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BAŞKAN

ŞUBAT 2016

Geçen ay sonunda, TOBB Başkanımız ile birlikte 
Çin’e gittim. Çok önemli görüşmeler yaptık. Bu ay EBSO 
Yönetim Kurulumuz ve Meclis Başkanlık Divanımız ile 
birlikte Ankara ziyaretlerimiz oldu. Konularımıza çözüm 
arayışlarımızda yine olumlu sonuçlar aldık.

Bu yazımızda, söz konusu temaslarımıza ilişkin 
detayları paylaşmayı arzu ediyordum. Ama güzel 
ülkemizin gündemi o kadar çok acılara hapsedildi, o kadar 
çok şehidimize ağlar olduk ki, güzel şeyleri paylaşamaz 
olduk. Paylaşmak içimizden gelmediği gibi, böylesi bir 
gündemde de tüm anlamını yitirmektedir.

Terörle ilgili bu kaçıncı başyazımız. Hain pusuları, 
binlerce kez lanetledik, binlerce kez şiddetle kınadık. Yeri 
geldi, isyan ettik, yeri geldi teröristleri silah bırakmaya 
davet ettik, başka çarelerinin olmadığına dair biz de kendi 
cümlelerimizle ifade ettik. Yeter artık son olsun dedik.

İçimizde yanan ateşi hiçbir şey söndüremedi. Çünkü, 
Özdemir Asaf diyor ki; “Ağlamak bazı acılarda yetmiyor.” 
Bu yaşadığımız acılar da bu türden. Elbette ki ateş düştüğü 
yeri yakmaktadır, elbette ki bizim ocaklarına ateş düşen 
ailelerin yaşadıklarını tezahür etmemiz imkansızdır. Ama 
ülkemiz aylardır adeta bir kan gölüne dönmüş durumda.  
Gençlerimiz için, ülkem için ciddi endişeler taşıyorum. 
Tüm bunları hak etmediğimiz bir gerçek. Ama başka bir 
gerçek de, bu acıların dindirilemediğidir. Bir kez daha 
şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı 
diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun.

Bir güvenlik zafiyetiyle karşı karşıyayız ki, Türkiye 
Cumhuriyeti gibi güçlü bir devletin nasıl bu noktaya 

gelmiş olduğu endişelerine, artık can güvenliğimize ilişkin 
riskler de eklenmiştir. Devletimize güvenmek istiyoruz. 
Terörle mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. 
Türkiye’nin üzerindeki oyunların hepsi boşa çıkarılmalı ve 
güzel ülkemizin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesine izin 
verilmemelidir.

Ancak, biliyoruz ki, bu konunun konuşulacağı yer 
burası değil. Konuşmamız gereken o kadar çok konumuz 
var ki. Ama silahların, bombaların hakim olduğu bir 
ülkede, ne ekonomi, ne eğitim, ne hukuk hiçbir şeyin 
önemi kalmıyor.

Çok zorlu bir coğrafyada, bir o kadar da zor bir 
konjonktürde tüm belirsizlikler altında, biz sanayiciler 
olarak, kararlılıkla yatırım yapmaya, üretmeye devam 
ediyoruz. Terörün gölgesinde bir hayat sürüyoruz. Ve 
terörün gölgesinde de bir ödül töreni gerçekleştirdik. 
Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’mizi bu şartlar 
altında buruk bir şekilde gerçekleştirdik. Sürdürülebilir 
büyümenin temel iki dayanağı olan yatırım ve üretim 
kriterlerinde başarılı performans gösteren firmalarımızı, 
Odamız üyeliğinde 50 yılı aşkın zamandır üyeliği olan 
firmalarımızı, kadın ve genç girişimcilerimizi 
ödüllendirdik. Her birini gönülden tebrik ediyoruz.

Firmalarımız yatırım yaptıkça, ürettikçe tabi ki, 
kazanan ülkemiz olacaktır. Diliyor ve temenni ediyoruz ki, 
firmalarımızın rekabet etmesinin önündeki tüm engeller 
yakın zamanda ortadan kalkar, bu kara bulutlar dağılır, 
birlik ve beraberlik içerisinde yeniden Türkiye’nin pozitif 
ayrıştığı, huzurlu, barış dolu günlerimize geri döneriz. 

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

TERÖRÜN GÖLGESİNDE BİR HAYAT!
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, yatırım ve 
üretimde başarılı 

sanayicileri, köklü sanayi 
kuruluşlarını, kadın ve 
genç girişimcileri Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, İzmir Valisi Mustafa 
Toprak, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ile Oda ve Borsa 
Başkanlarının katıldığı 
törenle ödüllendirdi. İzmir 
Hilton’da gerçekleştirilen 
EBSO Başarılı Sanayiciler 

Ödül Töreni’nde; en yüksek 
yatırım ve üretimde büyük 
firmalar ile KOBİ’ler ayrı 
ayrı, her meslek dalında 
hem üretim hem de yatırım-
da lider sanayi kuruluşları, 
EBSO üyeliğinde 50 yılı 
geride bırakan kuruluşlar, 
yılın genç ve kadın girişim-
cileri dahil olmak üzere 54 
plaket ve 127 başarı belgesi 
olmak üzere toplamda 139 
firmaya ödül verildi.

TÜFENKCI: TERÖRE 
INAT DAHA FAZLA 
ÜRETECEĞIZ
64. Hükümetin göreve 

başlamasından bu yana 
İzmir’e ilk ziyaretini Ege 
Bölgesi Sanayi Odası 
Başarılı Sanayi Kuruluşları 
Ödül Töreni’ne katılmak 
için gerçekleştiren Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, “Teröre inat 
daha fazla üreteceğiz, daha 
fazla çalışacağız daha fazla 
koşturacağız ve daha fazla 
birbirimize sarılarak, daha 
fazla sevgiyi öne çıkartaca-
ğız” dedi.

Tüfenkci, İzmir’in çok 
farklı özellikleriyle dünya-
nın marka şehirlerinden biri 
olduğunu, kentin dünyadaki 

pek çok ülkeyle yarışabile-
cek konumda bulunduğunu 
belirtti. İzmir’in sanayi 
kenti olduğu kadar, önemli 
bir tarım merkezlerinden 
de biri olduğunu kaydeden 
Tüfenkci, bu noktada ürün 
ihtisas borsalarının kurul-
ması ve lisanslı depoların 
hayata geçmesinin önemli 
bir gelişme olacağını, bu 
konuda hazırladıkları yasa-
nın 3 ay içinde çıkacağını 
söyledi.

Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Tüfenkci, İzmir’in çok 
yönlü yatırım taleplerini 
karşılayacak sanayi altyapı-

SANAYİCİNİN
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sına sahip olması nedeniyle 
girişimciler için uygun 
yatırım imkanları sundu-
ğunu vurgularken, kentin 
2002 yılında 2 milyar 778 
milyon dolar olan ihraca-
tının 2015’te 8 milyar 308 
milyon dolara yükseldiğini 
kaydetti.

HEDEFIMIZ 
ÖZEL SEKTÖRÜN 
REKABET GÜCÜNÜ 
ARTIRMAK
Ege Bölgesi illerinin 

ihracatının 2002’de 4 
milyar 111 milyon dolar 
iken bu rakamın 2015’te 14 

milyar 184 milyon dolara 
yükseldiğine dikkati çeken 
Tüfenkci, “Hedefimiz bu 
güçlü makro ekonomik 
yapının üzerine hem Ege 
Bölgesi’nde hem de ülke-
mizde özel sektörümüzün 
rekabet gücünü artırmaktır” 
dedi. 

Güçlü bir sanayi potan-
siyeli taşıyan Türkiye’yi 
öncelikle Avrasya’nın 
teknoloji üretim merkezi 
haline getirmek istediklerini 
kaydeden Bakan Tüfenkci, 
üretim ve ihracatta ithalata 
olan bağımlılığı azaltma 
politikalarını sürdürecekle-

rini bildirdi.
Ekonomik rekabet 

gücünü artıracak yüksek 
katma değerli mal üretimi-
nin Türkiye’nin öncelikli 
yatırımları arasında oldu-
ğuna işaret eden Tüfenkci, 
küresel ölçekteki istikrar-
sızlığa rağmen dönüşüm 
programlarıyla ihracata 
hız kazandıracak adımlar 
attıklarını söyledi.

VAATLERIMIZIN 
YÜZDE 75’INI 
GERÇEKLEŞTIRDIK
Geçen yıl öngörülmesi 

zor jeopolitik gelişmeler ve 

küresel ekonomik sorun-
lar nedeniyle ihracatta bir 
miktar gerileme yaşandığını 
ancak sorunların aşılacağını 
dile getiren Tüfenkci, şöyle 
konuştu:

“Sorunları hükümet 
olarak çok yakinen biliyo-
ruz ve takip ediyoruz. 64. 
Hükümet olarak kurulduğu-
muzdan bu yana kendimizi 
reformcu hükümet olarak 
ilan ettik, reel sektörle 
sürekli istişare halinde, on-
ların geliştirdiği ve getirdiği 
fikirlerle beraber ‘Nasıl 
Türkiye’de yeniden bir ba-
şarı hikayesi oluşturabiliriz, 

GURUR GÜNÜ
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sanayicimizin, esnafımızın 
önünü açarız?’ın hesabı 
içerisindeyiz. 64. Hükümet 
olarak seçimlerden önce 
insanlarımıza, seçmen-
lerimize, Türkiye’ye ne 
vadetmişsek bugüne kadar 
3 aylık süreler içerisinde 
vaadimizin yüzde 75’ini 
gerçekleştirdik. Reform-
larımızın yüzde 50’sini 
gerçekleştirdik. İnşallah 6 
aylık ve bir senelik vaadi-
miz çerçevesinde de hem 
vaatlerimizi hem de yapısal 
reformlarımızı gerçekleştir-
miş olacağız.”

Üretimin artması için 
sanayicinin, tüccarın 
önünün açılması gerektiğini 
ifade eden Bakan 
Tüfenkci, “Bizler onların 
uluslararası rekabette 
öne geçmesi noktasında, 
gerek bakanlığımızla 
gerekse diğer bakanlarımız 
aynı heyecanı taşıyarak 
uluslararası piyasada 
bizim ihracatçımızın, 
sanayicimizin önü açılsın 
ve rekabet gücü artsın diye 
gece gündüz çalışıyoruz” 
dedi.

GÜMRÜK IŞLEMLERI 
HIZLANACAK
Beraber çok daha 

fazla çalışarak ülkenin 

potansiyelini, girişimci 
ruhunu daha fazla harekete 
geçirmek istediklerini, bu 
amaç doğrultusunda yapısal 
reformlarla işadamlarının 
yolunu açmak, engelleri 
kaldırmanın vazifeleri 
olduğunu kaydeden 
Tüfenkci, “Sanayicimizin 
ve tüccarımızın uluslararası 
platformda öne geçmesi 
için ihracatçımızın, 
sanayicimizin önü 
açılsın diye gece gündüz 
çalışıyoruz. Sizlerle ülke 
sorunlarını yüz yüze 
konuşabilmek ve birlikte 
çözüm üretebilmek bizim 
yönetim anlayışımızın 
temelini oluşturuyor. 
Bakanlık olarak rekabet 
gücünüzü artırmak ve 
sizlerle yeni pazarlara 
girmenizi sağlamak 
için gümrük işlemlerini 
kolaylaştırmak ve 
hızlandırmak ilk hedefimiz. 
Bunun için de birçok 
projeyi hayata geçirdik. 
Hükümet olarak her zaman 
sizlerin yanındayız” 
ifadelerini kullandı.

İşadamlarının yeni 
pazarlara açılabilmesi 
için bürokratik işlemlerde 
zaman kayıplarını en 
aza indirmek için yeni 
modeler geliştirdiklerine 

dikkati çeken Tüfenkci, 
gümrük kapılarını dış 
ticaret kapasitesine, 
ihtiyaç ve taleplere göre 
yenilediklerini söyledi. 
Ticaretin kolaylaşması için 
Türk Ticaret Kanunu’nda 
değişiklikler yaptıklarını, 
perakende ticaretin 
düzenlenmesiyle ilgili 
kanun çıkardıklarını, 
elektronik ticaretin 
düzenlenmesine 

yönelik kanunu hayata 
geçirdiklerini anlatan 
Tüfenkci, esnafa faizsiz 
krediler vererek iç piyasayı 
canlandırmaya çalıştıklarını 
dile getirdi.

Büyümek için 
üretmek ve daha çok 
satmak ve daha çok 
pazar bulmak gerektiğini 
dile getiren Tüfenkci, 
“Yeni çalışmalarımızın 
temelinde elektronik 
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sistemleri hedef alan 
sistemler yer almaktadır. 
Bizler elbette ki Sanayi 
4.0’ı çok önemsiyoruz ve 
bu konuda da dünyada 
geri kalmayacağız” diye 
konuştu.

KÜRESEL KRIZDE 
TÜRKIYE AVANTAJLI
Küresel krizin 

üzerinden 7 yıl geçmesine 
rağmen etkilerinin hala 
atlatılamadığı noktada 
Türkiye ekonomisinin 
avantajlı olduğuna da 
işaret eden Tüfenkci, 
çeşitli yatırım ve projeleri 
de önümüzdeki günlerde 
açıklayacaklarını 
bildirirken, şunları söyledi:

“Hatırlayın Türkiye 
tek bir noktaya mal ve 
ürün satarken, bugün 
dünyanın dört bir yanına 
ihracat yapıyoruz. 1 milyar 
dolar üzerinde ihracat 
yaptığımız sayı 8 ülke 
iken bugün 34 ülkeye 
1 milyar dolar üzerinde 
ihracat yapıyoruz. 2002’de 
toplam ihracatın yüzde 
57’si sadece AB ülkelerine 
gerçekleşmekteydi ama 
şimdi bir çok coğrafyaya 
yaydık. İhracatımızın 
artışı ve üretimi artırma 
noktasında bir çok 

şehrimizi üretim üssü 
haline getirmek için çeşitli 
programlarımız mevcut. 
Gerek organize sanayilere 
gerekse ulaşıma verdiğimiz 
destekle bugün 1 milyar 
doların üzerinde ihracat 
yapan il sayısını 16’ya 
çıkardık.”

OLMAZ OLSUN 
ÖYLE SIYASET
Ülkeyi bir yere 

getirmeye çalışırken terörün 
de ülkeyi geri götürme 
adına boş durmadığını ifade 
eden Tüfenkci, terörün tüm 
insanlığın ortak bilinçle 
karşı durması gereken bir 
insanlık suçu olduğunun 
altını çizdi.

Terör olaylarını istismar 
ederek milli bütünlüğe 
kasteden eylem ve 
söylemde olanların da en 
az bu tür terör eylemlerini 
gerçekleştirenler kadar 
acımasız bir vicdanla 
hareket ettiğini vurgulayan 
Tüfenkci, Ankara’daki terör 
saldırısını gerçekleştiren 
teröristin taziye çadırına 
giden HDP milletvekilini 
eleştirdi. Tüfenkci, “Olmaz 
olsun öyle siyaset. Eğer 
siyaset yapacaksınız 
teröre destek olarak 
yapmayacaksınız. O 

bölgenin insanlarının 
sorunlarına çözüm 
getirerek, barıştan 
yana kardeşlikten 
yana dostluktan yana 
siyaset yapacaksınız ve 
geleceksiniz üreticinin, 
emekçinin yanında durarak 
onların yolunu açarak 
sorunlarını dile getirerek 
siyaset yapacaksınız. 
Terörün PR’ını, reklamını 
yapmayacaksınız” 
değerlendirmesinde 

bulundu.
Terörün, korkutmayı, 

yıldırmayı, kaosa 
sürüklemeyi amaçladığını 
belirten Tüfenkci, şöyle 
konuştu:

“Ama biz bu teröre 
inat daha fazla üreteceğiz 
daha fazla çalışacağız 
daha fazla koşturacağız 
ve daha fazla birbirimize 
sarılarak daha fazla sevgiyi 
öne çıkartacağız. Son 
terörist kalana kadar nasıl 
mücadele edeceksek, 
kalkınma, ihracatımızı 
arttırma noktasında da 
adeta koşacağız. Ekonomik 
reformlarımızın terör 
belasının gölgesinde 
kalmasını istemiyoruz. 
Onun için de biz asla ve 
asla bizi Suriyelileştirmeye, 
Iraklılaştırmaya çalışanlara, 
Ortadoğu coğrafyasındaki 
bataklığa çekmeye 
çalışanlara da asla pirim 
vermeyeceğiz. Bunu 
da ortak kardeşlikten, 
barıştan yana tavrımızı 
koyarak yapacağız. Bin 
yıllık kardeşliğimizle 
terör belasını yeneceğiz. 
İnsanımızı seveceğiz. 
Birbirimize güvenip 
omuz vereceğiz. Birlik 
ve beraberliğimize 
sahip çıkarak Türkiye’yi 

Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Tüfenkci, 
EBSO Ödül 
Töreni’nde konuştu: 
“Teröre inat daha 
fazla üreteceğiz, 
daha fazla 
çalışacağız daha 
fazla koşturacağız 
ve daha fazla 
birbirimize 
sarılarak, daha 
fazla sevgiyi öne 
çıkartacağız. Birlik 
ve beraberliğimize 
sahip çıkarak 
Türkiye’yi 
büyütmeye, 
yükseltmeye ve 
zirvelere taşımaya 
kararlıyız.”
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büyütmeye, yükseltmeye 
ve zirvelere taşımaya 
kararlıyız.”

500 YIL ÖNCE DE 
BUGÜN DE MAZLUMUN 
YANINDAYIZ
Yaşam hakkını 

savunmanın herkesin 
ortak görevi olduğunu dile 
getiren Tüfenkci, “Biz 
dün de ekmeğimizi ihtiyaç 

sahipleriyle paylaştık. 
500 yıl önce mazlumun 
yanındaydık bugün de 
yanındayız. İkinci Dünya 
Savaşı Avrupa’dan 
kovulanlar Türkiye’ye 
sığındıklarında biz yine 
kapımızı açtık. Sadece 
mazlum oldukları için 
ekmeğimizi paylaştık. 
Bugün de biz mazluma 
yardım ederken kimliğine, 

dinine, ırkına bakmıyoruz. 
500 yıl önce de sormadık 
bugün de sormuyoruz. Biz 
sadece mazlum olduğu için 
yardım ediyoruz. Bugün de 
sadece mazlum ve mağdur 
oldukları için yardım 
ediyoruz. Terörün istediği 
kaos, korku ve istikrarı 
yok etmektir. Bu milleti 
oluşturan Türkmen, Yörük, 
Kürt, Arnavut kim varsa 

birbirimize güvenmemizi 
ve muhabbetimizi 
kaldırmaya çalıyorlar. Nasıl 
Yemen’de, Sarıkamış’ta yan 
yana şehit düşmüşlerse, bin 
yıllık kardeşliğimle terör 
belasını inşallah yeneceğiz. 
Birlik ve beraberliğimize 
sahip çıkarak Türkiye’yi 
büyütmeye ve zirveye 
çıkartmaya kararlıyız” diye 
konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu da, son dönemde tekrar alevlenen 
terör belasını Türk iş dünyası olarak lanetlediklerini 
söyledi. Türkiye üzerine hesap yapanlara, Türkiye 
üzerine farklı bir model çizmeye çalışanlara İstiklal 
Marşı’nı şiir olarak okumalarını tavsiye eden 
Hisarcıklıoğlu, “Orada bizi görürler. Onun için boş 
hesap yapmasınlar. Ne olursa olsun kimse ülkemizden 
bir karış toprağı söküp alamaz. Ne zaman ki 80 
milyonun bendini çiğnerler, o zaman yaparlar” dedi.

SIKINTILAR ÇÖZÜLECEK
Ankara’da sanayicilerin sıkıntılarını bilen bir 

hükümetin olduğunu, son 20 günde Başbakan 
Ahmet Davutoğlu ile bakanlarla birlikte toplantılar 
gerçekleştirdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, bunların 

olumlu sonuçlarının ilerleyen günlerde görüleceğini 
kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun tarım ve gıda sektörüne iki müjde 
verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: 

“Türkiye’de artık modası geçmiş tarım depolama 
sisteminden devletin çıkacak. Buna bağlı olarak Türkiye 
ürün ihtisas borsası kurulacak. Bütün tarım ve gıda 
sanayicileri olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Ankara’da bizlerin çektiği sıkıntıların farkında olan bir 
hükümetimiz var. Bu kapsamda üst üste hükümetle 
toplantı yapmışız. Ama bir taraftan maalesef felaket 
haberleri çıkıyor. Piyasalar uygulanmaya başladığında 
olumlu sonuçları göreceğiz. Bugünkü zor şartlara 
rağmen mal satan, ihracat yapan, üretim yapan bütün 
sanayici kardeşlerimi kutluyorum.”

Hisarcıklıoğlu: Kimse bir karış 
toprağımızı söküp alamaz
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası Meclis 
Başkanı Salih Esen, 

hem ülke olarak hem de 
firmalar düzeyinde fırsat-
ları doğru değerlendirmeyi 
istediklerini belirterek, elini 
taşın altına koyan bir kesim 

olarak tüm bakanlıklar-
dan koordineli bir şekilde 
üreticilerin iş yapmasını 
kolaylaştırıcı, cesaretlendi-
rici yaklaşımlar içinde ve 
sağlanan finansman desteği 
ile yanlarında olmasını 
istedi. Esen, “Çünkü biz bü-

yürsek, üretirsek, gelişirsek, 
Türkiye de büyür, gelişir. 
Geçmişte olduğu gibi sana-
yi ile büyümeyi başarabilir-
sek, ilk 10 büyük ekonomi 
hedefimizi de kolaylıkla 
hayata geçirebiliriz” dedi.

EBSO Başarılı Sanayi 

Kuruluşları Ödül Töreni 
konuşmasında küresel ve 
ulusal bir ufuk turu yapan 
Salih Esen, siyasi, ekono-
mik ve askeri denklemlerin 
yeniden şekillendiği zorlu 
bir süreçten geçildiğine 
dikkat çekti. Esen, ülke 

Esen: Biz büyürsek Türkiye büyür
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olarak kontrol edebildiği-
miz hususlar olduğu kadar 
bunun dışında da birçok 
gelişme yaşandığını belirtir-
ken, yatırımın da, ticaretin 
de düşmanı olan belirsizlik 
baskısı altından çıkılama-
dığını, bunun da firmaların 
önünü görmesini engelledi-
ğini dile getirdi.

TERÖRE KARŞI 
AÇIK VERILMESIN
Bu baskıyı yaratan 

en önemli hususun terör 
olduğuna işaret eden Esen, 
Güneydoğu’da yaşananlara 
kayıtsız kalınamayacağını, 
batının da yüreğinin sızla-
dığını söyledi. Salih Esen, 
devlete güvenmek istedik-
lerini vurgularken, “Son 
olarak, Ankara’nın kalbi 
denilen noktada ve bir gün 
sonrasında Diyarbakır’da 
kurulan hain pusular, açık-
çası bir güvenlik zaafiyeti 
kuşkularını ve endişelerini 
akla getirmektedir. 
En kötüsü de vatandaşın 
can güvenliğinin olma-
dığı psikolojisinin hakim 
olmasıdır. Terörün amacına 
ulaşması yönünde en ufak 
bir açık verilmemelidir. 
Atalarımızın kanıyla sulan-
mış bu topraklar, yeniden 
benzer acılara şahit olma-
malıdır. Şehit düşen asker 
ve polislerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabır 
ve başsağlığı diliyorum. 
Ruhları şad olsun. Halen 
sıcak çatışmanın içinde 
olan güvenlik güçlerimizin 
de Allah yardımcısı olsun” 
dedi.

MÜLTECI DRAMI
EBSO Meclis Başkanı 

Esen, İzmir’deki mültecile-
rin insanlık dramına dönüş-
müş yaşam mücadelesini de 
gündeme getirirken, kentin 
gerek toplumsal gerekse 

ekonomik bağlamdaki 
olumsuz etkilerini yaşa-
dığını söyledi. Birleşmiş 
Milletler tarafından hazır-
lanan bir raporda İzmir’de 
her ay 250 Suriyeli çocuğun 
doğduğunun yer aldığını 
hatırlatan Esen, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bu hızlı nüfus artışı, 
eğitim ve istihdam konuları 
başta olmak üzere, top-
lumsal huzur açısından da 
kentimizin geleceğine iliş-
kin strateji belirlenmesini 
gerektirmektedir. Özellikle 
de iş barışının bozulmama-
sına özen gösterilmelidir. 
Gerek terör ve gerekse 
mülteciler meselesi, bugün 
özellikle Avrupa’nın nere-
deyse korkulu rüyası haline 
gelmiş çözüm bekleyen 
en önemli konularından 
olmuştur. Ama her iki konu 
da ne yazık ki, ülkemizde 
sıcaklığını korumakta, 
acıyı çeken yine milletimiz 
olmaktadır. Küresel krizin 
farklı bir evresinde iken, 
bu iki konunun çözümün-
deki gecikme, ülkemizdeki 
ekonomi odaklı politikala-
rın hayata geçirilmesini de 
güçleştirmekte, geçirilse 
bile etkisini azaltmaktadır. 
Üreten, yatırım yapan bizler 
böylesi bir tablo karşısında 
temkinli iyimserliğimizi 

korurken, her son dakika 
haberi ile ağzımızın yüre-
ğimize geldiğini de açıkça 
ifade etmek isterim. Bu 
acıların artık son bulmasını, 
toplumsal huzur ve barışın 
yeniden sağlanmasını dili-
yoruz.”

DESTEĞE 
IHTIYACIMIZ VAR
Artan suç istatistikleri, 

icra dosyaları, iflas ve iflas 
erteleme kararlarından 
kurumlara duyulan güvenin 
azalmasına, açıklanan eko-
nomik göstergelere kadar 
birçok konunun endişeleri 
daha da artırdığını söyleyen 
Esen, “Tabii ki bu şekilde 
iş yapmak, dünden çok 
daha zor bir hale gelmiştir. 
Bu salonu dolduran her bir 
üyemiz tüm bunları birebir 
yaşamaktadır. Büyüme 
arzusu içinde olanlar da 
bir süredir bu isteklerini 
askıya almak durumunda 
kalmışlardır. KOBİ ağırlıklı 
yapı; böylesi bir ortamda 
iki de değil üç düşünüp, 
bir hareket etmeyi zorun-
lu kılmaktadır. Oysa ki, 
ülkemizin daha cesur, daha 
hızlı büyüyen, teknolojiyi 
daha hızlı yakalamış, daha 
proaktif firmalara ihtiyacı 
vardır. İşte bu noktada; söz 
konusu çabanın filizlen-

mesinde üretim ve yatırım 
alanlarında elde ettikleri 
başarılarla firmalarımızın 
payını es geçemeyiz. Bugün 
belki bu sahnede sadece, 
ödül alan sanayicilerimizi 
onore edeceğiz ama bu sah-
neye çıkamasa da kararlı-
lıkla üreten, yatırım yapan, 
yaptıkları ihracat, sağladığı 
istihdam ve ödediği vergi 
ile ülke ekonomisine katkı 
koyan her bir üyemiz ülke-
mizin önemli birer değeri-
dir. Onları gönülden tebrik 
ediyorum” diye konuştu.

FARK YARATALIM
Salih Esen, el ele vere-

rek önce toplumsal huzuru 
ardından da kalkınma 
yolundaki adımları hızlı 
bir şekilde hayata geçir-
meyi dilerken, “Dünyanın 
en önemli coğrafyasında, 
ülkemizin değerlerinin 
kıymetini bildiğimiz sürece, 
atalarımızdan bizlere miras 
kalan değerlerimizi yaşa-
tabildiğimiz, birbirimizi 
dinleyip anlayabildiğimiz 
ölçüde fark yaratabiliriz. 
Fark yaratan toplumlara 
da başarı kapılarının nasıl 
açıldığını dünya örnekleri 
bizlere göstermektedir. 
Çünkü fark yaratanlar, 
olmasını bekleyenler değil, 
olduranlardır” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, Türki-
ye ve dünyanın yaşadığı 
zorlu süreçte işe odaklan-
mak güçleşirken sanayici 
olmanın adeta ‘ateşten 
gömlek giymekle’ eşde-
ğer hale geldiğini söyledi. 
Sanayici olarak kaliteli ve 
rekabetçi üretimin yanısıra 
alabilecekleri önlemlerin 
yetersiz kaldığını belir-
ten Yorgancılar, “Çünkü, 
kontrolümüz dışındaki tüm 
değişkenlere karşı tökez-
lemeden yürümemiz, hatta 
koşmamız gerekiyor. Bizler 
bu şartlar altında dahi; yatı-
rım yapmaktan, üretmekten, 
istihdam sağlamaktan, ihra-
cat yapmaktan devletimize 
vergimizi ödemekten büyük 
gurur duyuyoruz. Ama ye-
ter ki şevkimiz kırılmasın, 
motivasyonumuz bozulma-
sın” dedi.

EBSO Başarılı Sana-
yiciler Ödül Töreni’nde 
yaptığı konuşmada küre-
selden yerele ekonomik ve 
siyasi gelişmeleri sanayi, 
üretim, Ar-Ge ve inovas-
yon, eğitim, kadın ve genç 
girişimciler konularıyla har-
manlayan Ender Yorgancı-
lar, küresel ekonomik krizin 
başladığı 2008 sonbaha-
rından bugüne dünyanın 
yaşadığı kaotik dönüşüm 
sürecini Türkiye’nin en az 
hasarla atlatmaya çalıştı-
ğına işaret etti. Konuşması 
sık sık alkışlarla kesilen 
Yorgancılar, “Reel sektörü 
haksız rekabete uğratmayan 
makroekonomik iklim ve 
vergi politikalarına sahip, 
yeni bir vizyon ve stratejiy-
le nitelikli sanayileşmeye 
hız veren, rakiplerle eşit 
maliyetle üretim şartlarına 
sahip, demokrasi kalitesinin 
ve hukukun bağımsızlığı-
nın tartışılmadığı bir ülke 

hayalini gerçekleştirme 
idealimize vurgu yapmak 
istiyorum” dedi.

ORTADOĞU 
BATAKLIĞINA 
DÖNMEYELIM
2016 yılının zor 

geçmesini beklediklerini 
ancak her şehit haberinin 
yüreklerini dağladığını 
vurgulayan Yorgancılar, 
Özdemir Asaf’ın ‘Ağlamak 
bazı acılarda yetmiyor’ di-
zelerini hatırlatırken, şöyle 
konuştu:

“Aklını, vicdanını kay-
betmiş, insanlıktan çıkmış 
olanlara, terörü doğrudan 
veya dolaylı destekleyenle-
re, vatanına ihanet edenlere 
lanet olsun. Çünkü ortada 
çok ciddi bir ihanet sorunu 
vardır. Eşit haklara sahip 
olup, daha fazlasını isteme-
nin başka hiçbir açıklaması 
olamaz. Son olarak Ankara 
ve hemen ardından Diyar-

bakır olayı, bir vatandaş 
olarak ne yazık ki can 
güvenliğimizin olmadığına 
dair endişelerimizi bir kez 
daha tazelemiştir. Keli-
melerin anlamını yitirdiği 
noktadayız. Ülkemizin başı 
sağolsun. Ama artık son 
bulsun istiyoruz. Çünkü 
bizler ‘Söz konusu vatansa 
gerisi teferruattır’ ruhunu 
taşıyan Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün 
bizlere bıraktığı vatanımı-
zın Ortadoğu bataklığına 
dönüşmesini istemiyoruz. 
Çünkü, başka Türkiye yok. 
Bu vatan; ayaklarda çarıkla 
savaşılarak kurtarıldı. O ne-
denle, topraklarımıza sahip 
çıkmak, terörden kurtarmak 
vatandaş olarak boynumu-
zun borcudur.”

