki	problemde,	
aile	büyüklerinden	destek	almaz	
mıydık?	Komşularla	olan	bir	çatışmada,	
mahallenin	sevilen	bir	büyüğü	devreye	
girmez	miydi?	İşte	bu	da	arabuluculuğun	
ta	kendisi	değil	midir?	Öz	kültürümüzle	
eşleşen	uzlaşma,	konuyu	tatlıya	
bağlama,	sonuçta	herkesin	mutlu	olması	
mümkün	iken,	neden	işi	zora	sokmaya	
çalışalım	ki?”

Çözüm	arabuluculukta

EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevimli, 

“Mahkemelerimizin 
dosya yükü ağır iken, 

iş dünyasında da 
rekabet zorlaşmış 

ve zaman en 
kıymetli değere 
dönüşmüşken, 

çözümün 
arabuluculukta 
olduğunu artık 

görmemiz 
gerekmektedir” dedi. 

HABER
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar,	gümrük	

işlemlerinde	zaman	ve	maliyet	
kayıplarına	neden	olan	standart	
denetimlerinin	kolaylaştırılması	
gerektiğini	söyledi.	

Ege	Gümrük	ve	Ticaret	Bölge	
Müdürü	Nihat	Kınık,	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası	Yönetim	Kuru-
lu	Başkanı	Ender	Yorgancılar’ı	
ziyaret	etti.	Gümrük	mevzuatı	ve	
uygulamalarının	anlaşılır	ve	kolay	
olmasından	memnuniyet	duy-
duklarını	belirten	EBSO	Yöne-
tim	Kurulu	Başkanı	Yorgancılar,	
karşılaşılan	sorunlarda	muhatap	
bulabildiklerini	de	vurguladı.	
Gümrüklerde	bekleme	sürelerinin,	
özellikle	de	standart	denetimlerinin	
uzun	sürmesinin	zaman	ve	maliyet	
kayıplarına	yol	açtığına	işaret	
eden	Ender	Yorgancılar,	“Standart	
denetimlerinin	süreleri	daha	da	
kısaltılabilir.	Gümrük	işlemlerinde	
basitleştirilmiş	usullerin	getirilmesi	
sevindirici.	Ancak	yetkilendirilecek	
firmalarda	aranan	kriterlerin	de	
basitleştirilmesi	gerekir.	Zorlu	reka-
bet	şartlarında	üretim	ve	ihracat	
yapan,	istihdam	seferberliği	için	
kendilerini	ortaya	koyan	sanayici-
lerimizin	gümrük	denetimlerinde,	

uygulanan	teşvik	sistemlerinde	
gözetilmesi	herkesin	yararına	
olacak.	Bu	noktada	gelinen	nokta	
memnuniyet	vericidir”	dedi.

Kınık: Üretimi önemsiyoruz
Ege	Gümrük	ve	Ticaret	Bölge	

Müdürü	Kınık	da,	işlemleri	basit-
leştirmek	için	sürekli	çalışma	yapıl-
dığını,	kendilerinin	de	uygulamada	
mükellefler	açısından	en	kolay	
yolu	tercih	ettiklerini	dile	getirdi.	Ni-
hat	Kınık,	üreten,	istihdam	yaratan	
sanayi	kesimine	karşı	çok	hassas	
davrandıklarını	ve	üretim	sektörü-
nü	çok	önemsediklerini	belirtirken,	

“Diğer	kurumların	denetimlerinin	
yol	açtığı	beklemelerin	de	en	aza	
indirilmesi	için	karşılıklı	çalışmalar	
içinde	bulunuyoruz.	Yetkilendirilmiş	
Yükümlü	statüsünün	yaygınlaştırıl-
masıyla	işlemler	daha	da	kolayla-
şacak,	sanayicimiz	için	gümrükler	
sadece	bir	geçiş	noktası	haline	
gelecek”	diye	konuştu.

Ege	Gümrük	ve	Ticaret	Böl-
ge	Müdürü	Kınık,	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası		üyelerinin	gümrük	
uygulamaları	konusunda	eğitim	
ve	bilgilendirilmeleri	amacıyla	her	
zaman	yardıma	hazır	olduklarını	
da	sözlerine	ekledi.

Gümrük	denetimleri
kolaylaştırılmalı

HABER
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Dış	ticarette	yetkilendirilmiş	
yükümlü	ve	onaylanmış	kişi	
sisteminin	firmalara	ihracat	ve	

ithalat	işlemlerinde	zaman	ve	maliyet	
açısından	büyük	kolaylıklar	getirdiği,	
ayrıca	siparişleri	global	piyasalardaki	
alıcılarına	zamanında	teslim	
edebilmelerini	sağladığı	ifade	edildi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası,	
üyelerini	ihracatta	gümrük	işlemlerini	
hızlandıran	‘Yetkilendirilmiş	Yükümlülük’	
konusunda	bilgilendirdi.	Ege	Gümrük	
ve	Ticaret	Bölge	Müdürlüğü	işbirliğinde	
gerçekleştirilen	seminerde;	Risk	
Yönetimi	ve	Kontrol	Genel	Müdürü	
Hasan	Murat	Özsoy,	Ticaretin	
Kolaylaştırılması	Daire	Başkanı	Jale	
Arslan	yetkilendirilmiş	yükümlü	ve	
onaylanmış	kişi	sistemi	ile	uygulama	
süreçlerine	ilişkin	ayrıntılı	bilgiler	verdi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Eyüp	
Sevimli,	ekonomik	ve	siyasi	olarak,	
özelikle	son	iki	yıldır	oldukça	zor	bir	
dönemden	geçildiğine	dikkat	çekerek,	
gerek	iç	gerekse	küresel	sıkıntıların	
baskısı	altında	talep	daralmasından	iş	
dünyasının	olumsuz	etkilediğini	belirtti.	

Özellikle	KOBİ’lerin	en	çok	etkilenen	
kesim	olduğunu	söyleyen	Sevimli,	
“Böylesi	bir	süreçte,	ekonomideki	
mekanizmaların	işlerliğini	yitirmemesi	
adına	atılan	adımlar	önemli	olup,	
üyelerimizin	de	en	doğru	şekilde	
faydalanmasını	ümit	ediyoruz”	dedi.

Zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlanacak
İş	dünyası	olarak	en	çok	bürokrasi	

kaynaklı	zaman	kaybı	ve	evrak	
toplama	açısından	zorlandıklarını	
anlatan	Sevimli,	dış	ticaret	açısından	
‘Yetkilendirilmiş	Yükümlü	Statüsü’	ve	
‘Onaylanmış	Kişi	Statü	Belgesi’nin	
önemli	bir	uygulama	olduğunu	vurguladı.	
Eyüp	Sevimli,	“Bu	uygulamanın	
doğru	anlaşılması	ve	kullanılması	ise	
bir	o	kadar	önemlidir.	Son	yıllarda	
hak	teslim	etmek	gerekir	ki,	önemli	
adımlar	atılmıştır.	Gümrük	ve	Ticaret	
Bakanlığımızın	‘En	Kolay	En	Güvenli	
Ticaret’	misyonunu	sahiplenmesi	
de	bizleri	umutlandırmaktadır.	
‘Yetkilendirilmiş	Yükümlü	Statüsü’	
ve	‘Onaylanmış	Kişi	Statü	Belgesi’	

Yetkilendirilmiş	yükümlülük	
ihracatı	hızlandıracak

EBSO 
Yönetim Kurulu 

Üyesi Sevimli: 
‘Yetkilendirilmiş 

Yükümlü Statüsü’ 
ve ‘Onaylanmış Kişi 

Statü Belgesi’ ile 
ihracat ve ithalat 

yapan firmalar 
gümrük işlemlerini 
kendi tesislerinde 

gerçekleştirebilecek, 
zaman ve 

maliyet tasarrufu 
sağlanacaktır. 
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ile	ihracat	ve	ithalat	yapan	
firmalar	gümrük	işlemlerini	kendi	
tesislerinde	gerçekleştirebilecek,	
zaman	ve	maliyet	tasarrufu	
sağlanacaktır.	Karşılıklı	güven	
unsuruna	da	dayanan	bu	
sistemle	mükellefe	de	sorumluluk	
yüklenmiş	olacak	ve	mükellefin	
de	daha	titiz	davranması	
sağlanacaktır”	diye	konuştu.

64 ülkede uygulanıyor
Risk	Yönetimi	ve	Kontrol	

Genel	Müdürü	Hasan	Murat	
Özsoy,	gümrük	işlerini	yerine	
getiren,	sistemli	kayıt	tutan,	mali	
yükümlülüklerini	yerine	getiren,	
emniyet	ve	güvenlik	standartlarına	
sahip	olan,	kendi	otokontrolünü	
yapan	firmalara	yetkilendirilmiş	
hükümlülük	statüsü	tanıdıklarını	
belirterek,	“Bu	firmalara	diğer	
firmalara	göre	imtiyazlı	ayrıcalıklar	
tanıyoruz.	Dünyanın	pek	çok	
ülkesinde	gümrük	işlerini	hızlı	
ve	güvenli	yürütülebilmesi	için	
izlenebilirliği	ve	iç	güvenlik	
sistemlerinin	güvenirliliği	ve	
kontrolü	tasdik	edilmiş	firmalara	
bir	takım	kolaylıklar	tanınmaktadır.	
Bu	statü	dünyada	64	ülkede	
uluslararası	zincirin	güvenirliliğini	
sağlamaktadır.	

Yetkilendirilmiş	Yükümlü	ve	
Onaylanmış	Kişi	statüsüne	ilk	
olarak	2009	yılında	Gümrük	
Bakanlığı’nın	kanunlarında	yer	
verildi,	2013	yılında	hayata	
geçirildi.	İhracatta	yerinde	
gümrükleme,	izinli	gönderici,	
daha	az	ve	öncelikli	kontrol,	sınır	
kapılarından	öncelikli	geçiş	hakkı,	
ithalatta	yerinde	gümrükleme,	
izinli	alıcı	kolaylıklarından	sadece	
yerinde	yetkilendirilmiş	hükümlüler	
yararlanmaktadır”	bilgilerini	verdi.

Rekabet gücümüz artacak
Yetkilendirilmiş	yükümlü	

statüsünün	Türkiye’nin	500	milyar	
dolar	ihracat	hedefi	için	çıkarılan	
kolaylıklardan	sadece	bir	tanesi	
olduğuna	dikkat	çeken	Özsoy,	
“Firmalar	bu	statü	ile	zaman	ve	

maliyet	tasarrufu	sağlamakta	
hem	de	siparişlerini	zamanında	
teslim	edebilmektedir.	Bununla	
birlikte	gümrüklerdeki	iş	yoğunluğu	
hafifletilerek,	araç	kuyruklarının	
önüne	geçilmektedir.	Tüm	bunların	
sonucu	olarak	ticaret	erbabımızın	
uluslararası	piyasalarda	daha	
çok	tercih	edilmesi	ile	artacak	
rekabet	gücümüz	ihracatımızın	
desteklenmesine	ayrıca	katkı	
sağlayacaktır”	diye	konuştu.	

15 Ağustos kritik tarih
Sistemin	diğer	önemli	

boyutunun	ise	karşılıklı	tanıma	
anlaşmaları	olduğunun	altını	çizen	
Özsoy,	şunları	söyledi:	

“Bir	ülkede	güvenli	kabul	
edilen	ticaret	erbabı	diğer	ülkede	
de	güvenli	kabul	edilmektedir.	23	
Kasım	2016	tarihinde	onaylanmış	
kişi	belgesinde	bir	düzenleme	
yaptık.	A	ve	B	belgeleri	kaldırıldı,	
C	belgesinin	ise	statüsünü	
genişlettik.	Onaylanmış	statü	
belgeleri	15	Ağustos	2017	
tarihinden	itibaren	onaylanmış	
kişi	statü	belgeleri	sınıf	ayrımı	
olmaksızın	tek	tip	belge	olarak	
düzenlenecektir.	Onaylanmış	
kişi	statüsüne	sahip	kişiler	
serbest	dolaşımda	mavi	hat	
uygulamasından	yararlanmaya	
devam	edecektir.	Onaylanmış	kişi	
statüsü	sahipleri	yıllık	5	milyon	

dolar	tutarında	ihracat	veya	20	
milyon	tutarında	ihracat	ve	ithalat	
yapmış	olma	ile	imalatçı	olma	
koşullarını	sağlamaları	halinde,	
DİR	kapsamında	gelişen	ihracatta	
mavi	hattan	yararlanacaklardır.	
Hem	de	bu	ilave	koşulları	
sağlayamayanlara	göre	daha	az	
maliyet	imkanı	sağlayacaklardır.	
Onaylanmış	kişi	statüsü	belge	
sahipleri	herhangi	bir	ilave	koşula	
sahip	olmaksızın;	eksik	beyan,	
kısmi	teminat,	götürü	teminat,	
basitleştirilmiş	işlem	kapsamında	
A-TR	dolaşım	belgesi	düzenleme	
ve	revize	etme,	ihracatta	mavi	
hatta	işlem	gören	belgeye	vergi	
eklenmemesi,	tahlile	tabi	bazı	
eşyanın	tahlil	sonucu	alınmadan	
teslimi,	tahlile	tabi	eşya	için	6	
aylık	tahlil	raporunun	kullanımı,	
ayniyat	tespitinde	farklı	uygulama,	
eşya	özelliğine	bağlı	olmadan	
taşıt	üstü	uygulaması	şeklindeki	
kolaylıklardan	yararlanmaya	
devam	edecektir.”

Bütün maddelerin 
üzerinden geçildi
Ticaretin	Kolaylaştırılması	

Daire	Başkanı	Jale	Arslan,	
Gümrük	ve	Ticaret	Bakanlığı	
tarafından	hazırlanan	rehberde	
150	sorunun	üzerinden	tek	tek	
geçerek	yetkilendirilmiş	yükümlü	
konusunu	anlattı.	
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Sanayicilerin	ticari	hayatta	çekle	
işlem	yaparken	sahtecilik	ve	
karşılıksız	çek	risklerine	karşı	

karekodlu	çek	kullanarak	korunabileceği,	
çek	başına	71	kuruşluk	ödemeyle	
sorgulama	yapılarak	keşideci	hakkında	
kredibilite	ve	ödeme	potansiyeline	ilişkin	
istenilen	bilgilere	ulaşılabileceği	ifade	
edildi.	Aylık	olarak	tek	çek	sorgulaması	
yapıldığında	ise	ücret	alınmıyor.	
Karedoklu	çek	kullanımı	ve	sadece	
yarım	gevrek	parasına	binlerce	liralık	
ticari	işlem	güvence	altına	alınıyor.
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası,	sanayicileri	

ve	finansman	yöneticilerini	piyasada	
çeke	duyulan	güvenin	artırılması,	
karşılıksız	çekin	engellenmesi,	çek	
sahtekarlıklarının	önüne	geçilmesi	ve	iç	
piyasada	şeffaflığın	artırılması	amacıyla	
uygulamaya	konulan	‘Karekodlu	Çek’	
konusunda	bilgilendirme	toplantısı	
düzenledi.		Karekodlu	çek	uygulaması	
ve	Çek	Kanunu’ndaki	son	değişiklikler	
katılımcılara	aktarıldı.		
EBSO	Yönetim	Kurulu	Sayman	

Üyesi	Eyüp	Sevimli,	karşılıksız	çekteki	
mağduriyetlerin	ve	çek	sisteminin	

itibarına	yönelik	endişelerin	ortadan	
kaldırılması,	daha	güvenli	çek	sisteminin	
kurulması	amacıyla	Türkiye	Bankalar	
Birliği,	Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	
Birliği	ile	Kredi	Kayıt	Bürosu	işbirliğinde	
karekodlu	çek	uygulamasının	2015	
yılında	hayata	geçirildiğini,	2017	yılı	
başından	itibaren	de	zorunlu	hale	
getirildiğini	hatırlattı.
Küresel	ve	bölgesel	ölçekte	

belirsizliklerin	önemli	ölçüde	arttığı,	
ekonomide	zorlu	günler	geçirdiğimiz	
dönemde	güven	ortamının	yeniden	
tesis	edilmesinin	büyük	sanayiciden	
küçük	esnafa	kadar	büyük	önem	
taşıdığını	belirten	Sevimli,	“Keşidecinin	
(çek	borçlusunun)	tüm	ödeme	
geçmişinin	ortaya	çıkmasını	sağlayan,	
karşılıksız	çek	sayısını	azaltan	ve	
çek	sahtekarlıklarının	önüne	geçen	
karekodlu	çek	gibi	yeni	uygulamalar	
finans	ve	ödeme	sistemlerine	
güveni	yeniden	tesis	ettiği	gibi,	
ödeme	sistemlerinin	ve	nihai	olarak	
iş	akışlarımızın	pratikleşmesini	de	
sağlamaktadır”	dedi.
Eyüp	Sevimli,	karekodlu	çek	

Çek’li	ödemelerden	çekinmeyin

KKB Genel 
Müdürü Akdeniz, 

“Sahtecilik ve 
tahsilat risklerine 

karşı korunmak için 
öncelikle elinize çek 

geldiğinde karekodlu 
çek olmasını isteyin, 

ticaret yaptığınız 
kişileri karekodlu 

çek kullanmaya 
yönlendirin” dedi.
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uygulamasının	iş	dünyasındaki	
mağduriyetleri	önlenmesi	
bağlamında	sadece	Türkiye’de	
değil	dünyada	da	bir	ilk	olarak	
diğer	ülkelere	örnek	teşkil	
etmesinin	ayrı	bir	gurur	kaynağı	
olduğunu	da	ifade	etti.

Güvenli, pratik, ucuz
Kredi	Kayıt	Bürosu	Yönetim	

Kurulu	Üyesi	ve	Genel	Müdürü	
Kasım	Akdeniz,	karekodlu	çek	
sisteminin	teknik	yönleri	hakkında	
bilgiler	verdi.	Sistemi	hem	güvenli	
hem	de	pratik	kullanılabilir	
şekilde	dizayn	ettiklerini	söyleyen	
Akdeniz,	“Artık	ihtiyacımız	olan	tek	
şey	reel	sektörün	farkındalığını	
arttırıp,	ticari	hayatın	risk	alınan	
her	alanında	kullanılabilir	hale	
getirmek.	Şu	anda	190	bin	
kişi	karekodlu	çek	kullanıyor.	
Karekodlu	çeklerin	değeri	5	
milyon	886	bin	742	liraya,	toplam	
çek	değeri	44	milyon	776	bin	
412	liraya	ulaştı.	KOBİ’ler	ayda	
ortalama	5	çek	kullanıyor	ve	
bunların	toplam	değeri	29	bin	lira	
civarında.	Çek	raporunun	bedeli	
60	kuruş	+	KDV,	yani	yıllık	çek	
raporu	tutarı	36	liraya	geliyor.	
Ayda	bir	çek	raporu	alınırsa	bu	
da	ücretsiz.	Fayda	ve	maliyet	
kıyaslaması	yapıldığında	yarım	
gevrek	parası…	Sahtecilik	ve	
tahsilat	risklerine	karşı	korunmak	
için	öncelikle	elinize	çek	geldiğinde	
karekodlu	çek	olmasını	isteyin,	
ticaret	yaptığınız	kişileri	karekodlu	
çek	kullanmaya	yönlendirin”	dedi.
Kredi	Kayıt	Bürosu’nun	

ortaklarının	bankalardan	
oluştuğunu	ve	Bankalar	Kanunu	
hükümleri	doğrultusunda	
faaliyet	gösterdiğini	hatırlatan	
Akdeniz,	“Temelde	yaptığımız	
şey,	müşterilerimizden	aldığımız	
bilgileri	toplayıp,	siz	bankaya	
gittiğinizde	kolaylıkla	kredi	
almanızı	sağlayacak,	kredi	notu,	
risk	raporu	gibi	ürünlerle	Bankalar	
Kanunu’nun	izin	verdiği	çerçevede	
taraflarla	paylaşıyoruz”	diye	
konuştu.

Çek raporlarını alın
Her	ay	karşılıksız	çek	keşide	

eden	kişilerin	geçmiş	raporlarını	
analiz	ettiklerini	belirten	Akdeniz,	
şu	bilgileri	verdi:
“Geçtiğimiz	Şubat	ayında	13	

bin	649	kişi	41	bin	990	adet	
karşılıksız	çek	yazmış.	Bunların	
yüzde	68’inin	geçen	ay	da	
karşılıksız	çeki	varmış.	Son	12	aya	
bakıldığında	bu	oran	yüzde	83,	
yani	satıcılar	bu	çekleri	almadan	
çek	raporlarını	almış	olsaydı	yüzde	
83	oranında	risk	yönetilebilirdi.	
Birleşmiş	Milletler	‘eğer	elinizi	
sabunla	yıkarsanız	enfeksiyona	
maruz	kalma	riskinizi	yüzde	80	
azaltabilirsiniz’	diyordu.	Hastane	
masrafından	kurtulmak	istiyorsanız	
bu	raporları	almanız	gerekiyor.	

Karşılıksız	çek	enfeksiyonunu	
elinize	bulaştırmamanız	lazım.”

Ödeme potansiyeline bakın
Kasım	Akdeniz,	çek	keşide	

edildiğinde	birinci	satıcının	risk	
raporunu	bankadan	alabildiğini	
ancak	el	değiştirdiğinde	bunun	
mümkün	olmadığını	anlatırken,	
“Bu	durumda	biz	de	karekod	
sistemini	geliştirdik.	Temel	prensip	
çeki	almadan	önce	sahibinin	
kredibilitesini,	ödeme	potansiyeline	
bakmak.	Bunun	yolu	karekodlu	
çekten	geçiyor.	15	Temmuz	günü	
saat	14.00’te	Meclis’ten	geçen	
yasa	3	temel	nokta	getirdi.	1	Ocak	
2017’den	itibaren	karekod	çekin	
yasal	koşulu	haline	geldi.	Karekod	
okutularak	sistemden	gelen	
bilgiler	için	herhangi	bir	muvafakat	
gerekmediğini	belirtti,	bu	bilgilerin	
neler	olduğunu	da	belirledi.	Hapis	
cezası	tekrar	geri	geldi”		ifadelerini	
kullandı.
Hatırlanacağı	gibi,	Türkiye	

Odalar	ve	Borsalar	Birliği,	
Türkiye	Bankalar	Birliği	ve	
Kredi	Kayıt	Bürosu	işbirliğinde	
Çek	Kanunu’ndaki	değişiklikleri	
de	içeren	6728	sayılı	“Yatırım	
Ortamının	İyileştirilmesi	Amacıyla	
Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	
Yapılmasına	Dair	Kanun”	kabul	
edilerek	1	Ocak	2017’den	itibaren	
çekte	karekod	uygulaması	zorunlu	
hale	getirilmişti.

Çek	keşidecisinin	çek	
ödeme	performansını	gerçekten	
değerlendirilmesini	sağlayan	
bütün	bilgilerin	elde	edilebileceği	
sistemin	çalışma	sistemi	şöyle:

Türkiye	Bankalar	Birliği,	
Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	
Birliği	ile	ilgili	kamu	otoriteleriyle	
birlikte	çalışılarak	oluşturulan	
mobil	uygulamayı,	android	ve	
İOS	işletim	sistemine	sahip	akıllı	
telefona	indirmek	gerekiyor.	
Öncelikle	üyelik	oluşturuluyor.	