KING’IN SÖZLERIYLE 
ANLATTI
Alınan ve öngörülen 

talepler çerçevesinde 

Yorgancılar’dan sanayileşme vurgusu



15ŞUBAT 2016

GÜNDEM

üretim ve tedarik planı 
yapan sanayicinin dış 
politik gelişmeler nedeniy-
le bazı ülkelere uygulanan 
yaptırımlar, döviz kuru, 
mevzuat değişikliği gibi 
pekçok olayla da baş etmek 
zorunda kaldığını belirten 
Ender Yorgancılar, “Sana-
yicilerimiz ateşten gömlek 
giymek, kahramanlık gibi 
tanımlamaları sonuna kadar 
hak ediyor. Dünyanın 
bugün geldiği noktada biz 
sanayicilerin bulunduğu ze-
mini Martin Luther King’in 
‘Uçamazsan koş, Koşamaz-
san yürü, Yürüyemezsen 
sürün. Ama ne yaparsan 
yap, ilerlemek zorundasın’ 
sözleri özetliyor” dedi.

EBSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yorgancılar, 
düzenli vergi ödeyenlere 
SGK primlerindeki indirim 
modelinin uygulanması, 
gümrüklerdeki tek pencere 
sisteminin ilgili tüm kurum 
ve işlemleri kapsayacak 
şekilde yaygınlaştırılması 
beklentilerini sıralarken, 
hükümetin açıkladığı 2016 
Eylem Planı takvimine 
uyulmasını istedi. Eylem 
Planı’nın içinde sanayi-
nin güçlenmesine dair de 
önemli adımlar bulun-
duğunu belirten Ender 
Yorgancılar, “Güçlü bir 
ülke ve güçlü bir ekono-
mi için sanayi olmazsa 
olmazdır. Sanayisizleşmeyi 
uçuruma sürüklenmekle 
eşdeğer görüyorum. Yeni 
bir sanayi-üretim hikayesi-
nin ve heyecanının hayata 
geçirilmesine ihtiyacımız 
var. Çünkü üretim yoksa 
kalkınmak hayaldir” diye 
konuştu.

Dünyanın yaşadığı 
dönüşüm sürecinden en 
çok sanayinin etkilendiğini, 
Sanayi 4.0’ın da bunun 
en güçlü kanıtı olduğunu 

kaydeden Yorgancılar, 
Türkiye’nin sanayi hika-
yesinin de Sanayi 4.0’ın 
altyapısına temel teşkil 
edecek şekilde yeniden 
dizayn edilmesini savundu. 
Yorgancılar, EBSO olarak 
bu konudaki farkındalığı 
artırmak amacıyla hazırla-
dıkları Sanayi 4.0. Uyum 
Sağlayamayan Kaybedecek 
adlı yayının ülke genelinde 
beklenenin ötesinde ilgiyle 
karşılandığını anlattı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Işık’ın Bilim Tek-
noloji Yüksek Kurulu’nun 
gündemine Sanayi 4.0’ı 
almasından da mutluluk 
duyduklarını söyleyen Yor-
gancılar, ABD, Almanya, 
Çin, Hindistan, Singapur ve 
Malezya gibi ülkelerdeki 
gelişmeleri örnek gösterir-
ken, “Hükümetimizin bu 
yöndeki rehberliğini çok 
önemsiyoruz. Ar-ge, ino-
vasyon, yüksek teknolojili 
üretim alanlarında çok geç 
kaldığımız için de çok hızlı 
yol almak zorunda oldu-
ğumuz bir gerçektir. Böyle 
bir sistemde ileri teknoloji, 
sürdürülebilir büyüme ve 
nitelikli eğitimi içeren üç 
boyutlu bir yaklaşıma ihti-
yacımız vardır” dedi.

MESLEKI EĞITIM
Ender Yorgancılar, 

Türkiye’nin uzun vadede 
geleceğinin sanayi ve onu 
destekleyen bir eğitim 
sisteminde olduğu inancı-
nı tekrarlarken, eğitimde 
Finlandiya’nın dünyaya 
model olmayı başarmış 
sisteminin örnek alınması 
gerektiğini söyledi. Yorgan-
cılar, şöyle konuştu:

“Bizler de, okuduğunu 
anlayan, sorgulayan bir 
nesil yetiştirmek zorunda-
yız ki, sanayideki gelişme-
lerin gerisinde kalmayalım. 

Sanayideki gelişmeleri 
doğru takip edebilelim ki, 
orta gelir tuzağı riskinden 
çıkabilelim. O nedenle, 
başlangıç noktamız eğitim 
olmalıdır. 1940’lı yıllarda 
Türkiye, Köy Enstitüleri ile 
eğitim ve üretim ilişkisini 
çok doğru zemine oturtmuş 
ve UNESCO tarafından 
gelişmekte olan ülkelere 
örnek model olarak göste-
rilmiştir. Bunu teknoloji-
deki gelişmeler ekseninde 
geliştirip, kısa sürede 
ülkemize büyük sıçramalar 
yaptırabiliriz.”

İstihdam piyasasındaki 
arz-talep dengesindeki 
uyumsuzluğun ortadan 
kaldırılması amacıyla 
TOBB’un öncülüğünde 
başlatılan UMEM Beceri 
10 projesinin en iyi uygu-
layıcılarından biri olarak 
Türkiye genelinde ilk eği-
tim merkezini kurduklarını, 
tehlikeli ve çok tehlikeli 
işlerde çalışanların mesleki 
eğitimi kapsamında Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile pro-
tokol yaparak 65 bin kişiye 
sertifika kazandırdıklarını 
anlatan Ender Yorgancılar, 
Mesleki Yeterlilik Belgesi 
kapsamında Ankara dışında 
ilk mesleki yeterlilik 
sınavını verme hakkını yine 
EBSO’nun elde ettiğini 
bildirdi.

KADINLAR VE GENÇLER
Kadın ve genç girişim-

ciler için de özel bir sayfa 
açan Ender Yorgancılar, 
“Dünyanın düşleyenlere de 
yapanlara da ihtiyacı var 
ama düşlediğini yapanla-
ra daha çok ihtiyacı var. 
Hisarcıklıoğlu başkanım 
ve ben sizlerin her zaman 
yanınızdayız. Asla şevkiniz 
kırılmasın, asla vazgeçme-
yin, ‘ben’ değil ‘biz’ olun. 
Sizler umudumuzsunuz” 

diye seslendi.

KOBI’LERE 
E-TICARET KAPISI
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu ile 
Çin’e yaptığı ziyarette sınır 
ötesi e-ticaretin merkezi 
Zhejiang eyaletini ziyaret 
ettiklerini hatırlatırken, “55 
milyon nüfuslu eyalet 275 
milyar dolar ihracat, 125 
milyar doları ithalat olmak 
üzere toplam 400 milyar 
dolar dış ticaret hacmine 
sahip. KOBİ’lerimizin 
geleceği açısından e-ticaret 
çok önemli. Görüşmele-
rimizde, alibaba.com’un 
portföyüne TOBB’un 
üyelerini dahil etmesini 
istedik. Çünkü biz bu 
anlayış ve gelişim içindeki 
ülkelerle rekabet ediyoruz” 
bilgisini verdi. Türkiye’de 
bankaların faiz oranlarını 
yükseltmesi, kredi verme-
deki zorluklar, piyasadaki 
nakit darlığı, sanayicilerin 
bankalardan çek karnesi 
almadaki zorluklar, iflas 
ertelemelerdeki artış, asgari 
ücretin üretim maliyetleri-
ni artırması konularını da 
gündeme getiren Yorgancı-
lar, “Yatırım teşviklerinin 
yetersiz kaldığı ortamda bu 
rekabete ayak uydurmamız 
zordur” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, 
Başbakan Davutoğlu 
tarafından açıklanan turizm 
teşvik paketinin sektörün 
canlanması için umut 
verici olduğunu belirtirken, 
“Sistem genellikle büyük 
işletmeleri destekliyor. 
Özellikle İzmir’de yaygın 
küçük işletmeler ve butik 
oteller desteğin dışında 
kaldı. Turizmin destekledi-
ği yan sektörler de dikkate 
alınarak bir düzenlemeye 
gidilmeli” dedi.
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EN YÜKSEK YATIRIM ÖDÜLÜ
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SIRA ÜNVAN ÜRETİM (TL)

1 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 
İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13.929.811.906

2 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 3.671.182.009

3 PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI 
SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş. XX

4 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 1.734.194.501

5 X XX

SIRA ÜNVAN ÜRETİM (TL)

1 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 334.323.653

2 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 170.457.703

3 ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 114.823.980

4 PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI 
SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş. 86.928.049

5 CMS JANT SANAYİ A.Ş. 83.373.572

SIRA ÜNVAN ÜRETİM (TL)

1 AKSEKİ DEMİR ALÜM. DOĞRAMA 
İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 37.055.981

2 POLKİMA POLYESTER 
KİMYA VE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. 35.848.227

3 DOĞU İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş. 33.641.483

4 BUDİN AKARCA MÜREKKEP VE BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. 32.696.915

5 EROĞLU TEKSTİL OTELCİLİK İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. 32.100.870

SIRA ÜNVAN ÜRETİM (TL)

1 X XX

2 BARLAS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş. 5.025.386

3 PINAR DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş. 4.928.185

4 FATİH FER-RO HİDROLİK PNÖMATİK MAKİNA 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 4.077.855

5 NEDU BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 3.487.029
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MESLEK KOMİTELERİNDE HEM ÜRETİM HEM DE YATIRIMDA BİRİNCİ OLAN FİRMALAR
ÜNVAN MESLEK GRUBU

ABALIOĞLU YEM SOYA TEKSTİL  A.Ş. Et, Balık ve Su Ürünleri Sanayii

BAĞ YAĞLARI SAN. VE TİC. T.A.Ş. Yağ Sanayii

BATIÇİM Çimento, Kireç, Alçı,
 Beton ve Mamulleri Sanayii

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Elektronik Bileşenleri ve
 Ölçme Cihazları Sanayii

BORTAR HAZIR YEMEK VE GIDA 
SAN. TİC. A.Ş. Hazır Yemek Sanayii

BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Aşındırıcı Ürünler, Diğer Metal Dışı 
Mineraller ve Kompozit Sanayii

CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş. Otomotiv Yan Sanayii

X Sabun, Temizleme ve Sabun Ürünleri 
Sanayii

DYO BOYA FABRİKALARI 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Boya, Vernik ve Kaplayıcı 
Maddeler Sanayii

EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş. Toprak ve Seramik Mamulleri Sanayii

EMİNOĞLU S.B.V. MERMER İNŞAAT 
TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mermer ve Doğal Taş Sanayii

ÜNVAN MESLEK GRUBU

HATSAN SİLAH MAKİNA KALIP 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Metal Ürünleri Sanayii

HUGO BOSS TEKSTİL SAN. LTD. ŞTİ. Dış Giyim Eşyası Sanayii

İMBAT MADENCİLİK ENERJİ TURİZM 
SAN. VE TİC. A.Ş. Maden ve Taş Ocakçılığı Sanayii

İZMİR SENKROMEÇ SAN. TİC. A.Ş. Genel Amaçlı Makina ve Teçhizatı Sanayii

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. İçecek ve Tütün Sanayii

KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. Soğutma Sanayii

KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 
DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş. Gıda Maddeleri Sanayii

MAYTEKS ÖRME SAN. TİC. A.Ş. Diğer Tekstil Ürünleri Sanayii

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. Süt ve Süt Ürünleri Sanayii

TEKNOPET PLASTİK A.Ş. Plastik Ambalaj Sanayii

TÜRKAY TARIM MAKİNALARI 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tarım ve Metal İşleme Makinaları Sanayii

VOLT ELEKTRİK MOTOR SAN. VE TİC.A.Ş. Elektrikli Teçhizat ve Akü Sanayii

YÜKSEL TEZCAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Un ve Tahıl Ürünleri Sanayii
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SANAYİ FAALİYETİ ARALIKSIZ 50 YIL VE ÜSTÜ HİZMET ÖDÜLÜ

YILIN GENÇ ve KADIN GİRİŞİMCİLERİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Başarılı Sanayiciler Ödül 
Töreni’nde plaketler EBSO 
Meclis Başkanı Salih Esen 
ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ile birlikte 
Gümrük ve Ticaret Bakını 
Bülent Tüfenkci, İzmir Valisi 
Mustafa Toprak, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başakanı 
Aziz Kocaoğlu ile TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarafından verildi.
Bakan ve Başkanlar, plaket 
alsın veya almasın yatırım 
yapan, üretim gerçekleştiren, 
istihdam yaratan, ihracat 
yapan ve vergi ödeyerek 
ülkenin gelişimine ve 
kalkınmasına katkıda 
bulunan tüm sanayicilerin 
ödüle layık olduğunu ifade 
etti.

Kadın GirişimciGenç Girişimci
Aysel ÖZERSerkan ERDUR 5632 Sokak No: 26 

Çamdibi – İzmir
T: 0232 458 58 09

info@teknofset.com
www.teknofset.com

CREATIVE

Dünya hızla değişiyor. Artık büyük olan küçüğü alt edemiyor. Hızlı olan yavaş 
olanı alt ediyor.

Rupert Murdoch

Reklam ajansları, ne kadar yaratıcı olurlarsa olsunlar, doğaları gereği giderek 
rutinleşen ve yavaşlayan organizasyonlara dönüşürler.
Oysa reklamverenler sonu bitmek bilmeyen toplantılar ve uzun yaratıcı 
süreçlerden çok acil çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.

FİRMA YIL FİRMA YIL FİRMA YIL

ŞENKAYA ÇELİK DÖKÜM A.Ş. 61 TERMAK KOLL. ŞTİ.         50 BMC SAN. VE TİC. A.Ş. 50

ALTIN KİREMİT A.Ş.       60 HEDEF ZİRAAT A.Ş. 50 TOKEZ YAĞ KEÇELERİ A.Ş.  50

YALÇIN YÖRÜKOĞLU         50
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5632 Sokak No: 26 
Çamdibi – İzmir

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

CREATIVE

Dünya hızla değişiyor. Artık büyük olan küçüğü alt edemiyor. Hızlı olan yavaş 
olanı alt ediyor.

Rupert Murdoch

Reklam ajansları, ne kadar yaratıcı olurlarsa olsunlar, doğaları gereği giderek 
rutinleşen ve yavaşlayan organizasyonlara dönüşürler.
Oysa reklamverenler sonu bitmek bilmeyen toplantılar ve uzun yaratıcı 
süreçlerden çok acil çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Sizin de basit ve hızlı çözümlere ihtiyacınız varsa,
bize ihtiyacınız var demektir.
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Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın 
sürdürülebilir 

büyüme ve istikrar vurgusu 
ile başladığı kabine 
üyelerini ziyaretlerinde, 
gündeme getirdiği 
ekonomik büyümeye 
ivme kazandıracak 

reform talepleri, birer 
birer yanıt buluyor. 
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, EBSO’nun 
gündeme getirdiği Torbalı 
OSB’nin otoyol bağlantısı 
konusunda Karayolları 
İzmir Bölge Müdürlüğü’ne 

‘sorunu çözün’ talimatı 
verdi. Bakan Yıldırım, 
Suriyelilerin mesleklerine 
göre sınıflandırılarak iş 
gücüne kazandırılması 
konusunda da EBSO’nun 
İzmir’de pilot uygulama 
önerisine destek verirken 
Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Fatih Metin ise EBSO’nun 
önerdiği ve 64. Hükümetin 
eylem planına giren TOKİ 
modeliyle fabrika yapımı 
konusunda çalışmaların son 
aşamaya geldiği müjdesini 
verdi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Meclis Başkan Vekili Işın 
Yılmaz, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi 
Hüseyin Vatansever, 
Yönetim Kurulu üyeleri 
Kamil Porsuk, Ateş İlyas 
Demirkalkan, Deniz 
Gündüz ve Hakan Ürün,  
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, Ekonomi 

EBSO’nun reform talepleri 
birer birer yanıt buluyor
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Ege Bölgesi 
Sanayi Odası 
Yönetiminin 
Ankara’da 
Ulaştırma 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanı Yıldırım 
ile Ekonomi 
ve Milli Eğitim 
Bakanlıklarına 
gerçekleştirdiği 
ziyaretlerde 
sanayicilerin 
konuları ile 
ekonomiyi 
geleceğe 
taşıyacak 
önerileri en üst 
düzeyde karşılık 
bulurken  çözüm 
için girişimler 
başlatıldı.
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Bakan Yardımcısı Fatih 
Metin, Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem’i 
makamlarında ziyaret etti. 
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım’ı ziyaretlerinde 
Hükümetin terörle 
mücadele konusunda 
verdiği mücadeleyi sonuna 
kadar desteklediklerini 
vurgulayan EBSO Başkanı 
Yorgancılar, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve İstanbul 
Ticaret Odası Başkanı 
İbrahim Çağlar ile birlikte 
geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirdikleri Çin 
temasları hakkında bilgi 
verdi. Çinli e- ticaret 
şirketlerinin merkezi 
Zhejiang eyaleti ve 
Hangzou kentinin sınır 
ötesi e - ticaret konusunda 
önemli fırsatlar sunduğunu 
ifade eden Yorgancılar, 
“Sizlerin desteği ile sınır 
ötesi e ticarette yeni 
işbirlikleri sözkonusu 
olabilir. Küçük ölçekleri 
büyüklerin içine taşıyan 
sınır ötesi e- ticaret 
sistemiyle KOBİ’lerin 
üretimlerini birleştirip 
pazara sunma imkanı var” 
dedi.

81 ILE ÖRNEK OLALIM
Görüşmede ayrıca, 

İzmir’in trafik sorununa 
köklü bir çözüm getiren 
ve kente büyük bir değer 
katan Körfeze Tüp Geçit 
projesinden duydukları 
heyecanı dile getiren EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “Menemen’de 
sona eren çevre yolunun 
Aliağa OSB’ye kadar 
uzatılması ve tren hattının 
Çandarlı Limanı’na 
uzatılması yatırımlara ve 
üretime ivme kazandıracak 

unsurlar arasında yer 
alıyor” dedi. Yorgancılar, 
Torbalı OSB’nin otoyola 
bağlantı sorununu da 
gündeme getirdi.

Ender Yorgancılar, 
Suriyeli sığınmacıların 
istihdamı ile ilgili 
konulara değinirken, 
mesleki sınıflandırma 
ihtiyacına da dikkat 
çekti ve “Bu insanları 
istihdam edelim. Ancak 
meslekleri konusunda 
sertifikasyon olmaması 
sıkıntı yaratıyor. İzmir’de 
pilot bir uygulama yapalım. 
Suriyelilerin mesleklerine 

göre sınıflandırılmasını 
sağlayalım ve iş gücüne 
kazandırılmasını 
kolaylaştıralım. 81 kente 
örnek olalım” önerisini 
getirdi.

 
ANINDA ÇÖZÜM
Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, EBSO 
heyetinin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirdiği kabulde 
ilk olarak Torbalı OSB 
konusunda Karayolları 
İzmir Bölge Müdürlüğü’ne 
‘sorunu çözün’ talimatı 

verdi. Torbalı’daki otoyol 
gişelerinin geriye alınması 
işini Karayolları’nın 
üstleneceğini, otoyol 
bağlantısı ile kavşak 
düzenlemesinin ise 
Torbalı OSB ve 
sanayiciler tarafından 
gerçekleştirileceğini 
belirten Bakan Yıldırım, 
“Suriyeli mültecilerin 
mesleki sınıflandırması 
ve sertifikasyonu 
konusunda İzmir Valiliği 
bu kayıtları sağlar, EBSO 
ile paylaşır. Sektörlerden 
talepler, Valilik kanalı 
ile gerçekleştirilir ve işe 
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yerleşmeleri sağlanır. Bu 
çalışma aynı zamanda 81 
ile örnek teşkil eder” diye 
konuştu.

IHRACATTAKI 
DÜŞÜŞE ÇARE
Ekonomi Bakan 

Yardımcısı Fatih Metin ile 
gerçekleşen görüşmenin 
önemli gündem maddesi 
ise düşen ihracata çözüm 
yolları oldu. Ocak 
ayı ihracatının uzun 
yıllardan bu yana ilk kez 
10 milyar doların altına 
düştüğünü ifade eden 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, düşen 
ihracata karşı alternatif 
pazar arayışlarının 
yanı sıra ithalata olan 
bağımlılığı azaltıcı 
düzenlemeler yapılması 
gerektiğini belirtti. 
Yorgancılar görüşmede 
ayrıca TOKİ modeliyle 
fabrika yapılması, meslek 
liselerinin TOBB’ a 
devredilmesi ve Tire, 
Ödemiş’e et ve süt ürünleri 
konusunda eğitim verecek 
ve İzmir’i pilot il yapacak 
bir fakülte taleplerini dile 
getirdi. 

Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Fatih Metin, 
TOKİ’nin fabrika yapması 
ile ilgili proje konusunda 
çalışmaların sonuna 
gelindiğini belirtirken, 
meslek liselerinin TOBB’a 
devri konusunda da 
olumlu görüşe sahip 
olduğunu vurguladı. Yerli 
üretimi destekleyerek 
ithalata bağımlılığı 
azaltma konusunda 
yeni modeller üzerinde 
çalıştıkları bilgisini veren 
Metin, “2016 zor bir yıl 
olacak ancak, devamında 
parlak bir gelecek 
öngörüyoruz. Dubai 
ve Tahran’da kurmayı 

planladığımız ticaret 
merkezleri konusundaki 
çalışmaları sıklaştırdık. 
Tahran’ın en güzel yerinde 
Cumhurbaşkanımızın da 
katılımı ile ticaret merkezi 
açma çalışmalarında 
belli bir aşamaya geldik. 
Bizim görevimiz sizlerin, 
üreticinin, sanayicinin 
ihracatçının önünü açmak” 
diye konuştu.

YASA VE MEVZUAT 
ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDIYOR
Milli Eğitim Bakan 

Yardımcısı Orhan Erdem 
ile bir araya gelen EBSO 
Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu 
ise, meslek liselerinin 
TOBB’a devri sağlandığı 
takdirde sanayinin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli eleman 
sıkıntısının çözümü 
konusunda önemli mesafe 
alınacağını ifade etti. 
Gökçüoğlu, “Kalkınmanın 
en büyük itici gücü olan 
eğitim sisteminin gelişen 
koşullara uygun olarak 
revize edilerek, özellikle 
işgücü arz talep dengesinin 

sağlıklı işlemesi adına 
meslek liselerinin özel 
sektöre devri yani TOBB’a 
devri ve OSB’lere açılacak 
meslek liselerinin teşvik 
edilmesi yerinde olacaktır” 
dedi. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Kamil Porsuk ise 
Kemalpaşa OSB’de hayata 
geçirmeyi hedefledikleri 
meslek lisesi konusunda 
destek talebinde bulundu. 
Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem 
de, mesleki eğitim 
konusunda taleplerin 
farkında olduklarını konu 
ile ilgili yasa ve mevzuat 
konusunda çalışmaların 
sürdüğü bilgisini paylaştı.

Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım Torbalı OSB 
yolu için ‘çözün’ 
talimatı verdi. 
Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Metin, 
TOKİ modeliyle 
fabrika konusunda 
sona yaklaşıldığını 
bildirdi. Milli 
Eğitim Bakan 
Yardımcısı Erdem 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim ile ilgili 
talepler konusunda 
çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
söyledi.



®

/standartcivata standart cıvata ©

Bilgi için;
+(90) 232 376 77 87

www.standartcivata.com.tr

Sorularınız varsa
Cevaplarımız var

BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORS INOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES 
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES 
BOLTS NUTS SCREWS WASHERS ANCHORS
INOX HARDWARE FURNITURE FASTENERS
HANDTOOLS SLICONES BOLTS NUTS SCREWS
WASHERS ANCHORSINOX HARDWARE
FURNITURE FASTENERSHANDTOOLS SLICONES  

Mevcut problemlerinizi geniş ürün gamında yer alan
ürün çeşitliliğimiz ve gelişmiş lojistik ağımızla

çözüme ulaştırıyoruz.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) 2014 
yılı Çevre Ödülleri 

sahiplerine törenle verildi. 
250 kişinin üstünde çalışan 
kategorisinde Tüpraş 
Türkiye Petrolleri birinci,  
Baylan Ölçü Aletleri ikinci, 
Kansai Altan Boya üçüncü 
oldu. 250 kişinin altında 
çalışan kategorisinde 
Sepilciler Çaybaşı Deri 
Sanayi birinci, Park Gıda 
Üretim ve Pazarlama ikinci, 
Granit Dayanıklı Tüketim 
üçüncülüğü elde etti. 

EBSO’da düzenlenen 
törene, Çevre Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa 
Öztürk, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, İzmir Vali 
Yardımcısı Hüseyin 
Demirciler ve sanayiciler 
katıldı. Müsteşar Öztürk, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın sanayicilerle 
yerel yönetimlere yönelik 
çalışmaları hakkında 
bilgi verirken, enerjinin 
verimli kullanılması ve 
atıkların enerji üretiminde 
değerlendirilmesi 
konularına da dikkat çekti.

Türkiye’deki hayvan 
çiftliklerinden çıkan 
atıkların arıtılması ve 
biyoenerjiye dönüşmesine 
büyük önem verdiklerini 
söyleyen Öztürk, 
“Bununla ilgili mevzuatı 
çıkardık uygulamaların 
altlığını oluşturuyoruz. 
Sıvı gübreyle ilgili 
darboğaz yaşanıyor. 
Hayvan çiftliklerinden 
çıkan sıvı gübrenin 
arıtılması isteniyor. Bu 

sıvı gübrenin tarımda 
kullanılmasıyla ilgili 
çalışmalar belli aşamaya 
geldi. Önümüzdeki 
dönemde hayvan çiftlikleri 
aynı zamanda biyoenerji 
üretimi ve sıvı gübre üretim 
merkezleri haline gelecek. 
Sıfır atık modelini ortaya 
koyacağız. 2020 yılında 
yeni bir süreç başlayacak. 
Paris’te imzalanan İklim 
Değişikliği Anlaşması 
ile enerjiyi ‘saldım 
bayıra Mevla’m kayıra’ 
gibi kullanmayacağız, 
verimli kullanacağız. 
Karbon salınımı ile ilgili 
çalışmalar artırılacak. 
Birim üretim başına ne 
kadar az enerji tüketirsek 
o kadar verimli rekabet 
edebilir ürün üretmiş 
olacağız. Atık üretmek 
yerine o atığın başka bir 
sanayide hammadde olarak 
kullanılmasıyla ilgili 
çalışmalarız var” dedi.

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Müsteşarı 
Öztürk, demir 
çelik cürufunun 
değerlendirilmesi 
gerektiğini vurgulayarak, 
“Demir çelikte Türkiye’de 
7 milyon tona yakın 
cüruf çıkıyor 3.5 milyon 
tonunu çimentoda 
alternatif hammadde 
olarak kullandırıyoruz. 
Bunların gelişigüzel 
yerlere depolattırılmasını 
kaldırıyoruz, alternatif 
hammadde haline 
dönüştürmek için 
çalışıyoruz. Bu sorunu 
6 ayda çözeceğiz. İzmir 
Belediyemiz demir çelik 
cürufunu yol altyapı 
malzemesi olarak 
kullanıyor. Bu sevindirici. 
Aliağa’da demir çelik 
cürufundan kanalizasyon 
borusu yapılıyor. Atıksu 
arıtma tesisleri bize 
başvursun,  4.5 milyon 
lira veriyoruz. Bunun 
için ‘vergi borcu olmasın’ 

EBSO Çevre Ödülleri 
sahiplerini buldu

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Öztürk, 
EBSO Çevre Ödül 
Töreni’nde atık 
üretmek yerine o 
atığın başka bir 
sanayi dalında 
hammadde olarak 
kullanılmasına 
yönelik çalışmalar 
yaptıklarını bildirdi. 
EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ‘Üretimi 
konuşurken çevreyi 
gözardı etmek 
mümkün değil’ 
mesajı verdi.
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deniyor ama Maliye 
Bakanlığı ile görüşüyoruz, 
bunun ayrı tutulmasını 
istedik.  Tehlikeli atık 
bertaraf tesisleri var. Ben 
bu tesislerin devlet eliyle 
kurulmasına karşıyım. Bu 
bir sektördür. İzmir’de 
belediye ve bakanlık 
birlikte bu konuyla ilgili 
sektör bir şey yapmak 
istiyorsa, bu tesislerin 
kurulması için bizden 
istenen ne varsa yardımcı 
oluruz” dedi. 

NE YAPIYORSAK 
ÇOCUKLARIMIZ IÇIN
İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, belediye olarak 
çevre yatırımlarına önem 
verdiklerini belirtirken, 
“Gelecek kuşaklara 
bugünkünden daha iyi 
bir çevre bırakmak, ana 
ilkemiz ve prensibimiz. O 
nedenle çevre yatırımlarına 
çok büyük kaynak 
aktarıyoruz. Ne yapıyorsak 
çocuklarımız için” diye 
konuştu.

Özellikle arıtma 
yatırımlarında İzmir’in 
Türkiye’de öncü kent 
olduğunu vurgulayan 
Kocaoğlu, şu bilgileri verdi:

“İleri biyolojik arıtma 
konusunda da, diğer çevre 
yatırımlarında da açık ara 
öndeyiz. Hatta Avrupa’nın 
bir çok büyük kentiyle 
bu konuda yarışacak 
düzeydeyiz. Atıksu arıtma 
çamurunu güneş enerjisi 
ile kurutuyoruz. Çiğli 
arıtmasından çıkan günlük 
600 ton çamuru çürütme 
ve kurutma prosesinden 
geçirerek metan gazı elde 
ediyor, bunu da enerji 
olarak değerlendirip 
hem ciddi bir tasarruf 
sağlıyoruz hem de çevreyi 
koruyoruz. Karbon salımını 
azaltmak için ulaşımda 

raylı sisteme çok büyük 
önem veriyoruz. İki sene 
içinde 11 kilometrelik raylı 
sistemi 180 kilometreye 
çıkarmış olacağız. 
Akıllı trafik sistemi ile 
kavşaklarda beklemeyi 
azaltarak yine yakıt 
tasarrufu sağlayacağız. 
Bisiklet kullanımını teşvik 
ediyoruz ve kullanımını 
yaygınlaştırmaya 
çalışıyoruz. 2020 yılına 
kadar karbon salınımını 
yüzde 20 azaltma vaadinde 
bulunduk. Atık toplamada 
duyarlı bir kentiz. 40 tona 
kadar atık topluyoruz.”

Çevre yatırımlarındaki 

nihai hedeflerinin 
“yüzülebilir körfez” 
olduğuna dikkat çeken 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı, “TCDD ile birlikte 
yürüttüğümüz, 9 Eylül 
Üniversitesi Deniz Bilimleri 
ile 9 senedir çalıştığımız 
‘Büyük Körfez’ projemiz 
var. Yeni Kale liman 
aksının derinleştirilmesi, 
genişletilmesi ve İzmir 
Limanı’nın 3. nesil 
gemilere açılmasını 
içeriyor. Çok kısa zamanda 
bu projeye başlamazsak, 
kruvaziyer limanı yapılsa 
da yolcu gemilerinin 
körfeze girememesi 
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gibi bir tehlike ile karşı 
karşıya kalacağız. Biz 
de İzmir Büyükşehir 
Belediyesi olarak kuzeyde 
yapacağımız sirkülasyon 
kanalı ile körfezin 
sürdürülebilirliğini 
sağlamak istiyoruz. İşin 
sonuna kadar geldik. Bu 
proje için ÇED onayını 
da alabilirsek, çok önemli 
bir çevre yatırımını 
gerçekleştirmiş olacağız” 
dedi.

EBSO’NUN 
ÇEVRE DUYARLILIĞI
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, 
sürdürülebilir büyümenin 
kaynağının üretim olduğuna 
dikkat çekti ve “Üretimi 
konuşurken çevreyi 
gözardı etmek mümkün 
değil. Çevre, her geçen 
gün yeni düzenlemeler ile 
uyum çalışmaları süratle 
devam eden ve gündemden 
neredeyse hiç düşmeyen 
sanayinin en önemli 
konularından biri haline 
gelmiştir” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın sanayi yoluyla 
kalkınma hedefine 
yürürken üzerine düşen 
sorumluluklar dışında 
yıllardır çevre bilincini 
hem kurumsal olarak 
benimsediğini hem de 
üyelerini bilgilendirip 
ödüllendirdiğini vurgulayan 
Yorgancılar, Yönetim 
Kurulu’nun yaptığı 
faaliyetler içinde de büyük 
pay alan çevre ile ilgili 
konularda ilgili makamlara 
pekçok görüş ve öneri 
sunulduğunu anlattı.

Ender Yorgancılar, 
sanayinin gelişimini 
hedeflerken çevresel 
değerleri en üst seviyede 
tutan EBSO’nun 
bünyesinde yıllardır aktif 

olarak faaliyet gösteren 
Çevre Çalışma Grubu 
aracılığıyla ilgili tüm 
taraflar arasında iletişim 
ve işbirliği platformu 
oluşturmayı sağladığını, 
projeler geliştirip 
yürüttüğünü anlatırken, 
“Çevre konusunu en üst 
düzeyde ele almamıza 
en güzel örnek olarak 
Odamız 2012 yılında 
Akdeniz Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi, 
Çevre Sorunları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 
tarafından Çevre Hizmet 
Ödülleri kapsamında 
Türkiye ölçeğinde çevre 
ödülü almaya layık 
görülmüştür.  Çevre ile 
ilgili çalışmalarımızın 
taçlandırıldığı bu ödül 
sonrasında Odamızın çevre 
ile ilgili çalışmaları ivme 
kazanmıştır” dedi.

EBSO Çevre Ödül 
Yarışması Prosedürü’nde 
yapılan revizyonla 
puanlama sistemine 
geçildiğini ve iki 
gruptaki sonuçların ödül 
töreninde açıklanmasının 
kararlaştırıldığını bildiren 
Yorgancılar, bunun da ayrı 

bir heyecan yaşattığını 
söyledi.

Ender Yorgancılar, 
“EBSO Çevre Ödül 
Yarışması, başvuru 
aşamasından ödül törenine 
kadar uzanan ve emek 
içeren bir süreçtir. Bu 
kapsamda, başta Jüri 
üyelerimiz olmak üzere 
Çevre Çalışma Grubu’na ve 
emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum. Ödül 
vermek bir semboldür, 
çevreye verilen değer 

ve önemin göstergesidir. 
Aynı zamanda bu ödülleri 
alanlar için önemli bir 
başarıdır. Tüm dünya çevre 
dostu üretim ürünlerini ve 
çevreci dostu üreticileri 
takdir ve teşvik etmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda daha 
çok firmanın katılımını 
bekliyoruz” diye konuştu.

16 FIRMA BAŞVURDU
EBSO Başkan 

Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi, Çevre Çalışma 
Grubu’nun 2001 yılından 
bu yana yarışmayı 
düzenlediği belirterek, 
“16 firma başvurdu, Jüri 
puanlaması yaptı, 20’nin 
üzerinde puan alan 9 
firmaya saha ziyareti 
yapıldı. Saha ziyareti 
sonrası kişisel ve gizli 
puanlama yapıldı. Kişisel 
puanlama dosyaları EBSO 
kasasında saklandı. Ödül 
törenin düzenleneceği gün 
zarflar tek tek açıldı, verilen 
puanlar listelendi ve ödül 
kazanan sanayiciler belli 
oldu. Oscar ciddiyetiyle 
2014 yılının ödül alan 
başarılı sanayicilerini 
öğrendik” dedi.

İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kocaoğlu, 
“Gelecek kuşaklara 
bugünkünden 
daha iyi bir 
çevre bırakmak, 
ana ilkemiz ve 
prensibimiz. 
O nedenle çevre 
yatırımlarına çok 
büyük kaynak 
aktarıyoruz. 
Ne yapıyorsak 
çocuklarımız için” 
dedi.
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Sanayi ve sanayiciye 
verdiği hizmetlerin 
kalitesi ve standartları 

sürekli yükselten çalışma-
larıyla öncü Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO), bir 
ilke daha imza attı. Tehli-
keli ve çok tehlikeli işlerde 
sınav ve yetkilendirme yap-
mak üzere Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından kurulan Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme 
Merkezi’nin (MEYBEM) 
Ankara dışında ilk mesleki 
yeterlilik sınavını gerçek-
leştiren EBSO, sınavda 
başarılı olan işçilere ilk 
sertifikaları da verdi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
mesleki yeterlilik sınavında 
başarılı olan işçilerden be-
şine belgelerini düzenlenen 
törenle teslim etti. Sınav-
da başarılı olan 20 inşaat 
işçisinin beton ve demir 
işlerini nasıl yapacaklarına 
ilişkin teknik bilgi ve beceri 
kapasiteleri artırılırken iş 
güvenliği eğitimin de veril-
diğini belirten Yorgancılar, 
“Türkiye’de ilkleri yapan 
Oda olarak mesleki yeter-

lilik sınavlarını gerçekleş-
tirdik, ilk belgeleri verdik” 
dedi.

FAYDASI BÜYÜK
Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’nın 
yaptığı düzenleme ile riskli 
mesleklerde yeterli olma-
yan kişilerin artık işyer-
lerinde çalışabilmelerinin 
sözkonusu olmadığına, bu 
belgeye sahip olmayanları 
çalıştıran firmalara da ağır 
para cezaları uygulanacağı-
na dikkat çeken Yorgancı-
lar, şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de tehlikeli ve 
çok tehlikeli sınıfta yer alan 
40 meslekte çalışanlar için 
Mesleki Yeterlilik Belgesi 
alma zorunluluğu getiril-
di. Meslek lisesi, meslek 
yüksekokulu diploması 
ve mesleki eğitim merke-
zinden alınmış diplomalar 
dışındaki tüm belgeler 
geçerliliğini yitirdi. Amaç 
hem işçilerin çalıştıkları işle 
ilgili teknik kapasitelerini 
artırmak hem de acılara ve 
ekonomimiz için büyük 
kayıplara neden olan iş ka-
zalarının önüne geçmek. 23 
Nisan 2015 tarihli ve 6645 

sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile 
tanınan 1 yıllık geçiş süreci 
25 Mayıs 2016’da doluyor. 
Bu tarihten sonra Mesleki 
Yeterlilik Belgesi olmayan 
kişiler tehlikeli ve çok teh-
likeli işlerde çalıştırılama-
yacak. Bakanlık tarafından 
yapılacak denetimlerde zor 
durumda kalınmaması ve 
iş kazaları gibi istenmeyen 
olayların önüne geçilmesi 
için MYK belgelerinin ive-
dilikle alınması gerekiyor.”

EBSO’YA ULAŞIN
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, MYK 
belgesi için yapılan sınav 
ve belgelendirme harcama-
larının devlet tarafından İş-
sizlik Fonu’ndan karşılandı-
ğını, işçi ve işverene ek bir 
mali külfet getirmediğini de 
vurgularken, “Zorunluluk 
getirilen tüm mesleklerde 
Türk iş dünyasına mesleki 
yeterlilik ve belgelen-
dirme hizmeti vermek 
üzere TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun giri-

şimleriyle kurulan Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme 
Merkezi (MEYBEM) ile 
yaptığımız işbirliği kap-
samında; Ahşap Kalıpçı, 
Betonarme Demircisi, 
Betoncu, Duvarcı, İskele 
Kurulum Elemanı, Sıvacı, 
Asansör Bakım ve Onarım-
cısı, CNC Programcısı ve 
Metal Saç İşlemeci meslek-
leri için Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) sınavlarına 
aracı olacağız. Bununla 
ilgili olarak EBSO’da bir 
birim oluşturduk. Sanayi-
cilerin, işverenlerin bize 
ulaşmaları yeterli. Talepleri 
aldıktan sonra sektörlerle il-
gili dağılımı yapıp, sınavın 
ardından belgelendirmeyi 
gerçekleştireceğiz” diye ko-
nuştu. EBSO’nun İzmir’de 
Kuryap İnş. Tur. San. A.Ş. 
firmasında çalışan persone-
lin katılımı ile gerçekleştir-
diği sınavda başarılı olarak 
MYK belgelerini alan 
işçiler de programın kendi-
lerine büyük katkı sağla-
dığını, aldıkları belgelerin 
hem kendi geleceklerine 
yatırım hem de çalıştıkları 
işte katma değer olduğunu 
ifade etti.

Mesleki yeterlilikte 
ilk belgeler EBSO’dan
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Türkiye’de sayıları 
yaklaşık 3 milyon 
olan KOBİ’lerin 

finansmana erişimi ko-
laylaştırmak ve “teminat” 
sorununa çözüm bulmak 
amacıyla başlatılan çalışma 
son aşamaya geldi.

Ekonomiden Sorum-
lu Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, “taşınır 

teminat sistemi”ne dö-
nük hazırladıkları kanun 
taslağını Eylül ayına kadar 
Meclise sunacaklarını 
belirterek, yeni düzenleme 
ile KOBİ’lerin artık kredi 
çekerken taşınırını teminat 
gösterebileceğini bildirdi. 
Şimşek, KOBİ’lerin Türki-
ye’deki işletmelerin yüzde 
99,8’ini oluşturduğunu, 

bunların finansmana kolay 
erişimine büyük önem 
verdiklerini vurguladı.

KOBİ’lerin finans-
man sağlama amacıyla 
kullandıkları krediler için 
bankaların teminat istedi-
ğini ancak esnafın teminat 
imkanlarının kısıtlı bulun-
duğunu ifade eden Şim-
şek, bunun da finansmana 
ulaşma noktasında sıkıntı 
oluşturduğunu söyledi.

FINANSMANA 
ERIŞIMDE 189 ÜLKE 
IÇINDE 79. SIRADAYIZ
KOBİ’lerin varlıkları-

nın yüzde 25’ini gayrimen-
kul gibi taşınmazlardan, 
yüzde 75’inin de alacakları, 
stoktaki malları, makine 
ve teçhizat, fikri mülkiyet 
hakları gibi taşınır varlık-
lardan oluştuğuna dikkati 
çeken Şimşek, tüm dünya-
da olduğu gibi Türkiye’de 
de bankacılık ve finans 

Düzenleme çerçevesinde mahkeme dışı 
icra yollarına da izin vereceklerini vurgulayan 
Şimşek, KOBİ’lerin icraya düşen mallarının 
değerinin yüzde 40’a düştüğünü, mahkeme 
dışı icra yolunun açılmasıyla taşınırlar varlıkların 
değerinden satılabileceğini ve bu yolla esnafın zarar 
etmeyeceğini kaydetti.

Bu şekilde icralık bir malın satışının da hızlı ve 
etkin olacağını ve borcun çabuk kapatılabileceğini 
anlatan Şimşek, ayrıca sicil sistemi ile zilyetliğin 
devri olmaksızın taşınırların teminat olarak 
gösterilebileceğini bildirdi.

Mahkeme dışı 
icra yollarına izin

KOBİ’ler için 
yeni teminat 
sistemi yolda

Başbakan Yardımcısı 
Şimşek, “ KOBİ’ler 
artık kredi çekerken 
taşınırını teminat 
gösterebilecek. 
Bu kapsamda yeni 
bir sicil sistemi 
oluşturulacak” 
açıklamasını yaptı. 
Kanun tasarısı 
Eylül ayına kadar 
TBMM’ye sunulacak.
Sistemi uygulamak 
için model kanun 
olarak BM’yi örnek 
aldıklarını kaydeden 
Şimşek, “Taşınır 
teminat sistemi ve 
bu sistem içinde 
oluşturulacak sicil 
sistemi için yeni 
bir kanun metni 
hazırlıyoruz” dedi.
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kesiminin taşınırların rehin 
ya da teminat olarak kulla-
nılmasını riskli bulduğunu 
kaydetti. 

Bu nedenle bankaların 
taşınır teminat üzerinden 
kredi vermede çekimser 
davrandığını anlatan Şim-
şek, Dünya Bankasının her 
yıl yayımladığı iş kolaylığı 
endeksinde Türkiye’nin 
sıralamasının kötü oldu-
ğunu, finansmana erişim 
açısından 189 ülke içinde 
79’uncu sırada yer aldığı-
nı belirtti. Bunun üzerine 
Dünya Bankasına bir rapor 
hazırlattıklarını ve bu 
raporda Türkiye’deki KO-
Bİ’lerin krediye erişiminin 
röntgenin çekildiğini ifade 
eden Şimşek, şöyle devam 
etti:

“Dünya Bankası’nın bu 
raporunda Türkiye’nin 3 
konuda eksikliği bulunu-
yor. Eksikliklerden ilki reh-
ne veya teminatlara ilişkin 
mevzuatın parçalı olması. 
İkincisi taşınır teminatın 
paraya çevrilebilmesinin 
sadece mahkeme yoluyla 
olması ve mahkeme yoluy-
la icranın doğal olarak uzun 
sürmesi. Dünya Bankası 
bu kapsamda mahkeme 

dışı icra yollarının gelişti-
rilmesini öneriyor. Üçüncü 
olarak da kredi verilir-
ken taşınır teminatların 
bankalar tarafından rehin 
alınması nedeniyle, şirketin 
üretim yaptığı makine ve 
teçhizata el konulabiliyor, 
bu da bu şirketin bundan 
sonra üretim yaparak 
borcunu ödemesine engel 
oluyor, ticari işletme rehni 
müessesesi buna imkan 
tanımakla birlikte diğer 
başka sıkıntıları nedeniyle 
bankalar tarafından çok 
tercih edilmiyor.”

TAŞINIR SICIL SISTEMI 
KURULACAK
Bu sorunların gideril-

mesi amacıyla “taşınırların 
teminat olarak kullanılması 
ve taşınır sicil sistemi”ne 
ilişkin mevzuat çalışma-
sı yaptıklarını bildiren 
Şimşek, dünyada ABD 
başta olmak üzere bir çok 
ülkenin söz konusu sistemi 
uygulandığını, Çin’de bu 
sistemin uygulamaya gir-
mesinden bu yana 3 trilyon 
dolarlık kredi hacmine 
ulaşıldığını kaydetti.

Sistemi uygulamak 
için model kanun olarak 

Birleşmiş Milletleri (BM) 
örnek aldıklarını ifade eden 
Şimşek, “Taşınır teminat 
sistemi ve bu sistem içinde 
oluşturulacak sicil sistemi 
için yeni bir kanun metni 
hazırlıyoruz. Bu kanun 
çerçevesinde yeni bir sicil 
sistemi oluşturulacak ve 
esnafımız ve KOBİ’ler ta-
şınırlarını kredi başvurusu 
sırasında buraya kaydede-
cekler” dedi.

Bu sistem ile esna-
fın ve KOBİ’lerin kredi 
çekerken taşınırını teminat 
gösterebileceğini bildiren 

Şimşek, ancak aynı taşınırı 
bir başka bankadan kredi 
için teminat göstermesinin 
önüne geçileceğini söyledi.

Mehmet Şimşek, ban-
kaların elektronik ortam 
üzerinden hizmet verecek 
bu sistem üzerinden bir kü-
çük ve orta ölçekli şirketin 
mal varlığını ve ipotekli 
olup olmadığını çok rahat 
olarak görebileceğine işaret 
ederek, bu sistemi bir kamu 
kuruluşu üzerinden kurabi-
lecekleri gibi özel kuruma 
da devredebileceklerini 
belirtti.

KOBİ’lerin artık birçok varlığı rehin olarak 
gösterebileceğini ifade eden Şimşek, bunun da 
krediye erişimi kolaylaştıracağını söyledi. Şimşek, 
“Yani rehin konulacak malı belirlemeniz lazım. 
Örneğin bir çiftçiyseniz ürettiğiniz buğday da 
teminat gösterilebilecek, çıktı olarak aldığınız ekmek 
de. Bankalar kabul ettiği sürece her şeyi rehin 
edebilecek” görüşüne yer verdi.

Hazine Müsteşarlığı’nın çalışmaları hızlı bir 
şekilde tamamlayarak konuya ilişkin kanun taslağını 
Eylül ayına kadar Meclise sunmayı amaçladıklarını 
belirten Şimşek, bu şekilde KOBİ’lerin finansmana 
erişim sorununun önüne geçeceklerini sözlerine 
ekledi.

Eylül ayına kadar 
Meclis’e sunacağız
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Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
yeni iş fikirlerine, 

inovatif araştırmalarına 
kaynak arayanlara AB 
fonları ile kapı aralıyor. 
Bu kapsamda AB-Türkiye 
mali işbirliğinde yürütülen 
Teknoloji Transferini 
Hızlandırma Fonu Projesi 
(TTH-Türkiye) ile 
KOBİ’lere, üniversitelere 
ve araştırmacılara 52.5 
milyon euroluk kaynak 
dağıtılacak. Rekabetçi 
Sektörler Programı 
kapsamında bu kaynak 
Avrupa Yatırım Fonu 
tarafından seçilen Diffusion 
Capital Partners ile ACT 
Venture Partners tarafından 
yatırımlara dönüştürülecek.

Projenin tanıtım 
toplantısında konuşan 
Avrupa Yatırım Fonu (EIF) 
Güney Doğu Avrupa ve 
AB’ye Komşu Ülkelerde İş 
Geliştirme Başkanı Ionnis 
Tsakiris, EIF olarak 2006 
yılından sonra Türkiye’de 
faaliyete başladıklarını 
söyledi. İlk başta yarım 
milyon euroluk küçük 
bir faaliyetleri olduğunu 
anımsatan Tsakiris, bugün 
ise faaliyetlerinin toplam 
değerinin 1 milyar euroya 
çıktığını kaydetti. TTH-
Türkiye kapsamında 

belirlenen Diffusion Capital 
Partners ve ACT Venture 
Partners fonlarının yatırım 
fırsatlarını kolladığını ve 
kısa sürede ilk yatırımlarını 
yapacaklarını ifade eden 
Tsakiris, Ar-Ge fikirlerinin 
ticarileşebileceğini dile 
getirdi.

AR-GE’YE 800 MILYON 
EUROLUK YATIRIM
TÜBİTAK Teknoloji ve 

Yenilik Destek Programları 
(TEYDEB) Başkanı 
Mehmet Aslan da, TTH-
Türkiye kapsamında 
Diffusion Capital 
Partners ve ACT Venture 
Partners’ın 31 Aralık 
2017 yılına kadar en az 
25 tanesi G43 bölgesinde 
olmak üzere 50 yenilikçi 
kuruluş ile 17 kanıtlama 
projesinin desteklenmesinin 

planlandığını ve bunun 
Türkiye’nin girişim 
ekosistemi için çok faydalı 
olacağını söyledi.

Özellikle yenilikçi 
fikirlerin finansmana 
ulaşmasında uzun vadeli 
bir finansal araç olarak 
risk sermayesi fonlarının 
hayata geçirildiğine işaret 
eden Aslan, TTH-Türkiye 
projesi kapsamında 5 
tanesi G43 Bölgesi’nden 
olmak üzere 10 TTH’nın 
Ar-Ge ticarileşme 
kapasitesinin artırılması, 
TÜBİTAK’ın ticarileşme 
kapasitesinin artırılması 
ve seçilen 2 fon şirketinin 
de yatırım kabiliyetinin 
artırılması çalışmalarının 
yürütüleceğini dile getirdi. 
Aslan, TTH-Türkiye projesi 
ile yeni başarı hikayelerinin 
yakalanmasının girişim 

ekosisteminde yer alan 
tüm paydaşları çok 
heyecanlandıracağını ifade 
etti.

Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu Mali İşbirliği, 
Altyapı, Sosyal ve Bölgesel 
Projelerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Virve 
Vimpari ise, Türkiye’nin 
Ar-Ge ve yeniliğe yatırım 
konusunda son yıllarda 
ciddi gelişme kaydettiğini 
ama halen yapılacak çok 
şeyin olduğunu söyledi. 
Kendileri için nihai amacın 
daha iyi projeler, daha 
büyük pazarlar oluşturmak 
olduğunu vurgulayan 
Vimpari, Türkiye’ye 
2007’den 2020’ye kadar 
Ar-Ge alanında yaklaşık 
800 milyon euroluk yatırım 
yapacaklarını dile getirdi.

Vimpari ayrıca, 

KOBİ’lere 52.5 milyon euro
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imalat sektörüne de 
destek vererek, bu alanın 
değer zincirinde daha 
üst seviyeye çıkmasını 
sağlamak ve bu sayede 
de daha fazla istihdam 
sağlamak istediklerini 
kaydetti.

11 IŞ GELIŞTIRME 
MERKEZI KURULACAK
Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 
AB Mali Programları 
Daire Başkanı Murat 
Altun, girişimcilerin 
desteklenmesi amacıyla 
değişik illerde yaklaşık 
11 iş geliştirme merkezi 
kuracaklarını bildirdi. TTH-
Türkiye projesinin yatırım 
alanının tüm Türkiye olarak 
belirlendiğini aktaran 
Altun, şunları kaydetti:

“Kamu kaynakları 
ile desteklediğimiz ve 
politika projesi olarak 
da nitelendirdiğimiz bu 
projenin temelde 3 hedefi 
bulunmaktadır: Bunlardan 
ilki üniversiteler ve 
araştırma kuruluşlarının 
elinde bulunan 
bilimsel araştırma ve 
geliştirme sonuçlarının 
ticarileştirilmesi 
için finansal olarak 
sürdürülebilir bir fon 
yapısı kurmak ve 
meslek yatırımcılarının 
girişimleri ile başlayan 
bu pazarın gelişimine 
katkı sağlamak. İkincisi 
Türkiye genelinde teknoloji 
transfer piyasasının 
gelişmesini hızlandırmak 
ve Ar-Ge faaliyetlerinin 
ticarileştirilmesi için özel 
sektör yatırımlarının da 
genişletilmesine destek 
olmak. Üçüncü hedefimiz 
ise Ar-Ge ve KOBİ 
destekleri ile belirli bir 
aşamaya gelmiş girişimleri 
bir sonraki hedefe 

götürmede finansal destek 
sağlayacak modelleri 
geliştirmektir.” 

TEKNOLOJI 
TRANSFERINI 
HIZLANDIRMA FONU 
PROJESI
Teknoloji Transferini 

Hızlandırma Fonu 
Projesi, Avrupa Yatırım 
Fonu, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu 
ve Avrupa Komisyonu 
Bölgesel Politikalar 
Genel Müdürlüğü iş 
birliğinde geliştirildi. 
Proje, Avrupa Birliği ve 
Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) fonları 
tarafından finanse ediliyor, 
Avrupa Yatırım Fonu 
tarafından da yönetiliyor. 
IPA Rekabetçi Sektörler 
Programı’nın program 
otoritesi ise Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı.

Proje kapsamında 
üniversiteler ve 
araştırma kuruluşları, 
ticarileştirilebilir, 
kavramsal olarak 
kanıtlanmış fikirler, 
fikri mülkiyet hakları, 
yeni kurulan ve fikri 
mülkiyet hakkı bulunan 
veya lisanslanmış ürünü 
olan firmalar ile diğer 
benzeri KOBİ’lere, fon 
yöneticileri tarafından 
52.5 milyon euroya kadar 
yatırım yapılabilecek. Bu 
tutarın 44.6 milyon eurosu 
IPA Rekabetçi Sektörler 
Programı tarafından 
sağlanıyor. Söz konusu 
kaynak Avrupa Yatırım 
Fonu tarafından seçilen 
Diffusion Capital Partners 
ve ACT Venture Partners 
tarafından yatırımlara 
dönüştürülecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) KOBİ’lere nakdi 
kredilerin (takipteki alacaklar hariç) 2010-2015 
döneminde yıllık ortalama yüzde 30 artarak 388 
milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

TBB tarafından yapılan açıklamaya göre, 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye’deki 
işletme sayısının yüzde 99.8’ini, istihdamın ise 
yüzde 74.2’sini oluşturuyor. KOBİ’lere nakdi krediler 
(takipteki alacaklar hariç) 2010-2015 döneminde 
yıllık ortalama yüzde 30 artarak 388 milyar liraya 
yükseldi. 2010 yılında bu rakam 125 milyar lira 
olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde, sabit fiyatlarla 
ortalama büyüme hızı da yüzde 20 oldu. Böylece 
KOBİ nakit kredileri son 5 yılda toplam kredi 
stokundan daha hızlı büyüdü ve 2010 yılında 
yüzde 23.6 olan toplam krediler içindeki payını 
2015 yılında yüzde 26’ya yükseltti. Küçük ve orta 
boy işletmeler yıllık ortalama 
yüzde 31 ve yüzde 26 artışla 
en hızlı büyüyen gruplar 
oldu.

KOBİ kredilerinde tahsili 
gecikmiş alacak oranı Aralık 
2015 itibariyle yüzde 4 olarak 
gerçekleşti. Toplam kredi 
stoku için tahsili gecikmiş 
alacak oranı yüzde 3.2 
olurken, en yüksek tahsili gecikmiş alacak oranı 
yüzde 5.7 ile mikro işletmelerde görüldü. Bu oran 
küçük işletmelerde yüzde 3.6, orta büyüklükteki 
işletmelerde ise yüzde 3.1 oldu.

Bankacılık sisteminden nakdi kredi kullanan 
KOBİ sayısı 2015 yılında 2.7 milyona yükseldi. Bu 
sayı 2010 yılında 1.4 milyon olarak gerçekleşmişti. 
Böylece son 5 yıl içinde nakdi kredi kullanan KOBİ 
sayısı toplamda yüzde 94, yıllık bazda ise ortalama 
yüzde 15 arttı. Nakdi kredi KOBİ sayısının 2 milyonu 
mikro işletme, 482 bini küçük boy işletme ve 152 
bini de orta boy işletme statüsünde yer alıyor.

Mikro işletmelere kullandırılan nakdi kredi 
miktarı Aralık 2015 itibariyle ortalama 49 bin 
lira oldu. Aynı dönemde bu miktar küçük boy 
işletmeler için 274 bin lira, orta boy işletmeler için 
1 milyon lira olarak gerçekleşti. Genel olarak KOBİ 
başına kullandırılan nakdi kredi 146 bin lira oldu. Bu 
tutar 2010 yılına göre 60 arttı. 

KOBİ’lere kullandırılan nakit krediler içinde 
yabancı para kredilerin payı yüzde 17 olarak yer 
alırken, bu oran mikro işletmelerde yüzde 6, 
küçük işletmelerde yüzde 15, orta büyüklükteki 
işletmelerde ise yüzde 25 oldu.

KOBİ’lere nakit krediler 
6 yılda 3 katına yükseldi
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Başkent Ankara, 
geçtiğimiz Ekim 
ayında 103 kişinin 

ölümüyle sonuçlanan olay-
dan sonra yeni bir bombalı 
saldırıyla kana bulandı. 
Genelkurmay karargahına 
300 metre mesafede askeri 
personeli taşıyan servis 
araçlarına yönelik terör 
saldırısında 29 kişi şehit 
oldu, 60 kişi yaralandı. 17 
Şubat akşamı saat 18:31’de 
İnönü Bulvarı’nı Dikmen 
Caddesi’ne bağlayan 
Merasim Sokak’ta kırmızı 
ışıkta servis araçlarının 
beklediği sırada meydana 
gelen olayda, en az 50 kilo 
patlayıcı yüklü hafif bir 

ticari aracı kullanan canlı 
bomba, servis otobüslerinin 
üzerine sürüp patlattı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlı-
ğında cumhurbaşkanlığında 
yapılacak güvenlik zirvesi 
öncesinde meydana gelen 
ve Türkiye’yi yasa boğan 
patlamayı gerçekleştiren ve 
arkasındaki güçlerin ortaya 
çıkarılarak adalete teslim 
edilmesini sağlayacak 
çalışmalar sürerken yasadışı 
terör örgütü bağlantıları 
tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi 

Akar, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, HDP Eş Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş, Bakan-
lar, sivil toplum kuruluşları 
terör saldırısını lanetledi. 

BEDELI ÖDETILECEK
Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Akar’a yaptığı 
taziye ziyaretinin ardından, 
“Türkiye’de son dönemde 
cereyan eden terör eylem-
leri karşısındaki operas-
yonlarımız ciddi manada 
neticesini vermektedir ve 
bu aldığımız neticeler, 
özellikle ülkemizde ağır-

lıklı olarak bölge halkında 
olumlu neticeler vermek-
tedir. Fakat işin menşeine, 
kökenine indiğimizde 
burada ulusal olmaktan 
öte ulusal ve uluslararası 
bir terör boyutuna bu işin 
ulaştığını görüyoruz. (…) 
Uluslararası camiada özel-
likle dostlarımız açısından 
bugüne kadar Suriye’nin 
kuzeyindeki PYD ve YPG 
ile bağlantısını Türkiye’de-
ki PKK ile ne denli güçlü 
olduğunu söylediğimiz 
halde inandıramadığımız 
dostlarımızın herhalde bu 
olay karşısında bu işi daha 
iyi anlamalarına bu vesile 
olacaktır” dedi.

Ankara’da 
yine 
bomba: 
29 şehit
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Başbakan Davutoğlu 
da, saldırının hem Türk 
Milleti’ne hem de şerefli 
görev yürüten askeri ve si-
vil memurlara yönelik oldu-
ğunu söyledi. “Terörün ne 
olduğunu en iyi biz biliriz” 
diyen Başbakan Davutoğlu, 
şöyle konuştu:

“Terör bir ülkede kaos 
çıkarmak, insanların psiko-
lojisini olumsuz etkilemek 
üzere yapılan eylemdir. 
Bu eylemler Türkiye’nin 
etrafındaki krizler arttıkça 
etkisini daha fazla göstere-
bilmektedir. Bu saldırı da 
doğrudan Türkiye’ye dönük 
bir saldırıdır. Bunun müseb-
bibi YPG’dir, bölücü terör 
örgütü PKK’dır. Dolayısıy-
la her yerde ve her şartta 
bunlara karşı gerekli tertibat 
alınacak. Türkiye’ye dönük 
hiçbir saldırı şu ana kadar 
karşılıksız kalmamıştır. Bu 
karşılığın en etkin şekil-
de nerede, nasıl olacağı 
konusunda da yapılacak 
çalışmalar bizde mahfuz-
dur. Kesinlikle bu saldırının 
bedeli ödetilecektir.”

IŞ DÜNYASININ 
TEPKISI
Ankara’daki bomba-

lı saldırının ardından iş 
dünyasının en büyük çatı 

kuruluşu Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu da, 
saldırıyı gerçekleştirenleri 
ve terörü araç görenleri 
şiddetle kınayarak, “Terör-
den medet umanlara lanet 
olsun” dedi. 