Çek	raporu	ekranından	
karekodlu	çek	raporu	seçiliyor.	
Verilen	çekin	karekodu	
okutulduğunda	ilgili	bankaya	
online	bağlanılarak	karekod	
içeriği	ile	banka	bilgileri	anında	
eşleştiriliyor.	Çekin	gerçekten	
banka	kayıtlarında	olup	
olmadığı,	üzerinde	tahrifat	olup	
olmadığı,	keşidecinin	geçmiş	
çek	ödeme	performansına	ilişkin	
özet	bilgiler	telefon	ekranına	
düşüyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Eyüp
Sevimli



46 NİSAN 2017

GÖRÜŞ

Çek,	genel	uygulamada	keşidecisinin	
çek	hesabının	bulunduğu	bankaya	
vermiş	olduğu;	üzerinde	yazılı	tutarı	
çek	üzerinde	belirtilen	kişiye	ya	da	
hamiline	ödenmesini	içeren	bir	talimat	
niteliğindedir.	Bu	uygulamada,	çekin 
keşide edildiği anda	çek	hesabında	
belirtilen	tutarın	mevcut	olması	esastır	
ve	bu	yönüyle	çek	sadece	ödeme	aracı	
olarak	kullanılmaktadır.	Ülkemizde,	
genel	uygulamadan	farklı	olarak	çekler	
vadeli	olarak	düzenlenebilmekte	
olup,	çek	üzerinde	yazılı	tutarın	
vade sonunda çek	hesabında	
bulunması	zorunludur.		Çekin	vadeli	
olarak	düzenlenebilmesi,	çeki	kabul	
eden	mal	veya	hizmet	satıcısının	
çek	vadesi	süresince	alıcıyı	finanse	
ettiği	bir	kredilendirme	mekanizması	
yaratmaktadır.	Ülkemizde	çekin	yaygın	
bir	ödeme	aracı	haline	gelmesinin	
en	önemli	nedeni	de	yarattığı	bu	
kredilendirme	mekanizmasıdır.	2016	
yılı	içerisinde	keşide	edilen	toplam	
çek	tutarının	700	milyar	TL	olarak	
gerçekleştiği	göz	önüne	alındığında	
ülkemiz	ekonomisi	ve	ticari	hayatı	
için	önemi	daha	net	bir	şekilde	
görülebilmektedir.

Çekin	sadece	bir	ödeme	aracı	
olarak	değil	kredilendirme	aracı	
olarak	da	kullanılması,	kredilerde	
olduğu	gibi	tahsil	edilememe	riskini	de	
beraberinde	getirmektedir.	Satılan	mal	
veya	hizmet	karşılığında	alınan	çekin	
tahsil	edilememesi,	satıcının	nakit	
akışında	ciddi	problem	yaşamasına	yol	
açmaktadır.	Ülkemizde	özellikle	KOBİ	
niteliğindeki	satıcıların	yeterli	sermayeye	
sahip	olmaması	ve	krediye	erişiminin	
sınırlı	olması	yaşanan	problemi	daha	da	
büyütmektedir.	

Mal	veya	hizmet	satıcısının,	çeki	
kabul	etmeden	önce	çek	keşidecisinin	
ödeme	alışkanlıklarına	ilişkin	bilgi	
edinebilme	ve	bu	bilgiyi	kullanarak	
yaptığı	değerlendirme	sonucunda	çeki	
kabul	edip	etmemeye	karar	verebilme	
imkânının	olması,	kabul	ettiği	çekin	
karşılıksız	çıkma	olasılığını	asgariye	

indirecektir.
1995	yılında	ülkemizin	önde	

gelen	9	bankası	tarafından	kurulan,	
başta	bankalar	olmak	üzere,	leasing,	
faktoring	ve	diğer	finansal	kuruluşlardan	
oluşan	200’e	yakın	üyesi	bulunan,	
finans	sektörünün	ve	reel	sektörün	
faaliyetlerinden	kaynaklanan	kredi	
riskini	sağlıklı	şekilde	yönetebilmelerini	
amaçlayan	hizmetler	sunmakta	olan	
KKB	Kredi	Kayıt	Bürosu	A.Ş	(KKB)’nin	
reel	sektör	için	oluşturduğu	“Findeks	
Karekodlu	Çek	Sistemi”yle	satıcıya	bu	
imkânın	sağlanması	amaçlanmıştır.

Türkiye’de	her	yıl	yaklaşık	22	
milyona	yakın	çek	keşide	edilmektedir.	
Bunların	içerisinden	çeki	karşılıksız	
çıkan	keşidecilerin	çek	raporlarına	
bakıldığında	yaklaşık	yüzde	80’inin	son	
bir	yıl	içinde	arkası	yazılan	en	az	bir	adet	
çekinin	mevcut	olduğu	görülmektedir.	
Bu	nedenle	keşidecilerin	çek	ödeme	
geçmişini	gösteren	ve	karşılıksız	çek	
riskini	azaltma	yönünde	oldukça	önemli	
bir	ihtiyaca	ışık	tutan	“Findeks	Karekodlu	
Çek	Sistemi”	güvenli	ticaretin	anahtarı	
olarak	görülmektedir.

Findeks Karekodlu Çek Sistemi, 
karekodlu çekler üzerindeki 
karekodun, Findeks Mobil 
Uygulaması aracılığıyla okutularak 
anlık olarak keşidecinin geçmiş çek 
ödeme durumunun görülebilmesi 
ve çekin geçerliliğinin kontrol 
edilebilmesini sağlamaktadır.	Çek	
üzerindeki	karekodun,	Findeks	Mobil	
Uygulaması	aracılığıyla	okutulması	
ile	elde	edilen	Findeks	Karekodlu	
Çek	Raporu	ile	çekin	dolaşımda	olup	
olmadığına,	çek	yaprağı	üzerindeki	
bilgilerin	doğruluğuna	ve	keşidecinin	çek	
ödeme	geçmişine	ilişkin	detaylı	bilgilere	
saniyeler	içerisinde	ulaşılmaktadır.

Findeks	Karekodlu	Çek	Raporu	
sayesinde;
l	Çek	yaprağındaki	bilgilerin	
sistemde	hangi	firma	ya	da	şahsa	ait	
göründüğünün	bilgisi,
l	Keşidecinin	düzenlediği	çeklerden	
ilkinin	ibraz	tarihi,	son	çekin	ibraz	tarihi,

Findeks	Karekodlu	Çek	Sistemi

Kasım AKDENİZ
Kredi	Kayıt	Bürosu	
Genel	Müdürü

Çek üzerindeki 
karekodun, Findeks 

Mobil Uygulaması 
aracılığıyla 

okutulması ile elde 
edilen Findeks 
Karekodlu Çek 

Raporu ile çekin 
dolaşımda olup 

olmadığına, 
çek yaprağı 

üzerindeki bilgilerin 
doğruluğuna 

ve keşidecinin 
çek ödeme 

geçmişine ilişkin 
detaylı bilgilere 

saniyeler içerisinde 
ulaşılmaktadır.
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l	Keşidecinin	çek	yasaklısı	olma	
durumu,	yasaklıysa	yasaklama	
tarihi,
l	Keşideci	hakkında	iflas	kararı	
verilme	durumu,	bu	kararın	verilme	
tarihi,
l	Çek	numarası	için	ihtiyati	tedbir	
kararı	verilme	durumu,
l	Çek	sahibi	olunan	banka	sayısı,
l	Keşideciye	ait	açık	çeklerin	
sayısı,
l	Son	5	yılda	arkası	yazılan	son	
çekin	ibraz	tarihi,
l	Ödenen	son	çekin	tarihi,
l	Bugüne	kadar	keşidecinin	
düzenlediği	çeklerden	ibraz	
edilenlerin	adedi	ve	tutarı,
Son	5	yılda;
l	İbrazında	ödenen,
l	Arkası	yazılan	ve	sonradan	
ödenen,
l	Arkası	yazılan	ve	ödenmeyen	
çeklerin	adet	ve	tutarları	
görüntülenebilir.

Karekodlu	Çek	Raporu	ile	
çekle	ilgili	kabul	veya	red	kararı	
verilebilir.

Çekin	kabul	edilip	edilmemesi	
satıcının	risk	alma	iştahına	bağlı	
olmakla	birlikte,	rapordaki	veriler	
doğrultusunda	çekler	aşağıdaki	
gibi	4	gruba	ayrılabilir:

1)	Kabul	edilmemesi	
gereken	çekler:	Hukuki	geçerlilik	
konusunda	risk	taşıyan	çeklerdir.	
l	Hakkında	ihtiyati	tedbir	kararı	
varsa,
l	Keşideci	firmanın	künyesi	veya	
şahıs	bilgileri	ile	Karekodlu	Çek	
Raporu’ndaki	bilgiler	arasında	
tutarsızlık	varsa	ilgili	çek	grupta	
değerlendirilebilir.	

2)	Yüksek	riskli	çekler:	
Karekodlu	Çek	Raporu	
içeriğinde	çek	hamiline	sorularak	
aydınlatılması	ve	detaylı	
araştırılması	gereken	bölümler	
bulunan,	tatmin	edici	cevaplar	
alınmazsa	kabul	edilmemesi	
ya	da	alınan	açıklamalara	göre	
teminatlandırılması	önerilen	
çeklerdir.	
l	Keşidecinin	Çek	Endeksi	501’in	
altındaysa,	

l	Keşidecinin	halen	ödenmemiş	
karşılıksız	bir	çeki	bulunuyorsa,
l	Keşidecinin	ileri	vadeli	çek	
adedinde	sıra	dışı	bir	artış	
görülüyorsa,
l	Keşideci	hakkında	çek	yasağı	
veya	iflas	kararı	varsa,
l	Alınan	çekin	tutarı	ortalama	
çek	tutarının	2	katının	
üzerindeyse,		ilgili	çek	bu	grupta	
değerlendirilebilir.	

3)	Riskli	çekler:	Karekodlu	Çek	
Rapor	içeriğinde	çek	hamiline	
sorularak	aydınlatılması	ve	detaylı	
araştırılması	gereken	bölümler	
bulunan,	tatmin	edici	cevaplar	
alınmazsa	teminatlandırılması	
önerilen	çeklerdir.	
l	Keşidecinin	son	12	ayda	arkası	
yazıldıktan	sonra	ödenen	çeki	
olmakla	birlikte,	bu	çeklerden	
sonra	ödenen	çekleri	varsa	ve	
arkası	yazıldıktan	sonra	ödenen	
çeklerin	oranı	toplam	ödenen	
çeklere	göre	çok	düşükse,
l	Keşidecinin	Çek	Endeksi	501-
999	arasındaysa,
l	Alınan	çekin	tutarı	ortalama	çek	
tutarından	yüksekse,
l	Alınan	çekin	vade	tarihinde	
çok	fazla	ödenmesi	gereken	çek	
görünüyorsa,
l	Keşidecinin	son	12	ayda	ibraz	
edilen	çeki	yoksa,

ilgili	çek	bu	grupta	
değerlendirilebilir.	

4)	Düşük	riskli	çekler:	
Keşidecinin	geçmişteki	çek	ödeme	
alışkanlıkları	dikkate	alındığında	
ödenme	olasılığı	yüksek	olan	

çeklerdir.	
l	Keşidecinin	Çek	Endeksi	1.000	
ise,
l	Keşideci	son	12	ayda	yüksek	
adette	çek	ödediyse,
l	Keşideci	son	12	ayda	benzer	
veya	daha	yüksek	tutarlarda	çekler	
ödediyse,
l	Keşidecinin	düzenlediği	
çeklerden	ilk	ibraz	edilenin	ibraz	
tarihi	son	12	aydan	önceyse,

ilgili	çek	bu	grupta	
değerlendirilebilir.	

Çek	hem	bir	ödeme	aracı	
hem	de	reel	sektörün	birbirlerini	
kredilendirme	aracı	olarak	
ülkemiz	ticari	hayatının	en	
önemli	araçlarından	birisidir.	Bu	
ödeme	ve	kredilendirme	özelliği	
nedeniyle	hem	fayda	hem	de	
risk	yaratmaktadır.	Çekli	ödeme	
sisteminin	faydasını	arttırıp	
risklerini	azaltmanın	yolu	çeki	
almadan	önce	keşidecinin	geçmiş	
ödeme	performansına	bakmaktan	
geçmektedir.	Keşidecinin	
güvenilirliği	teyit	edilmeden	alınan	
bir	çekin	karşılıksız	çıkması	
demek	iflaslara	kadar	gidebilecek	
bir	sorun	demektir.	Ticari	hayatın	
sürdürülebilirliği	ve	sermayenin	
korunması	açısından	çek	ile	
yapılan	satışlarda	karekodlu	çek	
raporunun	incelenmesi	ve	buna	
göre	karar	verilmesi	hayati	önem	
taşımaktadır.

Karekodlu	Çek	Raporu	ile	ilgili	
ihtiyaç	duyulabilecek	tüm	bilgiler	
www.kkc.kom.tr	adresinde	yer	
almaktadır.
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Plastik	ve	ambalaj	sektörü,	342	
firma	ile	İstanbul’dan	sonra	ikinci	
merkez	kabul	edilen	İzmir’de	

buluştu.	Türk	Plastik	Sanayicileri	
Araştırma	Geliştirme	ve	Eğitim	Vakfı	
(PAGEV),	Ambalaj	Sanayicileri	Derneği,	
EGEPLASDER,	TÜYAP	işbirliği	ve	Ege	
Bölgesi	Sanayi	Odası	himayesinde	dü-
zenlenen	bölgenin	ilk	plastik	ve	ambalaj	
teknolojileri	fuarı	PlastPak	2017,	Fuar	
İzmir’de	kapılarını	açtı.	Fuar	kapsamın-
da	gerçekleştirilen	“Ege	Bölgesi	Plastik	
Sanayi	Buluşması”	ile	bir	araya	gelen	
sektör	temsilcileri	hem	Ege	bölgesi-
nin	hem	de	değişen	dünyada	plastik	
sektörünün	rolünü	önemli	konuşmacı-
larla	mercek	altına	aldı.	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası,	PlastPak	2017’de	Meclis	
Başkanı	Salih	Esen	ile	Yönetim	Kurulu	
Başkan	Vekili	Erdoğan	Çiçekçi	tarafın-
dan	temsil	edildi.	Aynı	zamanda	EBSO	
Meclis	Üyeleri	olan	EGEPLASDER	
Başkanı	Erol	Paksu	ile	PETKİM	Yatırım	
Bütçe	Kontrol	ve	Kamu	ilişkiler	Müdürü	
İsmail	Hakkı	Metecan,	EBSO	Disiplin	
Kurulu	Üyesi	Şener	Gencer	de	açılışta	
hazır	bulundu.

Ege’nin	en	büyük	sektör	buluşma-
sı	PlastPak	2017	kapsamında	plastik	
makineleri,	kimyasal	ve	hammaddeler,	
kalıp,	ısı	ve	kontrol	cihazları,	makine	
yan	ve	ara	sanayi,	hidrolik	ve	pnömatik	
sistemler,	ambalaj	makineleri,	amba-
laj	ürünleri,	ambalaj	üretimine	yönelik	
yardımcı	cihaz,	donanım	ve	sistemler,	
hammadde	ve	ara	ürünler,	hizmetler	ve	
geri	dönüşüm	ile	ilgili	ürünler	sergilendi.

Çiçekçi: Sanayi 4.0’ı kaçırmayalım
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	Vekili	

Çiçekçi,	hem	fuar	açılışında	hem	de	
sektör	buluşması	toplantısında	katı-
lımcılara	hitap	etti.	Plastik	sektöründe	
hem	makine	üretimi	hem	de	hammadde	
alanında	önemli	gelişmeler	yaşandığına	
dikkat	çeken	Çiçekçi,	“Türkiye	dünyada	
17’nci	büyük	ekonomi.	Plastikte	dünya-
da	6’ncı,	Avrupa’da	2’nci	sıradayız.	Sa-
nayi	4.0’ı	en	iyi	uygulayacak	sektörler-
den	biri	plastik.	Ancak	sektör	bu	dalgayı	
kaçırırsa	çok	geri	sıralara	düşeriz”	dedi.

Türkiye’nin	plastik	sektöründeki	
ürünlere	ihtiyaç	duyduğunu	anlatan	
Erdoğan	Çiçekçi,	PETKİM	Yarımca	

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekili Çiçekçi, 

“Plastikte dünyada 
6’ncı, Avrupa’da 
2’nci sıradayız. 
Sanayi 4.0’ı en 

iyi uygulayacak 
sektörlerden biri 

plastik. Ancak sektör 
bu dalgayı kaçırırsa 

çok geri sıralara 
düşeriz” dedi.

Plastik	ve	ambalaj	sektörleri	
İzmir’de	buluştu
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Kompleksi’nde	artık	kapolak-
tam	ve	karbon	siyahı	üretiminin	
yapılmadığı	eleştirisini	de	getirdi.	
Çiçekçi,	ülkenin	geleceği	için	
plastik	sanayinin	desteklenmesi	
gerektiğine	dikkat	çekerken,	“Eski	
makinelerle	enerjiyi	kötü	kullanı-
yoruz.	Sanayiciler	spot	alımlarla	
büyük	maliyetlerin	altına	giriyorlar,	
halbuki	dünya	devi	firmalar	kont-
ratlı	alımlar	yapıyor”	diye	konuştu.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkan	
Vekili	Çiçekçi,	sınavlarını	erteletip	
fuara	katılan	Yalova	Üniversitesi	
Mühendislik	Fakültesi	Polimer	
Mühendisliği	öğrencilerine	kuruluş	
sürecinde	yer	aldığı	ve	üst	düzey	
yöneticilik	yaptığı	PETKİM’e	ilişkin	
anılarını	da	anlattı.

Yeni ufuklar
PAGEV,	2016	yılında	üretim,	

ihracat	ve	tüketimde	önemli	başa-
rılara	imza	atan	Egeli	Plastikçileri	
“Ege	Bölgesi	Plastik	Sanayi	Bu-
luşması”nda	bir	araya	getirdi.	PA-
GEV	ve	TOBB	Plastik,	Kauçuk	ve	
Kompozit	Sanayi	Meclisi	Başkanı	
Yavuz	Eroğlu’nun	ev	sahipliğini	
üstlendiği,	küresel	ekonomideki	
değişimlerin	sektöre	etkileri-
nin	de	değerlendirildiği	toplantı	
çerçevesinde	“Değişen	Dünya	
Ekonomisinde	Türkiye	ve	Plastik	
Sektörünün	Rolü”	başlıklı	bir	de	
panel	düzenlendi.	Moderatörlüğü-
nü	PETKİM’den	Mevlüt	Çetinka-
ya’nın	üstlendiği	panelde,	SOCAR	
Türkiye	Danışmanı	Hayati	Öztürk	
Türkiye’nin	üretmek	zorunda	ol-
duğuna	dikkat	çekerken,	sektörde	
dünyadaki	büyük	şirketlerin	devlet	
desteğiyle	geliştiğini,	finansman	
maliyetlerinin	ucuz	olduğu	dönem-
de	Türkiye’nin	bunu	gerçekleşti-
remediğini	anlattı.	Polinas	Genel	
Müdürü	Merih	Ceyhan,	dünyada	
850	milyar	dolarlık	büyüklüğe	ula-
şan	ambalaj	sektöründen	plastik	
ambalajın	375	milyar	dolarlık	pay	
aldığını	hatırattı.	Türkiye’deki	18	
milyar	dolarlık	ambalaj	sektö-
ründe	plastiğin	7	milyar	dolarlık	
payı	olduğunu	ve	3	milyar	dolarlık	

plastik	ambalaj	ihracatı	yapıldığını	
söyleyen	Ceyhan,	“Dünyadaki	bü-
yük	şirketler	faaliyet	gösterdikleri	
coğrafyalar	ve	ürün	çeşitlilikleriyle	
diğer	sektörlerdeki	yatırımcılara	
dünyanın	her	yerinde	hizmet	ver-
diklerini	her	sektörde	ihtiyaçlarını	
üretebildikleri	mesajını	veriyor.	
Plastik	ambalaj	sektöründe	yatı-
rımlar	Türkiye’ye	kayıyor.	Esnek	
ambalajda	Türkler	70	yeni	makine	
yatırımı	yaptı,	kalifiye	eleman	aldı,	
maliyeti	avantaja	çevirdi.	Ancak	
katma	değeri	yüksek	ürünler	üre-
temezsek	ilerleyemeyiz.	Sanayi	
4.0	ile	bu	süreç	hızlanacak.	Büyük	
firmalar	global	oyunculara	yakın	
olmalı.	Önümüzdeki	süreç	zorlu”	
diye	konuştu.

Dünya	gazetesi	yazarı	Rüştü	
Bozkurt	da,	dünyadaki	trendlerin	
değişimi,	marjinal	maliyetin	bile	
sıfır	olduğu	noktaya	gidiş	ve	fark	
yaratma	üzerine	düşüncelerini	
paylaştı.

PAGEV	Başkanı	Yavuz	Eroğ-
lu,	plastik	sektöründeki	firmaların	
başarılı	performansını	PlastPak	
2017	fuarı	ile	göstermek	iste-
diklerini	belirtirken,	PlastEuraisa	
ve	Avrasya	Ambalaj	Fuarı	gibi	
önümüzdeki	yıllarda	giderek	
büyüyeceğine	inandıklarını	ifade	
etti.	Eroğlu,	“Türk	plastik	sektörü,	
üretim	ve	ihracat	rakamları	ile	
gurur	duyacağımız	bir	performans	
gösteriyor.	Sektörümüzün	viz-
yonunu	ve	gelecek	stratejilerini	
belirlemek,	değişen	dünyaya	ve	
ekonomiye	ayak	uydurabiliyor	
olmamız	gerekiyor.	Bunun	için	
İzmir’deyiz.	PAGEV	olarak	üst-
lendiğimiz	misyon	ile	Türkiye’nin	
önemli	sanayilerinden	biri	olan	
plastik	sektörünün	İzmir	ve	Ege	
Bölgesi’ndeki	gelişimine	deste-
ğimizi	sürdürmeye	ve	her	zaman	
firmalarımızın	yanında	olmaya	
devam	edeceğiz”	dedi.
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Ege’nin 2016 üretimi 
3.2 milyar dolar
Türkiye’nin	en	büyük	ikin-

ci	sanayi	merkezi	olan	Ege’de	
hammadde,	kauçuk	malzemeleri	
ve	makina	üreticileri	dâhil	olmak	

üzere	plastik	sektöründe	faaliyet	
gösteren	502	firma	bulunuyor.	
Firmaların	342’sine	ev	sahipliği	
yapan	İzmir	ise	İstanbul’dan	sonra	
plastik	sektörünün	ikinci	büyük	
merkezi	konumunda	yer	alıyor.	

Egeli	plastikçiler,	Türkiye	plastik	
sektörü	toplam	istihdamının	yüzde	
12’sini	oluşturan	30	bin	kişiye	
istihdam	sağlıyor.	Ege	Bölgesi’n-
den	gerçekleştirilen	plastik	mamul	
üretimi	2016	yılında	miktarda	1	
milyon	68	bin	ton,	değerde	ise	3.2	
milyar	dolar	oldu.	Bölge	plastik	
sektörü	ekonomiye	1	milyar	280	
milyon	dolar	katma	değer	sağladı.

2016	yılında	Ege	Bölgesi’nden	
113	bin	tonu	hammadde,	233	bin	
tonu	mamul	olmak	üzere	toplam	
345	bin	ton	ihracat	yapıldı.	Böl-
genin	plastik	mamul	tüketimi	ise	
2016	yılında	1	milyon	578	bin	tona	
ulaştı.