Yapılan saldırının ülke-
mizin birlik ve beraberliğini 
hedef aldığını bildiren Hi-
sarcıklıoğlu, “Ülke olarak 
hep beraber bu çirkinlik-
lerin ve aşağılık saldırıla-
rın karşısında duracağız. 
Vicdanlar, terörden medet 
umanların insanlık dışı 
saldırılarını affetmeyecek-
tir. Ankara’daki hain saldırı 
hepimizin ciğerini yakmış-
tır. Üzüntümüz çok büyük. 
Terörün her türlüsünü 
lanetliyoruz. Bu saldırılar 
karşısında, millet olarak 
sağduyumuzu korumak zo-
rundayız. Herkes bilmelidir 
ki, birlik ve beraberliğimizi 
hedef alan bu saldırılar asla 
amacına ulaşamayacaktır” 
açıklamasını yaptı.

YORGANCILAR: 
AMAÇLARINA 
ULAŞAMAYACAKLAR
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Ankara’da meydana gelen 

terör saldırısının ardından 
yayınladığı mesajda terör 
eylemlerinin evlerimize 
ateş düşürdüğünü ve yü-
rekleri yaktığını belirterek; 
“Hain pusularla şehit edilen 
askerlerimiz, polislerimiz 
ve masum vatandaşlarımı-
zın karşı karşıya kaldığı bu 
durum dayanılmaz bir hal 
aldı. Ankara’da gerçekleşti-
rilen son saldırıda da elbette 
ki amacına ulaşamayacaktır.  
Şehitlerimize rahmet,  aile-
lerine ve ülkemize başsağ-
lığı ve sabır, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum” dedi.

KARANFIL BIRAKTILAR
TOBB, TESK, TÜRK-

İŞ, TZOB, HAK-İŞ, 

MEMUR-SEN, KAMU-
SEN, TİSK, TÜSİAD, MÜ-
SİAD, TBB, TÜRMOB, 
TEMAD, TÜRKONFED 
temsilcilerinden oluşan 
grup, 28 kişinin hayatını 
kaybettiği terör saldırısının 
meydana geldiği Merasim 
Sokak’ta karanfil bıraktı.  
STK’lar adına kısa bir açık-
lamada bulunan TÜRK-İŞ 
Başkanı Atalay, “Sözün 
bittiği yerdeyiz. Bugün 14 
kuruluşun başkanı ve yö-
netimi burada. Türkiye’nin 
yüzde 90’ını temsil ediyo-
ruz. Terörü lanetliyoruz” 
dedi. Konuşmanın ardından 
STK temsilcileri, patlama-
nın meydana geldiği alanda 
şehitler için dua etti.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO), 55 
milyon nüfusu, 800 

milyar dolar yıllık gayri safi 
yurt içi hasılası (GSYİH)  
ve 260 milyar dolar ihracatı 
ile Çinli e- ticaret şirket-
lerinin merkezi Zhejiang 
eyaletindeki Çin Ulusla-
rarası Ticareti Geliştirme 
Konseyi (CCPIT) arasında 
işbirliği anlaşması imzaladı. 
Anlaşma ile Türkiye ve Çin 
Halk Cumhuriyeti arasında 
e-ipek yolu hayata geçiril-
mesi ve iki ülke arasında 
ortak e-ticaret bölgeleri ku-
rulması hedefleniyor. 2016 
yılında dünya ekonomi-
sindeki büyümenin önemli 
unsurlarından birinin Çin 
olacağını kaydeden EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “E- ti-
caretin sınır ötesi gelişip 
büyümesi KOBİ’lerimizin 
geleceği açısından çok 
önemli. Bu fırsatı değerlen-
dirmek, artan Çin ve Tür-
kiye ilişkilerinde yerimizi 
alarak KOBİ’lerimize yeni 
fırsatlar yaratmayı hedefli-
yoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve İstanbul 
Ticaret Odası Başkanı 
İbrahim Çağlar ile birlikte 
dünyanın en gelişmiş 20 
ekonomisinin oluşturduğu 
G20’nin iş dünyasındaki 
yansıması Business 20 
(B20) açılışı için Çin’e gi-
den EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
e-ticarette Türkiye ile Çin 
arasında işbirliğini üst 
noktaya taşıyacak, İzmir 
ve Ege Bölgesi’ne önemli 
fırsat yaratacak işbirliği 
anlaşmasına imza attı.

Çin temaslarına Pekin 

Büyükelçisi Ali Murat 
Ersoy’u ziyaret ederek baş-
ladıklarını ve Çin Başbakan 
Yardımcısı Wang Yang’ın 
katılımı ile gerçekleşen 
B20 açılışına katıldıkları-
nı kaydeden Yorgancılar, 
“Çin temaslarımıza Eylül 
2016 da G20 zirvesine ev 
sahipliği yapacak Zhejiang 
Eyaletinin başkenti Hang-
zou ziyareti ile devam ettik. 
Burada bir dizi görüşmede 
Türkiye ile Çin Halk Cum-
huriyeti arasında e-ticaretin 
geliştirilmesi ve e- ipek 
yolu’nun hayata geçiril-
mesi amacıyla Hangzhou 
şehrinde yer alan Qiantang 
E-Commerce Intelligence 
Park’ta temaslarda bulun-
duk. İki ülke arasında olası 
işbirliği alanlarını belirleye-
rek Türkiye ile Çin arasında 
ortak e-ticaret bölgeleri 
kurulması konusunda görüş 
alışverişi yaptık” diye 
konuştu. 

ÜST DÜZEY TEMASLAR
Hangzou temaslarında 

Zheiang CCPIT Başkan 
yardımcısı Xu Yong, 

Zhejiang Eyaleti Ekono-
mi ve Bilgi Teknolojileri 
Komisyonu başkanı Chen 
Haijiang Yiwu şehri Ticaret 
Bakanlığı Genel Müdürü 
Wang Birong’in yanı sıra 
AliBaba, Geely Otomotiv 
şirketi, Zhejiang Turizm 
Group ve Zhejiang Ulaştır-
ma ve Mühendislik İnşaat 
şirketi temsilcilerinin de ha-
zır bulunduğunu kaydeden 
Yorgancılar, “Bu temasla-
rımızda Türkiye ekonomisi 
ve Ege Bölgesi Sanayi Oda-

sı çalışmalarını anlattım. B/
G20 2106’nın gerçekleşti-
rileceği Hangzhou şehri ile 
İzmir arasında ikili ticaret 
ve yatırım alanlarında iş-
birliğinin geliştirilmesi için 
gerçekleştirdiğimiz çalış-
maları vurguladım” dedi. 

KOBI’LERIMIZE 
YENI KAPI AÇACAK
Verimli geçen temasla-

rın ardından Hangzou Eya-
let Vali Yardımcısı Liang 
Liming ile TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
şahitliğinde EBSO ile 
Zhejiang CCPIT arasında 
işbirliği protokolüne imza 
attıklarını kaydeden EBSO 
Başkanı Yorgancılar, “E- 
ticaretin sınır ötesi gelişip 
büyümesi Kobilerimizin 
geleceği açısından çok 
önemli. EBSO ile Zhejiang 
CCPIT arasında imzala-
nan işbirliği anlaşması 
e- ticarette uygulanan 
başarılı modeli Türkiye’de 
de gerçekleştirmemize ve 
Kobilerimize yeni fırsat 
kapıları açılmasına zemin 
oluşturacak” dedi.

EBSO, e-İpekyolu için devrede

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın 
Çin Uluslararası 
Ticareti Geliştirme 
Konseyi ile 
imzaladığı işbirliği 
anlaşması, 
KOBİ’lere e-ticaret 
sayesinde sınır 
ötesi fırsatlar 
yaratacak.
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Dünyanın en büyük 
ticaret ve sanayi 
fuarları arasında 

yer alan ve Almanya’da 
düzenlenen Hannover 
Messe’nin bu yılki partner 
ülkesi ABD, Türk firmala-
rıyla ilişkileri güçlendirmek 
için çalışmalara başladı. 
Özellikle geleceğin teknolo-
jilerini ilgilendiren ürünlerin 
sergileneceği fuarda İzmirli 
sanayicilerin heyetler ha-
linde ziyaretinin de önemli 
olduğu vurgulandı.

Amerika Birleşik Dev-
letleri Türkiye Büyükelçi-
liği Ticaret Ataşesi Joshua 
Burke, Ataşe Yardımcısı 
Berrin Ertürk, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 
Heyete ev sahipliği yapan 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 

Gökçüoğlu, gündemin ana 
maddesini 25-29 Nisan 
2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek Hannover 
fuarının oluşturduğu ziya-
rette Türkiye’nin ABD’yi 
dost ve partner ülke olarak 
gördüğünü belirtti.

Türkiye’nin de 2008 
yılında partner ülke olduğu 
Hannover fuarının önemine 
dikkat çeken Gökçüoğlu, 
“Bu yılki fuarın temasında 
Sanayi 4.0’ın altyapısını 
oluşturan sektörlerin yer 
alması ve katılımcıların 
ürünlerinin geleceğin 
teknolojilerini barındırması, 
diğer fuarlara göre özellik 
arzediyor. Almanya’dan 
1408, ABD’den 270 firma-
nın katılacağı fuarda 6’sı 
İzmir’den olmak üzere 71 
Türk firması da yer ala-

cak. EBSO olarak Meslek 
Komitelerimiz bazında 
fuarla ilgili bilgilendirmeleri 
yaparak İzmirli sanayicilerin 
sektörel heyetler halinde 
Hannover fuarını ziyaret 
etmelerini destekleyeceğiz. 
Bu çabalarımızın karşılığın-
da hem ülkelerimiz hem de 
kentimizle ekonomik ilişki-
lerin daha da güçlenmesini 
arzu ediyoruz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Gökçü-
oğlu, ülkeler arasında uzun 
süreli ve kalıcı iyi ilişkiler 
kurulmasının önemini 
vurguladığı konuşmasında 
ayrıca ABD ile AB arasında 
imzalanması görüşmeleri 
sürdürülen Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortak-
lığı Anlaşması’nda (TTIP) 
Türkiye’nin de mutlaka yer 
alması gerektiğine işaret 
etti. İbrahim Gökçüoğlu, 
“Heyetler gelir gider, ama 
Türkiye mutlaka TTIP’te 
olmalı. Bu bizim olmazsa 
olmazımız” diye konuştu.

BIRLIKTE KAZANALIM
ABD Ticaret Ataşe-

si Burke de, Hannover 
Messe’ye Türkiye’den 
katılım ve ziyaretçi bazında 
ciddi bir talep olduğunu 
bildiklerini ifade ederek, 
Türk firmalarını ABD’li fir-
malarla biraraya getirmeye 
çalıştıklarını söyledi. Her iki 
ülkenin firmaları arasında iş 
bağlantıları sağlayabilmek 
amacıyla geniş bir ekip 
oluşturduklarını vurgulayan 
Josuha Burke, “Türk firma-
larından gelecek talepleri 
hızlıca değerlendirip ABD’li 
firmalarla ikili görüşmeler 
düzenlenmesi amacıyla 
sektörel bazda eşleştirme 
yapacağız. Bu programı 
desteklemek üzere ABD’den 
üst düzey yetkililerin de 
katılacağı bir resepsiyon 
düzenleyeceğiz. TOBB da 
bizimle partner olarak çalışı-
yor. Fuara yönelik bilgilerin 
İzmirli sanayicilerle pay-
laşılması kolaylaştırıcı etki 
sağlayacaktır” dedi.

ABD’nin Türkiye’ye yönelik etkinliği sadece 
Hannover Messe ile sınırlı kalmayacak. ABD Ticaret 
Ataşeliğinin çalışmalarıyla yine bu yılın Mayıs ayında 
franchising görüşmeleri yapmak üzere bir ticaret 
heyeti İstanbul’a gelecek.

Haziran ayında, doğrudan ABD’de yatırım yapmak 
isteyen firmalara yönelik olarak eyalet temsilcilerinden 
yatırım ve teşvikler hakkında bilgi alabilecekleri 
kongre düzenlenecek. Yine aynı ay içinde ABD’de 
Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilecek Global Girişimcilik 
Zirvesi’nde Türk girişimciler için yeni iş olanakları 
yaratılmasına çalışılacak.

Eylül ayında, ABD Ticaret Bakanlığı’ndan üst 
düzey yetkili başkanlığında ulaşım sektöründen bir 
ticaret heyeti İstanbul, Ankara ve İzmir ’i kapsayacak 
organizasyon gerçekleştirecek. 

Etkinlik takvimi dolu

Hannover’de 
Türk-ABD 
işbirliği
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İzmir’deki rüzgar enerjisi 
potansiyeli ve rüzgar 
enerjisinde kullanılacak 

kanat yatırımlarına verilen 
teşvikler Almanları cezbe-
diyor. 

Almanya’nın Bremen 
eyaleti Ekonomi, Çalışma 
ve Limanlar Bakanı Senatör 
Martin Günthner başkan-
lığında Bakanlık, Bremen 
Yatırım Ajansı, Alman 
Uluslararası İşbirliği Kuru-
mu ile yenilenebilir enerji 
alanında yatırımcı kuruluş-
ların üst düzey temsilcile-
rinden oluşan heyet, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. Rüzgar enerjisi 
yatırımlarıyla ilgilenen 
heyet, İzmirli sanayicilerle 
bakım, sertifikasyon ve 
eğitim alanlarında işbirliği 
imkanlarını da görüştü. 

Bremen heyetine ev sa-
hipliği yapan EBSO Yöne-
tim Kurulu Sayman Üyesi, 
Enerji ve Enerji Verimliliği 
Çalışma Grubu Başka-
nı Hüseyin Vatansever, 
Türkiye’nin cari açığında 
en önemli kalemi oluşturan 
enerjide dışa bağımlılığı 
azaltmak için Almanları 
İzmir’de yatırıma çağırdı. 

Vatansever, yenilenebilir 
enerji üretimine yönelik tür-
bin ve jeneratör ile rüzgar 
enerjisi üretiminde kullanı-
lan kanat imalatı üretimine 
verilen 5. Bölge destekleri-
ni de yatırım avantajlarına 
örnek gösterdi.

VATANSEVER: 
YATIRIMA BEKLIYORUZ
EBSO’nun Bremen 

Yatırım Ajansı işbirliğiy-
le düzenlediği rüzgar ve 

güneş enerji sektörüne 
yönelik ticaret geliştirme 
toplantısında, Türk-Alman 
dostluğunu pekiştirecek 
işbirliği fırsatları yaratmaya 
çalıştıklarını vurgulayan 
Vatansever, “EBSO olarak 
enerji konusuna ayrı bir 
hassasiyet gösteriyoruz. 
Özellikle bölgemizin önce-
likli sektörü yenilenebilir 
enerjide üyelerimize katma 
değer yaratacak hizmetler 
üretmeyi önemsiyoruz. 

Yenilenebilir enerjide 
farkındalığın artması, bu 
alandaki yatırımlara yerel 
yönetimlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının ve yöre 
halkının Almanya’daki gibi 
dahil edilerek kentimiz 
ve ülkemizin hak ettiği 
konuma ulaşmasını arzu 
ediyoruz” dedi.

Hüseyin Vatansever, 
EBSO Enerji ve Ener-
ji Verimliliği Çalışma 
Grubu’nun Türkiye için 

Almanlar İzmir’in rüzgarına kapılıyor
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kritik öneme sahip yeni-
lenebilir enerji ve bunlara 
dayalı üretimi desteklemek 
amacıyla son 5 yıldır her 
platformda “Yenilenebilir 
Enerji İmalat Teşviki”nin 
gerekliliğini dile getirdiğini 
anlattı. Tüm bu yoğun çalış-
maların sonucunda bekle-
nen düzenlemenin 
19 Kasım 2015 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlan-
dığını hatırlatan Vatansever, 
“Bu kararla yenilenebilir 
enerji üretimine yönelik tür-
bin ve jeneratör imalatı ile 
rüzgar enerjisinde kullanı-
lan kanat imalatı yatırımları 
5. Bölge desteklerine dahil 
edildi. Rüzgar enerjisine 
yönelik yatırımları da 
İzmir’e ve yenilenebilir 
enerji sektörünün küme-
lendiği Bergama OSB’ye 
bekliyoruz” diye konuştu.

GÜNTHNER: 
IŞBIRLIĞI ZAMANI
Dünyanın üçüncü büyük 

ekonomisi Almanya’nın 
önemli yatırım bölgeleri 
arasında yer alan Bremen’in 
Ekonomi, Çalışma ve 
Limanlar Bakanı Günthner, 
İzmir ile uzun yıllardır sür-
dürülen ekonomik ilişkile-
rin 2 yıl önce yatırım ajansı 
bürosunun açılmasıyla 
taçlandırıldığını vurguladı. 
Bugüne kadar sürdürü-
len ilişkilerde gıda gibi 

konvansiyonel sektörlerin 
yanısıra havacılık ve uzay 
ile lojistik sektörlerinin ele 
alındığını hatırlatan Martin 
Günthner, “Sıra rüzgar 
enerjisine geldi. Almanya 
2020 yılında elektrik enerji-
sinin yüzde 40’ını yenile-
nebilir enerjiden sağlaya-
cak. Yenilenebilir enerji, 
enerji devrimidir. Bu alanda 
işbirliği önemli. Özellikle 
geçtiğimiz günlerde iklim 
değişikliklerinin görüşüldü-
ğü Paris Konferansı’ndan 
sonra yenilenebilir enerji-
ye verilen önem daha da 
arttı. Dünyanın her yerinde 
rüzgar ve güneş enerjisi var. 
Şimdi mühendislik bilgi-
siyle bundan yararlanma 
zamanı” diye konuştu.

Martin Günthner, enerji 
temininde kriz yaşanma-
ması için yenilenebilir 
enerji yatırımları kadar bu 
alanda çalışacak kalifiye 
elemanlarla uzmanların ye-
tiştirilmesinin gerekliliğini 
vurguladı.

Bremen heyetinin 
ziyareti sırasında EBSO 
Ekonomik İlişkiler Müdürü 
Sibel Kartelli, Almanya ile 
Türkiye ve İzmir arasın-
daki ticarete ilişkin sunum 
yaparken, İzmir Kalkınma 
Ajansı Yatırım Destek Ofisi 
Koordinatörü Sedef Özer 
ise rüzgar enerjisi potan-
siyeline ilişkin bilgileri 
paylaştı.

Türkiye’nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü 
2015 yılında 956 megavatlık santralin işletmeye 
alınmasıyla toplamda 4 bin 718 megavata ulaştı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) 6 ayda 
bir açıkladığı Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu 
yayımlandı. Rapora göre, 2015’te 956 MW kapasiteli 
yeni santral işletmeye alındı ve toplamda kurulu güç 
4 bin 718 MW seviyesine ulaşmış oldu. Bu rakam 
2014 yılında 3 bin 762 MW, 2013’te 2 bin 958 MW, 
2012’de ise 2 bin 312 MW seviyesindeydi. Böylelikle 
3 yılda rüzgar enerjisi kapasitesi 2 katlık bir artış 
gösterirken, Türkiye dünyanın en büyük 10’ncu 
rüzgar türbini pazarı haline geldi.

LISANSLI RES’LER MARMARA’DA YOĞUNLUKTA
TÜREB raporuna göre, işletmedeki rüzgar 

enerjisi santrallerinin (RES) kurulu güç bakımından 
yüzde 74’ü Ege ve Marmara bölgelerinde bulunuyor 
ve il bazındaki sıralama değişmedi.

Balıkesir ’in 923 megavatla birinci olduğu 
rüzgar enerjisinde, 807 megavatla İzmir ikinci, 574 
megavatla Manisa üçüncü sırada yer aldı.

İnşaatı başlamamış 88 adet lisanslı RES’in toplam 
kurulu gücü 3 bin 144 megavatı bulurken, bölgelere 
göre dağılımında bin 412 megavatla Marmara ilk 
sırada, 780 megavatla Ege ikinci, 352 megavatla da 
İç Anadolu Bölgesi üçüncü sırada yer aldı.

İnşaatı başlamamış RES’lerin illere göre 
dağılımında ise 456 megavatla Çanakkale ilk 
sırada gelirken, onu 369 megavatla İstanbul, 303 
megavatla İzmir ve 236 megavatla Konya izledi.

Değerlendirmede olan rüzgar santrallerinin 
bölgelere göre dağılımında İç Anadolu bölgesine 
talebin arttığı ve ilk kez Erzurum, Erzincan, Van, 
Tunceli, Siirt, Mardin gibi illerde RES yatırımı için 
başvuruda bulunulduğu görüldü.

LISANSSIZ RES’LER ILK KEZ RAPORDA
Verilere göre, lisanssız RES’ler hız kazandı. 

Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul’da yoğunlaşan 
RES’lerde işletmede olan 14 projenin toplam kurulu 
gücü 10 bin 400 megavat oldu. Proje onayı yapılan 
RES’ler daha çok Marmara bölgesinde Çanakkale ve 
Balıkesir ’de bulunuyor.

Bu arada, Türkiye’nin toplam rüzgar enerjisi 
kurulu gücü, 2012’de 2 bin 312 megavat iken, geçen 
yıl sonu itibarıyla 4 bin 718 megavata ulaştı. İnşaatı 
devam eden 61 rüzgar enerji santralinin toplam 
kurulu gücünün ise bin 868 megavat olduğu 
kaydedildi.

Türkiye rüzgarda
hız kesmedi
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Petrol fiyatlarının 
düşmesi enerji pi-
yasalarında hesap-

ları alt üst etse de, güneş, 
rüzgâr ve diğer temiz enerji 
çeşitlerine yönelik yatırım-
lar devam ediyor. Dünya 
Rüzgar Enerjisi Birliği’nin 
(WWEA) açıkladığı ön so-
nuçlara göre, 2015 yılında 
dünyada yeni rüzgar ener-
jisi tesislerinin kurulu gücü 
63 bin 690 megavat (MW) 
olurken, böylece dünyadaki 
toplam rüzgar kapasitesi 
435 gigavata (GW) ulaştı. 
Yüzde 17.2 ile rüzgar ener-
jisinde küresel büyüme hızı, 
2014’teki yüzde 16.4’lık 
büyümeden daha yüksek 
oldu. Rüzgar enerjisindeki 
en önemli 15 piyasa içinde 
Brezilya, Polonya, Çin ve 

Türkiye, en güçlü büyüme 
hızlarının görüldüğü, en 
dinamik ülkeler oldu. 

TEMIZ ENERJIDE 
REKOR YIL
Varili 30 dolara düşen 

petrol fiyatları, fosil yakıt 
yatırımı yapan şirketleri-
nin hesaplarını alt üst etti. 
Milyar dolarlık onlarca 
proje askıya alınırken, 
petrol ve doğalgaz sektö-
ründe binlerce kişi işten 
çıkarıldı. Peki, tüm bunlar 
yaşanırken, güneş ve rüzgar 
gibi temiz enerji çeşitle-
rinde neler oldu? Güneş ve 
rüzgar enerjisi, geçtiğimiz 
yıl büyümeye devam etti. 
Ekonomi Bakanlığı’nın, 
“Ekonomi Blog”unda yer 
alan habere göre, 2015, 

temiz enerji yatırımlarında 
rekor yıl oldu. Bloomberg 
New Energy Finance’den 
tercüme edilerek yayım-
lanan habere göre, küresel 
temiz enerji yatırımları 
2015’te 329 milyar dolara 
yükseldi. Yatırımların 
yanısıra, yenilenebilir enerji 
kapasitesinde bir önceki 
yıla göre yüzde 30’luk bir 
artış yaşandı. Böylece 2015 
yılında, yeşil enerji yatırım-
larının kısıtlı kalabileceğine 
dair belirtiler olmasına 
rağmen, dolar bazında 
yatırımlar 2004 yılındaki 
yatırımların yaklaşık 6 
katına çıkmış oldu.

Bloomberg’e göre, 
geçtiğimiz yıl yeşil enerji 
yatırımlarında yavaşlama 
beklentisinin dört nedeni 

bulunuyordu. Bunlardan 
birincisi, güneş fotovol-
taik sistemlerinin daha da 
ucuz maliyetli olmasıydı. 
Zira aynı miktar yatırımla 
daha fazla kapasite artırı-
mı yapılabilirdi. İkincisi, 
doların güçlü seyretmesi, 
dolar dışı yatırımların dolar 
cinsinden değerinde düşüşe 
neden olabilirdi. Üçüncüsü, 
yeşil enerji yatırımları-
nın merkezi olan Avrupa 
ekonomisindeki zayıflığın 
devam etmesiydi. Dördün-
cü ve en kuvvetli beklenti 
ise fosil yakıt fiyatlarındaki 
düşüşün yeşil enerji yatı-
rımlarına olumsuz yansıya-
bileceğiydi. Tüm bunlara 
rağmen 2015 yılında yeşil 
enerji sektörüne yapılan 
yatırımlar başta Çin, Afrika, 

Enerji rüzgarı
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ABD, Latin Amerika ve 
Hindistan’da büyük artışlar 
göstererek küresel çapta 
rekor seviyeye ulaşıldı.

Bloomberg New Energy 
Finance Danışma Kurulu 
Başkanı Michael Liebreich, 
“Bu rakamlar, düşen petrol 
ve doğalgaz fiyatları nede-
niyle temiz enerji yatırımla-
rının hız kesmesini bekle-
yen herkese çarpıcı, sert 
bir cevap oldu. Rakamlar, 
güneş ve rüzgar enerjisinin 
maliyetler açısından da gi-
derek daha rekabet edebilir 
hale geldiğini gösteriyor” 
dedi.

KAPASITE 3 YILDA 
IKIYE KATLADI
WWEA’nın açıkladığı 

sonuçlara göre, Çin 2015’te 
rüzgar enerjisinde liderliği-
ni koruyarak, kurulu gücü-
ne 33 GW yeni kapasite ek-
ledi. Bu da dünya çapında 
yüzde 51.8’lik pazar payına 

karşılık geliyor. İkinci sıra-
da yer alan ABD ise kurulu 
gücüne 8.6 GW kapasite 
ekleyerek, 2012’den bu 
yana en güçlü büyümeyi 
gördü. Yani düşen petrol 
fiyatlarının rüzgar enerjisi 
sektörü üzerinde olumsuz 
bir etkisi görülmedi. Rüzgar 
enerjisinin öncülerinden 
sayılan İspanya ise kurulu 
gücünü hiç artırmayarak, 
hayal kırıklığı yaşattı.

Dünya Rüzgar Enerjisi 
Birliği (WWEA) Genel 
Sekreteri Stefan Gsänger, 
“Rüzgar enerjisinde doğru 
politikalar olduğu sürece 
daha da hızlı büyüme müm-
kün. Ancak bazı Avrupalı 
hükümetleri uyarmak 
zorundayız çünkü yenilene-
bilir enerji sektörlerindeki 
öncü rollerini riske atmak 
üzereler” dedi.

Diğer yandan, birçok 
ülkede pompa fiyatlarında 
düşüşü beraberinde getiren 

ucuz petrole karşı, elektrik 
veya petrolle çalışan hibrit 
araç gibi yeni temiz enerji 
teknolojilerinde duraksama 
bekleniyor.

Dünya Rüzgar Enerjisi 
Birliği (WWEA) Genel 
Sekreteri Stefan Gsänger, 
Türkiye’nin rüzgar ener-
jisinde uluslararası sırala-

mada 16.’lıktan 15.’liğe 
yükselerek, bir basamak 
atladığını söylerken, 
“Türkiye, 2015’de rüzgar 
kapasitesine 955 MW 
ekledi. Bu, 2015 yılında 
yeni rüzgar türbinleri için 
Türkiye’yi 10. en büyük 
pazar yaptı” değerlendir-
mesinde bulundu.

2015 yılı içinde yapılan dünyada yapılan en 

büyük rüzgâr enerjisi yatırımı 1.6 GW’lık kapasite 

ile 2.2 milyar dolarlık Nafin Mexico; en büyük solar 

fotovoltaik yatırımı 294 MW’lık kapasite ile 744 

milyon dolarlık Silver State South Projesi ve en 

büyük solar termal yatırımı 350 MW’lık kapasite 

ile 1.8 milyar dolarlık NOORo (Fas) oldu. En büyük 

biyokütle projesi 330 MW’lık kapasite ve 2.3 milyar 

dolarlık yatırım ile Brezilya’daki Klabin Ortiguera 

Tesisi olurken, en büyük jeotermal yatırımı ise 170 

MW’lık kapasite ve 717 milyon dolarlık yatırım ile 

üretime geçirilen Türkiye’deki Güriş Efeler santrali 

oldu.

En büyükler
arasında bir Türk
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Ege Bölgesi Sana-
yi Odası, İzmirli 
sanayicileri katma 

değeri yüksek ürün üretme-
ye yönlendirmek ve yeni 
ihracat olanakları oluştur-
ma amacıyla sürdürdüğü 
çalışmalarına bir yenisini 
daha ekledi. Avrupa Nük-
leer Araştırma Örgütü’nün 
(CERN) bilimsel araştır-
malar için yılda yaptığı 
550 milyon İsviçre Frangı 
büyüklüğündeki alımlara 
artık İzmirli sanayiciler de 
teklif verip mal ve hizmet 
satabilecek.

CERN pazarına girebil-
menin ilk adımını, firmanın 
çalışma alanları tespit edile-
rek doğru aktivite kodla-
rıyla örgütün tedarikçi veri 
tabanına kayıt yaptırmak 
oluşturuyor. CERN ve üye 
ülkelerdeki firmalar arasın-
daki bilgi akışını sağlamak, 
ihaleler konusunda Türk 
sanayicisini bilgilendirmek 

ve katılmalarını sağlamak 
üzere TOBB bünyesinde 
TOBB–CERN Sanayi İrti-
bat Ofisi kuruldu. İzmir’de 
ise EBSO Sanayi Müdürlü-
ğü, CERN’deki iş fırsat-
ları ve ihaleleri hakkında 
sanayicilere bilgilendirme 
yapacak. Birim, TOBB 
İrtibat Ofisi ile bağlantı 
içinde olacak, üyelere ihale 
duyurularını dağıtacak. 
EBSO Sanayi Müdürlüğü 
personeli Endüstri Mühen-
disi Sinan Süha Tepebaşılı, 
irtibat kişisi olarak görev 
yapacak.

Türkiye’nin CERN’e 
ortak üyeliğini takiben, İz-
mirli sanayicilerin dünyanın 
en prestijli projesinin teda-
rikçileri arasında yer alması 
için harekete geçen EBSO, 
TOBB CERN Sanayi Ofisi 
işbirliğiyle gerçekleştiri-
len toplantıda üyelerini iş 
fırsatları ve ihale süreçleri 
hakkında bilgilendirdi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi, 1954 yılında 12 
ülke tarafından Cenevre 
de İsviçre-Fransa sınırında 
kurulan CERN kampüsün-
de elde edilen bilgilerin 
insanlığın emrine verilerek 
20. ve 21. yüzyılda yapılan 
büyük teknolojik buluşlara 
öncülük edildiğini, internet, 
güneş enerjisi panelleri, 
tarayıcılar-röntgen maki-
neleri, özel basınçlı kaplar 
gibi pek çok katma değeri 
yüksek sanayi ürünlerinin 
ortaya çıkmasının sağlandı-
ğını hatırlattı. Türkiye’nin 
CERN ile ilişkisinin ilk kez 
1961 yılında tanınan göz-
lemci statüsüyle başladığını 
anlatan Çiçekçi, “Ülkemiz, 
2015 Mayıs ayında yürürlü-
ğe giren anlaşma ile Ortak 
Üye sıfatını almış bulun-
maktadır. CERN her yıl 
mevcut projelerin devamını 
sağlamak ve yeni proje-

EBSO İzmirli sanayicilere
CERN’in kapılarını açıyor

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası üyesi firmalar 
artık Avrupa Nükleer 
Araştırma Örgütü’ne 
(CERN) mal ve 
hizmet satabilecek.
Dünya çapında 
önemli bir referansa 
sahip olacak.
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leri için düzenli alımlar/
ihaleler yapmaktadır. Alım 
yaptığı firmaları üyesi olan 
ülkelerden seçmektedir. 
İşte bu noktada, kapıları 
Türkiye’ye de açılmaya 
başlayan CERN sanayici-
lerimiz için yeni ve önemli 
bir pazar halini almıştır. 
Ayrıca CERN için tedarikçi 
olabilen firmalar yalnızca 
yeni bir pazar ve prestij 
elde etmekle kalmayıp bu 
yolla dünyada var olan 40’a 
yakın Parçacık Hızlandırma 
Laboratuvarında da teda-
rikçi olmak için önemli bir 
referans elde edeceklerdir” 
dedi.

BÜYÜK IMKAN
TOBB Başkanlık Özel 

Müşaviri ve TOBB CERN 
İrtibat Kişisi Hakan Kı-
zıltoprak, bilimsel araştır-
malarla sınırları zorlayan 
CERN’in büyük patlama-
nın similasyonu ve diğer 
bilimsel araştırmaları için 
yıllık 550 milyon İsviç-
re Frangı tutarında alım 
yaptığını, bunun yanında 
geleceğin bilim insanlarını 
ve araştırmacılarını yetiştir-
diğini belirterek, CERN’in 
geliştirdiği teknolojinin 
ticarileşmesinde de sanayi-
cilerle işbirliğini artırdığını 
ifade etti.

Türkiye’nin ortak 
üye statüsüne geçmesiyle 

CERN’in ortak ülkelere 
tanıdığı birçok imkanın-
dan yararlanma imkanı-
na kavuştuğu bilgisini 
veren Kızıltoprak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Artık 
Türkiye’deki sanayiciler 
CERN’in açtığı ihaleye 
katılabiliyor. Türk bilim 

insanları CERN’de kadrolu 
çalışma imkanına kavuştu, 
üniversite öğrencileri ve 
araştırmacıları da projeler-
de yer alabiliyor. CERN 
proton çarpıştırıcısını inşa 
sürecinde ciddi alımlar 
yaptı ve 700 milyon İsviçre 
Frangı tutarında yıllık 

harcama gerçekleştirdi. 
Araştırmalarında ışık hızına 
ulaştıktan sonra çarpışmala-
rı daha da hızlandırmak için 
yeni programa başlıyor. Bu 
kapsamda 2019 yılına kadar 
alımlarını artıracak ve 2019 
yılında yeni çalışmalara 
başlayacak. Bu alımlardan 
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629 CERN TEDARİKÇİSİ ANKETİ

% 38 
yeni ürün
geliştirdi

% 52 
satışta 
daha iyi

performans

% 17 
yeni 

pazarlara 
girdi

% 60 
yeni

müşteriler 
edindi

% 42 
uluslararası 
görünürlüğü 

arttı

% 44 
teknolojik 
öğrenme 

ve gelişme 
sağladı
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Türk firmalarının da pay 
almasını istiyoruz.”

ILETIŞIM ÖNEMLI
Hakan Kızıltoprak, 

TOBB CERN Sanayi İrtibat 
Ofisi’nin CERN Satınalma 
Grubu’na yapılan kayıtları 
periyodik olarak kontrol 
ettiğini ve firmanın görü-
nürlüğünü artırmak için 
çalışacağını vurgularken, 
“200 bin İsviçre Frangı 
üzerindeki alımlar web 
sitesi üzerinden duyuru-
larak pazar araştırmasına 
açılıyor. Tüm alımların 
yüzde 63’ü bu kategoriye 
giriyor. 50 bin ile 200 bin 
İsviçre Frangı arasındaki-
ler tüm alımların yaklaşık 
yüzde 25’ini, 10 bin İsviçre 
Frangına kadar olanlar ise 
tüm alımların yüzde 12’sini 
oluşturuyor. 200 bin İsviçre 
Frangının altındaki alımlar-
da açık duyuru yapılmıyor, 
firmalarla ülke temsilcileri-
ne duyuruluyor. Bu nedenle 
sanayi irtibat kişileri ile 
sürekli iletişim halinde 
olmak büyük önem taşıyor” 
diye konuştu.

AR-GE’YE DE KATKI
Ankara Üniversitesi 

Hızlandırıcı Teknolojile-
ri Enstitüsü Müdürü ve 
Türk Hızlandırıcı Merkezi 
Proje Yürütücüsü Prof. 
Dr. Ömer Yavaş, ortalama 
600 milyon euroluk mal ve 

hizmet alımlarının gerçek-
leştiği CERN ile birlikte 
Gölbaşı’nda kurulması 
planlanan merkezin Türk 
firmaları için yeni bir pazar 
oluşturması yanında, yük-
sek teknolojili üretim ve Ar-
Ge faaliyetlerine de ivme 
kazandıracağını savundu. 

Hızlandırıcı teknolo-
jileri ve sanayi ilişkisini 
örneklerle anlatan Prof. Dr. 
Yavaş, şu bilgileri verdi:

“Hızlandırıcı yapabil-
mek için kendini geliştiren 
teknolojilerde iyi olmanız 
lazım. Süper iletkenler 
sayesinde hızlandırıcıların 
boyu kısalıyor, çapları kü-
çülüyor. Uçak motorunu an-
cak turbomoleküler pompa 
yapabilenler üretiyor. Sin-
kotron hızlandırıcı olmadan 
hücrenin, atomun içini gö-
remezsiniz, dolayısıyla yeni 
bir ilaç ya da boya gelişti-
remezsiniz. 2015’te sadece 
ilaç faturamız 7.5 milyar 
dolar ve bunun 6 milyar 
doları ithalat. Cihaz ise 300 
milyon euro. Radyasyon 
sızdırmaz bir binayı inşa 
edebilmelisiniz. Makine 
mühendisliği, malzeme, 
fizik, elektrik-elektronik bir 
araya geldiğinde bunları 
yapabiliyor. Hızlandırı-
cı ürünlerinin kaliteli ve 
güvenli üretim için gıda, 
metal, lastik, plastik, 
makine, tekstil, enerji, sa-
vunma, ulaştırma, uzay ve 

havacılık, otomotiv, optik, 
tarım, tıp, sağlık, biyotek-
noloji, mücevher, arkeoloji, 
nanoteknoloji, hatta sınır 
güvenliği başta olmak üzere 
400 kadar kullanım alanı 
bulunuyor. 

Dünyadaki 30 bin hız-
landırıcının yarısı tıpta teş-
his ve tedavide kullanılıyor. 
Türkiye’deki 250 hızlan-
dırıcının 225’i de hastane-
lerde kullanılıyor. ABD’de 
endüstriyel hızlandırıcı 
piyasası 50 milyar dolar. 
Dünyanın geleceği parçacık 
hızlandırıcılarda. Uygun 
bir parçacık demetiniz ve 
bunu harekete geçirecek 
uygun bir enerji kaynağınız 
varsa herşeyi yapabilirsi-

niz. Biz de 4 kategoride 5 
büyük proje için yatırım 
yapıyoruz. Bilginin üzerine 
teknolojinin oturduğunu, 
inovasyon ve kalkınmanın 
da bunun üzerinde yüksel-
diğini hep birlikte anlayıp 
bu seferberliğe katılırsak, 
cumhuriyetimizin 100’ncü 
yılında yeni hedeflerde 
buluşuruz.” 

İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü (İYTE) Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Durmuş 
Demir ise, CERN Bilgi 
Transfer Ofisi’nin sanayi 
ile irtibatta olduğuna işaret 
ederken, “CERN oldukça 
geniş bir teknoloji porfö-
yüne sahiptir. Deneylerin 
gerektirdiği teknolojik 
yenilikler ve deneylerin so-
nucunda elde edilen bilgiler 
temel itici güçtür. İzmir’de 
TÜBİTAK ve Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK) projeleri yürüten 
fen ve mühendislik fakülte-
leri araştırmacıları, tekno-
parklar ve şirketler CERN 
projelerine çok boyutlu 
bilimsel ve teknolojik katkı 
sunabilecek durumdadırlar” 
diye konuştu.

Türkiye’de Parçacık Hızlandırma Teknolojisi ile 
ilgili çalışmalar Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi 
(Kalkınma Bakanlığı destekli) ile Ankara Üniversitesi 
Koordinatörlüğünde yürütülüyor. İlk milli tesisimiz 
Elektron Hızlandırıcısı ve Serbest Elektron Lazeri 
konusunda kurulacak. Bu tesisin haricinde 
Sinkrotron Işınım Tesisi (TURKAY), Proton Hızlandırıcı 
Tesisi (TURKPRO), SASE SEL Tesisi (TURKSEL), 
Parçacık Fabrikası Tesisi (TURKFAB) kuruluşu da 
planlanıyor.

Firmalar, CERN için olduğu gibi milli tesislerin 
üretimleri konusunda da tedarikçi olabilecek, hatta 
yatırımlarında CERN başvurularından önce milli 
tesislerde tecrübe kazanma imkanı bulacak. Türk 
Hızlandırıcı Merkezi yaz mevsiminde milli tesis 
tedarikçileri için 5 günlük bir zirve gerçekleştirecek.

Türkiye’de Parçacık
Hızlandırma Teknolojisi
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İstenilen zaman dilimin-
de gerek özel gerekse 
profesyonel işlemlerin 

yapılabilmesini mümkün 
kılan e-hizmetler, kurum-
ların ve vatandaşların 
hayatını kolaylaştırıyor. 
Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP), E-Fatura, E-Defter, 
E-Arşiv Fatura, E-Tebligat 
gibi uygulamaları içerisin-
de barındıran e-dönüşüm 
süreci, önemli işlemlerin 
tek noktadan gerçekleştiri-
lebilmesine imkân tanıyor. 
Türkiye’de 2015 sonu 
itibariyle, KEP adresi sayısı 
150 bini geçti. 2016 yılında 
toplam KEP adres sayısının 
2 kat, kullanım oranının ise 
5 kat artacağı öngörülüyor. 

2004 yılında başlayan 
e-dönüşüm uygulamaları, 
ülkemizde hızlı şekilde yay-
gınlaşmaya devam ediyor. 
2015 yılında 150 bini geçen 
Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) kullanım oranları-
nın yüzde 90’ı kurumsal, 
yüzde 10’u ise bireysel 
adreslerden oluşuyor. Kamu 
kurumları, üniversiteler ve 
özel sektör kuruluşları ile 
mali müşavir, avukat, dok-
tor, mühendis gibi meslek 
mensupları ve beyaz yakalı 
profesyonellerde de KEP 
kullanımı yaygınlaşıyor. 
Bankalar, finans, sigorta, 
telekom, enerji, medya, 
havayolu, gümrük, lojistik, 
gıda şirketleri, holdingler, 
dağıtıcılar ve kurumsal şir-
ketler ile yenilikçi vizyoner 
şirketler KEP sistemine 
hızlı bir şekilde geçiş yaptı. 
Kamu tarafında ise birçok 
kurum KEP gönderebilme 
ve alabilme, e-yazışma 
yapabilme ile ilgili altyapı-
larını hazırlamış durumda. 
E-ortamda yasal geçerli-

liği olan, güvenilir, inkâr 
edilemez şekilde e-belge 
paylaşımı ve bildirim aracı 
olarak kullanılan KEP siste-
mi sayesinde tüm kurumlar 
ve bireyler; resmi, ticari, 
hukuki işlerini elektronik 
ortamda hızlı, verimli ve ta-
sarruflu şekilde yapabiliyor.

2016 YILINDA 
500 MILYON E-FATURA 
OLUŞTURULACAK 
2015 yılı sonu itibariy-

le e-fatura uygulamasına 
geçen ilave mükellefler ile 
toplam kullanıcı mükel-

lef sayısı 48 bine ulaştı. 
E-fatura uygulamasına 
benzer bir uygulama olan 
e-arşiv faturaya 2 bin 500 
mükellef geçiş yaptı. Böy-
lece e-fatura ve e-arşiv fatu-
raya geçen mükellef sayısı 
toplamı 50 bini aştı. 2015 
yılında ülkemizde toplam 
100 milyon adet e-fatura 
oluşturuldu. 2016 yılında 
ise toplam oluşacak e-fatura 
adedinin 500 milyona 
ulaşacağı tahmin ediliyor. 
2016’da e-fatura ve e-defter 
sayısının yaklaşık 70 bine 
çıkması bekleniyor.

2016 YILINDA 
E-IMZA VE MOBIL 
IMZA 2.5 MILYONU 
AŞACAK
Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu (BTK) 
verilerine göre, Türkiye’de 
2014 sonu itibariyle, 
toplam 1 milyon 650 bin 
adet e-imza ve mobil imza 
üretilmişti. 

2015 sonu itibariyle, 
e-imza ve mobil imza 
toplamı 2 milyona ulaşmış 
bulunuyor. Böylece 2015 
yılsonu itibariyle elektro-
nik imza toplam sayısında 
yüzde 20 oranında bir artış 
gerçekleşti. 

E-imza sahiplerinin 
yüzde 20’sini 19-25 yaş 
arası, yüzde 40’ını 25-40 
yaş arası, yüzde 40’ını 40 
yaş ve üstü kullanıcılar 
oluşturuyor. E-imza kul-
lanıcılarında yüzde 90’nın 
üzerinde memnuniyet oldu-
ğu görülüyor. Ülkemizdeki 
e-imza ve mobil imza sayısı 
toplamının 2016 yılsonunda 
2.5 milyonu aşacağı öngö-
rülüyor.

2016’da KEP adresi katlanacak
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Doha Bakanlar Deklarasyonu altında 
başlatılan müzakere sürecinde Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması’nın mal 
hükümleri ile ilgili mevcut anlaşmalarına ek 
olarak, 27 Kasım 2014 tarihinde DTÖ Genel 
Konseyinde kabul edilen, “Dünya Ticaret 
Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil 
Eden Protokol” ile bu Protokol ekinde yer alan 
“Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın 
onaylanması TBMM tarafından uygun 
bulunduğuna dair 15.01.2016 tarih ve 6662 
Sayılı Kanun 27 Ocak 2016 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’nin anlaşmayı onaylaması ile 
birlikte DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması 
anlaşmasını imzalayan ülke sayısı (28 AB 
ülkesi dahil) 69’a ulaşmıştır. Anlaşmayı, ekonomisi büyük 
olan ülkelerin çoğunluğu onaylamış olup toplam 162 
üyesi bulunan DTÖ’nün üçte ikisini oluşturan 109 ülkenin 
onayının tamamlanması halinde Anlaşma yürürlüğe 
girecektir.

Bir yandan var olan bölgesel ticari ve ekonomik 
işbirliği anlaşmalarına ilaveten Pasifik Okyanusunun 

iki yakasındaki 12 ülkenin oluşturduğu 
TPP ile AB ve ABD arasındaki TTIP gibi 
yeni bölgesel anlaşmalar öne çıkarken, 
diğer yandan da global olarak dünya 
ticaretini kolaylaştıracak söz konusu 
DTÖ anlaşmasının bir an önce yürürlüğe 
girmesi, ihracata dayalı büyüme yolunda 
Türkiye gibi iddialı dış ticaret hedefleri 
olan ülkeler için büyük önem arz 
etmektedir.

Bu yazımızda, EBSOHABER 
okuyucularına genel fikir vermesi 
bakımından DTÖ’nün “Ticaretin 
Kolaylaştırılması Anlaşması”nın 
içeriğini madde başlıklarıyla özetlemeye 
çalışacağız. Anlaşma, detaylı ve uzunca 

hükümler içeren toplam 24 maddeden ve bir ek’ten 
oluşmaktadır. Anlaşmanın girişinde;

1- Ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük kurallarına 
uyum konularında üye ülkeler arasında işbirliği ihtiyacı 
bulunduğu,

2- Transit halindeki eşya da dahil olmak üzere 
eşyanın dolaşımının, tesliminin ve gümrük işlemlerinin 

Dünya Ticaretinin 
Kolaylaştırılması Anlaşması

Global olarak dünya ticaretini kolaylaştıracak Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasının bir an 
önce yürürlüğe girmesi, ihracata dayalı büyüme yolunda Türkiye gibi iddialı dış ticaret 

hedefleri olan ülkeler için büyük önem arz etmektedir.

Adnan Yıldırım
2014-2015 Dönemi 

Ekonomi Bakan Yardımcısı
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tamamlanmasının hızlandırılmasının amaçlandığı,
3- Gelişmekte olan ve özellikle az gelişmiş üye 

ülkelerin özel ihtiyaçları olduğu kabul edilmekte 
ve bu alanda kapasite geliştirilmesi için yardım ve 
desteğin artırılması hususlarında DTÖ üyesi ülkelerin 
mutabakatının bulunduğu belirtilmektedir.

Anlaşma maddelerine göre, dünya ticaretinin 
kolaylaştırılması için yapılacak yasal ve/veya idari 
düzenlemeler ile iyileştirmeler aşağıda başlıklar halinde 
özetlenen konularda yapılacaktır ya da varsa mevcut 
düzenlemeler sürdürülecektir.

l Dış ticaretle ilgili prosedürler, formlar, belgeler, 
ücretler, harçlar, vergiler, kurallar, kısıtlamalar, cezai 
hükümler, anlaşmalar (veya ilgili bölümleri) gibi bilgilerin 
yerel dilde (ve mümkünse DTÖ resmi dillerinden 
birisinde) yayımlanması. Üyeler, bazı bilgilere internetten 
de erişilebilir hale getiririler, kalanı için de internetten 
erişim için teşvik edilirler. 

Ayrıca her üye yayımlanan bilgiler için bir ya da daha 
fazla sayıda “Danışma Noktası” kurar. Yayımlama ve 
danışma noktaları bilgileri DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması 
Komitesi’ne de bildirilir.

l Yasal düzenlemeler ve değişiklikler öncesinde 
ticaret erbabı ve ilgili tarafların yorum yapabilmeleri 
için makul bir süre önce tanınır, yapılan düzenleme ve 
değişiklikler yürürlüğe girişten mümkün olduğunca erken 
sürede yayımlanır veya kamuya açık hale getirilerek 
bilgilendirilir.

l Yazılı talepte bulunan başvuru sahiplerine idari 
ve yargı merci kararları makul sürede bildirilir. İtiraz 

ve temyiz hakları tanınır, süreçleri belirlenir ve başvuru 
hakları sağlanır.

l Ayrımcılığa karşı tarafsızlık ve şeffaflığın 
güçlendirilmesi önlemleri alınır.

l Ücret, harç ve cezalar ölçülü olur, sayılarını ve 
çeşitliliği düzenli olarak azaltmak amacıyla gözden 
geçirilir.

l Eşyanın teslimi ve gümrük işlemlerinin hızlı 
tamamlanması amacıyla, varış öncesi işleme-elektronik 
ödeme-teslimin, vergi, resim ve harçların nihai tespitinden 
ayrılması-risk yönetimi-sonradan kontrol-ortalama tespit 
süresi-yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması-hızlandırılmış 
sevkiyatlar-bozulabilir eşya düzenlemeleri yapılır, varsa 
uygulamaya devam edilir.

l Sınır idareleri arasında işbirliği temin edilir.
l İthal eşya gümrük kontrolü altında nakledilir.
Anlaşmanın diğer konu başlıkları ise şunlardır:
l İthalat, ihracat ve transit ticaretle ilgili formalite 

ve belgeler, kopyaların kabulü, uluslar arası standartların 
kullanımı, tek pencere, reddedilmiş eşya, eşyanın geçici 
kabulü ve dahilde/hariçte işleme,

l Transit serbestisi,
l Gümrük işbirliği (Uyum ve işbirliğini teşvik edici 

önlemler, bilgi değişimi, doğrulama, talep, koruma ve 
gizlilik, bilgi tedariki gibi),

l Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için özel ve 
lehte muamele,

l DTÖ nezdinde ve üye ülkelerde kurumsal 
düzenlemeler yapılması (Ticaretin Kolaylaştırılması 
Komitesi, Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi)

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
mükemmellik anlayışı ile üyelerine 
sunduğu hizmetlerle değer katma 
felsefesiyle ihracat işlemlerinde 
kullanılan A.TR Dolaşım Belgesi, 
EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım 
Sertifikaları, Menşe Şahadetnamesi, 
Özel Menşe Şahadetnamesi, Menşe 
İspat Belgesi ve Basitleştirilmiş 
A.TR Dolaşım belgelerini, 
Alsancak’taki dış ticaret ofisinde 
vermeye devam ediyor.

Türkiye’nin kalkınması 
yolunda en önemli görevleri 
üstlenen sanayici ve ihracatçıları 
destekleyen EBSO, ihracatçı 
firmaların temsilcisi gümrük 
müşavirliği firmalarının 
büyük çoğunluğunun İzmir 
Limanı ve İzmir Gümrük Çıkış 

Müdürlüğü’nün Alsancak 
bölgesinde olması nedeniyle, 
Alsancak’taki dış ticaret ofisinde 
5 ana hizmet grubundan birini 
oluşturan Ticaret Geliştirme 
Hizmetleri kapsamında üyelerine 
daha iyi, verimli, hızlı ve etkin 
hizmet sunuyor.

İletişim
Gürcan Özpenpeci

Dış Ticaret Uygulama Şefi
Adres:

1475 Sokak No: 5/5A Muzaffer 
Tuzcuoğlu İş Mrk. Alsancak – 

İZMİR
Tel. (0232) 455 29 92-94
Faks: (0232) 421 48 12

e-posta: 
gurcan.ozpenpeci@ebso.org.tr

EBSO Alsancak Ofisi dış ticaretin hizmetinde
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
Türkiye Kimya 

Sanayi Sektör Meclisi 
ile Sanayi Odaları Ortak 
İstişare Toplantısı’nda, ih-
racatta devlet yardımları ve 
yatırım teşvikleri ele alındı. 
TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Karakuş’un 
da katılımıyla Ankara’da 
gerçekleştirilen toplan-
tıda Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Tarık 
Sönmez ve beraberindeki 
bürokratlar sektör temsilci-
lerini bilgilendirdi. 

Ege Bölgesi Sana-
yi Odası; Boya Vernik 
Kaplayıcı Maddeler Sanayi 
Meslek Komitesi Başkan 
Yardımcısı Zafer Ergen, 
Kimyasal Ürünler Sanayi 
Meslek Komitesi Başkan 
Yardımcısı Muzaffer Gezer, 
Kimyasal Ürünler Sanayi 
Meslek Komitesi Üyesi 
Ahmet Semiz ve Komite 
Raportörü Begüm Çapçı 
tarafından temsil edildi.

TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Karakuş, sek-
törün sorunlarına ortak akıl 
ile çözüm bulmaya çalıştık-
larının altını çizerken, sek-
tör meclislerinin, verimlilik 

artışlarını sağlayacak politi-
kaların tasarımında önemli 
görevler üstlendiğini bildir-
di. Ekonomi Bakanlığı’nın 
ve sektör temsilcilerinin 
geniş bir katılımla toplantı-
da yer almalarının sevin-
dirici olduğunu ifade eden 
Karakuş, kimya sektörünün 
Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı alanlar arasında yer 
aldığını hatırlattı.

Karakuş, “Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşları 
listesinde çok sayıda kimya 
sanayi ve alt dallarının 
üreticisi de vardır. Dolayı-
sıyla Türkiye ekonomisine 
önemli katkılar yapan bu 
sektörün uzun zamandır çö-
zülmeyi bekleyen sorunları 
olduğunu da biliyoruz. Ya-
tırım olanaklarının yetersiz 
oluşu, hammadde ithalat 
artışını mecbur kılan dış 
ticaret politikaları, yüksek 
enerji ve finansman mali-
yetleri ve kurlardaki aşırı 

oynaklık, sektörün rekabet 
gücünü eritiyor” dedi.

Yatırım ortamındaki 
aksaklıkların kar marjlarını 
ve kapasite kullanım oran-
larını düşürdüğünü belirten 
Bülent Karakuş, meclisin 
çalışmalarının kamudaki 
karar vericilere katkı suna-
cağını bildirdi.

2016 GEÇEN YILDAN 
DAHA IYI OLACAK
Ekonomi Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Tarık 
Sönmez de, 2016’nın da 
zor bir yıl olacağını, ancak 
Ekonomi Bakanlığı olarak, 
Bakanlık görev alanına 
giren konular itibariyle 
ihracatçı ve yatırımcılara 
zorlukları aşma konusunda 
her zamanki gibi destek 
olunacağını dile getirdi.

Dünyada 2008 yılında 
baş gösteren krizin henüz 
tam olarak atlatılamadı-
ğını söyleyen Sönmez, 

zayıf büyümelerin, küre-
sel ihracat ve ithalatı da 
etkilediğini anlattı. Kimya 
sektörünün pek çok sektöre 
girdi sağlayan çok önemli 
bir sektör olduğunu da ifade 
eden Müsteşar Yardımcısı 
Sönmez, “Bazı sektörlere 
bakışın değişmesi, belki de 
daha fazla destek verilmesi 
gerekebilir. 

Kimya da bu gözle 
bakmamız gereken sek-
törlerden bir tanesi” diye 
konuştu.

TOBB Türkiye Kimya 
Sanayi Meclisi Başkanı 
Timur Erk ise, 30’u aşkın 
sektöre hammadde ve ara 
girdi sağladıklarının altını 
çizerek, sektörün ekono-
mideki ağırlığı üzerinde 
durdu. Bir ülkenin geliş-
mesinin kimya sektörü ile 
paralel seyrettiğini kay-
deden Erk, son senelerde 
alınan devlet desteği için 
teşekkür etti.

Kimya sektöründe gündem
ihracat ve yatırım teşvikleri
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Haluk 

Tezcan, yıllık küresel 
ekonomik kayıplar içinde 
940 milyar dolarlık paya 
ulaşan gıda atık ve kayıp-
larının azaltılmasıyla hem 
daha fazla insanın besle-
nebileceğini hem de doğal 
çevre üzerindeki baskıların 
azalacağını bildirdi.

Türkiye Gıda Sanayi İş-
verenler Sendikası’nın (TÜ-
GİS) Avrupa Birliği projesi 
olarak gerçekleştirdiği 
Gıdalarda Atıkların Azaltıl-
ması ve Geri Kazanımı’nın 
tanıtımı ve iyi uygulama 
örnekleri paylaşım toplan-
tısı, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Proje kapsamında; 
et, süt ve süt ürünleri ile 
konserve sektörlerinde atık 
yönetimi uygulamalarının 
paylaşıldığı toplantının 
açılışında konuşan EBSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Tez-
can, güvenli gıdaya yeterli 
miktarda ve zamanında ula-
şabilmenin insanların vaz-
geçilmez ihtiyacı olduğunu 
belirtti. Gıda güvenliğinin 
yanısıra çevre ve enerjiye 

de dikkat çeken Tezcan, 
dünya genelinde tarladan 
sofraya gelinceye kadar 
gıdaların üçte birinin atık 
ve kayıp olduğunu hatırla-
tırken, bunun son Dünya 
Ekonomik Forumu’nun da 
konusu olduğuna işaret etti. 

ÜÇLÜ KAZANÇ
Haluk Tezcan, gıda atık 

ve kayıplarının azaltılması-
nın ‘üçlü kazanç’ olarak de-
ğerlendirildiğini vurguladı 
ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gıda atık ve kayıpla-
rın azaltılması ile çiftçiler, 
sanayiciler ve tüketiciler 
için para kayıpları önlene-
cek, böylece daha az israfla 
daha fazla insan beslenebi-
lecektir. Ayrıca iklim, su ve 
toprak kaynakları üzerinde 
baskılar azalacaktır. Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) verileri de 
gıda atık ve kayıplarının 
yıllık küresel ekonomik 
kayıplar içerisinde 940 
milyar dolarlık bir payı 
olduğunu ortaya koymuştur. 
Bu miktarda atık ve kayıp 
gıdayı üretmek için tarımda 
kullanılan suyun dörtte 
birini boş yere tüketmek 
demektir.  Bu miktarda 

gıdayı üretmek için ise Çin 
büyüklüğünde bir arazinin 
kullanılması gerekmektedir. 
Aynı zamanda gıda atık ve 
kayıpları, dünya çapında 
sera gazı emisyonun da 
yüzde 8’ini oluşturmakta-
dır. Bütün bunlar, enerji ve 
hammaddenin daha verimli 
kullanılması, atıkların 
kaynağında azaltılması ve 
geri kazanımı ile yeniden 
kullanımı teşvik edilmesi 
gerektiğini göstermektedir.”

Tezcan, toplantıda 
paylaşılan bilgileri kendile-
rinin de sanayiciler olarak 
çalışanların eğitiminde 
kullanacaklarını, sektörün 
üretimini gıdaya erişimi 
kolaylaştırmış, çevreye 
duyarlı ve sürdürülebilir bir 
anlayışla gerçekleştireceği-
ni sözlerine ekledi.

TÜGİS Başkanı Necdet 
Buzbaş da, israf edilen 
gıdada sağlanacak yüzde 
1’lik azalmanın bile sahra 
altı Afrika için 40 milyar 
dolarlık etki yapacağına 
dikkat çekti. Dünyada 7.5 
milyar insanın 1 milyara 
yakının aç, 1.5 milyarının 
ise aşırı ve yanlış beslendi-
ğini hatırlatan Buzbaş, çöpe 
giden yaklaşık 1.5 milyar 
ton gıda maddesinin yüzde 
25’i kurtarıldığında 850 
milyon insanın doyurulma-
sının mümkün olabileceğini 
anlattı. 

Toplantıda Ege Üniver-
sitesi Gıda Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yekta Göksungur gıda 
atıkları ve değerlendirme 
yöntemleri konusunda 
sunum yaparken, MKV Da-
nışmanlık yöneticisi Dilek 
Volkan, TAGEM Uzmanı 
Ahmet Budaklıer, TÜGİS 
Danışmanı İrfan Demiryol 
ile ODTÜ Gıda Mühendis-
liği Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Faruk Bozoğlu da projeler 
hakkında bilgi verdi. Pınar 
Süt’ten Tayanç Erdemli ile 
Örgen Gıda’dan Çağatay 
Arıkan da en iyi uygulama 
örneklerini aktardı.

Gıdada kayıpları azaltma zamanı

Haluk Tezcan
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 

Gökçüoğlu, 2016 yılında 
iş dünyasını risklere karşı 
dikkatli olmaya çağırdı. 
Gökçüoğlu, “2015 yılındaki 
kriz ortamı bitmeden 2016 
yılında da devam etmesi bu 
yıl çok dikkatli olmamız 
gerektiğini gösteriyor” dedi.

İzmir’deki Oda ve 
Borsaların Yönetim Kurulla-
rı Ortak Toplantısı, Tire 
Ticaret Odası’nın ev sahip-
liğinde gerçekleşti. Yılın 
ilk buluşmasında İzmir’in 
konuları masaya yatırılırken, 
ülke ekonomisindeki riskler 
ve sektörel sıkıntılar da 
tartışıldı.

Toplantıda EBSO adına 
konuşan Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, 

 “2016 yılının 2015’ten 
aldığı mirasla çok da kolay 
geçmeyeceğini tahmin 
ediyorduk ama daha yılın 
ilk günlerinde tüm dünyayı 
etkisi altına alan olaylar bu 
tahmini güçlendirmiştir” 
diye konuştu.