3 fuar bir arada
Dünyanın	ve	ülkenin	en	önemli	

fuarlarına	ev	sahipliği	yapan	
Türkiye’nin	en	büyük	en	modern	
fuar	alanı	Fuar	İzmir’de	yine	bir	
ilk	gerçekleşti.	PlastPak	2017’nin	
yanısıra	Ağaç	İşleme	Makine	ve	
Yan	Sanayisi	İşadamları	Derneği	
(AIMSAD)	ve	TÜYAP	işbirliği	ile	
İZWOOD	2017	Fuarı,	İzmir	2017	
Mobilya	Yan	Sanayi,	Aksesuarları,	
Orman	Ürünleri	ve	Ahşap	Tekno-
lojisi	fuarları,		İzmir’de	ilk	kez	Fuar	
İzmir’de	açıldı.	Ağaç	İşleme	Maki-
neleri,	Kesici	Takımlar,	El	Aletleri,		
Mobilya	Yan	Sanayi,	Aksesuar-
ları,	Orman	Ürünleri	ve	Ahşap	
Teknolojisi	ile	Plastik	ve	Ambalaj	
Teknolojisi	Makine	ve	Malzemeleri	
alanında	Türkiye’nin	önde	gelen	
firmalarının	katıldığı	fuarların	açı-
lışında	önemli	bir	sosyal	sorum-
luluk	projesi	de	başlatıldı.	1000	
metrekarelik	alana	kurulan	üretim	
bandında	makineler,	İzmir’de	Ço-
cuk	Esirgeme	Kurumları’nda	kalan	
çocuklar	için	dolap	üretti.

İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	
Başkan	Vekili	Sırrı	Aydoğan,	ağaç	
işleme	makineleri	ile	mobilya	ve	
orman	ürünleri	ve	ahşap	tekno-
lojisi	ile	plastik	sektörünün	hızla	
geliştiğini	belirterek,	firmaların	
Ar-Ge	çalışmalarında	geri	dönü-
şüme	ve	çevreye	önem	vermeleri	
gerektiğini	hatırlattı.

SEKTÖR

Fatih
Keçeci

Erdoğan
Çiçekçi
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Cisco	Systems	Türkiye	
Genel	Müdürü	Cenk	
Kıvılcım,	Türkiye’nin	dijital	

dönüşüm	fırsatını	kaçırmaması	
gerektiğini	söyledi.	Teknolojinin	
yeni	ve	kaliteli	işler	ortaya	
çıkaracağını	belirten	Kıvılcım,	
“Önemli	olan,	doğru	veriyi	elde	
edip	geleceğe	ilişkin	öngörüyü	
oluşturarak	doğru	karar	vermek”	
dedi.

Cisco	Systems	Türkiye	Genel	
Müdürü	Kıvılcım,	Ege	ve	Akdeniz	
Sanal	Satış	Müdürü	Ali	Murat	
Yılmaz	ile	Bölge	Hesap	Müdürü	
Murat	Bilgiç,	Ege	Bölgesi	Sanayi	
Odası’nı	ziyaret	ederek	Yönetim	
Kurulu	Başkan	Yardımcısı	
Erdoğan	Çiçekçi	ile	biraraya	geldi.

Ağ	teknolojileri	konusunda	
dünyanın	115	ülkesinde	faaliyet	
gösteren	ABD	menşeli	şirketin,	
yurt	dışında	kendi	operasyonlarını	
kurmak	yerine	değer	katacak	
iş	ortaklıklarını	tercih	ettiğini	
belirten	Kıvılcım,	sadece	yeni	
değil	yaklaşan	150	teknolojiyi	
de	yakından	takip	ettiklerini	
hatırlatırken,	bu	anlamda	
EBSO’nun	kendilerini	doğru	
yönlendirmesiyle	İzmirli	firmalarla	
stratejik	işbirlikleri	kurmayı	
hedeflediklerini	anlattı.

Sensör gelişti, veri kolaylaştı
Teknolojiyi	yakalayamayan	

ülkelerin	diğerlerinden	ciddi	
anlamda	geri	kalacağını	
vurgulayan	Kıvılcım,	firmaların	da	
rekabetçi	kalabilmek	adına	bulut	
sisteminde	her	veriyi	depolamak	
yerine	hangi	veriyi	sistemden	
çekebilecekleri,	bu	verileri	nasıl	
kullanacakları	konularında	bilinçli	
olmalarının	önemine	dikkat	çekti.

Cenk	Kıvılcım,	“Sanayi	4.0’ın	
sadece	sanayi	değil	eğitim,	spor,	
sağlık,	eğlence,	lojistik	gibi	her	
alanda	uygulaması	var.	Asıl	
mesele	dijitalleşme.	Sensörler	
hem	gelişti	hem	ucuzladı.	Bu	
sayede	veri	toplamak	kolaylaştı.	
Sistem,	verileri	firmalara	belli	
bir	öngörüyle	sunuyor	ve	hızlı	
karar	almak	süreçlerine	katkıda	
bulunuyor.	Geçmişte	2	ay	süren	
karar	süreçleri	anlık	sürece	
dönüştü.	Futbolda	takımlar	
oyuncu	transfer	etmeden	önce	bu	
sistemleri	kullanarak	sakatlanma	
sıklığından	kemik	yaşına	kadar	
edindikleri	bilgiler	sayesinde	yanlış	
yatırım	yapmanın	önüne	geçiyor.	
Şehir	aydınlatması	ihtiyaca	göre	
planlanıyor,	marketler	ise	raflar	
arasında	dolaşırken	internetten	
ürün	fiyatlarını	sorgulayan	

müşterilerinin	ihtiyaçlarına	göre	
anlık	indirimler	yapabiliyor.	Veriyi	
topladıktan	sonra	son	karar	yine	
sizin	ama	bilerek	karar	verin.	
Hangi	datanın	önemli	olduğu	siz	
bilirsiniz.	Buna	uygun	sensörü,	
yazılımı	oluşturmak	için	işbirliği	
lazım”	dedi.	Dijital	dönüşümün	
bir	hedef	değil	yolculuk	olduğunu	
anlatan	Kıvılcım,	öğrenen	
yazılımlar	sayesinde	bugün	
bir	Türk	firmasının	dünyanın	
en	ince	alüminyum	levhasını	
üretebilmesini,	belli	bir	sürenin	
üzerinde	hareketsiz	kaldığı	
verisi	alınan	madencilere	acil	
müdahale	yapılabilmesini	örnek	
gösterdi.		Kıvılcım,	Sanayi	4.0	ile	
doğru	dijitalleşmenin	avantajlarını	
anlatırken,	“Herkesin	ihtiyacına	
göre	bir	ürün	çıkacak.	Geride	
kalan	ülkeler	matbaayı	ıskalamış	
gibi	olmayacak.	Uçtan	uca	dijital	
dönüşümü	yapacaksak	doğru	
yerden	ve	güçlü	olduğumuz	
sektörlerden	başlayalım.	Türkiye	
bu	fırsatı	kaçırmamalı.	Deniz	üstü	
teknolojiler	konusunda	Hollanda’yı	
yakalayamayız	ama	güçlü	
olduğumuz	inşaat,	enerji,	lojistik	
ve	ulaşım	sektörlerinde	dünyaya	
sistem	pazarlama	potansiyelimiz	
var”	diye	konuştu.

Türkiye	fırsatı	kaçırmasın

HABER
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Sanayi	4.0	deyip	duruyoruz	son	
yıllarda.	Nesnelerin	interneti	veya	IoT	
dediğimiz	de	oluyor.	Burada	amaç	ken-
dini	yönetebilen	üretim	süreçlerinin	ge-
çerli	olduğu	fabrikalar	hayata	geçirmek.	
Sanayi	1.0	buhar	makinası,	sanayi	2.0	
otomobil	ve	seri	üretim	bantları,	sanayi	
3.0	Tesla	AC	motor	du.	Sanayi	4.0	ise	
internet	ve	robotlar.	İnsanoğlu	giderek	
insansız	süreçlere	doğru	evriliyor,	kendi	
kendini	yineleyerek,	kendinle	yarışıyor.	
Geldiği	yer	ise	kendine	ihtiyaç	olmayan	
süreçler,	insansız	fabrikalar,	insansız	
arabalar,	insansız	uçaklar,	insansız	
nesneler…

Aslında	insanoğlu	kendini	taklit	edi-
yor.	Zira	sanayi	4.0	eşittir	insan	4.0..

İnsan	bedeni	tam	tamına	sanayi	4.0	
örneği.	Homo	sapiens	bu	yolda	ilerler-
ken	kendini	klonluyor.	Karmaşık	sırları,	
hala	tam	çözülemeyen	insan	vücudu,	
yüz	trilyon	civarında	hücrenin	koordineli	
çalışması	sonucu	hayat	buluyor.	Bey-
nimiz	milyarlarca	nöron	hattına	sahip,	
neredeyse	dünyadan	aya	kadar.	Ayrıca	
vücudumuzdaki	diğer	sinirleri,	trilyonlar-
ca	sinaps	(sinirlerin	birbiri	ile	haberleş-
mesini	sağlayan	merkezler),	10	-	12	bit	
işlem	gücü,	bir	milyon	laptop	gücünde	
beyin,	hatta	beynin	haritasını	hala	çıka-
ramayan	bilim.	Belki	tam	olarak	yapılabi-
lirse	quantum	bilgisayarlarının	adedi	belli	
olmayan	kadarının	işlem	gücü..	İşte	vü-

cudumuz,	beynimiz	böyle	bir	şey.	Bunlar	
birbirleriyle	internet	benzeri	haberleşip	
bir	bütünü	meydana	getiriyorlar.

Bu	sinir	ağına,	“sinernet”	demek	
pekala	mümkün.	Sinernet	eşittir	inter-
net.	İnsan	4.0	eşittir	Sanayi	4.0..	Beyin	
–	beden	ilişkisi	eşittir	IoT	(nesnelerin	
interneti)

Artık	insanlardan	“mobinsan”	olarak	
söz	edilebiliyor.	Hareket	eden,	ederken	
de	veri	toplayan,	sisteme	yükleyebilen	
varlıklar	insanlar.	Giyilebilir	teknoloji	
ürünleri,	saatler,	telefonlar	vs.hatta	şu	
anda	bilinmeyen	giyilebilir	aksesuarlarla	
akla	gelmeyecek	kullanımlara	aracılık	
eden,	teknoloji	donanımı	yüksek	insan-
lar	“mobinsan”	lar.	Mobinsanların	neler	
yapabileceği	sınırlarının	nerelere	kadar	
gidebileceği	gelecek	bilimcilerin	işi.	Ama	
şimdiden	çok	farklı,	bu	gün	öngöremedi-
ğimiz	bir	çok	işlevi	yerine	getirebileceği	
belli.

2029	yılına	hedef	konan,	quantum	
mantığıyla	çalışacak	quantum	bilgisa-
yarları	da	gerçekleşirse,	dünya	bambaş-
ka	bir	kapıdan	tam	olarak	bilinmeyene	
doğru	evrimleşecek.	Çok	halde	olabilme,	
aynı	anda	bir	çok	şeyle	uğraşabilme,	
quantum	atomlarının	süper	pozisyonu	
vs.	gibi	konuları	da	insanoğlu	bir	gün	
tam	olarak	çözdüğünde	galiba	sanayi	
5.0	dan	da	söz	etmek	gerekecektir.

9	Şubat	2017	Neural	Computation’da	

İnsan	4.0

Enver OLGUNSOY
EBSO	Meclis	Üyesi
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SAĞLIK

çıkan	yeni	bir	araştırma,	Salk	
Enstitüsünden	Saket	Navlakha,	
tasarlanmış	bir	sistemle	(yani	
bilgisayar	ağı	ile)	biyolojik	olarak	
evrimleşmiş	bir	sistemin	(yani	bu	
günkü	insan	diyebiliriz)	bir	prob-
lemin	çözümü	için	benzer	çözüm	
ortaya	koyduğunu,	tespit	ettiklerini,	
buna	artık	şaşırmamamız	gerekti-
ğini	yazıyordu.	

Tasarlanmış	sistemlerde	ve	
biyolojik	sistemlerde	trafik	akışını	
yöneten	benzer	kurallar	bulunduğu	
ifade	edilen	bu	yazıda,	biyolojik	si-
nir	ağlarının	tasarlanmış	karşıtları	
ile	aynı	algoritmaları	kullandığı	tes-
piti	yer	alıyor.	(AİMD	algoritması)	
Bu	da	internet	ve	beynin	birbirine	
benzer	yöntemler	kullanan	kontrol	
mekanızması	ile	nesneleri	yönetti-
ği	anlamına	geliyor.

“Melez	çocuklar”	olarak	ifade	
edilen	yeni	jenerasyon,	ileri	tek-
nolojide	gelişmiş	çocuklar	bilgisa-
yarlarla	beyin	dalgaları	aracılığı	
ile	direkt	iletişim	kurabiliyor.	Zihin	
kontrolü	ile	telepatik	iletişim	aracı-
lığı	ile	insan	beyinlerini	birleştirme	
projeleri	(bridnet)	sürdürülüyor.	
Sadece	bilgisayarlarla	değil,	her	
nesneye	yerleştirilecek	sensörlerle	
“her	şeyle”	direkt	iletişim	halin-
de	olmak	mümkün	olacak	yakın	
gelecekte.

Beynin	sol	lobu	aktive	edilirse	
matematik,	mantık	vs.	gibi	somut	
konularda	gelişiyor,	kendi	değer	
yargılarını	oluşturan	sağ	lob	sustu-
rulursa	da	insandan	robot	gerçek	
olabilir	bir	gün	diyor	uzmanlar.

Çocuk	melezler	şu	anda	arafta.	
Dünya	onlar	için	ikiye	ayrılıyor.	
Zaten	iki	beyin	lobunun	birbirleriyle	
iletişimi	sonucu	oluşuyor	insan	
kişiliği.

Bilim	bir	gün	beynin	kabaca	du-
yusal	taraf	diyebileceğimiz	tarafın	
faaliyetini	durdurursa,	yepyeni	bir	
insan	türü	oluşacak	gibi	görünüyor.	
Tüm	bu	konularda	ki	gelişmelerle	
“Quincy”	adlı	projeyle	sürdürülen	
quantum	bilgisayarlarının	tam	
olarak	geliştirilebildiği	dünya,	bam-
başka	bir	dünya	olacağı	kesin.	

Dünyanın	ilk	insansız	fabri-
kasını,	Çin’in	Dongguan	şehrin-
de	hassas	teknolojiler	üzerine	
uzmanlaşmış	ve	cep	telefonu	
modülleri	üreten	bir	firma	kurdu.	
Bu	gelişme	Çin’in	büyüyen	nü-
fus	krizi	ve	beden	işçilerine	ba-
ğımlılığına	fütüristik	bir	çözüm	
olarak	değerlendiriliyor.

Fabrikada	tüm	işler	bilgisa-
yarlar	tarafından	kontrol	edilen	
robotlar,	nümerik	kontrollü	işle-
me	makineleri,	insansız	sevki-
yat	kamyonları	ve	otomasyonlu	
depolama	ekipmanları	tarafın-
dan	gerçekleştiriliyor.	Teknik	
ekip	yalnızca	merkezi	kontrol	
sistemindeki	bilgisayarlar	ve	
monitörler	başında	oturarak	
süreci	kontrol	ediyor.

Dongguan’daki	Changying	
Hassas	Teknolojiler	Şirketi’nin	
cep	telefonları	modülleri	üre-
ten	atölyesinde	60	robot	kolu,	
10	üretim	bandında	haftanın	7	
günü	24	saat	çalışıyor.	Otomatik	
kayışa	bağlı	her	bir	bant	sadece	
3	işçi	tarafından	kontrol	ediliyor.	
Birkaç	ay	önce	bu	bölümde	650	
işçinin	çalıştığı	belirtiliyor.

Fabrikanın	genel	müdü-
rü	Luo	Weiqiang,	verdiği	bir	
röportajda	bir	robot	kolunun	6-8	
işçinin	işini	yapabildiğini,	şu	an	
60	işçi	çalıştırdıklarını	ancak	
gelecekte	bu	sayının	20’ye	
düşeceğini	söyledi.	Weiqiang	
ayrıca,	bu	fabrikanın	“insan	
yerine	robot”	programındaki	ilk	
adım	olduğunu	belirtti.

Şirketin	patronu	Chen	Qixing	

de,	önümüzdeki	2	yıl	içerisinde	
robot	sayısının	1000’e	yüksele-
ceğini	ve	işleyişin	yüzde	80’inin	
robotlar	tarafından	gerçekleşe-
ceğini	dile	getirdi.

Yayınlanan	rapora	göre	pek	
çok	kalifiye	işçiyle	kıyaslandı-
ğında	bu	robotlar	elbette	henüz	
tecrübesiz.	Ancak	işinde	uzman	
ve	eğitimli	işçilerden	daha	fazla	
ve	kaliteli	ürün	ortaya	çıkardık-
ları	ifade	ediliyor.

60	yaş	üzerindeki	nüfusu	
200	milyonu	geçen	ve	yaşlı	
nüfusunun	hızla	arttığı	Çin’in,	
yakın	gelecekte	daha	az	iş	
gücüne	sahip	olacağı	ve	büyük	
bir	nüfus	kriziyle	karşı	karşıya	
kalacağı	tahmin	ediliyor.

Dongguan’daki	fabrikada	
elde	edilen	verilere	göre	robot-
lar	iş	başına	geçtikten	sonra	
kusurlu	ürün	oranının	yüzde	
25’ten	yüzde	5’e	düştüğü,	
üretim	kapasitesinin	ise	ayda	
kişi	başı	8	bin	parçadan	21	bin	
parçaya	yükseldiği	görülüyor.

Bu	şirket,	Dongguan	gibi	
Çin’in	en	büyük	üretim	şehirle-
rinden	birinin	yalnızca	ufak	bir	
parçası.	Şehirde	1000-1500	
“insan	yerine	robot”	programının	
işleyişe	konması	planlanıyor.	

Bölgede	insan	iş	gücünün	
yerine	robotları	getirmek	için	
943	milyar	yuan	(154	milyar	
dolar)	gibi	bir	bütçe	ayrıldı.	Bu	
stratejinin	daha	çok	benimsen-
mesiyle	insansız	atölyeler	ve	
fabrika	sayısında	hızlı	bir	artış	
yaşanacağı	öngörülüyor.

Dünyanın ilk insansız robot 
fabrikası Çin’de kuruldu
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Meclis	
Başkanı	Salih	Esen,	açılış	ve	
başkanlık	sunuşlarında,	18	Mart	

Çanakkale	Zaferi’nin	102	yıl	önce	
Gelibolu’da	atalarımızın	destansı	
zaferi	olduğunu,	asırlardır	toprak	
kaybı	yaşayan	ve	hasta	adam	olarak	
nitelendirilen	bir	devletin	yeniden	
dirilişini,	bir	milletin	tekrar	umuda	
kavuşmasını	sağladığını,	bu	umudun	
genç	Cumhuriyetimizin	kuruluşuna	
kadar	uzanan	mücadelenin	miladı	
olduğunu	söyledi.	Çanakkale	Zaferi’nin,	
Kurtuluş	Savaşı’na	giden	yolda	
önemli	bir	milat	olması	nedeniyle,	
savaş	kazanmanın	ötesinde	bir	anlam	
taşıdığını,	zira	yokluklar	içerisindeki	
bir	milletten;	eğitimli,	kültürlü	ve	bilimin	
aydınlığını	rehber	edinmiş	modern	
bir	toplum	yaratmanın	zaferinin,	pek	
çok	farklı	ülkeye	de	ilham	verdiğini	
söyleyen	Esen,	“Çanakkale	geçilmez!”	
sözleriyle	bu	eşsiz	zaferi	dünya	tarihine	
altın	harflerle	kazıyan	başta	Ulu	Önder	
Mustafa	Kemal	Atatürk	ile	tüm	gazi	
ve	şehitlerimizi	rahmetle	ve	minnetle	
andığını	dile	getirdi.	

Böylesi	bir	zaferin	ardından	
ülkemizin;	bugün	güçlü	ekonomisiyle,	
başarılı	eğitim	sistemiyle,	bilim	ve	
teknoloji	dünyasına	sunduğu	katkılarla,	
küresel	sisteme	yön	veren	bir	aktör	
olarak	ön	plana	çıkmasını	dilemelerine	
rağmen,	maalesef	mevcut	durumun;	
küresel	başarı	endekslerinde	vasat	
bir	görünüm	sergileyen,	uluslararası	
eğitim	başarısı	değerlendirmelerinde	
oldukça	geri	sıralarda	kalan,	para	
birimi	kur	dalgalanmalarıyla	boğuşan,	
cinsiyet	eşitliğinde	kendine	yakışmayan	
bir	tabloya	sahip	ülke	görünümünü	
sergilediğini	vurguladı.	

Esen,	tüm	kadınlarımızın	8	Mart	
Emekçi	Kadınlar	Günü’nü	kutlayarak,	
kadınlarımıza	seçme	ve	seçilme	hakkı	
tanıyan	dünyadaki	ilk	ülkelerden	biri	
olmanın	atalarımızın	bize	bıraktığı	en	
değerli	miraslardan	biri	olduğunu	belirtti.	
Günümüzde	kadın	haklarına	verilen	
önemin,	gelişmiş	bir	toplum	olmanın	
koşulu	olarak	küresel	ölçekte	kabul	
gördüğünü	ama	maalesef	asra	yakın	
süre	önce	kadın	haklarına	ilk	önem	
veren	ülkelerden	biri	olarak	dikkat	
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çekerken,	bugün	kadına	şiddette	
ilk	sıralarda	yer	almamızın	ülkemiz	
adına	kesinlikle	bir	utanç	tablosu	
olduğunu	vurguladı.	Ancak,	
ne	olursa	olsun	umutsuzluğa	
kapılmanın	bize	yakışmayacağını,	
bu	noktada	modernleşme	ve	
kalkınma	yolunda	mücadele	
etmemiz	gerektiğini	söyledi.	

Uluslararası ilişkilere dikkat
Son	dönemlerde	ülkemizin,	

uluslararası	ölçekte	değişen	
ilişki	dengelerindeki	yön	
arayışlarının	yine	sıkıntılı	bir	
sürece	girdiğini,	AB	ile	olan	
ilişkilerimizdeki	bozulmanın	
önce	Almanya	ile	yaşanan	
gerilimle,	ardından	da	Hollanda	
kriziyle	iyice	derinleştiğini	ifade	
etti.	Esen,	yabancı	ülkelerde	
milletimizi	temsilen	bulunan	üst	
düzey	yetkili	kişilere	yönelik	
olumsuz	tutumların,	sebebi	
her	ne	olursa	olsun	ülkemizin	
itibarının	zedelenmesi	adına	
çok	çirkin	ve	kabul	edilemez	
olduğunu,	bu	süreçte	uluslararası	
diplomasinin	ve	hukukun	
prensipleri	neyi	gerektiriyorsa	
kesinlikle	uygulanması	gerektiğini	
dile	getirerek,	ülkemizin	itibarına	
yönelik	tutum	sergileyen	
demokrasi	savunucusu	ülkeleri	
kınadıklarını	belirtti.	

İş	dünyası	olarak,	AB	ile	
sürdürdüğümüz	ticari	ilişkilerin	
boyutu	düşünüldüğünde	
süreci	olumsuzlaştırmaktansa,	
sağduyuyla	çözmeye	çalışmanın,	
ekonomik	ve	politik	menfaatlerimiz	
için	en	iyisi	olacağına	inandığını	
söyleyen	Esen,	diğer	yandan	
AB’de	kendini	göstermeye	
devam	eden	terör	saldırılarının	
Avrupalıların,	ülkemizin	de	
içinde	bulunduğu	coğrafyaya	
karşı	tedirginliğini	artırdığını,	en	
son	Londra’da	gerçekleştirilen	
terör	saldırısı	sonrasında,	bu	
durumun	bir	kez	daha	gözler	
önüne	serildiğini	ifadeyle,	hayatını	
kaybedenlere	Tanrıdan	rahmet	
diledi.	