Suudi Arabistan ile 

İran arasındaki gerginlik, 
FED’in faiz artışı, dolar 
kurundaki yükseliş, Çin 
Merkez Bankası’nın Yuan’ın 
değerini düşürmesi, Kuzey 
Kore’nin hidrojen bombası 
denemesi ve artan terörün 
yarattığı endişeleri gündeme 
getiren Gökçüoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “2008’deki 
kriz görüntülerin dünyada 
tekrarlandığını görüyoruz. 
Biz kriz çıkacak demiyoruz 
ama bütün firmalar çok 
borçlu durumda. Belirli 
riskleri karşılayamayacak 
durumda. Herkesin dik-
katli olmasında fayda var. 
Türkiye’deki risk ortamı son 
bulmalıdır. 2016 yılında reel 
sektör olarak beklentimiz, 
her platformda ifade ettiği-
miz gibi; doğrudan yatırım, 
üretim, ihracat ve istihdam 
öncelikli makroekonomik 
politikaların uygulanması 
ve reform odaklı eylemle-
rin hayata geçirilmesidir. 
Fırsatlar doğru değerlen-
dirilmek, riskler de doğru 
yönetilmek için vardır. Her 
ikisini başardığımız takdirde 
kazanan Türkiye olacaktır. 
İş dünyasının böylesi bir 
süreçte dikkatli olması, 

döviz pozisyonunda açığa 
düşmemeye özen göster-
mesi, fiyat rekabetçi alanlar 
yerine yenilikçilik temelli 
rekabete yönelmesi oldukça 
önem taşımaktadır.”

IZMIR IPARD’A 
DAHIL OLACAK
İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz, 
tarım politikalarına ağırlık 
verilmesi gerektiğini söyledi 
ve İzmir’in Avrupa Birliği 
tarımsal destek platformu 

olan IPARD’a gireceğini 
açıkladı. Korkmaz, “Eko-
nomi için kayıp bir yılı 
geride bıraktık. 2015 yılı 
büyümesinde başta kamu 
harcamaları olmak üzere iç 
talep etkili olurken, sektörel 
olarak da yüzde 9 ile tarım 
sektörü büyümenin loko-
motifi oldu. Tarım ve tarıma 
dayalı sanayi ülkemiz için 
çok önemli. Hem üretim 
hem ihracat potansiyelimiz 
çok yüksek. İzmir olarak bu 
açıdan da çok şanslıyız. Ni-
hayet kısa zamanda IPARD 

Başkanlardan mesaj:
‘2016’da dikkatli olun’

Güneydoğu’daki terör operasyonları ile 
Sultanahmet’te turistlere yönelik terör eylemini de 
değerlendiren İbrahim Gökçüoğlu, “Gündemin her 
zaman öncelikli olarak ekonomi olması gerektiğini 
savunsak da, böyle bir süreçte en büyük önceliğimiz 
ülkemiz sınırlarının korunması ve terörün kökünün 
kazınmasıdır. Hain pusularla şehit düşen asker ve 
polislerimize, masum sivil vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. 
Karşı karşıya kaldığımız bu durum artık dayanılmaz 
bir hal almıştır. Bir an evvel toplumsal huzurun ve 
güvenliğin sağlanması şart olmuştur. Çünkü böyle 
bir süreçte biliyoruz ki, huzuru sağlamadan refahı 
sağlamak da mümkün olamayacaktır” dedi.

Önce huzur ve güven
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benzeri bir destek programı-
nın İzmir dahil olacak şekil-
de başlatılacağını öğrendik” 
şeklinde konuştu.

IZMIR’IN KALDIRACI 
LIMANLAR
İMEAK Deniz Ticaret 

Odası İzmir Şube Başkanı 
Yusuf Öztürk, sektörde 
yaşanan konteyner ve kuru 
yük navlunlarındaki düşüş-
lere dikkat çekti. Öztürk, 
“Deniz taşımacılığı ve gemi 
inşa sanayi, kötü bir dönem 
geçirirken, denizciliğin 
sürekli yatırım yapılan ve 
büyüyen alanı ise limanlar 
oldu. Taşımacılıktan para 
kazanamayan denizciliğin 
büyük aktörleri, liman yatı-
rımlarına yöneldi. Bu durum 
ülkemiz limanlarını cazip 
hale getiriyor. Anadolu’nun 
dünyanın en kıymetli ve 
rekabetçi aktarma coğraf-
yası olduğunu gösterecek 
yatırımlara mutlaka devam 
etmeliyiz. İzmir’i İzmir 
yapan Alsancak Limanı’nın 
özelleştirmesinin ve 
Türkiye’nin en büyük aktar-
ma limanı olarak planla-
nan Kuzey Ege Çandarlı 

Limanı’nın ihalesinin bu yıl 
gerçekleşmesi çok önemli. 
Özelleştirme sonucu Alsan-
cak Limanı’nın büyümesi, 
İzmir’in kalkınması için 
kaldıraç olacaktır. Liman-
larımızı, kara ve demiryolu 
bağlantılarına sahip lojistik 
merkezlerle Tire, Ödemiş, 
Torbalı, Aliağa, Bergama 
gibi İzmir’in sanayi merkez-
lerine bağlayacak yatırımlar 
hızlanmalı” diye konuştu.

KRIZ YOK AMA… 
İzmir Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekrem Demirtaş da kriz 

endişelerini gündemine 
aldı. Ülke ekonomisini 
olumsuz etkileyecek pekçok 
konu olduğunu vurgulayan 
Demirtaş, “2016 yılının 
bir kriz yılı haline gelmesi 
düşünülemez. Biz içinde 
bulunduğumuz yılı bu kadar 
kötü görmüyoruz. Ama 
tedbirli olmak gerekli, ne 
olacağı belli değil. Bu ko-
nular geçmişte olsaydı bizi 
çok etkilerdi. Artık dünya-
nın güçlü ekonomilerinden 
biriyiz, G20 ülkesiyiz. Bir 
şeklide bu sorunları aşmak 
zorundayız” dedi.

Türkiye’nin ihracat 
payında en çok ihracatın 
yapıldığı ülkelerle İzmir’in 
ilişkilerinin istenilen dü-
zeyde olmadığını söyleyen 
Demirtaş, “Türkiye ihra-
catı düşme seyrine girdi. 
Ege’nin ülkenin büyük 
pazarı olan pazarlara yoğun-
laşması gereklidir. Ülkeler 
sorun yaşayabilir, ama biz iş 
adamıyız ticaretimize baka-
rız. İran’da, Rusya’da sorun 
var diye gitmemezlik yapa-
mayız. Biz değeri yüksek 
olan ürünlere yönelmeliyiz” 
ifadelerini kullandı.

TIRE’NIN SU VE YOL 
SORUNU
Kürsüden Tire’nin so-

runlarını aktaran Tire Ticaret 
Odası Başkanı Hüseyin 
Çapkınoğlu, ilçenin özellik-
le ulaşım ve su sorunlarıyla 
mücadele etmek zorunda 
olduğunu dile getirdi. 
İZBAN’ın Tire’ye uzanması 
gerektiğini söyleyen Çapkı-
noğlu, “Tire’nin iyi bir yola 
ihtiyacı var. Tire-Torbalı ve 
Tire-Selçuk karayollarının 
genişletilerek daha ulaşılabi-
lir bir yer olması gerekiyor. 
Tire’ye gelen yatırımcılar, 
misafirlerimiz yollarımızdan 
şikayet ediyor. Bu yollarda 
çok canlar verildi” dedi.

İlçenin bir diğer proble-
minin de su sorunu olduğu-
nu dile getiren Çapkınoğlu, 
“Tire Organize Sanayi 
Bölgesi’nde tarıma dayalı 
tesislerimiz var. Burada en 
önemli ihtiyaç su. İlerleyen 
yıllarda gerçekleşmesi bek-
lenen su sıkıntısını biz şimdi 
yaşıyoruz. Sanayici parayla 
su alarak işini halletmeye 
çalışıyor. Bu sorunun bir an 
önce çözülmesi gerekiyor” 
diye konuştu.

FIRSATLAR
1. Siyasi istikrar

2. Takvimlendirilmiş Eylem Planı ve 
Ar-Ge Reform paketi

3. AB’nin Toparlanma işaretleri
4. FED Belirsizliğinin son bulması

5. Kamu yatırımlarındaki olası artış
6. Petrol fiyatlarının düşmeye devam etmesi
7. AB ile müzakerelerde 17. Fasıl açılması 

“Ekonomik ve Parasal Politika” 
8. Sıkı kamu maliye politikası

9. Türkiye’nin güçlü ve dinamik yapısı
10. İran’a yönelik ekonomik 

ambargonun kaldırılması

RİSKLER
1. Terör sorunu

2. FED’in faiz artırmaya devam etmesi
3. Döviz kurlarının artan oynaklığı

4. Jeopolitik riskler
5. İhracat pazarlarımızdaki sıkıntılar

6. Gelişmekte olan ülkelerden 
sermaye çıkışları olması

7. Çin’in yavaşlaması
8. Rusya krizinin uzaması

9. Dış politikanın agresifleşmesi
10. Asgari ücretin yaratacağı 

olumsuz yansıma
11. Emtia fiyatlarındaki 

oynaklık

İbrahim Gökçüoğlu
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başka-
nı Salih Esen, Açılış 

ve Başkanlık Sunuşlarında, 
bu ayki Meclis konuğu-
nun 1989-1992 tarihleri 
arasında Odamızda Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak 
görev yapmış ve Odamızın 
yeniden yapılanmasında 
büyük çabaları olan geçmiş 
dönem başkanlarımızdan 
TARKEM’in Başkan 
Yardımcısı Uğur Yüce’nin 
olduğunu, kendisinin tam 
anlamıyla bir İzmir aşığı 
olduğunu, TARKEM gibi 
İzmir’in geleceğine yön 
verecek olan bir projenin 
başında yer aldığını, tarihi 
Kemeraltı çarşısını İzmir’e 
kazandırmak adına çaba 
sarf ettiklerini, TARKEM 
Genel Müdürü Sibel Ersin 

ile birlikte yaptıkları ve 
yapacakları çalışmalar 
hakkında bilgi vereceklerini 
belirtti.

TERÖR BERTARAF 
EDILMELI
Salih Esen, 2016 yılı-

nın henüz ilk günlerinde 
yaşanan olayların ne yazık 
ki çok hareketli ve endişe 
verici bir gündem olacağı-
nın işaretini verdiğini, Doğu 
ve Güneydoğu illerimizde 
devam eden çatışma orta-
mının, Rusya ile süregelen 
gerginliğin büyümesi ve 
terör tehdidinin mega kent-
lerimizde yaşamaya devam 
etmesinin bunun en açık 
göstergesi olduğunu belirtti.

Esen, sivil, asker, polis 
ayrımı olmaksızın hain 
pusularla kaybedilen hayat-

ların, yaşanan bu olumsuz-
lukların en acı tarafını yan-
sıttığını, uluslararası ölçekte 
imajımızın da bu olaylardan 
ciddi biçimde yara aldığını, 
son olarak İstanbul Sultan 
Ahmet Meydanı’nda mey-
dana gelen patlama sonrası 
pek çok ülke tarafından 
Türkiye’ye seyahat etmeme 
uyarısında bulunulması 
gibi olaylar, itibarımızın ve 
güvenliğimize ilişkin ima-
jımızın bozulduğunu somut 
biçimde ortaya koyduğunu, 
bu bağlamda güvenliğin ve 
terörün bertaraf edilmesi-
nin uzun zamandır olduğu 
gibi 2016 yılında da ana 
stratejik hedefimiz olması 
gerektiğini gösterdiğini, 
zira güvenlik imajının kaybı 
başta turizm sektörünün ve 
yatırımların kaybı olmak 

Esen’den 
meclis 

temennileri

EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen, 
terörün mutlaka 
bertaraf edilmesi 
gerektiğini 
söyledi. Ulusal ve 
küresel ekonomi 
gündeminin 
belirsizliklerle 
dolu bir seyir 
izlediğini belirten 
Esen, gelişmeler 
konusunda duyarlı 
olduklarını ifade 
etti.
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üzere, dış ekonomik ilişki-
leri bozucu en önemli husus 
olduğunu, yurtdışı erken re-
zervasyonların Ocak ayında 
yüzde 90’ı bulurken bu sene 
bu oranın yüzde 50-60’larda 
olduğu ilgili sektör temsil-
cilerince dile getirildiğini, 
bu da durumun ciddiyetini 
ortaya koyduğunu belirtti.

Esen, tüm uyarılara 
ve temennilere rağmen 
toplumsal huzurun giderek 
kaybolmasının, kutuplaş-
manın artmasının endişesini 
yaşadıklarını, bu kutup-
laşmanın yakın geçmişe 
kadar kendini yoğun olarak 
siyasetçiler üzerinde göste-
rirken, artık üniversitelerden 
köşe yazarlarına, medya 
mensuplarından sanatçı-
lara kadar çok yaygın bir 
kesim üzerinde gösterdiğini, 
dolayısı ile bu kutuplaşma 
giderilmeden, ne toplumsal 
huzurun ne de ekonomik 
gücün inşa edilmesinin 
mümkün olmayacağını 
ifade etti.

GELIŞMELERI 
ANLIK IZLIYORUZ
Ulusal ve küresel 

ekonomi gündeminin en 
az politik gündem kadar 
belirsizliklerle dolu bir seyir 
izlediğini, belirsizlikler ve 
durmaksızın değişen den-
geler, gündemi anlık olarak 
takip etmemize ve aynı ko-
nular üzerinde tekrarlayarak 
değerlendirme yapmamıza 
neden olduğunu, küresel 
ölçekte; Amerikan Merkez 
Bankası’nın faiz artırımına 
ne şekilde devam edeceği, 
Çin ekonomisinin durgun-
luğu, Hindistan’ın yükselen 
bir değer olarak ön plana 
çıkması, AB ülkelerinde 
bölgesel borç krizlerinin 
seyri ve benzeri konular 
gündemi yoğun biçimde 
meşgul etmeye devam 

ettiğini, ulusal ölçekte ise 
asgari ücret artışının piya-
salara etkisi, enflasyonun 
ve işsizliğin seyri, büyüme 
oranının bu yıl ne oranda 
gerçekleşebileceği gibi 
benzer makro ekonomik 
konularla birlikte Suriye-
li mülteciler konusunun 
tartışıldığını, bu konuların 
güncel olarak geçtiğimiz 
haftalarda açıklanan 2016-
2018 dönemi Orta Vadeli 
Program çerçevesinde gün-
deme daha yoğun biçimde 
taşınmaya başlanacağını 
gösterdiğini belirtti.

ANKARA ZIYARETI 
BAŞARILI
Esen, Yönetim Kuru-

lu ile birlikte 19.01.2016 
tarihinde yaptıkları An-
kara ziyaretinde; Çevre 
ve Şehircilik, Gümrük ve 
Ticaret, Orman ve Su İşleri 
ile Kalkınma Bakanlarımı-
zın Odamıza ve kendilerine 
olan sıcak ilgileri, aktardık-
ları konulara yaklaşımları-
nın çok olumlu olduğunu, 
amacına ulaşmış, başarılı 
bir ziyaret gerçekleştirdik-
leri inancında olduklarını, 
Bakanlarımızın gündeminde 
ekonomi olması yönündeki 
isteklerini görmüş olmak-
tan da büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade etti.

PETKIM’E KUTLAMA
Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığı’nın 
Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen ve bu sene 
16.’sı düzenlenen “Sa-
nayide Enerji Verimliliği 
Proje Yarışması”nda mevcut 
sistemlerinde enerji verimli-
liğinin artırılmasına yönelik 
geliştirdiği 8 projesiyle 
PETKİM’in birinciliğe la-
yık görüldüğünü belirterek, 
PETKİM’i tebrik ederek, 
başarılarının devamını dile-
diğini söyledi.

KOÇ IÇIN 
SAYGI DURUŞU
Türkiye’de sanayinin 

öncüsü olan ve dünyada 
saygı değer bir yer edinen 
Koç ailesinin 3. kuşak 
temsilcisi Mustafa Koç’u 
zamansız kaybetmenin 
acısı içerisinde olduklarını, 
Türkiye’nin çok önemli 
bir değerini yitirdiğini, iş 
dünyası ve toplum içinde 
yarattığı sevgi selini, ce-
nazesinde herkesin gördü-
ğünü, merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine ve sevenle-
rine sabır dilediklerini ifade 
ile Koç’un anısına Meclis’i 
bir dakikalık saygı duruşuna 
davet etti. 

EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili İbrahim 
Gökçüoğlu ile mecliste söz 
alan bütün sanayiciler de 
Mustafa Koç’un vefatından 
dolayı duydukları üzütüyü 
dile getirerek Koç ailesine 
başsağlığı diledi.

EBSO AILESI
Salih Esen, Meclis üye-

miz Hüseyin Şairoğlu’nun 
babasının vefat ettiğini, 
merhuma Allahtan rahmet 
ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı dilediklerini söy-
ledi. Meclis Üyemiz Özgür 
Bekmezci’yi dünya evine 
girmesi nedeniyle tebrik 
eden Esen mutluluklar 
diledi. Meclis Üyemiz Mus-
tafa Özkan’a, fabrikasında 
meydana gelen iş kazası 
nedeniyle geçmiş olsun 
dileyerek, böyle talihsiz bir 
olayın bir daha yaşanma-
masını temenni ettiklerini 
söyledi.

Meclis Üyemiz Ha-
san Küçükkurt’u yeniden 
İZSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçilmesi 
nedeniyle kendisini tebrik 
ederek, başarılar diledikle-
rini ifade etti. Esen, Meclis 
Üyelerimiz Özkan İpek ile 
Mustafa Sivridağ’a geçir-
dikleri rahatsızlıklardan do-
layı geçmiş olsun dileklerini 
ilettiklerini söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkan 

Vekili İbrahim Gökçüoğlu, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın B-20 
toplantıları çerçevesinde 
TOBB görevi ile Çin’de 
bulunduğunu, meclis üye-
lerine selamlarını ilettiğini 
söyledi. 

Yeni yılın ilk toplantı-
sını gerçekleştirdiklerini, 
üzüntüleriyle, sevinçleriyle 
bir yılı daha geride bıraktık-
larını dile getiren Gökçüoğ-
lu, dünya evine giren Özgür 
Bekmezci’ye mutluluklar 
dilerken vefat eden babası 
için Hüseyin Şairoğlu’na, 
vefat eden kayınpederi 

için geçmiş dönem yöne-
tim kurulu başkanı Tamer 
Taşkın’a başsağlığı diledi. 
Meclis Üyemiz Mustafa 
Özkan’ın işyerinde ciddi 
bir iş kazası yaşandığını, 
bir daha bu şekilde üzücü 
olay yaşamamasını temenni 
etti. Gökçüoğlu, firmasının 
40. yılını dolduran Meclis 
Başkanı Salih Esen ile 50. 
yılını dolduran Batıçim fir-
masını, Meclisteki temsil-
cisi Feyyaz Ünal nezdinde 
kutladı.

EBSO’nun duyarlılığı 
çerçevesinde uzun yıllardır 
gerçekleştirilen Çevre Ödül 
Töreni’nin Ocak ayı içeri-
sinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı Prof. 

Dr. Mustafa Öztürk’tn katı-
lımıyla yapıldığını, bu sene 
1. kategoride TÜPRAŞ, 2. 
kategoride Sepiciler firma-
larının birinci olduğunu, 
büyük ölçekli firmalarda 2. 
büyük ödülü alan Meclis 
Üyemiz İbrahim Baylan’ın 
Baylan Ölçü Aletleri 
firmasını ve diğer ödül alan 
firmaları tebrik ettiğini söy-
leyen Gökçüoğlu, ödül alsın 
almasın bu organizasyona 
katılan tüm sanayicileri 
ayrıca tebrik etti.

Gökçüoğlu, ülkemiz 
geleceğinde en önemli so-
runun terör olduğunu, ma-
alesef artarak devam eden 
terör sorununun bir an önce 
çözümlenmesi gerektiğini 

Gökçüoğlu ekonomide uyardı
eğitim ve üretimde örnek verdi

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili 
İbrahim Gökçüoğlu, 
küresel ve ulusal 
ekonomideki 
gelişmeler nedeniyle 
2016 yılının kolay 
geçmeyeceğini 
belirterek 
sanayicilere ‘tedbirli 
olun’ uyarısı yaptı. 
Gökçüoğlu, mesleki 
eğitimde Köy 
Enstitüleri’ni, sosyal 
fabrikalara da Nazilli 
Basma Fabrikası’nı 
örnek gösterdi.
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ifadeyle, ülkemizi koruma 
uğrunda şehit düşen asker, 
polis ve tüm güvenlik ca-
miamıza başsağlığı, sabırlar 
diledi. 

EBSO’NUN BAŞARISI
Hükümetin yeni ku-

rulması dolayısıyla Ocak 
ayı içerisinde Çevre ve 
Şehircilik, Gümrük ve 
Ticaret, Orman ve Su İşleri 
ile Kalkınma Bakanlıklarını 
ziyaret ettiklerini hatırlatan 
Gökçüoğlu, terör sorunu-
nun çözümü ve ekonominin 
düzeltilmesi konusunun ön-
celik arz ettiğini dile getir-
diklerinde bakanlarımızdan 
terör ve ekonomiyi birinci 
plana alarak çalışmalara 
başladıkları yönünde bilgi 
aldıklarını söyledi. Ayrıca 
tüm üyelerimizin sorunları-
nı gündeme getirdiklerinde 
Bakanlarımızın konunun 
genel müdürlerini, müste-
şarını aynı anda toplantıya 
davet ederek, çözüm nokta-
sında hızlı hareket edebilme 
becerisini gösterdikleri için 
son derece mutlu olduk-
larını belirtti. EBSO’nun 
Ankara’da Bakanlıklar 
nezdinde ne kadar değer 
verilen bir kurum olduğuna 

bir kez daha şahit oldukla-
rını, bu bağlamda Odamıza 
bu saygınlığını kazandıran 
geçmiş dönem başkanları-
mızı, hizmet yapan yönetim 
kurulu üyelerimizi saygı ile 
andığını belirtti.  

2016 KOLAY 
GEÇMEYECEK
İbrahim Gökçüoğlu, 

dünya gündeminde Suudi 
Arabistan-İran gerginliği, 
Çin Merkez Bankası’nın 
yuanın değerini bugüne 
kadar olmamış şekilde 
devamlı düşürmesi, Kuzey 
Kore’nin hidrojen bombası 
denemesi yapması, terörün 
içeride ve dışarıda artması, 
Fransa’nın sıkıyönetimi 
3 ay daha uzatması, tüm 
bunların etkisi ile Mer-
kez Bankasının faizlere 
müdahale etmeme kararının 
dolar kurunu yükseltmesi 
gibi konuların yer aldığını 
ki bunların da 2016 yılının 
kolay geçmeyeceğinin 
göstergesi olduğunu dile 
getirdi.

Kıta büyüme tah-
minlerine bakıldığında; 
rakamların oldukça düşük 
olmasının göze çarptığını, 
en önemli noktanın Çin’in 

iki haneli rakamlardan, 
büyümesini tek haneli ra-
kamlara düşmesi olduğunu, 
Çin’in büyüme rakamları 
çift hanelere gelmez ise 
ve yuanın düşüşü devam 
ederse, dünyadaki petrol 
fiyatları ile hammadde 
fiyatlarının düşeceğini ve 
2016 yılında dünyada bir 
durgunluk yaşanacağını ifa-
de etti. Gökçüoğlu, bunları 
teyit eden Baltık Kuru Yük 
Taşıma Endeksi bulundu-
ğunu, dünya ticaretinin net 
göstergesinin takip edildiği 
bu endekse göre düşüş 
devam ederse, son yıllar-
daki en düşük seviyelerin 
görüleceğini vurguladı. 
Ayrıca, Shangay Petrol Ta-
şıma Endeksi’nin de düşük 
noktalara gelmesinin dünya 
ticaretinin yavaşladığının 
göstergesi olduğunu, dünya 
ticaretinin yavaşlamasının 
bizim ihracatımıza da yan-
sıyacağı için 2016 yılında 
her noktada tedbirli olmak 
gerektiğini dile getirdi.

Hükümetimizin açıkla-
dığı orta vadeli programda; 
2016’da yüzde 4.5 büyüme-
nin hedeflendiğini, 2017’de 
bu oranın yüzde 5 olarak 
öngörüldüğünü, taslak olan 

bu hedeflerin dünya ticareti-
ne göre değişiklik göstere-
ceğini söyledi. 2014-2015 
yılı değerlendirildiğinde 
gelişmekte olan ülkelerin 
ihracat performansının 4.6, 
Afrika-Karayipler’de 6.9, 
petrol ihraç eden ülkelerde 
8.9 düşüş gerçekleştiğini, 
Türkiye’de dünya ekonomi-
sinden kopamayacağı için 
işletmelerde tedbirli davra-
nılmasında yarar gördüğünü 
söyledi. Ocak ayı içerisinde 
Rusya ile iş birliği yapan 
üyelerimizin yaşadıkla-
rı sıkıntılar ile ilgili bir 
toplantı gerçekleştirildiğini, 
toplantıdan çıkan sonuçları 
ilgili kurumlara ileterek, en 
azından yaşanan durumdan 
haberdar olmalarını sağ-
lamak istediklerini ancak 
4500 üyeye toplantı daveti 
gönderilmesine rağmen sa-
dece 7 firmadan 10 kişinin 
toplantıya katılım göster-
diğini söyledi. Toplantı 
talebi komiteden gelmesine 
rağmen talepte bulunan 
komiteden hiç kimsenin 
toplantıya katılmadığını, bu 
tip durumlarda komitenin 
almış olduğu kararın doğ-
ruluğunu sorguladıklarını 
söyledi. 
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EĞITIMDE 
KÖY ENSTITÜSÜ
ÜRETIMDE SOSYAL 
FABRIKA
Gökçüoğlu, her ne 

kadar güncel konuları hızlı 
bir şekilde geçmiş olsa da 
Köy Enstitülerine değin-
mek istediğini söyledi. 
Millet olma, insan olma 
hedefi ile 1937’de kurulan 
enstitülerin amacının; köy 
kalkınmasına önderlik ede-
cek becerilerle donatılmış 
öğretmenler yetiştirmek, 
Anadolu insanını eğitimsiz-
likten kurtarmak, iş içinde, 
iş aracılığıyla, iş için eğitim 
anlayışını egemen kılmak 
yani işi yaparken eğitimi 
birlikte gerçekleştirmek, 
verilen eğitim ile değiştiren, 
dönüştüren, insanca bir 
dünya yaratmayı kurgu-
layan yurttaşlar yetiştir-
mek, Cumhuriyet yurttaşı 
yaratmak, ilkel tarımdan 
modern üretime yönelmek, 
demokrasiyi, katılımcılığı 
yaşayarak öğretmek, yöne-
time katılma, sorgulama ve 
sorma bilincine, eleştirel 
düşünme yeteneğine sahip 
bir eğitim modeli yaratmak 
olduğunu dile getirdi. 

Enstitü oluşumu başla-
dığında Türkiye’de 40 bin 
köy bulunduğunu, 35 bin 
köyün okulsuz olduğunu, 
ilerleyen süreçte ülkenin 
her yanında köy enstitüsü 
kurulduğunu, tarım, teknik, 
ağaç işleri, elektrik gibi 
bir çok konuda okullarda 
bireysel ve tatbiki olarak 
eğitim yapıldığını belirtti. 
1946 yılında enstitüler 
kapatıldığında 15.529 öğ-
renci, 403 erkek, 119 kadın 
olmak üzere toplamda 522 
öğretmen bulunduğunu, 
öğretmenlerin köy köy 
dolaşıp okullara öğrenci 
topladığını, ziraat dersleri-
nin, teknik derslerin, fizik, 

matematik, tarih derslerinin 
yanında kitap okumanın, 
her türlü sporu yapmanın, 
bir müzik aleti çalmanın, 
tiyatro oyununu oynama-
nın, halk oyunları bilmenin 
şart olduğunu ifade eden 
Gökçüoğlu, o dönemde 
verilen bir karneye bakıl-
dığında kooperatifçilik, 
sağlık bilgisi, ruh bilim, 
özel öğretim metotları, 
eğitimbilim, toplumbilim, 
tarım, zooteknoloji, tarım 
teknolojisi, tarım işletmeleri 
gibi derslerin görüldüğünü 
söyledi.

Günümüzde modern 
eğitim yapıyoruz denilen 
okulda kaç tane öğrencimi-
zin müzik aleti çaldığını, 
kaç tane öğrencimizin 
halk oyunları bildiğini, 
kaç öğrencimizin kendi 
tarihini bildiğini sorgu-
larken, o dönemde 10 yıl 
içerisinde devletin sadece 
arazi vererek başladığı 
sistemi öğretmenler ve 
öğrencilerin, birlikte çok 
güzel yerlere taşıdığını, 15 
bin dönüm tarlanın, tarıma 
elverişli hale getirildiğini, 
bilinçli yapılan tarım ile bir 
hektardan alınan mahsulün 

köylünün dikkatini çektiği-
ni, o dönemde 750 bin fidan 
dikildiğini, 1200 dönüm 
bağ oluşturulduğunu, 150’si 
büyük inşaat, 620 bina ya-
pıldığını, 9 bin baş hayva-
nın öğretmenlerin nezdinde 
meralarda yetiştirildiğini 
söyledi.

İbrahim Gökçüoğlu, 
enstitülerin 1946 yılından 
sonra çok partili döneme 
geçildiğinde, o günün 
soğuk savaş döneminde 
çeşitli spekülasyonlar 
yapılarak kapatıldığını, 
oysa bu sistem devam 

ettirilmiş olsaydı bugün 
Almanya’da, Avusturya’da, 
İspanya’da her köyde 
görülen gelişmiş fabrikala-
rın ülkemizde de olacağını 
ve modern ölçek ekono-
misine geçilmiş olacağını 
dile getirdi. İngiltere’de 
Avrupa’da büyük arazilerin 
bölünmesi yasak olduğu 
için ölçek ekonomisi ile 
modern tarım yapılarak 
dünyada etkin hale gelindi-
ğini, Hollanda’nın ürettiği 
tarım ürünleri ile dünyada 
birinci sıralarda yer aldığını 
vurguladı. 
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NAZILLI ÖRNEĞI
Cumhuriyet döneminde, 

Atatürk’ün geliştirdiği bir 
model olan Nazilli Basma 
Fabrikası’nın görsellerini 
meclis üyeleri ile paylaşan 
Gökçüoğlu, Sovyetler Birli-
ği ile mandalina karşılığın-
da bu fabrikanın kuruldu-
ğunu, alınan kredi ile 18 
ayda bitirildiğini, fabrikanın 
radyosu, tiyatro salonu, 
700 kişilik sinema salonu, 
5 sınıflı okulu, hastanesi, 
eczanesi, laboratuvarı, 
kreşi, spor salonu, lojmanı, 
kütüphanesi, kooperatifi, 
gazetesi, Nazilli’den fabri-
kanın içine ücretsiz gelen 
treni olduğunu vurguladı.

Ağır hasta olmasına 
rağmen Atatürk’ün 1937 
yılında fabrikanın açılışını 
yaptığını, 460 tane maki-
nanın düğmesine basıldı-
ğını, o dönemde tek hedefi 
bulunduğunu, bu ülkenin 
okumuşluk seviyesini 
üst düzeye getirip, ülkeyi 
kalkınmasında bilinç-
li insanlar yetiştirerek, 
hakkını arayabilen, ülkesi 
için gayret sarf eden ama 
bilinçli olarak sarf eden, bir 
nesil yetiştirmek olduğunu 
ancak maalesef bu güzel 
değerin çok partili dönem-
de kapatıldığını söyledi. 
Gökçüoğlu, Nazilli basma 
fabrikasının 1974 yılında 
71.5 TL kâr yaparak, ilk 
100 şirket içerisinde 26. ol-
duğunu ifade ederek, bu bil-
gileri gündeme getirmesinin 
amacının eğitim olduğunu, 
eğitim verilebildiği sürece 
ülkemizin kalkınabileceğini 
belirtti.