Artık ekonomiye odaklanalım
Salih	Esen,	anayasa	

referandumunda	son	viraja	
girdiğimizi,	referandum	için	
öncelikle	görüşü	ve	kararı	ne	
olursa	olsun,	her	vatandaşımızın	
oy	vermesi	gerektiğini,	çünkü	oy	
vermenin,	hem	demokrasiye	hem	
de	geleceğimize	sahip	çıkmak	
anlamı	taşıdığını	belirterek,	
referandum	sürecinin	huzur	
içerisinde	tamamlanmasını	
temenni	etti.

Ülkemizin,	son	yıllarda	sınır	
coğrafyasındaki	çatışmalar,	iç	
siyasi	karışıklıklar,	terör	saldırıları	
ve	üst	üste	yaşanan	seçimlerle	
mecburen	siyasetin	ön	planda	
olduğu	ve	ekonomide	anlamlı	
bir	ilerleme	kaydedemediği	
bir	atmosfere	sürüklendiğini,	
referandumla	birlikte	artık	bu	
sürecin	aşılması	ve	ekonomik	
hedeflere	odaklanılması	
gerektiğini	söyledi.	Esen,	
uluslararası	kredi	derecelendirme	
kuruluşu	Moody’s	Türkiye’nin	not	
görünümünü	durağandan	negatife	
indirirken;	“Türkiye’nin	kurumsal	
gücünde	yaşanan	erozyon	devam	
ediyor”	ifadesini	kullandığını,	
zayıflayan	büyüme	görünümünün	
kamu	ve	dış	ödeme	dengeleri	
üzerinde	artan	baskıların	ve	sonuç	
olarak	artan	kredi	şoku	riskinin	
gerekçeler	arasında	yer	aldığını	
vurguladı.	Ayrıca,	14	bankanın	
not	görünümlerini	negatife	
revize	ettiğini,	böylesi	bir	algının	
kuşkusuz	yabancı	yatırımcılar	
açısından	Türkiye’ye	olumsuz	
bakış	anlamına	geldiğini,	bu	
endişelerin	düzeltilmesi	için	içerde	
de	uyarıların	dikkate	alınmasının	
önem	taşıdığını	söyledi.	

Esen,	İzmir	Fuarcılık	Hizmetleri	

Kültür	ve	Sanat	İşleri	ve	Fuar	
İzmir’in,	hizmet	sektöründe	
referans	olarak	kabul	edilen	
TS	EN	ISO	9001:2015	ve	The	
International	Certification	Network	
belgesini	almaya	hak	kazandığını	
dile	getirerek,	ülkemizde	bu	
belgeye	sahip	olan	tek	konuma	
erişen	İZFAŞ	ve	Fuar	İzmir’i	
tebrik	etti.	Bununla	birlikte,	
dünyanın	en	önemli	ve	önde	gelen	
fuarlarından	biri	olarak	gösterilen	
MARBLE	Uluslararası	Doğaltaş	ve	
Teknolojileri	Fuarı’nın,	geçtiğimiz	
günlerde	23.	kez	kapılarını	
açtığını	ifadeyle,	MARBLE	
fuarının	gerçekleştirilmesinde	
emeği	geçenlere	teşekkür	etti.	

EBSO Ailesi
Yönetim	Kurulu	Üyesi	Eyüp	

Sevimli’nin	İZBAŞ	Yönetim	Kurulu	
Başkanlığı’na,	Meclis	Üyesi	
Hilmi	Uğurtaş’ın	İAOSB	Yönetim	
Kurulu	Başkanlığı’na	yeniden	
seçildiklerini	söyleyen	Esen,	
kendilerini	tebrik	etti.	

Meclis	Üyesi	ve	aynı	zamanda	
Yönetim	Kurulu	Üyesi	Hüseyin	
Vatansever’in	firmasının	temsilci	
değişikliği	talebi	nedeniyle	Meclis	
Üyeliğine	Nursel	Vatansever’in,	
Yönetim	Kurulu	Üyeliğine	birinci	
yedek	üye	Cemal	Altıntaş’ın	
getirildiğini,	Eyüp	Sevimli’nin	ise	
Yönetim	Kurulu	Sayman	Üye	
olduğunu	belirterek,	kendilerini	
tebrik	etti.	

Meclis	Üyesi	Ahmet	Telek’in	
Bergama	OSB	Yönetim	Kurulu	
Başkanlığı’na	seçildiğini	söyleyen	
Esen,	Telek’i	tebrik	etti.	

Meclis	Üyesi	Gülçin	
Güloğlu’nun	Antalya	İş	Kadınları	
Derneği	tarafından	Yılın	Girişimci	
İş	Kadını	Ödülü’ne	layık	
görüldüğünü	ifadeyle	kendisini	
tebrik	etti.

Esen,	TOBB	Başkanı	Rifat	
Hisarcıklıoğlu’nun	annesinin	vefat	
ettiğini	hatırlatarak,	merhumeye	
Allah’tan	rahmet,	ailesine	ve	
yakınlarına	baş	sağlığı	ve	sabırlar	
diledi.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar,	TOBB	Başkanı	

Rifat	Hisarcıklıoğlu‘nun	annesinin	
vefatı	nedeniyle	Ankara’daki	cenaze	
törenine	katıldığını	dile	getirerek,	bir	
kez	daha	başsağlığı	diledi.	EBSO	
Yönetim	Kurulu’nda	iki	dönemdir	birlikte	
çalıştıkları	Hüseyin	Vatansever’in	
firmasının	almış	olduğu	karar	ile	temsilci	
değişikliğine	gittiğini	ve	Meclis	Üyeliğine	
Nursel	Vatansever’in,	Yönetim	Kurulu	
Üyeliği’ne	Cemal	Altıntaş’ın	göreve	
başladığını	belirten	Yorgancılar,	görevi	
süresince	sağladığı	katkılardan	dolayı	
Hüseyin	Vatansever’e	teşekkür	etti.	
Nursel	Vatansever’in	Meclis’e	katılması	
ile	bayan	meclis	üye	sayısının	7’ye	
ulaştığını,	bunun	EBSO	tarihinde	bir	ilk	
olduğunu	belirten	Yorgancılar,	bu	vesile	
ile	8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü’nü	
kutladı.	

Yorgancılar,	18	Mart	Çanakkale	
Zaferi	Şehitleri	Anma	Günü’nün	
102.	yıl	dönümünü	hep	birlikte	
kutladıklarını	ifadeyle,	Gazi	Mustafa	
Kemal	Atatürk’ü,	silah	arkadaşlarını,	
ayaklarında	ayakkabı	olmadan,	üzüm	
hoşafı	ve	kuru	ekmekle	cepheleri	
savunan	askerlerimizi	minnet	ve	
şükranla	andı.102	yıl	önce	bu	başarı	
kazanılmamış	olsaydı	bugün	Türkiye	
Cumhuriyeti	Devleti‘nin	ayakta	
kalmasının	söz	konusu	olamayacağını,	
o	nedenle	bu	bayrağı,	bu	vatanı,	
bu	milleti	ilelebet	koruyarak,	sahip	
çıkmanın	ortak	sorumluluğumuz	
olduğunu	söyledi.	

Londra,	Fil	Dişi	Sahilleri,	Tunus,	
Türkiye,	Almanya,	Hindistan	ve	
daha	birçok	ülkede	yaşanan	terör	
saldırılarının	11	Eylül	ABD’de	
saldırısıyla	başlayıp	bugün	halen	devam	
eden	küresel	bir	boyuta	ulaştığını	

Yorgancılar:	Avrupa	ile	
restleşme	bizi	endişelendiriyor
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hatırlatan	Yorgancılar,	dolayısıyla	
çözümünün	de	küresel	olması	
gerektiğini,	aksi	takdirde	çözüme	
ulaşılmasının	mümkün	olmadığını	
dile	getirdi.

Orman	ve	Su	İşleri	
Bakanı	Eroğlu’nun	katılımıyla	
MARBLE	fuarının	açılışının	
gerçekleştirildiğini	söyleyen	
Yorgancılar,	geçen	seneye	oranla	
yabancı	katılımcı	sayısındaki	
artış	ile	son	derece	başarılı	bir	
fuar	organizasyonu	olduğunu	
ifade	etti.	Yorgancılar,	Egeli	
sanayicilerimizin	stantlarını	
gezdiğinde	katılımcıların	stant	
ebatlarından	memnun	olmadığını	
gördüğünü,	ancak	açılan	bütün	
peronların	tamamının	satıldığını,	
açık	alanlarda	sergilenen	
makinaların	üzerinde	satıldı	
levhalarının	bulunduğunu,	yine	
fuar	nedeniyle	restoranların,	
otellerin,	taksicilerin,	yani	İzmir	
esnafının	iş	yaptığını,	dolayısıyla	
kazanan	ve	kazandıran	bu	gibi	
fuarların	çoğalmasını	temenni	
ettiklerini	söyledi.

Avrupa’da iç siyaset oyunları
Demokrasinin	beşiği,	

özgürlüklerin	savunucusu	
Avrupa’nın,	iç	siyasetin	oyununa	
gelerek	diplomasi	tarihinde	
benzeri	görülmeyen	bir	hataya	
düştüğünü	ve	Mart	ayının	en	
çok	öne	çıkan	haberi	olduğunu,	
Hollanda’da	çıkan	bir	gazetenin;	
“Burada	patron	biziz”	başlığı	
altında	konsolosluk	çevresinde	
Türk	vatandaşlarına	uygulanan	
muamelenin	fotoğrafını	haber	
yaptığını	söyledi.	Fotoğrafı	meclis	
üyeleri	ile	paylaşan	Yorgancılar,	
baştan	aşağı	yanlışlarla	dolu	
olaylar	zincirinin	ne	diplomasiyle,	
ne	demokrasiyle	ne	de	insan	
hakları	ile	bağdaşmadığını,	diğer	
Avrupa	ülkelerinin	de	buna	destek	
vermesinin	son	derece	üzücü	
olduğunu,	ülkemizin	bu	duruma	
düşürülmesinin	ve	3	gün	boyunca	
tüm	dünyada	yazılı	ve	görsel	
basında	itibarımızı	zedeleyici	bir	

şekilde	yer	almamızın	çok	can	
yakıcı	olduğunu	vurguladı.	

Son	dönemde	terörün	arttığı	
ülkelerde	aşırı	sağın	ön	plana	
çıktığını,	Macaristan’dan	Norveç’e	
kadar	uzanan	ülkelerde	göçmen	
karşıtı	politikaların	dillendirildiğini,	
özellikle	müslümanlara	karşı	
ön	yargılı	fikirler	oluşmaya	
başladığını,	siyasi	liderlerin	bu	fitili	
ateşlemesi	ile	ülkemizde	yaşanan	
olaylara	sebebiyet	yaratıldığını	
söyledi.	

Yorgancılar,	bundan	sonraki	
süreçte	müslümanlar	için	
özgürlüklerin	birinci	savunucusu	
gerek	Avrupa	ülkeleri,	gerekse	
ABD’nin	yaşanması	zor	ülkeler	
arasında	yerini	alacağını	nitekim	
ABD	ve	İngiltere’nin	son	olarak	
uygulamaya	koyduğu,	uçaklarda	
telefon	haricindeki	elektronik	
eşyaların	kabinde	taşınması	ve	
kullanılmasının	yasaklandığı	
politikayı	anlamanın	ve	kabul	
etmenin	mümkün	olmadığını	
dile	getirdi.	Türkler’in	bugün	
Avrupa’nın	birçok	ülkesinde	
göçmenler	arasında	ilk	sırada	
yer	aldığını	ancak	Hollanda	
ve	Almanya	örneklerinde	
görüldüğü	üzere	aktif	siyasetin	
içine	de	girdiklerini,	dolayısıyla	
hem	siyasi,	hem	işveren,	hem	
yönetici	kimlikleriyle	söz	sahibi	
konumunda	olduklarını	dile	
getiren	Yorgancılar,	özellikle	
Almanya,	Fransa	ve	Hollanda’da	
ciddi	bir	Türk	nüfusu	ve	seçmen	
kitlesi	olduğu	için	ikili	ilişkilerin	
bozulmasının	buralarda	yaşayan	
vatandaşlarımızı	sıkıntıya	
sokabileceğini	söyledi.

ABD	Başkanı	Trump’ın	
ekonomik	politikası	belirgin	
olmadığı	için	FED’in	de	faiz	
artırımıyla	ilgili	son	derece	temkinli	
davrandığını	ve	kısa	vadeli	
dönem	için	uygulama	yaptığını	
dile	getiren	Yorgancılar,	Trump’ın	
politikalarına	karşı	direncin	devam	
ettiğini	son	sağlık	yasa	tasarısının	
geçmemesinden	anlaşıldığını	
söyledi.	

Türkiye daha yüksek 
oranda büyümeli
Dünya	Bankası’nın	geçen	

ay	ülkemiz	için	özel	bir	rapor	
hazırladığını,	2016	büyüme	
tahminini	2.1’e	indirdiğini,	
gerekçe	olarak;	turizm	gelirlerinin	
azalmasını,	başarısız	darbe	
girişiminin	tüketici	ve	reel	
sektör	güvenini	düşürmesini,	
bozulan	beklentilerin	Türk	Lirası	
üzerinde	baskı	yaratmasını,	
düşen	bankacılık	sektörünün	
borç	yenileme	oranın	yurt	içi	
kredi	artışını	kısıtlamasını,	
Türkiye‘nin	kuvvetli	toparlamayı	
engelleyen	güçlükler	ile	karşı	
karşıya	olmasını	gösterdiğini	
dile	getirdi.	2015	yılında	yüzde	6	
büyüyen	Türkiye’nin,	2016	yılında	
onca	olumsuzluğa	rağmen	az	
da	olsa	büyümeyi	başardığını,	
önümüzdeki	günlerde	açıklanacak	
yıllık	büyüme	için	öngörülen	
yüzde	2’nin	bizim	potansiyelimiz	
için	asla	yeterli	olmamakla	birlikte	
yaşanılanları	dikkate	aldığımızda	
çok	da	yadırgamamamız	
gerektiğini	söyledi.

Küresel	ekonominin	kendi	
içinde	olumsuz	görüntüler	
vermekle	birlikte,	gerek	AB’den	
gerekse	ABD’den	gelen	verilerin	
pozitif	yönde	ilerleme	sergilediğini	
hatırlatan	Yorgancılar,	küresel	
ticaretin	gidişatına	yönelik	
Baltık	Kuru	Yük	Endeksi’nin	
2017	yılından	itibaren	bir	
hareketlenmenin	olduğunu	
gösterdiğini,	bu	pazardan	
daha	fazla	pay	alabilmek	için	
çalışmalarımızı	arttırmamız	
gerektiğini	ifade	etti.

Ender	Yorgancılar,	küresel	
ekonomide	iyileşme	belirtileri	
az	da	olsa	görünürken,	AB	
Komisyonu	tarafından	her	sene	
yapılan	beklentiler	endeksinde	
de	ilginç	bir	tablo	ortaya	çıktığını,	
buna	göre	AB	için	ekonomik	
beklentiler	olumlu	bir	seyir	
izlerken,	Türkiye	için	sanayi,	
hizmetler,	inşaat	sektörü,	
perakende	ticaretinin	güven	
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bakımından	aşağı	yönlü	bir	eğilim	
gösterdiğini	belirtti.	Dünya	ticaretinden	
pay	alabilmek	için	her	evde	bir	Türk	
Malı	olması	hedefinden	vazgeçilmemesi	
gerektiğini	belirten	Yorgancılar,	bunu	
gerçekleştirebilmek	için	de	istikrar,	
yatırım	ve	Ar-Ge’ye	dayalı	katma	değerli	
üretimin	şart	olduğunu	vurguladı.

İşsizliğe çözüm ekonomiye nefes
Geçen	yılın	Nisan	ayından	itibaren	

istikrarlı	bir	şekilde	işsizlik	oranında	
artış	yaşandığını,	Aralık	ayında	
işsizliğin	yüzde	12.7’ye,	yıllık	bazda	
son	6	yılın	en	yüksek	verisi	olan	yüzde	
10.9’a	çıktığını	ifade	eden	Yorgancılar,	
geçen	aydan	itibaren	önlemler	
alınmaya	başlansa	da	etkisinin	hemen	
görülemeyeceği,	İzmir’in	yüzde	14	ile	
en	yüksek	işsizlik	oranına	sahip	5	il	
arasında	yer	aldığını	dile	getirdi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	
İŞKUR	ile	imzaladığı	protokolle	
İŞKUR	Hizmet	Noktası	olarak	
hizmet	verileceğini,	oluşturulan	ortak	
portala	giriş	yetkisini	kullanarak,	işçi	
ve	işverenin	buluşturulacağını,	iş	
arayanların	sadece	İŞKUR’a	değil,	
odalara	ve	organize	sanayi	bölgelerine	
de	müracaat	edebileceğini	belirtti.

TOBB	Başkanı	Rifat	Hisarcıklıoğlu,	

Gümrük	ve	Ticaret	Bakanı	Bülent	
Tüfenkci,	Hak-iş,	TESK,	Memur-Sen,	
TİSK,	Türk-İş,	Türkiye	Kamu-Sen,	
TZOB	ile	iş	dünyası	sivil	toplum	
kuruluşları	ASKON,	MÜSİAD,	TİM,	
TÜGİAD,	TÜGİK	ve	TÜMSİAD	
Başkan	ve	temsilcilerinin	katılımları	
ile	Üreten	Türkiye	toplantılarının	
başladığını,	12	ilde	gerçekleştirilecek	
toplantıların	devletin	iş	dünyasına	
verdiği	teşvikler,	yapılan	iyileştirilmelerin	
girişimciye	aktarılacağını	söyledi.	
Yorgancılar,	toplantının	İzmir	ayağının	
Başbakanımızın	da	katılımıyla	
yapılacağını,	programın	netleşmesinin	
akabinde	meclis	üyelerine	gerekli	
duyurunun	yapılacağını	söyledi.

Ender	Yorgancılar,	12	Aralık	2016’da	
başlayan	TOBB	Nefes	Kredisi’nden	3	
ay	içinde	27	bin	KOBİ’nin	yararlanarak,	
2.6	milyar	lira	kredi	kullanıldığını,	kredi	
kullanımında	öne	çıkan	sektörlerin	
toptan	ve	perakende,	ticaret,	imalat,	
inşaat,	ulaştırma	ve	depolama	olurken,	
toptan	ve	perakende	ticaret	sektörünün	
kredinin	yarıya	yakınını	kullandığını,	
en	çok	kredi	kullanan	illerin	sırayla	
İstanbul,	Ankara,	İzmir,	Bursa	ve	Kocaeli	
olduğunu,	İstanbul’un	400	milyon	TL,	
Ankara’nın	350	milyon	TL,	İzmir’in	200	
milyon	TL	kredi	hacmine	ulaşıldığını	
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ifade	etti.
Ülkelere	göre	küresel	marka	

sayıları	listesinde	Türk	firması	
bulunmadığını,	500	küresel	
markanın	167	tanesinin	Amerikan	
markası,	52	tanesinin	Japon	
markası,	39	tanesinin	Alman	
markası	olduğunu,	bundan	da	
dünyadaki	markaların	yarısının	3	
ülkenin	elinde	olduğu	anlamına	
geldiğini	belirterek,	markalaşmak,	
ürünün	markalaşması,	dünyada	
satımı,	dünya	tarafından	tanınmış	
olması,	bunu	gerçekleştirecek	
olan	kaliteli	ürünü	yapabilir	
teknolojiye	sahip	olma	konularına	
odaklanmamız	gerektiğini	
vurguladı.	

Yorgancılar,	31	Mart	2017	
tarihinde	kare	kodlu	çek	
uygulaması	ve	çek	kanunundaki	
son	değişikliklerin	aktarılacağı	
bilgilendirme	toplantısı	
yapılacağını	ifadeyle,	meclis	
üyelerini	ya	da	en	azından	
bir	firma	yetkilisinin	toplantıya	
katılımında	fayda	gördüğünü	dile	
getirdi.

Bilindiği	üzere	Meclisimizin	
kararı	doğrultusunda	yerli	
malı	suret	tasdiki	bedelinin	
130	TL	olduğunu,	yapılan	yeni	
düzenlemeye	göre	ikinci	ve	üzeri	
tasdik	işlem	bedelini	50	TL’ye	

indirdiklerini	söyledi.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO	Yönetim	Kurulu	

Başkanı	Yorgancılar,	meclis	üyesi	
sanayicilerin	gündeme	getirdiği	
konuları	değerlendirdi.	Ekonomi	
Bakanlığı’nın	fuar	desteklerinden	
faydalanabilmek	için	üç	kriter	
bulunduğunu,	birinin	yerli	ve	
yabancı	katılımcılar,	ikincisinin	
yerli	ve	yabancı	ziyaretçiler,	
üçüncüsünün	de	katılımcı	
sayısındaki	artış	olduğunu,	bu	
üç	kriter	sağlanmadığı	takdirde	
destekten	yararlanılamadığını,	IF	
Wedding	ile	Shoexpo	Ayakkabı,	
Çanta	ve	Aksesuarları	Fuarı’nın	
Bakanlık	tarafından	desteklenen	
fuarlar	arasında	bulunduğunu,	
diğer	fuarların	da	desteklenmesi	
için	gerekli	girişimlerde	
bulunduklarını,	en	azından	iki	
kriteri	yerine	getiren	firmaların	
destek	kapsamına	alınması	için	
Bakanlık	nezdinde	konuyu	dile	
getirdiklerini	söyleyen	Yorgancılar,	
sıkıntıları	ancak	kendilerine	
iletildiği	ve	yaşayıp	gördükleri	
takdirde	farkına	varabildiklerini	ve	
ondan	sonra	çözüm	için	çaba	sarf	
edebildiklerini	dile	getirdi.

Ender	Yorgancılar,	Metin	

Akdaş’ın	dile	getirdiği	Gelir	Vergisi	
indirimi	konusunu	her	fırsatta	
defalarca	dile	getirdiklerini,	aynı	
şekilde	yeşil	pasaport	konusunu	
da	sürekli	ifade	ettiklerini,	gelir	
vergisindeki	uygulamanın	da	
talepleri	doğrultusunda	olmadığını	
ancak	hazırlayacakları	raporu	
düzenleme	yapılması	yönünde	
Bakanlığa	aktaracaklarını	belirtti.

Barış	Erel’in	konuşmasının	
içinde	olan	konuyu	aslında	
kürsüden	sürekli	dile	getirdiğini	
hatırlatan	Yorgancılar,	sadece	
ülkemizde	değil	dünyanın	
neresinde	olursa	olsun	her	insanın	
sahip	olmak	istediği	üç	kriter	
bulunduğunu,	birinin	özgür	olmak,	
ikincisinin	demokratik	bir	ortamda	
rahat	yaşamak,	üçüncüsünün	
insan	haklarına	saygı	duyulması	
olduğunu	ifade	etti.

Ender	Yorgancılar,	bir	meclis	
üyesinin	KGF	ile	ilgili	sıkıntı	
yaşadığını	ve	kredi	alamadığını	
kendisine	iletmesi	üzerine	KGF	
Genel	Müdürü	İsmet	Gergerli	
ile	görüştüğünü	ve	sıkıntı	
yaşadığını	öne	süren	kişinin	
kredi	için	gereken	evrakları	
tamamlamadığının	anlaşıldığını,	
ona	rağmen	kredi	için	gerekli	
işlemlerin	hazırlandığını,	
evraklar	gelir	gelmez	işlemin	
başlayacağını	öğrendiğini	söyledi.	
Ankara’ya	giden	evrakların	
cevaplarının	gelmesinin	24	
saati	geçmediğini	dolayısıyla	
evrakları	tam	olmayan,	bilgilerinde	
eksiklik	bulunan	bir	firmaya	hiç	
kimsenin	kredi	vermeyeceğini	
belirterek,	Odamız’da	hem	
Eximbank’ın	kredilerini	hem	
de	KGF’nin	destekleriyle	ilgili	
toplantılar	düzenlediklerini,	
direkt	muhatapların	olduğu	
toplantılara	meclis	üyelerinin	
yüzde	10-15’inin	katıldığını,	sonra	
yaşanan	sıkıntılar	için	çözüm	
arayışına	girildiğini	söyleyerek,	
sanayicinin	kullanabileceği	birçok	
kredi	bulunduğunu	ama	mutlaka	
istenen	şartların	yerine	getirilmesi	
gerektiğini	anlattı.	
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Hakkı Attaroğlu
Rusya	büyük	pazar
EBSO	Meclis	Başkan	Yardımcısı	

Hakkı	Attaroğlu,	15-18	Mart	tarihleri	
arasında	Organize	Sanayi	Bölgeleri	Üst	
Kuruluşu	Yönetim	Kurulu	Üyeleri	olarak	
Rusya	Endüstri	Parkları	Birliği’nin	dave-
tiyle	Moskova’ya	gittiklerini	hatırlatırken,	
Rusya	Endüstri	Parkları	Birliği	ile	ortak	
işbirliği	protokolü	de	imzaladıkları	3	gün-
lük	seyahat	süresince	edindiği	tespitleri	
meclis	üyeleri	ile	paylaştı.	

Attaroğlu,	Rusya	Federasyonu’nun	
17	milyon	km2’lik	yüzölçümü	ile	dünya-

nın	en	geniş	ülkesi	olduğunu,	dünya	ya-
şam	alanının	sekizde	birini	kapsadığını,	
2014	yılı	itibarı	ile	144	milyon	nüfusuyla	
dünyanın	en	kalabalık	dokuzuncu	ülkesi	
olduğunu,	Kuzey	Asya’nın	tamamına	
ve	Doğu	Avrupa’nın	büyük	bir	kısmına	
uzanan	ülkenin	85	adet	federal	bölge-
den	oluştuğunu	dile	getirdi.	Rusya’da	
ortalama	aylık	nominal	maaş	2000	yılın-
da	80	dolar	iken,	2013	başlarında	640	
dolar	olduğunu,	gayri	safi	yurt	içi	hasıla-
ya	göre	dünyanın	en	büyük	9’nucu,	sa-
tın	alma	gücü	paritesine	göre	6’ncı	
ekonomisi	konumunda	bulunduğunu,	

Sanayicinin	gündemi	
sektörler	ve	ekonomi

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	Meclis	Üyesi	sanayiciler,	Türkiye	gündeminin	16	Nisan’da	gerçekleştirile-
cek	anayasa	değişikliği	referandumuna	odaklandığı	ortamda,	temsil	ettikleri	sektörlerdeki	gelişmeler	
üzerinden	ekonomiye	dikkat	çekti.	Uçak	krizinin	ardından	Rusya	ile	ilişkilerin	normalleştirilmesi	çaba-

ları	ve	iki	ülke	arasında	100	milyar	dolara	ulaşabilecek	ticaret	hacminin	taşıdığı	potansiyel,	İzmir’e	ulusla-
rarası	başarı	hikayesi	yazdıran	MARBLE	fuarındaki	bağlantılar,	öne	çıkan	konular	oldu.	Vergi	ve	primlerini	
düzenli	ödeyen	mükelleflere	tanınan	yüzde	5’lik	indirim	için	getirilen	şartlarla	geriye	dönük	işleyen	süreçler	
nedeniyle	indirimlerden	yararlanmanın	adeta	imkansız	olduğunu	gündeme	getiren	sanayiciler,	KOSGEB	
destekleri	ile	TOBB	Nefes	Kredisi’nin	de	bankalar	tarafından	çeşitli	formalite	uygulamalarıyla	sürüncemede	
bırakıldığını	ileri	sürdü.	Türkiye’nin	katma	değeri	yüksek	üretim	yapması	için	nitelikli	eleman	yetiştirilmesi-
nin	kaynağı	meslek	okullarındaki	öğrencilere	sanayicilerin	kendi	işyerlerini	atölye	olarak	kullandırmasının	
desteklenmesi	de	EBSO	Meclis	Üyesi	sanayicilerin	önerileri	arasında	yer	aldı.
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dünyanın	en	büyük	petrol	ve	do-
ğal	gaz	üreticisi	olduğunu	söyledi.

OSB’ler yatırımcı bekliyor
Hakkı	Attaroğlu,	Rus	Endüstri	

Parkları	Birliği’nin	özellikle	Türki-
ye’deki	organize	sanayi	bölgelerini	
defalarca	inceleyerek,	dünyadaki	
diğer	sanayi	bölgelerini	de	ge-
zerek	Rusya	genelinde	tamamı	
yeni	kurulmuş	denebilecek,	95	
endüstri	parkı	oluşturduğunu	ve	
şu	ana	kadar	2	bin	500	firmanın	
bu	endüstri	parklarında	üretim	ya-
par	hale	getirildiğini,	hali	hazırda	
endüstri	parklarında	üretim	yapan	
firma	sayısının	toplam	sanayi	
işletmeleri	içerisindeki	payının	
yüzde	5	olduğunu	vurguladı.	Bu	
rakamlar	çerçevesinde	Türkiye	ile	
Rusya	kıyaslandığında	Türkiye’de	
hali	hazırda	311	organize	sanayi	
bölgesi	bulunduğunu,	bu	bölgeler-
de	toplamda	50	bin	tesisin	üretim	
gerçekleştirdiğini,	iki	ülke	arasında	
ciddi	fark	bulunduğunu	dile	getirdi.

Gezinin	ikinci	gününde,	ziyaret	
ettikleri	Kaluga	bölgesinde	1800	
hektardan	oluşan	organize	sanayi	
bölgesinin	dikkatini	çektiğini,	
toplamda	25	kadar	yatırımcı	olan	
bölgenin	yüzde	80-90’ının	boş	
bulunduğunu,	bölgenin	içinde	
bulunan	köylerin	aynı	şekilde	ko-
runduğunu,	mevcut	yatırımcıların	
büyük	çoğunluğunu	uluslararası	
firmaların	oluşturduğunu	belirtti.	
Lojistik	anlamda	bölgenin	çok	
donanımlı	olduğunu,	demiryolu	ve	
karayolunun	Çin’den	Avrupa’ya	
kadar	uzandığını,	havayolunun	
bulunduğunu	dile	getiren	Attaroğ-
lu,	Kaluga	bölgesindeki	11	adet	
organize	bölgenin	bir	merkezden	
yönetildiğini,	özellikle	valilerin	
bölgelerle	yakından	ilgilendiği-
ni,	organize	bölge	yatırımlarının	
tamamen	federasyonlar	tarafın-
da	gerçekleştirildiğini,	gezdikleri	
bölgede	idari	bina	olarak	sadece	
itfaiye	binası	olması	ve	bölge	ile	
ilgili	personelin	burada	konuşlan-
masının	dikkatini	çektiğini	söyledi.	
1	hektarlık	sanayi	parselinin	1	

milyon	rubleye	sa-
tıldığını,	yani	10	
bin	metrekarelik	
arsanın	fiyatının	
63	bin	750	TL	
olduğunu	belirtti.	

İlişkiler 
normalleşmeli
Türk	Büyükel-

çiliği	yetkilileri	ve	
Türk	Rus	işa-
damları	birliği	ile	
yaptıkları	toplan-
tılarda;	uçak	kri-
zinden	sonra	Türk-Rus	ilişkilerinin	
büyük	hasar	gördüğünün	karşılıklı	
ifade	edildiğini,	krizden	önce	40	
milyar	dolar	olan	ticaret	hacminin	
maalesef	17	milyar	dolara	düştü-
ğünü,	bunun	da	ancak	1.7	milyar	
dolarının	Türkiye’nin	Rusya’ya	
ihracatını	kapsadığını,	Cumhur-
başkanımızın	yaptığı	ziyaretler	
sonucu	bir	iyileşme	beklentisi	
olmakla	beraber,	hali	hazırda	Türk	
müteahhitlerinin	ihalelere	girme-
sinin	yasaklı	olduğunu	söyledi.	
Yeni	Moskava	denilen	gökdelenler	
bölgesinin	tamamına	yakınını	Türk	
inşaat	firmaları	tarafından	inşa	
edildiğini,	ancak	Türkiye’den	işçi	
getirip	çalıştırmanın	yasaklandı-
ğını	belirten	Attaroğlu,	yaş	meyve	
sebze	ithalatında	yasaklı	olan	20	
kalemin	15’i	açılırken	5	kalemin	
ithalatının	halen	yasak	olduğu	
söyledi.

Attaroğlu,	Türk	Rus	işadamları	
ile	yaptıkları	görüşmede,	Rus-
ya’nın	Türkiye	için	çok	büyük	bir	
pazar	olduğunun,	mevcut	ticaret	
hacminin	çok	düşük	olduğunun,	
bunun	rahatlıkla	100	milyar	doları	
aşacak	boyutlara	gelebileceğinin	
altının	çizildiğini	söyledi.	Özellik-
le	Rusya’da	KOBİ	niteliğindeki	
firma	yapısının	çok	az	olduğunun	
vurgulanarak,	Rusya	pazarına	
satacak	malı	olan	firmaların	Rus-
ya’da	kuracakları	firma	üzerinden	
kendi	satış	ve	dağıtımını	yaptıkları	
takdirde	büyük	kârların	söz	konu-
su	olabileceğinin	dile	getirildiğini	

belirtti.
İAOSB’de	yapılan	Özel	Nedim	

Uysal	Anadolu	Mesleki	ve	Teknik	
Anadolu	Lisesi’nin	çok	başarılı	bir	
girişim	olduğunu,	mimari	anlamla	
da	çok	iddialı	bir	binası	bulundu-
ğunu	ifadeyle	İAOSB’yi	tebrik	etti.	

Murat Kurtalan
Atölyelerimizi	meslek	
liseleriyle	paylaşalım
EBSO	Meclis	Üyesi	Murat	Kur-

talan,	50.Grup	Soğutma	Sanayi	
Meslek	Komitesi	olarak	kendi	
atölyelerini,	atölye	yetersizliğinden	
dolayı	meslek	liselerine	kullan-
dırması	hususundaki	projelerini	
daha	önce	dile	getirdiğini	söyledi.	
Projenin,	Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	
sigorta	konusundaki	sakıncalar-
dan	dolayı	devam	edememesi	
üzerine	İZKA	Projesi	haline	getir-
diklerini,	İZKA’dan	onaylandıktan	
sonra,	yüzde	10’u	548	bin	TL	olan	
hibe	kredinin	Milli	Eğitim	Bakanlığı	
tarafından	karşılanarak,	geri	kalan	
kısmının	hibe	olarak	meslek	lise-
lerimizde	kullanılmasının	planlan-
dığını,	ancak	MEB’de	yüzde	10	ile	
ilgili	sıkıntı	yaşanmasının	akabin-
de	EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar’ın	ve	EBSO	Yönetim	
Kurulu’nun	desteği	ile	bu	sıkın-
tının	aşıldığını	ifade	etti.	Yapılan	
yatırımlar	neticesinde	İAOSB’de-
ki	teknik	ve	meslek	lisesi	kadar	
olmasa	da	Torbalı	Endüstri	Meslek	
Lisesi’nin	emsal	devlet	okullarına	
göre	oldukça	modernize	olduğu-
nu,	öğretmenlerin	eğitimin	revize	

Hakkı
Attaroğlu

Murat
Kurtalan
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edilmesi	konusunda	ciddi	destek	
verdiğini,	projenin	nisan	ayı	gibi	
uygulamaya	gireceğini	belirterek,	
revize	edilen	okulun	görüntülerini	
Meclis	Üyeleri	ile	paylaştı.

Kurtalan,	bu	uygulamanın	
diğer	okullarda	da	uygulamaya	
konulmasıyla,	kalifiye	eleman	
bulma	konusundaki	sıkıntıları	
aşacaklarını	düşündüğünü	söyle-
yerek,	verdiği	desteklerden	dolayı	
Yönetim	Kuruluna	teşekkür	etti.	

Anayasa referandumu
Bilindiği	üzere	16	Nisan’da	

Anayasa	değişikliği	ile	ilgili	
referandum	yapılacağını	hatırla-
tan	Kurtalan,	her	vatandaş	gibi	
kendisinin	de	oy	kullanacağını,	
oy	vermeden	önce	konuyla	ilgili	
araştırma	yaptığını,	ancak	neden-
se	1930	yılından	başlayarak,	2023	
hedeflerine	kadar	her	şey	konu-
şulurken	anayasa	maddelerindeki	
değişiklik	önerileriyle	ilgili	hiçbir	
bilginin	yazılı	ve	görsel	basında	
yer	almadığını	belirtti.	Murat	Kur-
talan,	mevcut	ve	önerilen	anayasa	
değişiklik	teklifi	ile	ilgili	hazırladığı	
görseli	Meclis	Üyeleri	ile	paylaşa-
rak	özellikle	116.	Maddeye	dikkat	
çekmek	istediğini,	116.	Maddede;	
“Cumhurbaşkanının	ikinci	döne-
minde	Meclis	tarafından	seçimle-
rin	yenilenmesine	karar	verilmesi	
halinde	Cumhurbaşkanı	bir	defa	
daha	aday	olabilir.”	ifadesinin	yer	
aldığını	ki	bunun	üçüncü	dönem-
de	göreve	devam	etme	anlamına	
geldiğini	söyledi.	

Mevlüt Kaya
MARBLE	
İzmir’in	ve	
ülkemizin	
yük	akı
EBSO	Meclis	Üyesi	Mevlüt	

Kaya,	MARBLE	fuarı	açılışına	
katılan	tüm	arkadaşlarına	teşek-
kür	etti.	Fuarın	birinci	gününden	
son	gününe	kadar	ciddi	taleplerle	
karşılaştıklarını,	önemli	bağlantılar	
gerçekleştirildiğini,	özellikle	Çin,	
Uzakdoğu	ve	Hindistan’dan	önem-

li	katılım	sağlandığını	söyledi.	
İZFAŞ’ın,	Ege	Maden	İhracatçılar	
Birliği’nin,	Ekonomi	Bakanlığı’nın	
katkıları	ile	255	tane	profesyonel	
firma	ile	görüşülerek	fuar	davetle-
rinin	yapıldığını,	2016	yılına	göre	
katılımda	yüzde	15-20’nin	üze-
rinde	artış	gerçekleştiğini,	Eko-
nomi	Bakanlığı’nın	yüzde	50	fuar	
desteğinin	katılımcı	sayısını	ciddi	
anlamda	arttırdığını	belirtti.

Kaya,	gelinlik	ve	ayakkabı	gibi	
fuarların	da	MARBLE	seviyesine	
gelmesi	gerektiğini	düşündükleri-
ni,	eğer	ufku	varsa,	büyüme	trendi	
görünüyorsa	sektörel	fuarların	
mutlaka	desteklenmesi	gerektiği-
ni,	bu	anlamda	Odamız	da	dahil	
olmak	üzere	sivil	toplum	örgütle-
rinden	destek	beklediklerini	dile	
getirdi.	

Nazım Karaçalı
MARBLE’da	
iş	bağlantıları	yapıldı
EBSO	Meclis	Üyesi	Nazım	Ka-

raçalı,	23.	MARBLE	Uluslararası	
Doğaltaş	ve	Teknolojileri	Fuarı’nın	
Orman	ve	Su	İşleri	Bakanı	Veysel	
Eroğlu’nun	katılımıyla	gerçekleş-
tirildiğini,	30	ülkeden	1109	tane	
firmanın	fuara	katıldığını,	Ürdün,	
İsviçre,	Vietnam	ve	Avusturya’nın	
ilk	defa	fuarda	yer	aldıklarını	
söyledi.	Ürdün	ile	güzel	anlaşma-
lar	yapıldığını,	Nisan	ayı	başında	
Ürdün’e	ziyarete	gideceklerini	dile	
getiren	Karaçalı,	fuar	ziyaretinde	
bulunan	herkese	teşekkür	etti.

Metin Akdaş
Vergi	indirimleri	
beklentileri	karşılamıyor
EBSO	Meclis	Üyesi	Metin	

Akdaş,	8	Mart	2017	tarihinde	
Gelir	Vergisi	ve	bazı	kanunlarda	
değişikliği	içeren	bir	torba	kanun	
açıklandığını,	buna	göre;	Mart	ve	
Nisan	2018	döneminde	verilecek	
2017	yılına	ait	Gelir	Vergisi	ile	
Kurumlar	Vergisi	beyannamele-
rinde	uygulanmak	üzere	vergiye	
uyumlu	mükelleflere	vergi	indirimi	
yapılmasının	söz	konusu	olduğu-
nu	söyledi.	Zaman	zaman	Meclis	
kürsüsünden	gerek	Başkanla-
rımızın	gerek	meclis	üyelerinin,	
vergisini	zamanında	ve	düzenli	
ödeyen	mükelleflerin	arka	arkaya	
yapılan	vergi	aflarından	dolayı	
mağdur	olduklarını	dile	getirdikleri-
ni,	dolayısıyla	vergisini	zamanında	
ödeyenlere	vergi	indirimi	yapılma-
sı	konusunda	önerilerin	Odamıza	
ziyarete	gelen	bakanlarımıza	
iletildiğini,	ama	ona	rağmen	öne-
riler	dikkate	alınarak	hazırlanan	
kanunda	yer	alan	indirim	konula-
rından	yararlanmanın	neredeyse	
imkansız	olduğunu	söyledi.

Şartlar ağır
Akdaş,	01.01.2018	tarihin-

de	yürürlüğe	girecek	kanunun	
öncelikle	2017	beyannamelerinde	
uygulanacağını,	yıllık	Gelir	Vergisi	
ile	Kurumlar	Vergisi	beyannamele-
ri	üzerinden	hesaplanan	vergilerin	
yüzde	5’inin,	ödenmesi	gereken	
Gelir	ve	Kurumlar	Vergilerinden	

Mevlüt
Kaya
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indirilebileceğini	dile	getirdi.	Ancak	
söz	konusu	indirimden	faydalana-
bilmek	için,	hesaplanacak	beyan-
namenin	ait	olduğu	yıl	ile	önceki	
iki	yıla	ait	vergi	beyannamelerinin	
süresinde	verilmiş	olması	ve	bu	
beyannameler	üzerinden	tahak-
kuk	eden	vergilerin	kanuni	süresi	
içerisinde	ödenmesi	gerektiğini	
vurguladı.	10	TL’ye	kadar	olan	
eksik	ödemelerin	şartın	ihlali	sayıl-
madığını,	belirtilen	süre	içerisinde	
haklarında	beyana	tabii	vergi	tür-
leri	itibariyle,	resen	veya	idarece	
yapılmış	bir	tarhiyat	bulunmaması	
gerektiğini,	yapılan	tarhiyatlar	
eğer	kesinleşmiş	yargı	kararları	ile	
uzlaşma,	düzeltme	yükümlerine	
göre	tamamen	ortadan	kaldırıl-
mışsa	bu	şartın	ihlal	edilmemiş	
sayıldığını	belirtti.

İndirimin	hesaplanacağı	
beyannamenin	verildiği	tarihi	
itibariyle,	vergi	aslı,	vergi	cezaları	
dahil,	1.000	TL’nin	üstünde	vadesi	
geçmiş	borcun	bulunmaması	ge-
rektiğini	hatırlatan	Akdaş,	indirimin	
yapılacağı	beyannamenin	ait	oldu-
ğu	yıl	ile	önceki	dört	takvim	yılında	
2213	Sayılı	Vergi	Usul	Kanu-
nu’nun	359.	maddesinde	sayılan	
fiilleri	işlediği	tespit	edilenlerin	bu	
madde	hükümlerinden	yararlana-
madığını	dile	getirdi.	Akdaş,	sonuç	
olarak	Maliye	Bakanlığı’nın	yaptığı	
yasal	düzenlemenin	ilk	olması	
nedeniyle	önem	teşkil	ettiğini	ama	
vergi	indirimi	konusunda	mükel-
leflerin	beklentisini	karşılamadı-
ğını,	özellikle	belge	kullanımının,	
mükellefin	bilgisi	haricinde	gerçek-
leştiği,	düşük	tutarlı	sahte	belge	
kullandığı	durumlarda,	diğer	bir	
anlatımla	bilmeden	sahte	belge	
kullanımlarında	mükelleflerin	bu	
indirimden	yararlanmalarının	5	yıl	
gibi	uzun	bir	süre	imkânsız	hale	
geldiğini	belirtti.	

Metin	Akdaş,	mükelleflerin	ana	
vergi	türü	olan	ve	düzenli	olarak	
takip	ettikleri	Gelir,	Kurumlar,	KDV,	
muhtasar	ve	geçici	vergi	beyanna-
melerini	süresinde	verdiği,	ancak	
Damga	Vergisi	gibi	istisnai	olarak	

verilen	beyannamele-
ri	zamanında	vermeyi	
unutabildiklerini,	bu	
nedenle	uygulamanın	
tüm	vergi	beyanna-
meleri	yerine	ana	
vergi	türleri	olarak	
sınırlandırılmasının	
daha	uygun	olaca-
ğını	söyledi.	Yine	
vergi	indirimi	için	
son	3	yılın	çok	uzun	
bir	süre	olduğunu,	
SSK’daki	gibi	daha	
kısa	sürelerin	dikkate	
alınmasının	indirimden	faydalanıl-
masını	sağlayacağını	dile	getiren	
Akdaş,	söz	konusu	düzenleme	
01.01.2018’den	itibaren	yürürlüğe	
gireceği	için	henüz	vakit	varken	
Oda	yönetiminden	bu	konularda	
düzenleme	yapılması	hususunda	
girişimde	bulunmasını	talep	etti.	

Barış Erel
Basım	ve	yayın	sanayi	
hak	ettiği	yere	gelmeli
EBSO	Meclis	Üyesi	Barış	

Erel,	Meclis	Üyesi	olarak	katıldığı	
üçüncü	meclis	toplantısı	olduğu-
nu,	her	toplantıda	teknik,	eko-
nomik	ve	güncel	konularda	bilgi	
sahibi	olarak	EBSO’dan	ayrıldığını	
belirterek,	bu	bağlamda	Meclis	
ve	Yönetim	Kurulu	Başkanları	ile	
meclis	üyelerine	teşekkür	etti.

Erel,	ulusal	ve	yerel	olmak	
üzere	basım	yayın	sanayinin	iki	
ayağı	bulunduğunu,	ancak	şu	
anda	hak	ettikleri	konumda	bulun-
madığını	düşündüğünü,	16	Nisan	
referandum	sürecinden	sonra	hak	
ettikleri	yere	ulaşmalarını	temenni	
ettiğini	söyledi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar’ın	dünya	genelinde	
ilk	sıralarda	yer	alan	markaları	
kendileri	ile	paylaştığını	ve	asıl	ça-
lışmaları	gereken	konunun	marka	
yaratmak	olduğunu	dile	getirdiği-
ni,	bunda	da	çok	haklı	olduğunu	
ama	bu	konuda	siyasetçilere	çok	
önemli	görev	düştüğünü,	ki	dünya-
da	da	işlerin	bu	şekilde	ilerlediğini	

belirtti.
Erel,	kendisi	için	siyasetçinin	

ülkenin	başına	gelebilecek	iyi	ya	
da	kötü	vakalarının	en	az	10-20	
yıl	öncesinden	görmesi	gereken	
kişi	olduğunu,	ancak	mevcut	
siyasetçilerimizin	maalesef	bunu	
başaramadığını,	ihtiyaç	duyduk-
ları	her	şey	ellerinin	altında	iken	
samanlıkta	iğne	aramaya	gerek	
olmadığını	ifade	etti.	