Atatürk’ün bir ifadesin-
de; “Eğitimdir ki bir ulusu 
ya özgür, ya bağımsız ünlü 
ve yüce bir toplum olarak 
yaşatır ya da yoksulluğa, 
tutsaklığa sürükler” ifade-
sini kullandığını, Sakarya 

Savaşında, muharebe 
meydanında savaşırken bir 
taraftan da Ankara’da milli 
eğitim şurasını toplayarak, 
eğitimi nasıl yapabiliriz 
düşüncesini kurgulamaya 
çalıştığını, Birinci İktisat 
Kongresi’nde de eğitim 
konusuna ağırlık verile-
rek çalıştığını ki 10 yıllık 
süreçte bu ülkenin uçağını 
uçurduğunu, demir yolla-
rını geliştirdiğini, tankını 
yaptığını, şimdi ise bütün 
bunları yeni baştan yapma-
ya çalıştığımızı söyledi.

GÖKÇÜOĞLU KONULARI 
DEĞERLENDIRDI
Meclis üyelerinin 

gündeme getirdiği konuları 
değerlendiren Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Gök-
çüoğlu, Hakkı Attaroğlu ve 
Feyyaz Ünal’ın konuşmala-
rını dinlediklerini, iki komi-
tenin bir araya gelerek, bir 
masada uzlaşma sağlayarak 
yanlış anlaşılmaların orta-
dan kaldırılması gerektiğini 
düşündüğünü, eğer yönetim 
olarak katkıları olabilecekse 
yapıcı tüm görüşmelere 
katılabileceklerini, neticede 
ticari maliyetler söz konusu 
olduğunu söyledi.

Attaroğlu’nun dile getir-
diği 1200 öğretim üyesinin 
imzaladığı bildiriye katıl-
manın söz konusu olmadı-
ğını, bildiriye imza atanla-
rın, dengeleri ve gerçekleri 
görüp görmediklerini, karşı 
tarafın da ciddi boyutta 
gösterdiği iyi niyeti, çözüm 
sürecinde ne hazırlıklar 
yapıldığını bilip bilmedikle-
rini merak ettiğini, bildiriyi 
imzalayanların dengeli bir 
içerik ile demokrasiyi ön 
planda tutarak bir bildiri 
metni hazırlasalardı bugün 
yaşanan sıkıntının doğma-
mış olacağını ifade eden 
Gökçüoğlu, üniversitede 

öğretim üyeliği yapanların 
her iki tarafı objektif olarak 
mercek altına alıp, içeriği 
o şekilde hazırlasalardı 
o zaman ülkelerine katkı 
sağlayabilmiş olacaklarını 
söyledi.

Nejat Özduran’ın 
zeytinyağı konusunda ifade 
ettiklerine sonuna kadar ka-
tıldıklarını, neredeyse zey-
tinyağı kullanamaz duruma 
geldiklerini, İzmir kökenli 
bir firmanın iki seferdir Ta-
rım Bakanlığı’ndan ceza al-
dığını, yıllardır çalışmayan 
Odamız Disiplin Kurulu’nu 
çalıştırdığını açıkladı. Gök-
çüoğlu, her ne kadar mü-
kemmel kanunlar yapılırsa 
yapılsın, uygulama nokta-
sında popülist yaklaşıldığı 
zaman, caydırıcı uygulama 
olmadığı zaman kanunların 
hiçbir değeri kalmadığını, 
kendi ülkesinde vatandaşı-
nı zehirleyenlere bir daha 
aynı şekilde davranmasını 
engelleyecek ciddi caydırıcı 
cezalar verilmesi gerektiği-
ni söyledi. Eğitim konusun-
daki sıkıntıyı sürekli dile 
getirdiklerini hatta Sanayi 
Bakanımızın Odamıza yap-
tığı ziyarette meslek lisele-
rinin TOBB’a devredilmesi 
konusundaki görüşlerini 
ifade ettiklerini, bu konuda 
İzmir’de bir pilot uygulama 
yapılmasına izin verilse bu 
işi başardıktan sonra ülkeye 
dalga dalga yayılacağına 
inandıklarını söyledi.

Gökçüoğlu, Batıçim’in, 
İzmir’in ve ülkenin gururu 
olduğunu, 50 yıllık süreçte 
hiçbir sansasyona katıl-
madan hep ileri giden, 
herkesin örnek alabileceği 
bir kurum olduğunu ifade 
ile başarılarının devamını 
diledi.

Mert Aydoğdu’nun anti 
damping konusundaki ta-
lebini komite kararı olarak 
Yönetime taşırlarsa gerekli 
girişimlerde bulunabilecek-
lerini dile getiren Gökçüoğ-
lu, Kora’nın ifade ettiği geri 
dönüşüm, çevre konularının 
çok detaylı konular olduğu-
nu, belli bir eğitim ve kültür 
ile gerçekleştirilebileceğini, 
eğitim seviyesini yük-
seltmediğimiz sürece çöp 
toplayıcılar ile daha çok 
uğraşmaları gerekeceğini 
belirtti.

Gökçüoğlu, konuşma-
sında atladığı bir slaytı 
meclis üyeleri ile paylaşa-
rak, Balkan Savaşlarından 
çıkmış, 1. Dünya Savaşı’nı 
yaşamış, Kurtuluş Savaşı’nı 
gerçekleştirmiş, cumhuri-
yeti ilân etmiş ve dünyada 
bugüne kadarki en büyük 
global krizi yaşamış, aka-
binde 2. Dünya Savaşı’nı 
yaşamış bir ülkenin yokluk 
içerisinde Köy Enstitüleri 
gibi mükemmel bir süreci 
başardıysa bu milletin daha 
çok şeyler başarabileceğini 
ama inancımızı yitirmeme-
miz gerektiğini ifade etti.
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Hakkı Attaroğlu
En pahalı hazır 
beton İzmir’de
EBSO Meclis Başkan 

Yardımcısı Hakkı Attaroğlu, 
son zamanlarda basında 
da sıklıkla yer alan inşaat 
sektörünün ana girdisi 
olan çimento ve betondaki 
piyasa şartları dışında 
yılbaşından bu yana 
yaklaşık yüzde 30 civarını 
bulan zamdan ciddi oranda 
etkilendiklerini, betonun 
inşaat sektöründe alternatifi 
olmayan bir girdi olması 
nedeniyle piyasa şartları 
dışında oluşan zamların 
sektörlerini rahatsız ettiğini 
söyledi. Birdenbire oluşan 
bu artışın nereden çıktığı ve 

diğer illerde hazır beton ve 
çimento fiyatlarının nasıl 
seyrettiği konusunda ufak 
bir araştırma yaptıklarında; 
Türkiye’nin en pahalı 
beton ve çimentosunu 
İzmir’in kullandığını, 
betonun en büyük girdisi 
olan çimentoda Ankara 
ve Konya’nın fiyatları 
120 TL/ton civarı iken bu 
rakamın İzmir’de 180 TL/
ton civarında olduğunu 
gördüklerini belirtti. 
Kendilerini rahatsız eden 
diğer bir konunun da 
serbest piyasa şartlarının 
çalışmaması olduğunu, 
çimento şirketlerinin 
anlaşarak hareket ettikleri 
ve piyasa şartlarını 

bozduklarından dolayı 
rekabet kurulu tarafından 
geçmiş senelerde defalarca 
yüksek oranlarda cezaya 
uğradıklarını, yine geçen 

günlerde gazete haberinden 
öğrendikleri kadarıyla Ege 
Bölgesi’ndeki 6 çimento 
fabrikasına anlaşarak 
hareket ettiklerinden dolayı 
15’er milyon civarında 
ceza kesildiğini, ne yazık 
ki kesilen bu cezaların da, 
dertlerine çare olamadığını, 
devletin bu konuyu 
derinlemesine inceleyerek, 
piyasa şartlarının oluşması 
için gerekli düzenlemeleri 
yapması gerektiğini 
düşündüğünü ifade etti.

Attaroğlu, betonun 
diğer girdisi olan agrega 
fiyatlarında da önemli 
artışların yaşandığını, 
sektör olarak taleplerinin 
çimento ve agrega üretimi 

EBSO Meclisi’nde gündem
sektörler ve ekonomi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi 
sanayciler, Rusya ile yaşanan kriz ve Suriye’deki 
gelişmelerin yanısıra Güneydoğu’da sürdürülen 

terörle mücadelenin etkilerinin ülke gündeminde 
baş sıraları aldığı ortamda hem terörü kınadı hem de 
sektörel konular üzerinden ekonomide alınması gereken 
önlemler hakkında görüşlerini ortaya koydu. 

Çimento ve hazır beton zamlarının inşaat 
sektöründeki yansımalarını tartışan sanayiciler, 

önemli bir gıda maddesi olan zeytinyağında da 
tağsişin boyutlarının kimyasal ürünler karıştırmaya 
kadar uzandığına dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın açıkladığı kararı da gündeme 
getiren sanayiciler, geri dönüşümde yasak yerine 
modernleşmenin olması gerektiğini savundu. EBSO 
Meclis Üyesi sanayiciler, ükenin kalkınıp gelişmesi için 
eğitimin, hele mesleki ve teknik eğitimin önemini bir 
kez daha vurguladı.  

Hakkı Attaroğlu
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yapan firmaların fiyatlarını 
tekrar gözden geçirerek, 
geri çekmeleri ve beton 
üreticilerinin yeniden bir 
fiyat düzenlemesi yapmaları 
olduğunu, çimento 
sektörünü temsil eden 
meclis üyelerinden konuyla 
ilgili görüşlerini dinlemek 
istediğini söyledi.

AYDINLAR 
BILDIRISINE ELEŞTIRI
Devletin ülkemizin 

Güneydoğusu’nda terör 
örgütünü etkisizleştirme 
adına yaptığı operasyonları 
durdurmaya yönelik 
1200 tane öğretim 
görevlisi tarafından 
imzalandığı belirtilen 
kamuoyunda “Aydınlar 
Bildirisi” olarak dile 
getirilen bildiriyi okuyan 
Attaroğlu, ülkemizin 
ne yazık ki Güneydoğu 
Bölgesi’ni PKK terörüne 
teslim eden bir açılım 
sürecinin yaşandığını, o 
dönem içerisinde bölgede 
terör örgütü tarafından 
karakollar, mahkemeler 
kurulduğunu, yolların 
denetlenmeye başladığını, 
Türk Bayrağı’nın 
indirildiğini, devletin 
gücünün sindirilerek, 
bölge halkına örgütün 
gücünün kabul ettirildiğini, 
bugün gelinen noktada bu 
yanlıştan dönüldüğünü, 
devletin hiçbir sivil 
vatandaşın kılına zarar 
gelmeden teröristleri 
bölgeden temizlemek için 
elinden geleni yaptığını ve 
netice almakta olduğunu, 
nitekim bölge halkı 
arasında yapılan kamuoyu 
yoklamaları ve terörün 
yoğun olduğu yerlerde 
halkın o bölgeyi terk 
etmesi, bölge halkının 
bu örgütü ve özerklik 
taleplerini kesinlikle 

desteklemediğini 
gösterdiğini belirtti.

Hakkı Attaroğlu, hal 
böyle iken ülkemizin 
birlik ve bütünlüğü, 
toplumun huzur ve 
güveni için canlarını 
ortaya koyan güvenlik 
kuvvetlerimizin, terör 
örgütünü etkisizleştirme 
harekâtını milletimize 
yapılmış zulümmüş 
gibi göstermeye çalışan 
bazı akademisyenlerin 
yayınlamış olduğu bu 
bildiriyi, gerek düşünce, 
gerekse akademik 
özgürlükle alakadar 
bulmadığını, dünyanın 
hiçbir yerinde vatanın bir 
bölgesinin kurtarılmış 
bölge ilan etme girişimini 
desteklemeyi masum 
bir özgürlük gibi görme 
ve özgür düşünceyle 
bağdaştırmanın mümkün 
olmayacağını düşündüğünü 
ifade etti. Burada bütün 
amacın kamuoyu baskısı 
yaratarak hükümeti tekrar 
açılım süreci benzeri 
pazarlık sürecine oturtmak 
olduğunu, bu anlamda 
hükümetin yapmış olduğu 
son uygulamalara kendileri 
tarafından da destek 
verilmesi gerektiğini 
düşündüğünü, demokrasi, 
insan hakları ve özgürlük 
kisvesi altında ülkemizin 
bölünmesine hizmet 
eden bu gibi girişimleri 
kınadığını belirtti.

Feyyaz Ünal
Çimento zammı 
yüksek değil
EBSO Meclis Üyesi 

Feyyaz Ünal, Batı Beton’u 
temsilen söz aldığını, 
Sanayi Odası bünyesinde 
birkaç defa fiyatlarla ilgili 
konuşmalar yapıldığını, 
meclis üyelerinin 
ticari koşullar ile ilgili 

konuşmaları hukuken 
uygun olmadığı için şirketi 
ile alakalı bazı bilgi ve 
belgeler ile duygu ve 
düşüncelerini paylaşmak 
istediğini söyledi.

1966 yılında kurulan 
Batı Beton’un bu sene 50. 
yılını kutladığını, bu vesile 
ile meclis üyelerine birer 
kitap hediye ettiklerini, 
EBSO’daki her sanayi 
kuruluşunun 50. yılı 
görmesini diledi. Ünal, 
Batı Anadolu Çimento’nun 
yüzde 100 Türk sermaye 
ile 4500 yerli ortakla 
kurulduğunu, 1966 yılında 
tütün işçisinden, kalp 
doktoruna kadar 4500 
tane İzmirlinin, Egelinin 
bir araya gelmesinin 
ve 50 yıldır birlikteliği 
sürdürmesinin bir hikâyesi 
olduğunu ki kendisinin 
de bu şirketin bir parçası 
olmaktan gurur duyduğunu 
söyledi. Son 5 yılda 500 
milyon TL’ye yakın yatırım 
yaptıklarını, 2015 yılını 
605 milyon TL ciro ile 
kapattıklarını, önümüzdeki 
5 yıllık süreçte de çevre 
yatırımları öncelikli olmak 
üzere liman işletmeciliği, 
enerji ve çimento 
sektörlerinde toplamda 
1 milyar TL’lik yatırım 
planladıklarını dile getirdi.

Öncelikle basına 

yansıyan konunun, 
firmaların hazır beton 
zamları ve dolayısıyla 
çimento zamları konusu 
olmadığını, İzmir’de 
faaliyet gösteren iki 
çimento fabrikası 
bulunduğunu, betonda 
ise 11 farklı firmanın 
faaliyet gösterdiğini, 
dünyada 80-85 dolar 
bandında olan çimento 
fiyatlarının, Türkiye’de 50 
dolar olmasının çimento 
sektöründeki rekabeti 
anlatmaya yeterli olduğunu 
belirtti. 2014 yılında bina 
inşaat maliyetinin yüzde 
10.66 konut fiyatlarının 
yüzde 15.9 arttığını, 2015 
yılında ise bina inşaat 
maliyetinin yüzde 5.87 
artarken konut fiyatlarının 
yüzde 18.7 arttığını, 
dolayısıyla maliyet tabanlı 
konut fiyatlandırmasından 
bahsedilemeyeceğini, 
hazır betonda ise özellikle 
2016’da agregada yaşanan 
yüzde 50 fiyat artışının, 
asgari ücretteki yüzde 30, 
enerji fiyatlarındaki yüzde 
6 fiyat artışı yaşanmasının 
beton fiyatlarının da 
arttırılmasını kaçınılmaz 
hale getirmesi şeklinde 
açıklanabileceğini söyledi. 
Bu nedenlerle diğer 
beton üretici ve satıcı 
firmaların maliyet yapısını 
ve uyguladıkları zamları 
bilmemekle birlikte 
Batı Beton üzerinde 
basında yansıdığı gibi 
ve Hakkı Attaroğlu’nun 
konuşmasında 
bahsettiği yüzde 35-40 
mertebelerinde değil, 
yüzde 15 mertebesinde 
bir zam uyguladıklarını, 
Meclis üyeleri arasında 
ticaret yaptıkları firma 
sahipleri bulunduğunu,  
onların bu durumu teyit 
edebileceklerini vurguladı.

Feyyaz Ünal
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KONUT MALIYETINDEKI 
PAY DÜŞÜK
Ünal, hazır betonun 

konut inşaatındaki maliyet 
payının yüzde 3 olduğunu, 
sadece çimento olarak 
bakıldığında bu rakamın 
daha da düşük olduğunu, 
konut inşaatında ortalama 
bir daire 120 metrekare 
düşünüldüğünde yaklaşık 
42-45 metreküp hazır 
beton kullanıldığını, 
basına yansıyan zamdaki 
rakamlar doğru dahi olsa 
ki kendi şirketi için bunu 
kabul etmemekle birlikte 
daire maliyetlerinin 630 
TL ile 675 TL arasında 
artmasının hesabı ortaya 
çıkardığını belirtti. Basına 
yansıyan konuda, konut 
maliyetlerinin artışını 
bir şekilde bir nedene 
dayandırmak üzere bir 
fırsatçılık gördüklerini, hal 
böyle iken birkaç haftadır 
basına yansıyan hazır beton 
fiyat artışı ile ortaya çıkan 
ve kendilerine de haksız 
yere dokunan haberleri, 
konut satışlarındaki 
artışa tek neden olarak 
Batı Beton-Batıçim’in 
gösterilmesini kabul 
etmediklerini vurguladı.

Attaroğlu’nun 
dile getirdiği Rekabet 
Kurulu’nun cezası ile ilgili 
konunun doğru olduğunu, 
ancak bunun 2014 yılında 
açılan bir soruşturma 
olduğunu, 2016 yılında 
sonuçlandığını, Rekabet 
Kurulu tarafından açılan 
soruşturmada 2013 – 2014 
yılları boyunca pazar 
paylaşımı yapılan fiyatların 
birlikte, beraberce karar 
verildiğine dair bir itham 
ile karşılaştıklarını, tüm 
bu suçlamaları reddederek 
ellerindeki tüm detaylı satış, 
ihracat, pazarlama, maliyet 
ve pazar bilgilerini Rekabet 

Kurulu ile paylaştıklarını, 
2016’nın başında sözlü 
savunmalarını yaptıklarını, 
araştırma dosyasında 
yanlış gerekçelendiğini 
düşündükleri ve hukuki 
değeri bulunmayan pek 
çok açık konu bulunmasına 
rağmen Rekabet Kurulu’nun 
şirketlerini suçlu bularak 
yüzde 3, diğer firmalara da 
yüzde 4.5 oranında maddi 
ceza verdiğini, cezayı tabii 
ki ödemekle yükümlü 
olduklarını fakat konu ile 
ilgili yargı sürecinin devam 
ettiğini, Batı Anadolu olarak 
sunulan temyiz hakkını 
kullanacaklarını, geçmişte 
olduğu gibi bundan sonra 
da hukuka ve çevreye 
saygılı yaklaşımlarını 
sürdüreceklerini dile getirdi. 

Feyyaz Ünal, yaklaşık 
10 yıldır Batı Anadolu 
grubu içerisinde çalıştığını, 
ihracatını yapan, vergisini 
ödeyen, herhangi bir 
kanundan, yönetmelikten 
veya kuraldan kaçınmadan, 
betonunda, ürettiği 
çimentosunda, verdiği 
hizmetinde kaliteden 
herhangi bir ödün 
vermeyen, İzmirlilere, 
Ege Bölgesi’ne ürettiği 
ürünleri en uygun koşulda, 
fiyatta, ticari şartta ve 
kalitede teslim etmeye 
çalışan ve 50 sene ayakta 
kalan bir şirketin yöneticisi 
olarak cevap verme gereği 
hissettiği için söz aldığını 
vurgulayarak, teşekkür etti. 

Nejat Özduran
Zeytinağına 
kimyasal karıştı
EBSO Meclis 

Üyesi Nejat Özduran, 
zeytinyağındaki tağşiş 
konusunu 2011 yılında 
EBSO kürsüsünde dile 
getirdiğini, zeytinyağında 
yapılan sahteciliği, gıda 

boyası ile boyandığını ve 
bu boyanın zeytinyağı 
şişesine yapışıp akmadığını 
gösterdiğini hatırlatırken, 
artık zeytinyağında gıda 
boyası yerine yağda eriyen 
kimyasallar kullanıldığını, 
bu kimyasallar ile boyanan 
yağın şişeye yapışmadığını, 
biraz da zeytinyağı 
aroması eklenerek satışa 
sunulduğunu belirtti.

Özduran, bugün 
Türkiye’de pamuk yağı 
üretiminin had safhada 
olduğunu, yıllık ortalama 
30-35 ton pamuk yağı 
tüketildiğini tahmin 
ettiklerini, pamuk yağı 
soğukta donduğu için 
zeytinyağını andırdığını 
dolayısıyla sahte yağ 
üreticileri tarafından 
tercih edildiğini, yapılan 
uygulamayı defalarca Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın 174 ihbar 
hattına bildirmelerine 
rağmen ilgilenmeyerek 
‘konunun belediyelerin 
inisiyatifinde olduğu, 
kendilerinin sadece markalı 
ürünlerle ilgilendikleri’ 
cevabını aldıklarını, 184 
olan belediyenin ihbar 
hattını aradıklarında ise 
ihbar edilen satışın belirtilen 
noktada satıldığının nereden 
bilindiği şeklide bir soruyla 

karşılaştıklarını, kendileri 
yağ üreticileri oldukları 
için durumu bildiklerini, 
vatandaşın zaten içinde 
bulunduğu durumu 
bilmedikleri için yağ 
üreticileri olarak bu hattı 
aradıklarını söyledi.

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın 
açıkladığı son listede 18 
defa taklit tağşiş yapmış 
firma bulunduğunu, 14 
bin 600 liralık para cezası 
aldığını, peşin ödüyorsa 
bu cezanın 9 bin liraya 
indiğini, hileli ürün 
satanın razı konumunda 
olduğunu, cezanın hiçbir 
yaptırımı bulunmadığını 
söyledi. Bugün bir araç 
sürücüsü 5 sene içinde bir 
defa alkollü yakalanırsa 
ehliyetine 6 ay, 5 sene 
içinde iki defa yakalanırsa 
2 yıl, 5 sene içinde üç ve 
üçten fazla yakalanırsa 5 
sene el konulurken gıda 
da hile yapana caydırıcı 
ceza uygulanmadığını dile 
getirdi.

Nejat Özduran, 
sektöründe sahtecilik 
yapanlarla mücadele 
edebilmek için, öncelikle 
sahte beyandan dolayı suç 
duyurusunda bulunulması 
gerektiğini, bir malı 
gümrükten ithal veya ihraç 
ederken beyanınıza uygun 
değilse kaçakçılıktan 
ceza alınabiliyorsa 
sızma zeytinyağı, natürel 
zeytinyağı adı altında 
pamuk yağı, kanola yağı, 
çiçek yağı satanlara da 
aynı cezanın uygulanması 
gerektiğini dile getirdi. 
Sahte üretimlerin, nitelikli 
suç kapsamına da alınması 
gerektiğini, çünkü sahte 
mal üreticilerinin organize 
olmuş şekilde bu suçu 
işlemeye devam ettiklerini 
ifadeyle, bu nedenle TOBB 

Nejat Özduran
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nezdinde Tarım Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı 
ya da İçişleri Bakanlığı 
ile temasa geçilerek tüm 
gıdaların denetimi için gıda 
polisi veya gıda zabıtası 
kurulması temennisinde 
bulundu.

Uzun süredir inşaat 
sektöründe de faaliyet 
gösterdiğini söyleyen 
Özduran, beton konusunda 
fiyatların biraz abartıldığını 
düşündüğünü, çünkü 
yılbaşından evvel 85 liraya 
aldığı betonu, bugün 95 
liraya aldığını, yaklaşık 
yüzde 11 civarında bir 
zam yapıldığını ki bunun 
da abartılacak bir yanı 
olmadığını dile getirdi.

Hakkı Attaroğlu, 
öncelikle Özduran’ın 
usul olarak Çok Amaçlı 
İnşaat Sanayi Meslek 
Komitesi’nin savunduğu 
bir konuya Yağ Sanayi 
Meslek Komitesi’ne 
mensup biri olarak 
müdahale etmesini doğru 
bulmadığını söyledi. 
Diğer taraftan, şirketlerin 
C 30 sınıfı betonun 
metreküpünün 120 liradan 
satıldığını beyan ettiklerini, 
Özduran’ın 95 liradan 
aldığını dile getirdiğini, 
eğer beton şirketleri 
C 30 sınıfı betonu 95 
liradan sattıklarını beyan 
ederlerse söylemlerini 
geri çekeceklerini belirtti. 
Ayrıca beton fiyatlarında 
yüzde 30’a çimento 
fiyatlarında ise yüzde 
20’ye yakın zam olduğunu 
telaffuz etmese de 
ekrandaki slaytta bunun yer 
aldığını, Ünal’ın ise yüzde 
15 zam olduğunu dile 
getirdiğini belirtti.

Feyyaz Ünal, beton 
fiyatından mutsuz olanların, 
Batı Beton’dan fiyat teklifi 
almalarını, eğer yetkililer 

ile konuşamıyorlarsa direk 
kendisine ulaşabileceklerini 
söylerken, yüzde 15 
artıştan kastının çimento 
fiyatı değil beton fiyatı 
olduğunu vurguladı. 

Mustafa Dirin
Eğitime özel 
önem verilmeli
EBSO Meclis 

Üyesi Mustafa Dirin, 
muhasebeden fazla 
anlamadığını, firmasında 
bu işleri kardeşlerinin 
yürüttüğünü, ancak, 
1300 liraya çıkarılması 
öngörülen asgari ücrettin 
işletmelerin maliyetlerine 
yansıdığını, çalışana 
yaramadığını, dünyanın 
hiçbir ülkesinde böyle 
bir uygulama yapıldığını 
düşünmediğini, bu 
maliyetler ile yurt dışında 
gider belirlemelerinin çok 
zor olduğunu belirtti.

Hakkı Attaroğlu’nun 
bahsettiği Aydınlar 
Bildirisi’ni cehalet 
olarak gördüğünü dile 
getiren Dirin, Yönetim 
Kurulu Başkanvekili 
Gökçüoğlu’nun eğitim 
konusunun önemini 
defalarca dile getirdiğini, 
eğer siyasi otorite eğitim 
sisteminin düzeltilmesi 
konusunda bir girişimde 
bulunmuyorsa o zaman 
sanayiciler olarak bir şeyler 
yapmaları gerektiğini 
söyledi. Kendi işyerinde 
bir okulu bulunduğunu, 
şu anda 47 öğrencileri 
olduğunu, imtihanların 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
bünyesinde yapıldığını 
ve 17 öğrencinin takdir 
5 öğrencinin teşekkür 
belgesi aldığını, Özkan 
Mucuk’un Meclis üyelerine 
hediye ettiği Beyaz 
Zambaklar Ülkesinde 
kitabından kendisinin de 

alarak diploma töreninde 
çıraklara hediye ettiğini, 
bu dönemde okunduğu 
zaman daha etkili olduğunu 
düşündüğünü söyledi.

EBSO’nun yine bir 
okul kurmasında fayda 
gördüğünü, nitekim 
mesleki eleman bulmakta 
çok sıkıntı çektiklerini 
dile getiren Dirin, 
firmaları bünyesinde 
yetiştirmek üzere verdikleri 
mühendis ilanına başvuru 
yapanlar için bir imtihan 
yaptıklarını, bir kişinin 
dışındakilerin 48-49 
aldığını, 71 alan bir 
kişinin de daha önce kendi 
firmalarında staj yaptığını 
öğrendiklerini, dolayısıyla 
çıraklık okulunun önemini 
bir kez daha gördüğü 
için Mini Dirin akademi 
yaparak yetişkinleri de 
eğitmeyi düşündüğünü 
söyledi.

İAOSB’de bir meslek 
lisesi kurulduğunu, Nedim 
Uysal’ın bu konuda ciddi 
katkısı bulunduğunu, 
EBSO olarak da bir komite 
ya da bir komisyon kurarak 
eğitim konusunda çalışma 
gerçekleştirebileceklerini 
söyledi. 

Mert Aydoğdu
Rusya krizi 
kimya sektörünü 
de etkiledi
EBSO Meclis Üyesi 

Mert Aydoğdu, üretimde 
kullandıkları hammadde 
fiyatları konusunda 
piyasalarda bazı 
değişiklikler oluşmaya 
başladığını, bunun başlıca 
nedeninin yaklaşık bir ay 
önce Rusya ile yaşanan kriz 
dolayısıyla Rus rublesinin 
65’ten 80’lere çıkması 
olduğunu ki uzmanların 
100’e doğru gideceği 
yönünde öngörüleri 
olduğunu belirtti.

Aydoğdu, üretimlerinde 
ana hammadde olarak 
etil alkol kullandıklarını, 
tedarikini Avrupa, 
Brezilya, Pakistan’dan 
yaptıklarını, Türkiye’de 
de az miktarda üretim 
olsa da Rus rublesindeki 
yüksek değişimden dolayı 
Rusya’nın Türkiye’ye 
yüksek miktarda ihracata 
başlamak üzere olduğunu, 
Rusya bize ambargo 
koyarken bizim tam tersi 
pazarlarımızı açtığımızı, 
bugün içinde bulunulan 
durum çok fark edilmese 
de ilerleyen zamanda diğer 
sektörlerde de benzer 

Mustafa Dirin

Mert Aydoğdu
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durumun yaşanacağını 
söyledi.

Rusya’dan yapılacak 
olan etil alkol ve benzeri 
ürünlerin ithalatında 
“İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesi Hakkında 
Mevzuat” çerçevesinde 
anti-damping uygulamasına 
gidilmesi konusunda, 
Başbakanlığa bir yazı 
yazdığını, aldığı cevapta 
Sanayi Odası gibi bir 
kurum nezdinde girişimde 
bulunulmasının istendiğini 
dile getiren Aydoğdu, 
konuyla ilgili girişimde 
bulunulması yönünde 
Yönetim Kurulundan destek 
talep etti. 

Ferit Kora
Geri dönüşümde 
toplayıcılar 
desteklensin
EBSO Meclis Üyesi 

Ferit Kora, Ocak ayı 
içerisinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 

geri dönüşüm ve geri 
dönüşüm toplayıcıları ile 
ilgili çok önemli bir karar 
açıklandığını, bu kararın 
neticesini açıklamadan önce 
dünya ve Türkiye’de geri 
dönüşümle ilgili gelinen 
noktaları kısaca aktarmak 
istediğini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı 
sonrası özellikle hammadde 
yokluğu ve ülkelerin 
yaşadığı ekonomik dar 
boğazdan dolayı geri 
dönüşümün ilk temellerinin 
atılmaya başlandığını, 
geri kazanımın önemi 
tüm gelişmiş ülkelerde 
özellikle yıllar boyunca 
daha da önem kazanarak 
bugünlere geldiğini, öyle 
ki demir-çelik, bakır, 
kurşun, kağıt, plastik, 
kauçuk, cam, gibi bir çok 
ürünün tekrar ekonomiye 
kazandırılarak, büyük 
bir hammadde tasarrufu 
sağlandığını belirtti. Sadece 
tek bir alüminyum içecek 

kutusunun bir televizyonun 
3 saat çalışmasına eşdeğer 
bir enerji ile üretildiğini, 
dünyada her yıl ortalama 
2.1 milyar ton çöpün geri 
kazanılamadan toprak 
altına veya belli stok 
alanlarına devredildiğini, 
Amerika ve Avrupa’da geri 
dönüşümde çok uzun yıllar 
boyunca yapılan çalışmalar 
sonunda büyük mesafeler 
alınmış olsa da Türkiye’de 
geçmişinin ancak 20 yıla 
dayandığını söyledi.