Barış	Erel,	mevcut	Cumhur-
başkanlığı	yemin	metnini	meclis	
üyeleri	ile	paylaşarak,	referandum	
sonucu	ne	olursa	olsun,	ülkeyi	
yönetecek	kişinin	yine	bu	metin	
ile	yemin	etmesi	ve	metne	sadık	
kalmasını	dilediğini	söyledi.	

Mustafa Sivridağ
Destekler	bankalara	takıldı
EBSO	Meclis	Üyesi	Mustafa	

Sivridağ,	ekonomide	durgunluğun	
ve	işsizliğin	önüne	geçebilmek	
için,	KOSGEB	destekleri	ve	
TOBB	Nefes	Kredisi	ile	büyük	
bir	kampanya	başlatıldığını,	
KOSGEB’in	KGF	destekli	kredisi	
için	245	bin	müracaat	yapılırken	
sadece	15	bin	müracaatın	kredi	
alabildiğini	söyledi.	Meclis	Üyesi	
olması	dolayısıyla	birkaç	KOBİ	
sahibi	arkadaşının	konuyla	ilgili	
kendisini	aradığını,	hatta	bir	
firmanın	kredi	alamaması	ile	
ilgili	EBSO	Genel	Sekreteri’nin	
KGF	İzmir	Müdürü	ile	kendisini	
görüştürdüğünü	ve	bu	görüşmede	
firmanın	banka	onayından	
geçmediği	için	talebinin	KGF’ye	
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gitmediğini	öğrendiğini	söyledi.	
Bu	durumda	devlet	ne	kadar	
destek	verirse	versin,	banka	
onayı	olmadığı	sürece	kredi	
almanın	mümkün	görünmediğini,	
dolayısıyla	kredi	alabilecek	15	
bin	firmanın	bankalarda	yüklü	
paraları	olan,	ihracat	yapan,	hiçbir	
kredisi	olmayan,	vergi	borcu,	SGK	
borcu,	elektrik	borcu	olmayan	
firmalar	olduğunu	düşündüğünü,	
oysa	günümüz	şartlarında	
yükümlülükleri	zamanında	yerine	
getirmenin	mümkün	olmadığını,	
asıl	destek	alması	gerekenlerin	
kredi	gereklerini	yerine	
getiremedikleri	için	desteklerden	
faydalanamadıklarını	belirtti.

Mustafa	Sivridağ,	26	Nisan’da	
2017	tarihinde	Zeytin,	Zeytinyağı	
Fuarı’nın	açılacağını,	geçen	sene	
katıldığı	fuar	için	KOSGEB’den	
aldığı	desteğin	bu	yıl	fuarın	
açılmasına	yakın	kendisine	
ödeneceğini	öğrendiğini,	bu	
yıl	açacağı	stant	için	şimdiden	
KOSGEB’e	müracaat	etmek	
istediğini	ve	500	metrekare	
stant	tutmuşken,	ancak	50	
metrekarelik	standın	yarısına	
kadar	destek	alabileceğini	
öğrendiğini	belirterek,	KOSGEB	
desteklerinin	ve	Nefes	Kredisi’nin	
yeterli	olmadığını,	sözde	kaldığını,	
ihtiyaç	sahibine	ulaşmadığını,	en	
kısa	sürede	çözüm	bulunmasını	
ümit	ettiğini	söyledi.

Sivridağ,	Odamız’ı	ziyaret	
eden	siyasetçilere	Meclis	Üyeleri	
olarak	düşüncelerini	dile	getirme	
fırsatları	olmadığını,	sadece	
alkış	kısmında	katılabildiklerini,	
düşünceleriyle	kendi	kendilerini	
yediklerini	ifade	etti.

EBSO	Meclis	Üyesi	Hayrullah	
Sorkun	da,	KOSGEB	kredilerine	
müracaat	edip	kredi	alabilen	
firmalardan	kefil	istendiğini	
söylerken,	Nefes	Kredisi’nin	ise	
can	suyu	yerine	ecel	suyuna	
dönüştüğünü	ileri	sürdü	ve	
uygulamanın	en	kısa	sürede	
kolaylaştırılması	gerektiğini	ifade	
etti.

MECLİS

Çerkezköy	TSO	
heyeti	EBSO’da

Çerkezköy	Ticaret	
ve	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	

Başkanı	Süleyman	Kozuva	ile	
Meclis	Başkanı	Taha	Ülker,	
Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	
Yorgancılar’ı	ziyaret	etti.	Odalar	
arasındaki	güçlü	diyalog	ve	
işbirliğinin	ekonomiye	olumlu	
yansıyacağının	vurgulandığı	
ziyarette,	Türkiye’nin	farklı	

illerinde	üretim	yapan	
sanayicilerin	Ekonomik	Faaliyet	
Rehberi	(NACE)	kodlarına	
göre	aynı	standartlarla	
tanımlanmasının	uluslararası	
pazarlarda	yatırım	ve	dış	ticaret	
açısından	avantajına	dikkat	
çekildi.	EBSO	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Yorgancılar,	Çerkezköy	
TSO	heyetinin	ziyaretinden	
memnunluk	duyduğunu	ifade	
etti.

Ödemiş	Ticaret	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Rıfat	Eriş,	Ege	Bölgesi	
Sanayi	Odası	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar’a	nezaket	ziyaretinde	
bulundu.	Yorgancılar,	Ödemiş	Ticaret	
Odası	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Eriş’e	
görevinde	başarılar	diledi.		Sohbet	orta-
mında	geçen	ziyarette,	projeler	ve	çalış-
malar	değerlendirildi.	Ödemiş’in	genel	
durumu	hakkında	görüşülerek,	kentin	
gelişimine	yönelik	projeler	hakkında	
istişarelerde	bulunulurken,	Ödemiş	
Organize	Sanayi	Bölgesi’nin	gelişimi	ve	
potansiyeli	de	değerlendirildi.

Ödemiş	TO	Başkanı	Eriş’ten
Yorgancılar’a	ziyaret
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IF	Wedding	Fashion	başarısı	
örnek	olsun

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Ender	Yorgancılar,	gelinlik,	

abiye	ve	damatlıkta	İzmir’i	marka	
yapan	IF	Wedding	fuarının	
başarısının	tekstil	ve	hazırgiyim	
sektöründeki	diğer	etkinliklere	de	
örnek	olmasını	istedi.

Ege	Giyim	Sanayicileri	
Derneği	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Atınç	Abay,	Başkan	Yardımcısı	
Fatih	Güven,	Yönetim	Kurulu	
Üyesi	Övge	Yıldızhan	ile	Genel	
Sekreter	Nükhet	Şenkaya,	
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Yorgancılar’ı	makamında	ziyaret	
etti.	EGSD’nin	önümüzdeki	
süreçte	gerçekleştireceği	projeler	
hakkında	bilgi	veren	Atınç	Abay,	
hazırgiyim	ve	konfeksiyon	
sektöründe	2016	yılında	Almanya,	
İngiltere	ve	İspanya	başta	olmak	
üzere	toplam	17	milyar	dolarlık	
ihracat	yapıldığını,	hatırlatırken,	
“İzmir	gelinlik	üretiminin	yüzde	
70’ini	gerçekleştiriyor.	11’ncisi	
7-10	Şubat	günleri	arasında	
gerçekleştirilen	IF	Wedding	

Fashion	fuarı	da	kentin	bu	
alandaki	markalaşmasında	büyük	
önem	taşıyor.	Derneğimizin	
büyüyen	projesi	Ege	Tekstil	
ve	Konfeksiyon	Tedarikçileri	
Buluşması’nı	da	4’ncü	kez	daha	
büyük	katılımla	düzenleyerek	
sektördeki	iş	bağlantılarını	
artıracağız”	dedi.

EBSO	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Yorgancılar	da,	IF	
Wedding’in	Ekonomi	Bakanlığı’nın	
desteklerinden	yararlanan	fuarlar	

arasında	yer	aldığını	hatırlatırken,	
“Bu	desteğin	artarak	devam	
etmesi	açısından	hem	Türk	ve	
yabancı	katılımcıların	artması	
hem	de	ziyaretçilerin	ilgisi	önemli.	
Ayrıca	IF	Wedding	fuarının	
sektörde	gerçekleştirilecek	diğer	
etkinliklere	de	örnek	olması,	
ülkemiz	için	hem	istihdam	hem	
de	ihracatta	önem	taşıyan	
tekstil	ve	hazırgiyim	sektörünün	
başarılarının	katlanarak	büyümesi	
en	büyük	dileğim”	diye	konuştu.
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Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	
(EBSO)	ekonomi	gazeteciliğini	
teşvik	etmek	amacıyla	bu	yıl	18’in-

cisini	düzenlediği	EBSO	Aytaç	Sefiloğlu	
Gazetecilik	Yarışması’nda	dereceye	
giren	gazeteciler	ödüllerini	aldı.	EBSO	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	Yor-
gancılar	basın	özgürlüğünün	önemini	
vurgularken,	Meclis	Başkanı	Salih	Esen	
Türkiye’de	gündemin	ekonomi	olmasını	
istedi.

Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası’nın	1996	
yılından	bu	yana	ekonomi	basınını	
teşvik	etmek	amacıyla	gerçekleştirdiği	
ve	2000	yılında	vefat	eden	EBSO	Basın	
Müşaviri	Aytaç	Sefiloğlu’nun	adının	veril-
diği	gazetecilik	yarışmasında	dereceye	
giren	gazetecilere	ödülleri,	Sanayiciler	
Kulübü’nde	düzenlenen	törenle	veril-
di.	Törene,	İzmir	Vali	Yardımcısı	Uğur	
Kolsuz,	Büyükşehir	Belediyesi	Başkan	
Vekili	Sırrı	Aydoğan,	EGEV	Başkanı	
Mehmet	Ali	Susam,	İzmir	Esnaf	ve	
Sanatkarlar	Odaları	Birliği	Başkanı	Ze-
keriya	Mutlu,	Deniz	Ticaret	Odası	İzmir	
Şube	Başkanı	Yusuf	Öztürk,	CHP	İzmir	
Milletvekili	Atilla	Sertel,	İzmir	Gazeteciler	
Cemiyeti	Başkanı	Misket	Dikmen	ile	çok	
sayıda	gazeteci	ve	sanayici	katıldı.	

Yorgancılar: Ülkemize 
sahip çıkmak zorundayız
EBSO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ender	

Yorgancılar	ilk	olarak	16	Nisan	Referan-
dumu	konusuna	değinerek,	“Bu	kritik	
günler	inşallah	sağduyu	ile	geçecek,	hep	
birlikte	beraberlik	içinde	devletimize	des-
tek	olacağız.	İş	dünyası	olarak	ülkemizin	
2023	hedeflerine	ulaşabilme	gayesinde	
bizim	yapmamız	gereken	ve	sorumlu	
olduğumuz	yer;	üretimdir,	istihdam	sağla-
maktır.	Bunlarla	ilgili	elimizden	gelen	her	
şeyi	yapmaya	devam	edeceğiz.	Çünkü	
başka	Türkiye	yok.	Bizim	başka	bir	yere	
gidecek	halimiz,	başka	tarafta	yaşayacak	
durumumuz	da	yok.	İşimiz	burada,	karnı-
mızın	doyduğu	yer	bu	şehir,	bu	ülkemiz.	
Biz	bu	ülkeye	sahip	çıkmaz	zorundayız”	
dedi.	

Basın	özgürlüğüne	de	vurgu	yapan	
Yorgancılar,	gazetecilere	seslenirken,	
“Yazdıklarınızı	rahatça	yazabileceğiniz,	
tartışılabilecek	ortamın	olması	ülkedeki	
huzuru	bir	nebze	daha	rahatlatacak.	Yazı-
ların	yazılması,	bizlerin	geleceği	açısın-
dan	önemli.	Doğru	da,	yanlış	da	olabilir,	
eleştiri	de	olabilir.	Bu	işleri	karşılıklı	sev-
giyle,	saygıyla	birlikte	götürmek	en	büyük	
arzum	ve	dileğim”	ifadelerini	kullandı.		

Gazetecilik yarışması
ödülleri sahiplerini buldu

EBSO’nun 
1996 yılından bu 

yana ekonomi 
basınını teşvik 

etmek amacıyla 
gerçekleştirdiği 
ve 2000 yılında 

vefat eden Basın 
Müşaviri Aytaç 

Sefiloğlu’nun adının 
verildiği gazetecilik 

yarışmasında 
dereceye giren 

gazetecilere 
ödülleri, Sanayiciler 

Kulübü’nde 
düzenlenen törenle 

verildi. 
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Türkiye Cumhuriyeti 
ilelebet yaşayacak
Ender	Yorgancılar,	Türkiye’nin	

zor	ve	kritik	günlerden	geçtiğini	
hatırlatırken,	“Atatürk’ün	
bizlere	emanet	ettiği	Türkiye	
Cumhuriyeti’nin	ilelebet	payidar	
yaşayacağından	hiçbir	endişem	
yok”	dedi.

Akit	Gazetesi	Haber	Müdürü	
Murat	Alan’ın	Twitter	adresinden	
paylaştığı	“Eski	Türkiye	öldü	
cenazesi	de	Anıtkabir’de	kılınacak”	
tweetine	de	sert	tepki	gösteren	
Yorgancılar,	“Türkiye	Cumhuriyeti	
devleti	hiçbir	zaman	ölmedi,	
ölmeyecek.	Onun	bekçileri,	
onu	yaşatacak	olan	gençler,	
Atatürkçüler	bir	ölüyor,	bin	
doğuyor”	diye	konuştu.

O kişiyi Allah’a 
havale ediyorum
Milletin	verdiği	karara	herkesin	

saygı	duyması	gerektiğini	
söyleyen	Yorgancılar,	İstanbul	
Büyükşehir	Belediyesi	Hal	

Müdürlüğü	görevlisi	Ömer	
Akbayrak’ın	paylaşımını	kınadı.	
Ender	Yorgancılar,	şunları	söyledi:

“Herkesin	bir	oyu	var,	evet	de	
diyebilir	hayır	da	diyebilir.	Milletin	
verdiği	karara	da	herkesin	saygı	
duyması	gerekiyor.	Ama	daha	
oylar	atılmadan	hayır	grubunu	
kastederek	‘bunların	karıları	ve	
kızları	ganimettir’	diyen	o	kişiyi	
de	buradan	kınıyorum	ve	Allah’a	
havale	ediyorum.”

Esen: Artık ekonomiye 
odaklanmalıyız
EBSO	Meclis	Başkanı	

Salih	Esen	de,	gazeteciliğe	
uzun	yıllar	emek	veren	ve	
Odanın	basın	müşavirliği	
görevindeyken	vefat	eden	Aytaç	
Sefiloğlu’nun	adını	yaşatmak	
adına	genç	gazetecileri	teşvik	
eden	yarışmayı	düzenlediklerini	
söyledi.	Gazeteciliğin	zor	bir	
meslek	olduğunu	bildiğini	ifade	
eden	Esen,	kurum	olarak	da	
gazetecilerle	uyumlu	çalıştıklarını	

dile	getirdi.
Türkiye’nin	kritik	bir	süreçten	

geçtiğini	hatırlatan	Esen,	
sanayiciler	olarak	kendilerinin	de	
üretimden	yana	ellerinden	gelen	
gayreti	gösterdiklerini	vurguladı.	
2	yıl	bile	dolmadan	4	sandığın	
geride	bırakıldığını,	anayasa	
değişikliği	referandumundan	çıkan	
sonuca	herkesin	saygılı	olması	
gerektiğini	ifade	eden	Esen,	şöyle	
konuştu:

“4	yıldan	bu	yana	sandık	
yorgunu	olduk.	Seçimden	ziyade	
artık	ekonomiye	odaklanmalıyız.	
İçinde	bulunduğumuz	ekonomik	
koşulların	ne	kadar	sıkıntı	verdiğini	
görüyoruz.	İşsizlik	yüzde	13	
gibi	büyük	bir	orana	yükseldi.	
Ekonominin	sürekli	gündemin	
dışında	kalması	sebebiyle	yatırım	
eksikliği	içindeyiz.	Bunları	aşmanın	
yolu,	iş	dünyasının,	bizim	gibi	
kurumların	çabaları	ve	iş	hayatının	
nabzını	tutan	gazetecilerin	
gelişmeleri	kamuoyuna	aktarması	
yoluyla	olacak.”

Dikmen’den EBSO’ya 
yarışma teşekkürü
İzmir	Gazeteciler	Cemiyeti	

Başkanı	Misket	Dikmen	ise,	Aytaç	
Sefiloğlu	adını	uzun	yıllardan	bu	
yana	gazetecilik	yarışmasıyla	
yaşatan	Ege	Bölgesi	Sanayi	
Odası’na	teşekkür	etti.	Yarışma	
jürisinde	de	yer	aldığını	hatırlatan	
Dikmen,	“Aytaç,	bir	ablaydı	ve	
ekoldü.	Bu	kadar	kıymetli	ve	
kalıcı	olmasaydı	yarışmanın	da	
ömrü	bu	kadar	uzun	olmazdı.	
Yarışma	için	gönderilen	haberleri	
değerlendirmek	bizim	için	zorlayıcı	
oldu.	Gazeteciler	özgürce	
ve	gerçek	haberleri	paylaşır	
olduklarında	çok	değerli	ve	daha	
fazla	katılımla	değerlendirmede	
daha	fazla	zorlanır	olacağız.	
Bütün	dileğimiz;	kritik	süreçten	
geçtiğimiz	şu	günlerde	alnımızın	
akıyla,	hukukun	işlediği,	
gazetecilerin	haberin	gerçeğini	
okurlarla	paylaştığı	bir	yaşam	
sürebilmelerini	diliyorum”	dedi.

Haber 
1.	Mihrap	Düzöz	-	Sinan	Yeniçeri	-	İhlas	Haber	Ajansı	-	Yağmuru	
Ticarete	Dönüştürdü
2.	Mehmet	İnmez	-	Habertürk	-	Mülteciye	İyilik	A.Ş.
3.	Mustafa	Oğuz	-	Doğan	Haber	Ajansı	-	Alsancak’ın	Gülleri	Soldu
Mansiyon:	Ceyhan	Torlak	-	Sabah	-	Seri	Katil	Faturası

Araştırma- İnceleme
1.	Seda	Gök	-	Ticaret-	İzmir’in	Geleceği	Teknoparklar
2.	Fadime	Kuzu	-	Yenigün	-	İzmir’in	Hanları
3.	Tuğçe	Doğaneli	Kamacı	-	Çürüyüp	tarih	olmasın	yaşatın,	
tarihi	anlatsın	
Mansiyon:	Esra	Ar	Seyirden	-	Cumhuriyetle	Başlayan	Sanayileş-
me	Şimdi	Sanayi	4.0’a	Gidiyor

Röportaj
1.	Ali	Budak	-	Haber	Eskpres	-	Turistlere	Kemeraltı’nın	
Hikayeleri	Satılmalı	
2.	Deniz	Çaba	-	İzmir	Life	-	İzmir’in	Kadınları	Üretir
3.	Saadet	Erciyas	-	Kent	Yaşam	-	Lavanta	Kokusu	Sarsın	
Dört	Bir	Yanı	
Mansiyon:	Onur	Deniz	-	Hak	Edilmemiş	Tüketimin
Bedelini	Ödeme	Vakti	

Gazeteciler ve eserleri
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Ekonomik Yapı 
Estonya,	bölgesinde	sahip	olduğu	

merkezi	konum	ve	ulaştırma	ağı	ile	ulus-
lararası	ticarette,	özellikle	Baltık	Bölge-
si’ne,	Rusya	Federasyonu’na	ve	İskan-
dinav	ülkelerine	açılan	önemli	bir	transit	
ülke	durumundadır.	1.5	milyona	varan	
nüfusuyla	Baltık	bölgesindeki	en	büyük	
ve	en	gelişmiş	ülke	konumundadır.

Bağımsızlığını	1991	yılında	kazanan	
Estonya,	1990’lı	yılları	finansal	serbest-
leşme	hareketleri	ve	ticari	ilişkilerini	ge-
liştirici	politikalarla	geçirmiştir.	Ekonomi	
ağırlıklı	olarak	bilişim,	hizmetler,	sanayi	
ve	ulaşım	sektörlerinden	güç	almaktadır.	

2008	
global	
krizinden	
oldukça	
olumsuz	
etkilenen	
Estonya’nın	
krizi	aşmak	
için	uygula-
dığı	strate-
jiler	ve	sıkı	
mali	disiplin	
politikaları	
kısa	sürede	

etkilerini	göstermiş	ve	ekonominin	topar-
lanmasını	sağlamıştır.	Bu	olumlu	adım-
ların	etkisiyle	Aralık	2010’da	OECD’ye,	
2011	yılı	başında	ise	Euro	Bölgesi’ne	
dahil	olmak	gibi	önemli	uluslararası	eko-
nomik	başarılara	imza	atmıştır.

Estonya,	2010’dan	sonra	sıkı	mali	
politika	stratejisi	izlemekle	birlikte	tekno-
loji	ve	dijitalleşme	yatırımlarına	da	büyük	
önem	vermiştir.	Bu	atılımların	bir	sonucu	
olarak,	e-devlet	ve	diğer	e-hizmetler	hız-
la	yaygınlık	kazanmış,	hayatın	hemen	
her	alanının	akıllı	sistemlerle	donatılma-
sıyla	iş	hayatı	ve	gündelik	hayat	büyük	
ölçüde	dijital	ortamdan	sürdürülebilir	

Estonya, 
2010’dan sonra 

sıkı mali politika 
stratejisi izlemekle 

birlikte teknoloji 
ve dijitalleşme 

yatırımlarına 
da büyük önem 

vermiştir. 

ÜLKE

Avrupa	ve	Baltıkların	siber	gücü

ESTONYA
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hale	gelmiştir.	
Kişi	başı	bilgisayar	kullanı-

mında	Avrupa’da	ve	dünyada	ilk	
sıralarda	yer	alan	Estonya	söz	
konusu	dijitalleşme	atılımlarıyla,	
e-devlet	sisteminde	dünyada	ilk	sı-
raya	yükselmiştir.	Ayrıca,	2014’de	
dünyada	bir	ilk	olarak,	ülkede	
yatırım	yapmak	isteyen	girişimciler	
için	e-vatandaşlık	hizmeti	sun-
maya	başlamıştır.	Ülkede	yatırım	
yapmak	isteyenler	için	basit	bir	
prosedürle	alınabilen	e-vatandaş-
lık	hizmetinden	130’a	yakın	ülke-
den	binlerce	kişi	faydalanmış	ve	
ülkedeki	girişimcilik	kültürü	büyük	
ölçüde	gelişmiştir.	Yatırımları	ve	
girişimciliği	geliştirici	bu	politikalar	
Estonya’nın	iş	yapma	kolaylığı	
endeksinde,	12./190	sırada	yer	
almasını	sağlamıştır.

Estonya	izlediği	stratejiyle,		sa-
nayi	üretiminde	emek	yoğun	ürün-
lerden	teknoloji	yoğun	ürünlere	
yönelmiştir.	Bu	durum,	Estonya’yı	
Çin	ve	Hindistan	gibi	ülkelerin	yo-
ğun	rekabetinden	korunmasını	ve	
avantaj	kazanmasını	sağlamıştır.		

Rekabetteki	bu	avantajlı	konu-
mu	ile	genç	ve	yüksek	eğitimli	nü-
fusun	etkisiyle	Estonya,	Avrupa’nın	
ve	Baltık’ların	siber	gücü	olarak	
yükselmektedir.	Bilişim	sektörüyle	
birlikte	elektronik,	mekanik,	mü-
hendislik,	lojistik,	sağlık,	gıda	ve	
inşaat	sektörleri	ön	plandadır.	

Serbest	ticaret,	düşük	vergilen-
dirme	ve	özelleştirme	politikaları,	
özel	sektörün	ekonomiye	hakim	
hale	gelmesini	ve	Estonya’nın	
küresel	ticaretle	büyük	ölçüde	
bütünleşmesini	sağlamıştır.		Teş-
vikler	açısından,	devlet	özellikle	
yenilikçi	ve	yaratıcı	yüksek	tekno-
loji	firmalarını	desteklemektedir.	
Ayrıca,	e-vatandaşlık	hizmetinden	
yararlanarak	yatırım	yapanlara	
vergisel	anlamda	büyük	kolaylıklar	
sağlanmaktadır.	Söz	konusu	teş-
viklerle	Estonya	uluslararası	vergi	
rekabet	endeksi	sıralamasında	
1’nci	sırada,	ekonomik	özgürlükler	
endeksinde	ise	8’nci	sırada	yer	
almıştır.	

Türkiye – Estonya İlişkileri
Türkiye-Estonya	ilişkileri,	

Cumhuriyetimizin	kuruluşuna	
kadar	uzanmaktadır.	Estonya’nın	
tekrar	bağımsızlığını	kazandığı	
1991	yılından	beri	iki	ülke	arasın-
da	siyasi	açıdan	dostane	bir	ilişki	
sürdürülmüştür.	90’lı	yıllarda	iki	
ülke	arasındaki	ticareti	geliştirmek	
adına	pek	çok	anlaşma	imzalan-
masına	rağmen,	ekonomik	ilişkiler	
ancak	2000’li	yıllara	kadar	ivme	
kazanmaya	başlamıştır.	Özellik-
le,	2008	yılından	sonra	ihracatta	
3	katlık	bir	artış	yakalanması	
dikkat	çekicidir.	İki	ülke	arasındaki	
başlıca	ihracat	kalemleri	tekstil	ve	
mensucat	ürünleri,	motorlu	kara	

taşıtları,	çeşitli	makine	ve	cihazlar	
iken;	başlıca	ithalat	ürünleri	ise	
demir	ve	çelik,	elektrikli	makine	
ve	cihazlar	ile	mücevherat	olarak	
dikkat	çekmektedir.		

Türkiye’nin,	Estonya’nın	birinci	
turizm	destinasyonu	konumunda	
olması	karşılıklı	ilişkilerin	gelişmiş-
liğini	ortaya	koyan	bir	diğer	önemli	
göstergedir.	

Karşılıklı	ilişkilerin	gelişmişli-
ğine	rağmen	Estonya’daki	Türk	
yatırımları	hala	atıl	potansiyel	
taşımaktadır.	Yatırım	vaat	eden	
öncelikli	alanlar	bilgi	ve	iletişim	
teknolojileri,	havacılık,	inşaat,	
turizm,	mobilya,	petrokimya	sanayi	
ve	tekstil	sektörleridir.

ÜLKE
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Dünya	ekonomisi	Nisan	ayında	
ağırlıklı	olarak	küresel	düzeyde	artan	
jeopolitik	risklere	ve	değişen	dengelere	
odaklı	bir	seyir	izlemiştir.	ABD’nin	Suriye	
müdahalesi	ve	Rusya’nın	karşı	tepkisi,	
Kuzey	Kore’nin	küresel	tansiyonu	artırıcı	
açıklamaları,	İngiltere’de	Brexit’in	uy-
gulanmaya	başlanması,	vb.	gelişmeler	
siyasi	gündemi	olduğu	kadar	ekonomik	
gündemi	de	belirsizleştirmektedir.		

Uluslararası	Para	Fonu	(IMF),	küre-
sel	ekonominin	toparlanmasına	karşın	
siyasi	belirsizliklerin	küresel	ticaretteki	
korumacılık	eğilimlerini	artırdığına	dikkat	
çekmiş	ve	uluslararası	finansal	koşul-
ların	gelişen	ekonomilere	zarar	verici	
sermaye	çıkışlarını	tetikleyebileceğini	
belirtmiştir.	Bu	bağlamda,	küresel	ekono-
mide	daha	sürdürülebilir,	kalıcı	ve	kap-
sayıcı	büyüme	sağlanabilmesi	için	doğru	
iç	politikalara	ve	uluslararası	iş	birliğine	
ihtiyaç	duyulduğu	vurgulanmıştır.

Uluslararası	kredi	derecelendirme	ku-

ruluşu	Fitch	Ratings,	bazı	önemli	petrol	
ihracatçısı	ülkelerin	düşük	ham	petrol	
fiyatlarının	baskısını	hissetmeye	devam	
ettiğini	bildirmiştir.	Kurumun	yaptığı	açık-
lamaya	göre,	petrol	fiyatlarının	gerileme-
ye	başladığı	Haziran	2014’ten	bu	yana	
yaklaşık	3	yıl	geçmesine	rağmen	önemli	
petrol	ihracatçısı	bazı	ülkeler	hala	düşük	
fiyatlar	nedeniyle	mali	bakımdan	sıkıntı	
çekmektedirler.	Özellikle,	gelişmekte	
olan	Avrupa,	Ortadoğu	ve	Afrika	böl-
gelerindeki	14	ihracatçı	ülkenin	11’inde	
petrol	üretim	maliyetlerinin	ham	petrol	
fiyatlarının	üzerinde	olması,	mali	açıdan	
sıkıntılara	sebep	olmaktadır.	

Küresel	imalat	PMI	değeri,	Mart’ta	bir	
önceki	aya	göre	değişiklik	göstermeye-
rek	53.0	düzeyinde	gerçekleşmiş	ve	69	
ayın	zirvesinde	kalmaya	devam	etmiştir.

ABD
ABD’de	Amerikan	Merkez	Bankası	

(FED)	politikaları,	ülkenin	ekonomik	

Kalıcı	büyüme	için	
uluslararası	işbirliği

GÖSTERGE

Uluslararası 
Para Fonu, küresel 

ekonomide daha 
sürdürülebilir, kalıcı 

ve kapsayıcı büyüme 
sağlanabilmesi için 

doğru iç politikalara 
ve uluslararası iş 

birliğine ihtiyaç 
duyulduğunu 

vurguladı.
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gündeminin	en	önemli	maddelerin-
den	biri	olmaya	devam	etmektedir.	
FED	tarafından	ABD’de	üretkenli-
ğin	ve	yatırım	oranının	çok	düşük	
bir	büyüme	kaydettiğini	ve	herke-
sin	daha	yüksek	bir	büyüme	po-
tansiyeli	görmek	istediği	belirtilmiş-
tir.	Bu	bağlamda,	2017	içerisinde	
2	kez	daha	faiz	artırmasının	doğru	
olabileceği	ifade	edilmiştir.

Fitch	Ratings,	ABD’nin	kredi	
notu	ve	görünümünü	açıklayarak	
ülkenin	yerli	ve	yabancı	para	cin-
sinden	kredi	notunun	AAA	seviye-
sinde	korunduğu,	görünümünün	
de	durağan	olduğunu	bildirmiştir.	
Açıklamada	ayrıca	ABD’nin,	
dünyanın	en	dinamik	ve	teknolojik	
olarak	en	ileri	ekonomilerinden	biri	
olduğuna	işaret	edilmiş,	ülkenin	
güçlü	kurumlara	ve	elverişli	iş	orta-
mına	sahip	olduğu	belirtilmiştir.

ABD	imalat	PMI	değeri,	Mart’ta	
53.3	düzeyine	gerileyerek	son	6	
ayın	en	düşük	değerini	almıştır.

EURO BÖLGESİ – AB
İngiltere’nin	Brexit	uygulama-

sı,	AB’nin	önde	gelen	gündem	
maddelerinden	biri	olmaya	devam	
etmektedir.	Ayrılma	kararının	
uygulanmaya	başlamasıyla	birlik-
te,	AB’nin	bölünmezliğine	ilişkin	
güven	giderek	daha	da	sarsılırken,	
ilerleyen	sürecin	iki	taraf	için	de	
olumsuz	siyasi	ve	ekonomik	ger-
ginliklere	yol	açması	beklenmekte-
dir.	Ayrılık	kararı	sebebiyle	İngiltere	
ile	AB	arasındaki	ticari	ilişkilerin	de	
yeniden	müzakere	edilecek	olma-
sı,	bölgesel	olduğu	kadar	küresel	
ticari	ilişkileri	de	yeni	bir	boyuta	
taşıyacaktır.	

Euro	Bölgesi’nde	ekonomik	
güvenin	Mart’ta	beklentilerin	aksi-
ne	düşmesi,	bölgedeki	ekonomik	
toparlanmanın	politik	belirsizlikler-
den	etkilendiğine	işaret	etmektedir.	
Bu	bağlamda,	tüketicilerin	önceki	
dönemlerdeki	siyasi	olaylardan	
farklı	olarak	Brexit	kararına	ve	ar-
tan	politik	belirsizliklere	daha	fazla	
tepki	verdikleri	anlaşılmaktadır.

Euro	Bölgesi	imalat	PMI	değeri,	

bir	önceki	aya	göre	hafif	bir	artışla	
56.2	düzeyinde	gerçekleşmiştir.

ALMANYA
Almanya’da	TÜFE,	Mart’ta	bir	

önceki	aya	göre	yüzde	0.2,	geçen	
yılın	aynı	ayına	göre	yüzde	1.6	
yükselmiştir.		Enflasyon	rakamları,	
böylece	Avrupa	Merkez	Banka-
sı’nın	Euro	Bölgesi’nde	fiyat	istik-
rarını	sağlamak	için	hedeflediği	
“yüzde	2’nin	hemen	altında	ancak	
yüzde	2’ye	yakın”	düzeye	uyumlu	
olduğunu	göstermektedir.	

Bir	diğer	önemli	gösterge	olan	
dış	ticarette	ise	Şubat’ta	104.9	
milyar	Euro’luk	ihracat,	83.8	milyar	
Euro’luk	ithalat	kaydedilmiştir.	
Böylece	dış	ticaret	fazlası	21	mil-
yar	Euro’yla	beklentilerin	üzerinde	
gerçekleşmiştir.	Belirsizliklerin	
sürdüğü	bir	dönemde,	dış	ticaret	
fazlasının	beklentilerin	üstünde	
gerçekleşmesi	olumlu	bir	gösterge	
niteliğindedir.

Almanya	imalat	PMI	değeri	
Mart’ta,	yeni	bir	rekorla	son	71	
ayın	en	yüksek	değerini	almış	ve	
58.3	düzeyinde	gerçekleşmiştir.

JAPONYA
Japonya’da	güncel	veriler	

itibariyle	iflas	eden	şirket	sayısı	
yıllık	yüzde	9.2	artışla	807’ye	yük-
selmiştir.	Bir	önceki	aya	göre	artış	
ise	yüzde	21.5	oranında	gerçek-
leşmiştir.	Batık	borçlar	yıllık	bazda	
yüzde	8.2,	aylık	bazda	ise	yüzde	
46.4	artışla	169.5	milyar	Yen	
olmuştur.	İflas	ve	borç	miktarındaki	
beklenmedik	artış,	ülkenin	geçen	
yıl	etkisini	gösteren	ekonomik	
sıkıntılardan	olumsuz	etkilendiğini	
göstermektedir.	

Ülke	ekonomisinin	önemli	
gündem	maddelerinden	biri	de	
fiyat	istikrarına	ilişkin	politikalar	
olmaya	devam	etmektedir.	Ja-
ponya	Merkez	Bankası	Başkanı	
Kuroda,	tüketici	fiyatlarının	yüzde	
2’lik	enflasyon	hedefinden	hala	
uzak	olduğunu	ve	fiyat	istikrarı	
hedefini	yakalamak	için	gevşek	
para	politikasının	devam	ettirilmesi	

gerektiğini	açıklamıştır.
Japonya	imalat	PMI	değeri	

Mart’ta	bir	önceki	aya	göre	hafif	bir	
düşüşle	52.3	düzeyinde	gerçekleş-
miştir.

ÇİN
Çin	ekonomisi	2017’nin	ilk	

çeyreğinde	beklentileri	aşarak	
yüzde	6.9	büyüme	kaydetmiştir.	
Beklentileri	aşan	büyümede	sanayi	
üretiminin	hızlanması,	yatırımların	
artması	ve	perakende	satışlarında-
ki	sıçrama	etkili	olmuştur.	Ekonomi	
uzmanlarınca	yapılan	sektörel	
bazlı	değerlendirmede,		gayrimen-
kul	ve	emlak	piyasasının	başarı-
sının	da	büyümede	etkili	olduğu	
ifade	edilmiştir.

Çin’de	ihracat	Mart’ta	beklenti-
leri	aşarak	küresel	talebin	artması	
ile	birlikte	son	iki	yılın	en	hızlı	
artışını	gerçekleştirmiş,	ithalat	ise	
bir	önceki	aya	göre	daha	ılımlı	bir	
artış	göstermiştir.	

Bunun	sonucunda,	dış	ticaret	
fazlası	artmış	ve	24	milyar	dolar	
düzeyinde	gerçekleşmiştir.	Bu	
veriler	itibariyle,	dış	ticaretin	ilk	
çeyrekte	güçlü	ve	istikrarlı	olduğu	
anlaşılmaktadır.	Ancak,	küresel	
ölçekteki	belirsizlikler	gelecek	dö-
nemlerdeki	istikrara	ilişkin	şüphe	
uyandırmaktadır.

Çin’de	imalat	PMI	değeri,	bir	
önceki	aya	göre	hafif	bir	düşüşle	
51.2	düzeyinde	gerçekleşmiştir.

HİNDİSTAN
Hindistan’ın	ihracatı	Mart’ta	

yaklaşık	son	6	yılın	en	dikkat	çekici	
artışını	gerçekleştirmiştir.	İhracatın	
artmasında	özellikle	petrol,	tekstil,	
mühendislik	ürünleri,	değerli	taşlar	
ve	kuyumculuk	sektörleri	etkili	
olmuştur.	Ancak,	aynı	dönemde	
ithalatın	daha	yüksek	bir	artış	ger-
çekleştirmesi	dış	ticaret	açığının	
artmasına	sebep	olmuştur.

Uluslararası	kredi	derecelen-
dirme	kuruluşu	Moody’s,	Hindis-
tan’ın	mali	disiplin	politikalarını	
sürdürmesi	halinde	ülkedeki	kredi	
profilinin	olumlu	yönde	daha	da	
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gelişebileceğini	belirtmiştir.	Mali	
disiplinin	bu	şekilde	sürdürülmesi	
halinde	bütçe	açığı	yüzde	3.2’den	
yüzde	2,5	düzeyine	kadar	gerile-
yebilecektir.	Bununla	birlikte,	ülke	
borçlarının	GSYİH	içindeki	payı-
nın	düşürülmesinin	mali	disiplinin	
sürdürülmesinde	etkili	olduğu	
açıklanmıştır.	

Hindistan	imalat	PMI	değe-
ri	Mart’ta	son	5	ayın	en	yüksek	
değerini	alarak	52.5	düzeyinde	
gerçekleşmiştir.

GÜNEY KORE
Güney	Kore,	bir	taraftan	

yolsuzluk	skandalının	getirdiği	iç	
siyasi	karışıklıklarla	uğraşırken,	bir	
taraftan	da	Kuzey	Kore’nin	küresel	
ölçeğe	taşınan	geriliminin	etkileriy-
le	yüzleşmektedir.	

Kuzey	Kore’nin	Güney	Kore’ye	
savaş	tehdidini	bir	kez	daha	dile	
getirmesi	küresel	ölçekte	hu-
zursuzluklara	sebep	olmaktadır.	
ABD’nin	Güney	Kore’nin	yanında	
yer	alması	ve	Kuzey	Kore’ye	karşı	
sert	açıklamalarda	bulunması,	
uluslararası	ilişkilerin	dinamikle-
rini	göstermesi	açısından	dikkat	
çekicidir.	Japonya’nın	da	ABD	
tarafında	yer	aldığını	ifade	eden	
açıklamalara	yer	vermesi,	Güney	
Kore’nin	siyasi	atmosferi	kadar	
ekonomik	ilişkilerini	de	etkileyebi-
lecektir.

Güney	Kore	imalat	PMI	değeri	
Mart’ta	bir	önceki	aya	göre	geri-
leme	kaydederek	48.4	düzeyinde	
gerçekleşmiş	ve	son	4	ayın	en	
düşük	değerini	almıştır.

BREZİLYA
Brezilya	Merkez	Bankası	üst	

üste	75	baz	puanlık	faiz	artırımı-
nın	ardından,	son	gerçekleştirilen	
toplantıda	gösterge	faizini	100	baz	
puan	düşürerek	yüzde	11.25’e	
indirmiştir.	Ekonomik	büyümenin	
desteklenmesi	için	borçlanma	
maliyetlerinde	yaklaşık	sekiz	yılın	
en	büyük	indirimini	yapan	Merkez	
Bankası,	ilerleyen	süreçte	ilave	
faiz	indirimlerinin	de	gelebileceğini	
işaret	etmiştir.

Ülke	gündeminde	ekonomik	
sıkıntılar	kadar	siyasi	çalkantılar	
da	etkili	olmaya	devam	etmek-
tedir.	Brezilya	Federal	Yüksek	
Mahkemesi’nin	kabinedeki	sekiz	
bakan	hakkında	yolsuzluk	soruş-
turması	açılmasına	izin	vermesi	
siyasi	çalkantıları	zirveye	taşırken,	
Devlet	Başkanı	Michel	Temer	pek	
çok	bakanın	istifa	edebileceğini	
açıklamıştır.	

Brezilya	imalat	PMI	değeri	
Mart’ta	bir	önceki	aya	göre	dikkat	
çekici	bir	artış	kaydederek	49.6	
düzeyinde	gerçekleşmiş	ve	25	
ayın	en	yüksek	değerini	almıştır.

RUSYA
Rusya’dan	net	sermaye	çıkışı,	

2017	ilk	çeyreğinde	yüzde	75	
artarak	8.8	milyar	dolardan	15.4	
milyar	dolara	çıkmıştır.	Sermaye	
çıkışı	ağırlıklı	olarak	bankacılık	
sektöründen	kaynaklanmıştır.	
Diğer	taraftan,	ana	ihracat	ürünü	
petrolün	fiyatında	yaşanan	yükse-
lişin	olumlu	etkisiyle	ülkenin	cari	
hesap	fazlası,	geçen	yıla	kıyasla	

yüzde	75	artarak	22.8	milyar	dola-
ra	çıkmıştır.

Rusya	Enerji	Bakanlığı	OPEC	
ile	varılan	anlaşma	sonrası	yapılan	
kısıtlamalara	rağmen	Rusya’da	
petrol	üretiminin	bu	yıl	rekor	se-
viyeye	ulaşarak	549	milyon	tona	
çıkacağını	belirtmiştir.	Bu	bağlam-
da,	geçen	yıl	istikrarlı	bir	büyüme	
kaydeden	petrol	üretiminde	bu	yıl	
da	ciddi	bir	artış	gerçekleşecektir.	
Bu	bağlamda,	petrol	fiyatlarındaki	
dalgalanmaların	ve	küresel	eği-
limlerin	Rusya	ekonomisi	üzerin-
de	etkili	olmaya	devam	edeceği	
anlaşılmaktadır.	

Rusya	imalat	PMI	değeri	
Mart’ta	bir	önceki	aya	göre	önemli	
bir	değişiklik	göstermeyerek	52.4	
düzeyinde	gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE
Türkiye	Nisan	ayını	büyük	

ölçüde	anayasa	referandumunun	
getirdiği	siyasi	atmosfer	içinde	
geçirmiştir.	

Moody’s	Türkiye’nin	büyüme	
tahminini	yukarı	yönlü	revize	et-
miştir.	Kurum	söz	konusu	reviz-
yonun	yüzde	2.9	ile	beklentilerin	
üzerinde	gerçekleşen	2016	büyü-
me	verisinin	ardından	yapıldığını	
açıklamıştır.	Bu	bağlamda	büyüme	
tahmini	2017	için	yüzde	2.2’den	
yüzde	2.6’ya,		2018	için	yüzde	
2.7’den	yüzde	2.9’a	yükseltilmiştir.

Büyüme	tahminlerine	ilişkin	bir	
diğer	revizyon	ise	ABD’li	yatırım	
bankası	Goldman	Sachs	tarafın-
dan	yapılmıştır	ve	2017	büyüme	
tahmininin	yükseltildiği	duyurul-
muştur.	

Açıklama	doğrultusunda,	
2017’nin	ilk	çeyreğine	ilişkin	büyü-
me	beklentisinin	yüzde	2,6	olduğu	
belirtilmiş,	yıllık	büyüme	beklentisi	
ise	yüzde	1.8’den	yüzde	2.3’e	
çıkarılmıştır.

Türkiye	imalat	PMI	değeri	
Mart’ta	bir	önceki	aya	göre	dikkat	
çekici	bir	artışla	52.3	düzeyinde	
gerçekleşmiş	ve	Şubat	2014’ten	
beri	en	güçlü	iyileşmeye	işaret	
etmiştir.
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Arındırılmamış	Sanayi	
Üretim	Endeksi,	bir	
önceki	yılın	aynı	ayına	

göre	2017	yılı	Şubat	ayında	
yüzde	1.7	oranında	azalarak	
118.2	oldu.	Endeks,	2016	Şu-
bat	ayında	120.2	seviyesinde	
bulunuyordu.

Türkiye	İstatistik	Kurumu	
(TÜİK),	Şubat	ayına	ilişkin	
sanayi	üretim	endeksi	sonuç-
larını	açıkladı.

Takvim	etkisinden	arındırılmış	Sanayi	
Üretim	Endeksi	yıllık	bazda	yüzde	1.0	
oranında	yükseldi.	2017	yılı	Şubat	ayın-
da	bir	önceki	yılın	aynı	ayına	göre,	ma-
dencilik	ve	taşocakçılığı	sektörü	yüzde	
13.16	oranında	azalırken;	imalat	sanayi	
sektörü	binde	7	oranında	ve	elektrik,	
gaz,	buhar	ve	iklimlendirme	üretimi	ve	
dağıtımı	sektörü	yüzde	9.4	oranında	
arttı.

Ana	sanayi	gruplarından	2017	yılı	
Şubat	ayında	mevsim	ve	takvim	etkisin-
den	arındırılmış	Sanayi	Üretim	Endek-

si’nde,	bir	önceki	aya	göre	en	yüksek	
azalış	yüzde	4.6	ile	sermaye	malında	
gerçekleşti.	İmalat	sanayinin	alt	sektör-
lerine	baktığımızda;	aynı	dönemde	en	
fazla	azalış	ise	yüzde	21	ile	diğer	ulaşım	
araçları	imalatında	yaşandı.	Bu	azalışı,	
yüzde	11.4	ile	temel	eczacılık	ürünleri-
nin	ve	eczacılığa	ilişkin	malzemelerin	
imalatı	ve	kok	kömürü	ve	rafine	edilmiş	
petrol	ürünleri	imalatı	izledi.	En	yüksek	
artış	yüzde	6.9	ile	içeceklerin	imalatında	
oldu.	Bu	artışı	yüzde	5.8	ile	başka	yerde	
sınıflandırılmamış	makine	ve	ekipman	
imalatı	ve	yüzde	4.3	ile	diğer	metalik	
olmayan	mineral	ürünlerin	imalatı	izledi.

Sanayi üretiminde 1 puanlık artış
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Cari	işlemler	açığı	2017	yılı	Şubat	
ayında	geçen	yılın	aynı	ayına	
göre	yüzde	28.7	artarak	2.5	mil-

yar	dolar	ile	piyasa	beklentileri	doğrultu-
sunda	gerçekleşti.	İhracattaki	azalış	ile	
ithalattaki	artış,	dış	ticaret	açığının	yıllık	
bazda	yüzde	28.1	oranında	yükselme-
sinde	etkili	oldu.		2017	yılı	Şubat	ayında	
turizm	gelirlerinde	düşüşün	devam	et-
mesine	rağmen,	giderlerde	azalış	mey-
dana	gelmesiyle	net	turizm	gelirlerinde	
yükselme	görüldü.	Net	turizm	gelirleri	
cari	açığı	azaltıcı	yönde	baskılasa	da,	
dış	ticaret	açığın	yukarı	yönlü	ivme	ka-
zanması	cari	açıktaki	genişlemede	etkin	
rol	oynadı.	12	aylık	kümülatifte	ise,	cari	
açık	geçen	yılın	aynı	ayına	göre	yüzde	
10.1	oranında	artarak	33.7	milyar	dolara	
yükseldi.

Doğrudan	yabancı	sermaye	girişi	
2017	yılı	Şubat	ayında	457	milyon	dolar	
gerilerken,	net	doğrudan	yatırımlar	2015	
yılı	Kasım	ayından	bu	yana	270	milyon	
dolar	ile	en	düşük	seviyede	gerçekleşe-
rek	düşüş	eğilimini	sürdürdü.	

Portföy	yatırımları	ivme	kaybetmeye	
devam	ederek,	net	sermaye	girişi	2017	
yılı	Şubat	ayında	907	milyon	dolara	
geriledi.	Diğer	yatırımlarda	son	2	aydır	
sermaye	çıkışı	yaşanırken,	2017	yılı	
Şubat	ayında	2	milyar	dolarlık	sermaye	
girişi	gerçekleşerek	cari	açığın	finans-

manına	katkı	sağladı.
Cari	açığın	finansmanında	etkili	olan	

rezerv	varlıklarda	2017	yılı	Şubat	ayın-
da	576	milyon	dolar	artış	gerçekleşti.	
Net	hata	ve	noksan	kaleminde	sınırlı	da	
olsa	84	milyon	dolar	ile	sermaye	çıkışı	
devam	etti.

Net	altın	ithalatının	artış	eğilimde	
olması,	turizm	gelirlerinde	zayıf	seyrin	
devam	etmesi	ve	enerji	fiyatlarının	yük-
seliş	eğiliminde	olması	ile	önümüzdeki	
dönemlerde	cari	açığın	olumsuz	yönde	
baskılanacağı	bekleniyor.	

Cari açık Şubat’ta 
2.53 milyar dolar
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Özellikle	işlenmemiş	
gıda	ve	döviz	kuru	
etkisiyle	yönünü	

yukarı	çeviren	ve	5	yıl	son-
ra	çift	haneyi	aşan	enflas-
yonda	yukarı	yönlü	hareket	
devam	ediyor.	Enflasyon,	
Mart	ayında	piyasa	bek-
lentilerinin	üzerinde	geldi.	
Yıllık	enflasyon	ise	Ekim	
2008’den	bu	yana	en	yük-
sek	seviyeye	ulaştı.	Yüzde	
1.93	artan	gıda	fiyatları	
ve	yüzde	1.99	artan	giyim	
fiyatları,	TÜFE’nin	yüksek	
gelmesinde	başrol	oynadı.	Yüksek	enf-
lasyonda	gıdanın	etkisi	0.42	puan	olarak	
hesaplandı.

Türkiye	İstatistik	Kurumu	(TÜİK)	Mart	
ayı	enflasyon	rakamlarını	açıkladı.	TÜ-
FE’de	(2003=100)	2017	yılı	Mart	ayında	
bir	önceki	aya	göre	yüzde	1.02,	bir	önce-
ki	yılın	Aralık	ayına	göre	yüzde	4.34,	bir	
önceki	yılın	aynı	ayına	göre	yüzde	11.29	
ve	12	aylık	ortalamalara	göre	yüzde	8.21	
artış	gerçekleşti.	Üretici	Fiyat	Endeksi	de	
(Yİ-ÜFE)	Mart	ayında	yüzde	1.04	artış	
gösterdi.

Mart	2017’de	endekste	kapsanan	
414	maddeden;	42	maddenin	ortala-
ma	fiyatlarında	değişim	olmazken,	282	
maddenin	ortalama	fiyatlarında	artış,	
90	maddenin	ortalama	fiyatlarında	ise	
düşüş	gerçekleşti.

Ana	harcama	grupları	itibariyle	
2017	yılı	Mart	ayında	endekste	düşüş	
gösteren	grup	olmadı.	Aylık	en	yüksek	
artış,	yüzde	1.99	ile	giyim	ve	ayakkabı	
grubunda	oldu.	Gıda	ve	alkolsüz	içecek-
lerde	yüzde	1.93,	sağlıkta	yüzde	1.88,	
eğlence	ve	kültürde	yüzde	1.55	ve	ev	
eşyasında	yüzde	1	artış	gerçekleşti.	

Alkollü	içecekler	ve	tütün	grubunda	
aylık	değişim	gerçekleşmedi

Yıllıkta alkollü içecekler ve tütün
Yıllık	en	fazla	artış	yüzde	21,71	ile	

alkollü	içecekler	ve	tütün	grubunda	
gerçekleşti

TÜFE’de,	bir	önceki	yılın	aynı	ayına	
göre	ulaştırma	yüzde	17.69,	sağlık	yüz-
de	13.28,	gıda	ve	alkolsüz	içecekler	yüz-
de	12.53,	çeşitli	mal	ve	hizmetler	yüzde	
12.51	ile	artışın	yüksek	olduğu	diğer	ana	
harcama	grupları	oldu.

ÜFE de arttı
Yurt	içi	üretici	fiyat	endeksi	(Yİ-ÜFE),	

2017	yılı	Mart	ayında	bir	önceki	aya	göre	
yüzde	1.04,	bir	önceki	yılın	Aralık	ayına	
göre	yüzde	6.38,	bir	önceki	yılın	aynı	
ayına	göre	yüzde	16.09	ve	12	aylık	orta-
lamalara	göre	yüzde	6.89	artış	gösterdi.

Sanayinin	dört	sektörünün	bir	önceki	
aya	göre	değişimleri;	madencilik	ve	taşo-
cakçılığı	sektöründe	yüzde	0.37	artış,	
imalat	sanayi	sektöründe	yüzde	1.35	
artış,	elektrik	ve	gaz	sektöründe	yüzde	
2.69	düşüş	ve	su	sektöründe	yüzde	0.66	
artış	olarak	gerçekleşti.

Bir	önceki	aya	göre	en	fazla	artış;	
yüzde	6.84	ile	temel	eczacılık	ürünleri	
ve	müstahzarları,	yüzde	3.73	ile	diğer	
ulaşım	araçları	ve	tütün	ürünleri	sektör-
lerinde	gerçekleşti.	Buna	karşılık	kok	ve	
rafine	petrol	ürünleri	yüzde	4.39,	elektrik,	
gaz,	buhar	ve	iklimlendirme	yüzde	2.69	
ve	ham	petrol	ve	doğal	gaz	yüzde	0.44	
ile	bir	ay	önceye	göre	endekslerin	en	
fazla	düştüğü	alt	sektörler	oldu.

Aylık en yüksek 
artış, yüzde 1.99 ile 

giyim ve ayakkabı 
grubunda oldu. 

Gıda ve alkolsüz 
içeceklerde yüzde 

1.93, sağlıkta yüzde 
1.88, eğlence ve 

kültürde yüzde 1.55 
ve ev eşyasında 

yüzde 1 artış 
gerçekleşti. 
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Ege	İhracatçı	Birlikleri	(EİB),	
2017	yılı	Mart	ayında	1	milyar	
23	milyon	769	bin	284	dolar	

ihracat	gerçekleştirdi.	EİB’nin,	2016	
yılı	Mart	ayı	ihracatı	ise	929	milyon	
473	bin	dolar	olmuştu.	EİB’nin	
ihracatı	Mart	ayında	yüzde	10	artış	
göstererek	2017	yılında	ilk	kez	1	
milyar	doları	aşmayı	başardı.

Egeli	ihracatçılar,	2017	yılı	
Ocak	-	Mart	döneminde	bir	önceki	
yılın	aynı	dönemine	göre	ihra-
catını	yüzde	6	arttırarak	2	milyar	
590	milyon	dolardan,	2	milyar	735	
milyon	dolara	çıkardı.	Son	bir	yılık	
dönemde	EİB	üyelerinin	yaptığı	
ihracat	ise;	yüzde	6	yükselişle	10	
milyar	465	milyon	dolardan,	11	mil-
yar	46	milyon	dolara	çıktı	ve	uzun	
bir	aranın	ardından	11	milyar	dolar	
barajını	geçti.

Sanayi ürünleri ihracatı 
yüzde 24 arttı
Mart	ayında,	Ege	İhracatçı	

Birlikleri	üyelerinin	yaptığı	sanayi	
ürünleri	ihracatı	yüzde	24’lük	rekor	
artışla	472	milyon	dolardan	587	
milyon	dolara	tırmanırken,	Ege’den	
yapılan	ihracatta	tarım	ürünleri	
ihracatı	Şubat	ayından	sonra	Mart	
ayında	da	geriledi.	Tarım	ürünle-
ri	ihracatı	yüzde	9	düşüşle	397	
milyon	dolardan	360	milyon	dolara	
indi.	Madencilik	ürünleri	ihracatı	
ise;	yüzde	26’lık	sıçramayla	60	mil-
yon	dolardan	75	milyon	dolara	çıktı.

Zeytinyağı ihracatı rekorlar 
kırmaya devam ediyor
Ege	Zeytin	ve	Zeytinyağı	İhra-

catçıları	Birliği	yüzde	135	ile	ihraca-
tını	en	fazla	arttıran	birlik	olurken,	
üst	üste	yedi	aydır	ihracatını	en	
fazla	arttıran	birlik	olmayı	başar-
dı.	EZZİB’in	Mart	ayı	ihracatı	10	
milyon	446	bin	dolardan,	24	milyon	

597	bin	dolara	yükseldi.
Ege	Demir	ve	Demirdışı	

Metaller	İhracatçıları	Birliği	
yüzde	50	ihracat	artış	hızı	
yakalarken,	Ege	Tekstil	ve	
Hammaddeleri	İhracatçıları	
Birliği	yüzde	46,	Ege	Maden	
İhracatçıları	Birliği	ise	yüzde	
26’lık	ihracat	artış	hızına	
ulaştı.

Ege	Hazırgiyim	ve	Kon-
feksiyon	İhracatçıları	Birliği	
Mart	ayında,	98	milyon	
210	bin	dolarlık	ihracat	tutarıyla	
geçtiğimiz	aylarda	olduğu	gibi	en	
fazla	ihracat	yapan	birlik	olurken,	
Ege	Demir	ve	Demirdışı	Metaller	
İhracatçıları	Birliği	90	milyon	429	
bin	dolarlık	ihracatla	zirvenin	ortağı	
oldu.

Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller üçüncülükteki 
yerini sağlamlaştırıyor
Ege	Su	Ürünleri	ve	Hayvansal	

Mamuller	İhracatçıları	Birliği	Mart	
ayında	ihracatını	yüzde	14	geliş-
tirerek	75	milyon	819	bin	dolara	
yükseltti.	Ege	Maden	İhracatçı-
ları	Birliği	ise	yüzde	26’lık	ihracat	
artışıyla	75	milyon	809	bin	dolarlık	
dövizi	Türkiye’ye	kazandırdı	ve	
bir	basamak	yükseldi.	Ege	Kuru	
Meyve	ve	Mamulleri	İhracatçıları	
Birliği	ihracatını	yüzde	5	arttırarak	
63	milyon	86	bin	dolarlık	ihracata	
imza	attı.

Ege	Tütün	İhracatçıları	Birli-
ği’nin	Mart	ayı	ihracat	rakamı	61	
milyon	699	bin	dolar	olurken,	Ege	
Mobilya	Kağıt	ve	Orman	Ürünleri	
İhracatçıları	Birliği	Mart	ayında	50	
milyon	841	bin	dolarlık	döviz	girdisi	
sağladı.	Ege	Hububat	Bakliyat	Yağ-
lı	Tohumlar	ve	Mamulleri	İhracatçı-
ları	Birliği	28	milyon	172	bin	dolarlık	
ihracat	yaptı.

Tekstil ihracatı yüzde 46 arttı
Ege	Tekstil	ve	Hammaddeleri	

İhracatçıları	Birliği	Mart	ayında	yüz-
de	46’lık	ihracat	artış	hızı	yakaladı	
ve	ihracatını	17	milyon	636	bin	
dolardan	25	milyon	734	bin	dolara	
çıkardı.	Ege	Deri	ve	Deri	Mamulleri	
İhracatçıları	Birliği,	2017	yılı	Mart	
ayında	yüzde	12’lik	ihracat	artışı	
yakaladı	ve	11	milyon	130	bin	do-
larlık	dövizi	ülkemize	kazandırdı.

Ünlütürk: Mutluyuz
Ege	İhracatçı	Birlikleri	Koordina-

tör	Başkanı	Sabri	Ünlütürk,	Şubat	
ayında	eksiye	düşen	EİB	ihra-
catının	Mart	ayında	tekrar	artışa	
geçmesinden	mutluluk	duyduklarını	
kaydetti.

Ege	Bölgesi’nden	yapılan	tarım	
ürünleri	ihracatındaki	düşüşün	
Şubat	ayından	sonra	Mart	ayında	
da	devam	etmesi	nedeniyle	EİB’nin	
ihracat	artış	hızının	Türkiye	ortala-
masının	gerisinde	kaldığına	işaret	
eden	Ünlütürk,	“Tarım	ürünlerindeki	
ihracatta	ana	düşüş	tütün	ve	hubu-
bat	bakliyat	yağlı	tohumlar	sek-
törlerinde	yaşandı.	Tarım	ürünleri	
ihracatımızın	önümüzdeki	aylarda	
toparlanmasıyla	birlikte	ihracat	
artış	hızımızın	Türkiye	ortalamasını	
yakalayacağını	umuyoruz”	diye	
konuştu.

EİB	ihracatı	Mart	ayında	
yüzde	10	arttı
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Geçtiğimiz	yılın	Aralık	ayında	yüz-
de	12.7	olarak	açıklanan	işsizlik	
rakamları	2017’nin	ilk	ayında	

yüzde	13’e	çıktı.	Bu	rakam	Şubat	
2010’dan	bu	yana	görülen	en	yüksek	
işsizlik	oranı	olarak	kaydedildi.

Türkiye	İstatistik	Kurumu	(TÜİK)	
Ocak	ayına	ait	‘İşgücü	İstatistikleri’ni	
açıkladı.	Türkiye	genelinde	15	ve	daha	
yukarı	yaştakilerde	işsiz	sayısı	2017	yılı	
Ocak	döneminde	geçen	yılın	aynı	döne-

mine	göre	695	bin	kişi	artarak	3	milyon	
985	bin	kişi	oldu.	İşsizlik	oranı	ise	1.9	
puanlık	artış	ile	yüzde	13	seviyesinde	
gerçekleşti.	

Aynı	dönemde;	tarım	dışı	işsizlik	
oranı	2.2	puanlık	artış	ile	yüzde	15.2	
olarak	tahmin	edildi.	Genç	nüfusta	(15-
24	yaş)	işsizlik	oranı	5.3	puanlık	artış	ile	
yüzde	24.5	olurken,15-64	yaş	grubunda	
bu	oran	2	puanlık	artış	ile	yüzde	13.3	
olarak	gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 44.8
İstihdam	edilenlerin	sayısı	2017	yılı	

Ocak	döneminde,	bir	önceki	yılın	aynı	
dönemine	göre	397	bin	kişi	artarak	26	
milyon	672	bin	kişi,	istihdam	oranı	ise	
0.2	puanlık	azalış	ile	yüzde	44.8	oldu.

Bu	dönemde,	tarım	sektöründe	
çalışan	sayısı	81	bin	kişi,	tarım	dışı	sek-
törlerde	çalışan	sayısı	317	bin	kişi	arttı.	
İstihdam	edilenlerin	yüzde	18.3’ü	tarım,	
yüzde	19.8’i	sanayi,	yüzde	6.5’i	inşaat,	
yüzde	55.4’ü	ise	hizmetler	sektöründe	
yer	aldı.	Önceki	yılın	aynı	dönemi	ile	
karşılaştırıldığında	tarım	sektörünün	
istihdam	edilenler	içindeki	payı	değişim	
göstermezken,	sanayi	sektörünün	payı	
0.4	puan,	inşaat	sektörünün	payı	0.2	
puan	azaldı.	Hizmet	sektörünün	payı	ise	
0.6	puan	arttı.

Aynı	dönemler	için	yapılan	kıyasla-
malara	göre;	erkeklerde	işgücüne	katıl-
ma	oranı	0.7	puanlık	artışla	yüzde	71.5,	
kadınlarda	ise	1	puanlık	artışla	yüzde	
32	olarak	gerçekleşti.

İşsizlik	oranı	
yüzde	13’e	yükseldi
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TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
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İZMİR TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

GÖSTERGE

NÜFUS-GÖÇ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nüfus (Bin) 3.451 3.525 3.606 3.624 3.662 4.061 4.113 4.168 4.223 -
Nüfusun TR Nüfusu İçindeki Payı (%) 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 5,3 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 13,1 -
TR Nüfus Artış Hızı (‰) 13,1 14,5 15,9 13,5 12,0 13,7 13,3 13,4 13,5 -
Net Göç Hızı  (‰) 7,20 6,97 2,91 2,26 2,46 3,45 5,6 5,0 5,6 -

İSO 500 BÜYÜK İÇİNDEKİ ÜYE SAYISI
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

48 52 56 55 58 59 59 60 - -
İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 1.171 1.170 1.303 1.410 1.424 1.514 1.504 1.483 1.566 -
Sanayi İstihdamının Payı (%) 31,5 28,0 30,4 30,7 31,6 31,8 31,7 32,0 47,6 -
Kadın İstihdamı (Bin Kişi) 314 346 397 422 432 490 466 470 513 -
Kadın İstihdamının Oranı (%) 26,8 29,6 30,5 29,9 30,3 32,4 31,0 28,3 30,7 -
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 156 227 231 243 247 276 243 262 254 -

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

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 17,2 16,4 16,2 15,9 17,0 15,0 16,1 15,2 -
ENFLASYON (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/3
TÜFE (yıllık) 5,84 8,91 7,25 10,15 6,03 7,94 8,54 9,83 8,93 11,8
DIŞ TİCARET (Milyon  $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
İhracat 7.823 6.119 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 8.370 694
İthalat 8.313 6.268 8.419 10.621 10.577 10.367 9.950 8.846 8.809 758
Dış Ticaret Dengesi -490 -149 -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 -439 -64
İhracatçı Firma Sayısı (Adet) 3.917 3.694 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 4.600 2.131
İhracatın TR İhracatı İçindeki Payı (%) 5,9 6,0 5,9 6,0 5,7 6,1 6,1 5,8 5,9 6,1
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/I
Kapasite Kullanım Oranı 57 51 62,25 70 63 60 55 64 63 -
PROTESTOLU SENETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
Protesto Edilen Senet Sayısı (Adet) 74.760 77.761 55.098 31.131 38.952 43.347 43.406 44.232 47.497 7.483
Protesto Edilen Senetlerin TR İçindeki Payı 
(%) 4,7 4,9 4,5 3,4 3,6 4,0 4,3 4,4

4,7
4,8

Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 391 459 319 245 367 463 510 571 775 108
TEŞVİKLİ YATIRIMLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
Belge Adedi 136 105 167 188 209 215 186 208 230 49
Yatırım (Milyon TL) 1.011 651 1.890 2.443 9.042 1.655 4.016 3.145 1.810 2.211
Teşvikli Sabit Yatırımların TR İçindeki Payı 
(%)

4,04 2,39 3,01 4,55 15,66 1,76 6,5 3,1 1,9
16,4

Bölgesel Yatırımların TR İçindeki Payı (%) - 4,0 1,9 3,2 2,8 2,2 5,2 4,9 1,9 26,5
ENERJİ TÜKETİMİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/3
Doğalgaz Tük. (Milyon stdm3) 2.342 1.957 2.342 2.736 2.704 2.739 2.327 3.214 4.299 1.229

MALİ / FİNANS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/3
Bütçe Gelir/Gider 4,17 3,59 3,99 4,05 4,34 4,36 4,20 4,28 4,2 4,5
Vergi Gelirlerinin TR İçindeki Payı (%) 10,54 10,20 10,77 10,86 11,77 11,14 10,54 11,1 11,4 11,3
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%)* 74,6 72,4 87,9 102,5 110,2 123,9 122,2 120,6 111,5 -
Toplam Mevduatların TR İçindeki Oranı (%)* 6,2 6,2 5,9 5,8 5,7 5,5 5,2 5,6 5,7 -
Toplam Kredilerin TR İçindeki Oranı (%)* 6,4 6,0 5,9 6,1 5,9 6,0 5,2 5,2 4,9 -

KAMU YATIRIM TAHSİS PAYI (%)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2,12 1,80 1,35 1,67 1,59 2,29 2,62 2,63 2,30 -

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
Kurulan Şirket Sayısı 3.094 2.710 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 3.962 748
Kurulan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 6,4 6,3 6,5 6,1 5,7 6,0 5,9 6,0 6,2 6,4
Kapanan Şirket Sayısı 805 803 860 943 1.094 1.095 991 740 644 153
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7,7 7,7 7,5 7,2 7,7 7,0 7,1 6,1 5,8 5,7
YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1
Yabancı Sermayeli Firma Sayısı 1.256 1.391 1.540 1.682 1.800 1.944 2.100 2.239 2.422 2.430
Yabancı Serm. Firmaların TR İçindeki Payı 
(%) 6,0 5,9 6,0 5,7 5,5 5,3 5,1 4,8

4,6
4,5

MARKA-PATENT SAYISI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2

Marka Tescil Sayısı (Adet)** 1.983 2.302 1.931 2.146 3.234 4.096 4.366 4.323 5.928 1.022

Marka Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 5,6 5,6 6,0 6,0 6,2 6,0 6,0 6,2 7,1 6,6

Patent Tescil Sayısı (Adet)** 25 21 34 31 42 59 55 86 96 49
Patent Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 7,4 4,6 5,3 3,7 4,1 4,7 4,2 5,0 5,4 6,6
TURİZM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
Yabancı Turist Sayısı (Bin Kişi) 1.034 1.057 1.156 1.370 1.368 1.407 1.294 1.201 672 30

Yabancı Turist Sayısının TR İçindeki Payı (%) 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 4,2 3,6 3,3 2,5 1,3

TARIMSAL ÜRETİM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bitkisel Üretim Değeri (Milyon TL) 2.769 2.675 3.375 3.648 4.100 3.652 5.024 5.940 - -
Bitkisel Üretimin TR İçindeki Payı (%) 1,2 3,9 4,2 4,1 4,7 3,9 5,1 5,0 - -
İŞ KAZALARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/3
İş Kazasında Ölenlerin TR İçindeki Payı (%) 6,0 4,6 5,4 7,5 5,6 6,0 2,6 5,1 3,7 1,4
MOTORLU KARA TAŞITLARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/2
Motorlu Kara Taşıtlarının TR İçindeki Payı (%) 4,9 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0

Ekonomik gösterge sayfaları EBSO Araştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır.