Ferit Kora, ülkemizdeki 
sürecin ilk başlangıcının 
yaklaşık 1991 yılında 
yürürlüğe giren katı 
atıkların kontrollü 
yönetmeliği olduğunu, 
bu yönetmelik ile birlikte 
Türkiye’de geri kazanım 
ile ilgili yıllar içerisinde 
bir takım kanunlar 
getirildiğini, özellikle 
2005 yılından itibaren de 
tehlikeli atıkların kontrolü, 
APAK Yönetmeliği, 
Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği 
gibi birçok yönetmeliğin 
hayata geçirildiğini ve 
bugün ülkemizde yaklaşık 
olarak yılda 25 milyon ton 
evsel atık, 1.2 milyon ton 
endüstriyel atık, 100 bin 
ton tıbbi atık, 530 bin e-atık 

gibi atıkların geri dönüşüm 
oranının yüzde 10-11 
seviyelerinde olduğunu, 
en çok ambalaj sektörüne 
yönelik olmak üzere 
yüzde 20 geri dönüşüm 
sağlandığını, sadece 
Aliağa’daki gemi söküm 
tesisimiz ile atığın geri 
kazandırılmasında dünyada 
Çin’den sonra ikinci sırada 
yer aldığımızı vurguladı.

YASAKLAMA YERINE 
MODERNLEŞTIRME 
İstanbul, Ankara ve 

İzmir gibi büyük şehirlerin 
gelişmiş olarak kabul edilen 
semtlerine cam, plastik, 
kağıt gibi ayrı toplama 
alanları kurulmasına 
rağmen gerekli hassasiyetin 
gösterilmemesi nedeniyle 
düşünülen geri dönüşüm 
sisteminin sağlanamadığını, 
Türkiye’de geri dönüşümün 
en büyük kahramanlarının 
big bag’ler ile çöp toplayan 
insanlar olduğunu ki Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yaptığı açıklamaya göre 
ülkemizde 500 bin kişinin 
çöp topladığını, bunların 
5-6 kişilik bir aile mensubu 
olduğu düşünüldüğünde 
yaklaşık 2.5-3 milyon 
insanın bu işten geçimini 
sağladığını dile getirdi.

Kora, muhtelif 
gazetelerde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 
kâğıt toplayıcılarına 
satış yasağı getirileceği, 
bunlardan mal alanlara ise 
20 bin liraya kadar maddi 
para cezası uygulanacağı 
yönünde haberlerin 
çıktığını, Türkiye’nin çöp 
toplayanlara, geri dönüşüme 
katkı sağlayanlara çok 
daha fazla destek olması 
gerekirken, yapılacak 
uygulamayı doğru 
bulmadığını, bu nedenle 
çöp toplayıcılarının 

Ferit Kora

EBSO Meclis Üyesi İbrahim 
Baylan, firmasının EBSO Çevre 
Ödülleri Yarışması’nda kazandığı 
ödülle ilgili olarak Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili İbrahim 
Gökçüoğlu’nun kendilerini 
kutlamasına teşekkür etti. 
Çevre Ödülünü firmaları için en 
önemli ödüllerden biri olarak 
gördüklerini belirten Baylan, 
çünkü ödül için çalışmalara 
başladıktan sonra önce insanı 
yaratabilmek için ilk önce temiz 
çevrenin yaratılması gerektiğinin farkına vardıklarını, 
temiz çevrede, temiz insan ile temiz üretim anlayışının 
kendilerinde farkındalık yarattığını ve üretimlerinin 
arttığını ifade etti. İbrahim Baylan, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın en asli görevlerinden bir tanesi 
de üyelerinin; gelişip, büyüyüp, serpilmelerini ve 
onların sanayileşme alanında daha ileriye doğru 
adım atmalarını sağlamak olduğu için bu anlamda 
kendilerine farkındalık yaratan çevre ödüllerine 
gelecek sene tüm firmaların katılmasını önerdi.

Baylan’dan ödül teşekkürü

İbrahim Baylan
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daha modern hale 
getirilerek üretime katkıda 
bulunmalarının sağlanması 
adına Oda olarak Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile 
TOBB nezdinde girişimde 
bulunulmasını talep etti.

Mehmet 
Karahaliloğlu
Demokraside de 
ilerleyelim
EBSO Meclis Üyesi 

Mehmet Karahaliloğlu, 
dünyada demokrasi olarak 
ilerlemiş ülkelerin, insan 
haklarında ilerlemiş 
ülkelerin, sanayileşmede, 
eğitimde çok ileride 

olduğunu hatırlattı.  
Attaroğlu’nun dile getirdiği 
bildiriyi çok yanlı ve 
gerçekten çok kötü bir 
bildiri olarak görse de 
eğer gerçekten çağdaş 
bir demokrasiye geçmek 
istiyorsak, insanları 
fikirlerini açıkladıkları için 
yargılayıp, hemen mahkum 
etmememiz gerektiğini 
belirten Karahaliloğlu, 
karşı fikirlerimizi 
söyleyebileceğimizi, belki 
onları suçlayabileceğimizi 
ama kapılarına X işareti 
koyup, o insanların 
gözaltına alınmasını 
doğru bulmadığını, bir 

devletin varlığını oluşturan 
vatandaşları eğer ellerine 

silah alıp terör yapmıyorsa, 
alenen teröristlere 
yardım etmiyorsa, 
fikirlerini açıkladıkları 
için suçlanamayacağını 
dile getirdi. Mehmet 
Karahaliloğlu, sanayinin 
gelişmesi, eğitimin 
gelişmesi için ilk önce 
gerçekten özgür, demokratik 
bir ülke oluşturmamız 
gerektiğini, düşüncelerini 
beğenmediğimiz kişiler 
ile karşı karşıya oturup 
kendi fikirlerimizi kabul 
ettirebilirsek o zaman 
Türkiye’yi tüm alanlarda 
kimsenin tutamayacağını 
söyledi.
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Ege Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren 6 
genç işadamı derneği 

tarafından oluşturulan 
Ege Genç İşadamları 
Federasyonu (EGİFED), 
yılın son toplantısını 
İzmir’de gerçekleştirirken, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı da 
ziyaret etti.

EGİFED Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel 
Aycan Şen liderliğindeki 
ziyarete, federasyon 
çatısı altındaki Ege Genç 
İşadamları Derneği, Manisa 
Akhisar, Nazilli, Balıkesir, 
Bandırma Genç İşadamları 
Dernekleri temsilcilerinden 
oluşan yönetim kurulu 
üyeleri tam kadro katıldı. 

EGİAD’ın kurucu 
üyelerinden olan EBSO 
yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, bölgenin 
genç başkanlarına İzmir, 
Ege ve Türkiye ekonomisi 
hakkında aydınlatıcı 

bilgiler vererek yönetim 
tecrübelerini de aktardı. 
EGİFED üyesi genç 
işadamlarının projeleri, 
hedefleri ve beklentileri 
konusunda da bilgi alan 
Yorgancılar, birlikte hareket 
etmenin önemine dikkat 
çekti. Ender Yorgancılar, 
“Yakın süreçte gelişmekte 
olan ülkeler potansiyel 
riskler taşımasına karşın 
Türkiye fırsatlara açıktır. 
Özellikle İzmir ve Ege dış 
ticarette eksi vermeyen 
nadir bölgelerden biridir” 
dedi.

GENÇLIK VE 
DINAMIZM
Aynı zamanda 

EBSO Meclis Üyesi de 
olan EGİFED Başkanı 
Temel Aycan Şen ise,  
Federasyonu oluşturan 
derneklerin her birisinin 
kendi ilinde çok güçlü 
olduklarını vurgulayarak, 
“2015 yılı boyunca Ege 
Bölgesi’nde yapılan 
toplantı ve ziyaretler 
sonucunda bölge 
derneklerinin önemli 
projelere imza attığını 
gördük. 

Federasyon 
olarak, Türkiye 
çapındaki aktiviteler 
için derneklerimiz ve 
Türkiye Genç İşadamları 
Konfederasyonu TÜGİK 
arasında köprü görevi 
üstlenmekteyiz. 

Projelerin bölge ve ülke 
bazında ses getirmesi ve yer 
bulması için çalışıyoruz, 
EGİFED’in Türkiye’nin 
genç ve dinamik iş insanları 
olarak derneklerimizin, 
iş dünyası ve ekonomiye 
katkıları artarak sürecektir” 
diye konuştu.

EGİFED’den Yorgancılar’a ziyaret
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TARKEM’den Kemeraltı’nı
ayağa kaldırma projeleri

Tarihi Kemeraltı 
İnşaat Yatırım 
Ticaret A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanvekili 
Uğur Yüce, çarşının eski 
günlerine dönmesi için Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda 
bir sunum yaptı. Bölgede 
üretime yönelik kümelenme 
beklentisini anlatan Yüce, 
İzmirlileri de hisse almaya 
çağırdı.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Toplantısı’na 
konuk olan Yüce, Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yaptığı 
EBSO kürsüsünden 26 
yıl sonra yeniden hitap 
etmenin son derece 
heyecan verici olduğunu, 
burayı bir üniversite 
olarak gördüğünü, 
zira öğrenmenin sonu 
olmadığını söyledi.

İzmir’in en eski 
alışveriş merkezi 
Kemeraltı’nın eski parlak 
günlerine kavuşması 
için 3 istekte bulunan 
Yüce, bir vakıf şirketi 
olan TARKEM’in İzmir 
sevgisinden doğduğunu, her 
ne kadar tarihi Kemeraltı 
olarak adlandırsalar 
da Kadifekale’den, 
Basmane’ye, Konak’a 
kadar 270 hektarlık bir 
alanı kapsadığını, 1480 tane 
tescilli binanın olduğunu 
söyledi.

Uğur Yüce, 2014 
senesinde İzmir’e, 700 
bini kurvaziyer ile olmak 
üzere 1 milyon 300 bin 
turist geldiğini, bu 700 
bin turistin 500 bininin 
ya Bergama ya da Efes’e 
gittiğini ve gemiye zor 

yetiştiğini, 200 bininin 
elinde harita ile şaşkın 
şakın 1. Kordon’da 
dolaştığını dile getirdi. 
Türkiye’ye gelen toplam 
turistin yüzde 3.7’si İzmir’e 
gelirken, 3 sene önce bu 
rakamın yüzde 5, 10 sene 
önce yüzde 7 civarındayken 
her geçen gün azaldığını, 
dolayısıyla İzmir’in 
kendisini turiste sunmayı 
öğrenmesi gerektiğini 
belirtti.

Bir zamanlar 
enternasyonal fuar 
açıldığında milyonlarca 
insanın İzmir’i ziyaret 
ettiğini, Basmane’deki 
otellerde yer bulmanın 
imkânsız olduğunu, fuar 
olmayınca iç turizmde 
zaten payımız yokken dış 
turizmde de payımızın 
kalmadığını söyledi. Yüce, 
elimizde çok ciddi hazineler 

bulunduğunu, yapılacak 
güzel iyileştirmeler ile daha 
fazla turisti şehrimizde 
görmenin mümkün 
olduğunu, zira dünyada 
benzer çok güzel örnekler 
olduğunu, İzmir’deki 
Yahudi mahallesinin üçte 
biri kadarı olan Prag’daki 
Yahudi Mahallesini her 
sene 4.5 milyon turistin 
görmeye gittiğini belirtti.

KEMERALTI IÇIN 
BIRLEŞTILER
Yüce, 116 arkadaş 

TARKEM’i kurarken biri 
ortaklık sözleşmesi, diğeri 
etik ilkeler sözleşmesi 
olmak üzere ortaklara iki 
sözleşme imzalattıklarını, 
buradaki tarihi dokuya 
sadık kalınacağı, 
yakıp-yıkımına vesile 
olunmayacağı, büyümesi 
için her türlü gayretin 

Kemeraltı’nın ge-
leceğine yönelik 
projeleri sanayici-
lerle paylaşan Uğur 
Yüce, “270 hektarlık 
bölgede güvenli 
yaya yollarının yapıl-
ması, ziyaretçi rota 
ve güzergahlarının 
belirlenmesi, sosyal 
yaşam alanları, 24 
saat yaşayan, yüksek 
katma değerli ürün-
lerin yapıldığı, çocuk 
oyun alanlarının 
olduğu, tescilli yapı-
ların restore edilerek 
işlevsellik kazandırıl-
dığı bir bölge istiyo-
ruz” dedi.
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gösterileceğine ilişkin 
maddelerin bulunduğu 
sözleşmelere imza 
atıldığını, Türkiye’de 
böyle bir örnek olmadığını 
söyledi.

TARKEM’i 116 ortakla 
kurduklarını dört tane 
hisseyi stratejik ortaklara 
sunmak için ayırdıklarını, 
bir hissenin hala ellerinde 
olduğunu belirten Yüce, 
bunu Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın ortaklığına 
sunmak istediklerini, 
en azından OSB’lerden 
herhangi bir tanesi ile ortak 
olunmasını dilediklerini 
söyledi.

Çalışma alanlarını dört 
bölgeye ayırdıklarını, bir 
bölgede imalat yapıldığını 
dolayısıyla ihracatçılar 
birliği ile EBSO’nun bir 
kümelenme çalışması 
başlatmasını istediklerini 
ifade eden Yüce, 2017 Mart 
ayında TARKEM’i tüm 
İzmir halkına sunacaklarını, 
herkesi ortak olmaya davet 
ettiklerini belirtti.

Yüce, şirketi kuralı 3 
yıl olmasına rağmen bir 
iğne dahi almadıklarını, 
çünkü münferit olarak 
yapılacak yatırımların 
fayda getirmeyeceğini 
düşündüklerini, bu süre 
zarfında on binlerce 
doküman üzerinden 
muazzam bir çalışma 
yaptıklarını, artık icraat 
faslının başlayacağını, ilk 
çalışma ve ilk yatırımlara 
Türk mahallesinden 
başlayacaklarını, 
Kemeraltı’nın şu anda 
sadece alt yapısında sıkıntı 
bulunduğunu bir de vitrini, 
sunumunda biraz eğitime 
ihtiyaç olduğunu dile 
getirdi.

TARIHI DOKU
TARKEM Genel 

Müdürü Sibel Ersin 
de, Kemeraltı’nın İpek 
Yolu’nun Ege ile buluştuğu 
yer, 8 bin 500 yıllık bir 
tarih, Cumhuriyetin kenti, 
İzmir’in kalbi olduğunu, 
Kemeraltı deyince akla 
gelen ilk üç şeyin tarih, 
kalabalık ve alışveriş 
olduğunu dile getiren 
Ersin, Kemeraltı ifadesiyle 
270 hektar alandan, 
Kadifekale, Basmane 
ve Agora üçgenindeki 
tarihi alandan, 800 bin 
ürün çeşidinden, günlük 
150 bin ziyaretçiden, 
10 bin esnaf, 75 bin 
çalışan, yaklaşık 15 bin 
iş yeri, 1480 tarihi tescilli 
yapıdan bahsettiklerini 
vurguladı. Tarihin dokusu 
ve mimari yapısı ile tam 
bir açık hava çarşısı olan 
Kemeraltı’nda bir dükkanı 
olan işletmecilerin toplam 
işletmecilerin yüzde 66’sını, 
iki dükkanı olanların 
yüzde 19’unu, üç dükkan 
ve fazlası olanların yüzde 
15’ini oluşturduğunu, 
aile mesleğini sürdüren 
işletmelerin ortalama 
18 yıldır burada 
bulunduklarını, Havra 
Sokağı’nın nostaljik 
bir alışveriş deneyimi 
sunduğunu, hem havraların, 

hem camilerin, hem de 
kiliselerin bir araya geldiği 
alanın çok dinli, çok dilli 
ve çok hoşgörülü yapısı ile 
aslında tam da İzmir’i ifade 
ettiğini söyledi.

9 havra, 29 cami çok 
sayıda müzenin bulunduğu 
bölgede Büyükşehir 
Belediyesi’nin müze 
yatırımlarının arttığını, 
Türkiye’nin 3’ncü Basın 
Müzesi’nin, 4’ncü 
Oyuncak Müzesi’nin 
bu alanda yer aldığını, 
Türkiye’de ilk kez Radyo 
ve Demokrasi Müzesi’nin 
kurulacağını söyledi. Ersin, 
Kadifekale’de inanılmaz 
bir panorama olmasına 
rağmen oturacak bir yer 
bulunmadığını, Agora’nın 
kentin merkezinde 
başlı başına bir güzellik 
olduğunu, Roma Antik 
Tiyatro ve Kadifekale 
surlarının yakın zamanda 
restore edildiğini, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
Tarih Proje Merkezi’nin 
tarihi Ahmet Ağa 
Konağı’nda hizmet 
verdiğini, çok sayıda 
tarihi han ve hamamların 
zaman içinde daha itibarlı 
işletmeciler ile çok daha 
farklı kesimlere hitap 
etmeye başladığını söyledi.

Ersin, Kemeraltı’nda 
hem Ege mutfağını hem 
Seferad mutfağının 
çok güzel lezzetlerinin 
sunulduğunu, bakırcıların, 
demircilerin, nargile 
ustalarının, el yapımı 
bağlama saz yapan 
ustaların, mücevher 
tasarımcılarının, 
seramikçilerin, ahşapçıların 
çok uzun süredir 
Kemeraltı’nda olduklarını 
söyledi. Her ne kadar 
Büyükşehir Belediyesi ile 
Konak Belediyesi bölgede 
çok sayıda çalışma yapsa 
da alanın geçirgenliği, 
aydınlatması, otoparkı, 
parçalı mülkiyet yapısı, 
hijyen bir çok sayıda boş 
yapı olması nedeniyle 
istenen potansiyeli 
kullanamadığı için kente 
katkı sunamadığını söyledi.

Kemeraltı Esnaf 
Derneği’nin son 6 yılda 
ruhsatlı iş yeri sayısının 
16 bin 700’den 8 bin 
500’e düştüğüne ilişkin 
bir açıklama yaptığını, 
bunun bölgenin ne kadar 
sıkıntı içinde olduğunu 
gösterdiğini, dükkanların 
kapanış saatinin en büyük 
sorunlardan biri olduğunu, 
ki yazın 19:30 olan kapanış 
saatinin kışın 15:30’a kadar 
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gerileyebildiğini, bunun 
da hem alışveriş trafiğini, 
hem de yaya trafiğini 
engellediğini ifade etti.

29 PROJE
TARKEM 

olarak, tarihi tescilli 
yapıların korunmasını, 
işlevlendirilmesini, 
topluma kazandırılmasını, 
güvenli yaya trafiğinin 
ve yaya yollarının 
canlandırılmasını, alışveriş 
hacminin arttırılmasını, 
ziyaretçilere yönelik 
rota ve güzergâhların 
belirlenmesini, 
sosyal yaşam alanları 
yaratılmasını, 
geçirgenliğin arttırılmasını, 
aydınlatılmasını, 24 
saat yaşayan Kemeraltı 
olmasını, esnafın ve 
imalatçının tasarım ile 
buluşturulmasını, katma 
değeri yüksek ürünlerin 
geliştirilmesini, çocukların 

bölgeyi kullanabilmesini 
ve yaratıcı yenilikçi çocuk 
alanlarının oluşturulmasını 
istediklerini, buna yönelik 
bazı projeleri takip 
ettiklerini dile getirdi.

TARKEM’in 
kuruluşundan itibaren, 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışması olan   Prof. Dr. 
İlhan Tekeli tarafından 
hazırlanmış İzmir 
Tarih Projesi Tasarım 
Raporunda belirlenmiş 
ilkeler doğrultusunda 
geliştirdikleri 29 avan 
proje bulunduğunu belirtti. 
Ersin, 2012 yılında kurulan 
TARKEM’in 116 tane 
kurucu ortak ile İzmir 
kent değerlerini korumak 
ve geliştirmek, yeni 
bir iş modeli yaratmak 
amacıyla yola çıktığını, 
daha öncesinde ekonomik 
kalkınma ve koordinasyon 
kurulunda İzmir kent 
değerlerini koruma ve 

geliştirme komitesinde 
İzmir tarih projesinin 
tartışıldığını, burada sadece 
tarihi Kemeraltı ile ilgili bir 
proje başlatılacakken bunun 
tüm tarihi alan kapsamında 
olması önerisinin kabul 
edilerek, çalışmaların 270 
hektar alanı kapsayacak 
şekilde genişletildiğini 
belirtti.

YENI ORTAKLIK
Sibel Ersin, kuruluş 

sermayesi 2 milyon 
320 bin olan şirket 
sermayesinin 10 milyon 
TL’ye yükseltildiğini, 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin yüzde 30, 
Konak Belediyesi’nin 

yüzde 1 hissesi olan şirkette 
özel ortaklık kamu modeli 
yaratılmaya çalışıldığını 
belirtti. Organizasyon yapısı 
olarak küçük bir şirket 
olmalarına karşın çok esnek 
ve proje bazında genişleme 
kabiliyeti bulunan 
bir şirket olduklarını, 
mimari projeler, strateji 
geliştirme, mali idari işler 
ve kurumsal iletişimde 
hem Kemeraltı’nın 
tanıtımına yönelik hem de 
şirkete yönelik faaliyetler 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi. 270 hektar alanın 
19 alt bölgeye ayrıldığını, 
19 alt bölgede bugüne 
kadar Tarihi Kemeraltı 
ile ilgili bir bilgi bankası 
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oluşturulduğunu, çok 
sayıda kadastralın 
güncelleştirildiğini, 
dijitalleştirildiğini, çok 
sayıda verinin toplandığını, 
buna yönelik iletişim alt 
yapısının oluşturulduğunu, 
sosyo kültürel analiz, 
sektörel pazar araştırması 
yapıldığını, tarihçe 
hazırlatıldığını, mevcut 
faaliyet türlerinin, teknik 
analizlerin yapıldığını, yeşil 
alandan mülkiyet durumu 
haritalarına kadar, geçitler 
ve geçişler, geçirgenliği 
arttırma, yakın çevre ile 
ulaşım, eğim, kütle boşluk 
analizleri gibi Dokuz Eylül 
Üniversitesi ve İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
mimarlık bölümleri 
ile birlikte çok sayıda 
teknik analiz yaptıklarını 
vurguladı.

Kamu özel ortaklık 
modeli geliştirmek 
istedikleri için kültürel 
miras alanında kamu 
özel ortaklık modeli 
nasıl çalışır, nasıl model 
kurgulanabilir, yatırım 
bankacıları ile bu modeli 
geliştirmek ve yeni finansal 
araçlar nasıl üretileceği 
konularında çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini, her 

avam projede o bölgede 
yaşayan ve çalışan kesimin 
görüş ve önerileri alındığını 
ki bu projelerin tamamen 
onların istekleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda 
ve mutabık kalınan 
ilkeler doğrultusunda 
hazırlandığını belirtti. 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
ile Anafartalar Caddesi’nde 
birinci halka konut dokusu 
ve Yüksek Teknolojisi 
Enstitüsü ile havralar 
bölgesinde çalışmalar 
yapıldığını, deneyim 
rotalarının oluşturulduğunu, 
bütün planlama 
yaklaşımlarında kentsel 
ölçekte bütüncül planlama 
yaklaşımı benimsendiğini 

ve esnafa fayda sağlayacak 
şekilde geçirgenliği 
arttıracak plan ve 
revizyonlar geliştirildiğini 
ifade etti. 

İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nün tasarım 
araştırmaları merkezinin 
Hatuniye Meydanı’nda 
toplum merkezi kurma 
projeleri bulunduğunu, 
havralar bölgesinde yer alan 
birbirine bu kadar yakın 
konuşlanmış 9 havranın 
bir benzerinin dünyada 
bulunmadığını, dolayısıyla 
uluslararası bir değer 
oluşturduğunu, bununla 
ilgili projeleri bulunduğunu, 
eski yahudhane denilen 
kortejoların, mutfak 

sanatları enstitüsünün avam 
projelerinden biri olduğunu, 
projelerin bir kısmının 
ticari bir kısmının yarı 
ticari olduğunu, eş güdümlü 
olarak ilerlediklerini, 
projelerin yanında çok 
sayıda meydan ve geçit 
düzenlemesi bulunduğunu 
dile getirdi.

Ersin, TARKEM‘in 
bir ortaklık modeli 
yaratabilmeyi, ortak girişim 
projeleri ve sürdürülebilir 
gelir paylaşımı modeli 
oluşturabilmeyi istediğini, 
iletişim alanında 
bölgenin tanıtımı için 
çok fazla sayıda çalışma 
gerçekleştirildiğini, 
“Kemeraltı’nı keşfet” 
adı altında bir facebook 
grubu oluşturulduğunu, 
bölgenin tanıtımının 
geliştirilmesi için İzmir Life 
ile bir işbirliği yapıldığını, 
çok sayıda eğitim ve 
bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildiğini, EİB, 
EGİAD, ESİAD gibi 
kurum ve kuruluşların, 
üniversitelerin ziyaret 
edilerek, hem İzmir 
Tarih Projesi’nde hem de 
TARKEM ile alabilecekleri 
roller ile ilgili öneriler 
getirildiğini söyleyerek, 
Kemeraltı tanıtım filmini 
Meclis üyeleri ile paylaştı.

Sibel Ersin
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın (EBSO) 
eski başkanlarından 

duayen sanayici Şinasi 
Ertan, 90’ncı yaşını EBSO 
Meclis Başkanı Salih Esen, 
EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgan-
cılar, EBSO Meclis eski 
Başkanı kemal Çolakoğlu, 
EBSO Yönetim Kurulu 
eski Başkanlarından Murat 
Demirer, Tamer Taşkın 
ile EBSO Genel Sekreteri 
Mustafa Kalyoncu’nun ka-
tıldığı sürpriz doğum günü 
partisinde kutladı. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Ertan’ın 
EBSO Yönetim Kurulu ve 
Meclis Başkanlıklarında 
önemli hizmetlerde bulun-
duğunu belirterek, “Şinasi 
Ertan, girişimci ruhu, heye-
canı, İzmir sevdası, EBSO 
sevgisi ile bizlere örnek 
ve yol gösterici oldu” diye 
konuştu. 

Yorgancılar, günün 
anısına Ertan’ın EBSO’da 
görev yaptığı dönemlere ait 
fotoğraflardan oluşan bir 
portre hediye etti. 

Şinasi Ertan ise, her 
zaman onur ve kıvanç 
duyduğu EBSO ailesinin 

bir ferdi olarak hazırlanan 
doğum günü sürprizinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Ertan’ın 90. doğum 
günü için hazırlanan EBSO 
logolu pasta, aile fertlerinin 
de katılımıyla kesildi. 

ÇOK ORTAKLI 
MODELLERIN 
FIKIR BABASI 
İzmir’de 1926 yılın-

da doğan Şinasi Ertan, 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulu’ndan mezun oldu. 
1950’li yıllarda aile şirket-
lerinde işe başlayarak, iş 
yaşamına adım atan Ertan, 
ilk kez 1967’de meclis üye-
si olarak girdiği EBSO’da 
30 yıl 1 ay aralıksız hizmet 
verdi. 

Ertan; 1968-1975 yılları 

arasında EBSO yönetim 
kurulu başkanlığı yaptı. 
1975-1984 ve 1987-1995 
arasında EBSO Meclis baş-
kanlığı gör koltuğunda bu-
lunan Ertan, 1997’de EBSO 
meclis üyeliğinden ayrıldı. 
Ertan iş hayatı boyunca 

Kipa başta olmak üzere çok 
ortaklı modellerin hayata 
geçirilmesini sağladı. Türk 
Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin kurulması için 
merhum Sabri Tanık ile 
beraber ilk çağrıyı da Şinasi 
Ertan yaptı.

EBSO’dan ahde vefa
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Salihli Ticaret ve Sana-
yi Odası’nın Kadınlar 
Birliği tarafından or-

ganize edilen meme kanseri 
bilgilendirme konferansı, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Kadınlar Birliği’nin de 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Salihli TSO’nun Sardes 
Salonu’nda gerçekleşti-
rilen konferansa katılan 
İzmirli ve Salihlili kadınlar, 
bu alanda büyük tecrübe 
sahibi olan Op. Dr. Cüneyt 
Tuğrul’un anlattıklarını can 
kulağıyla dinledi.

Op. Dr. Cüneyt Tuğrul, 
meme kanserinin görülme 
sıklığının giderek arttığına 
dikkat çekerek başladığı 
konuşmasında, günümüzde 
7 kişiden 1’inde görülen 
hastalığın ülke ekonomisine 
de büyük yük getirdiğini 
vurguladı. Stresin, meme 
kanserinin en büyük tetik-
leyicisi olduğu görüşünü 
savunan Tuğrul, şu bilgileri 
verdi:

“Stres, hormonal has-
talıklar vücuttaki enfek-
siyonu tetikler. Kadınlar 
memelerini kontrol etmeyi 
öğrenmelidir. Elinizle 
bir kütle hissettiğiniz an, 
zaman geçirmeden doktora 
gidin. Çok gelişmiş olan 
ultrason, MR cihazları bile 

göremeyebilir. Siz daha iyi 
hissedersiniz. Sakın ihmal 
etmeyin. Erken evrede ya-
kalamak tedavinin başarısı 
açısından çok önemlidir.”

Kadınların aşırı mü-
kemmeliyetçi olma gibi 
huylarını terk etmeyi, bazı 
şeylere boş vermeyi öneren 
Tuğrul, “Çocukları da strese 
sokmayın. Meme kanseri 
son yıllarda 20’li yaşlara 
kadar indi” uyarısını yaptı.

Vücudun uykuda reha-
bilite olduğunu ve uyku-
nun öneminin kavranması 
gerektiğini vurgulayan Dr. 
Tuğrul, risk faktörleri ko-
nusunda bilgiler verdikten 
sonra, beslenmede beyaz et, 
kırmızı et, balık, bakliyat ve 

sebzelerin dengeli bir şekil-
de öğünlere dağıtılmasını 
önerdi. Tuğrul, greyfurt, 
nar, kırmızı üzüm çekirde-
ği, soya proteini, ekşi maya, 
karnabahar gibi gıdaların 
bolca tüketilmesini de 
tavsiye etti.

Konferansı Salihli TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yüksel, Meclis 
Başkanı Süleyman Oral, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı Kadınlar Birliği 
Başkanı İhsan Özduran 
ve yönetim kurulu üyele-
ri, Salihli TSO Kadınlar 
Birliği Koordinatörü Benay 
Oral ve meclis üyeleri ile 
Salihlili kadınlar ilgiyle 
takip etti.

Kadınlara meme kanseri semineri

Salihli Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
“Meme Sağlığı ve 
Hastalıkları” konulu 
bir konferans ve-
ren Op. Dr. Cüneyt 
Tuğrul, hastalıkta 
başlıca sebebin stres 
olduğuna dikkat 
çekerek, kadınlara 
stres kontrolünün 
önemini anlattı.
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı Kadınlar 
Birliği, Sevgililer 

Günü’nde Salihli Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın Benay 
Oral liderliğindeki Kadınlar 
Birliği’ni konuk etti. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın eşi 
Çiğdem Yorgancılar ile 
Meclis Başkanı Salih 
Esen’in eşi Reyhan Esen’in 
de katılımıyla Küçük 
Kulüp’te gerçekleşen 
buluşmada, gazeteci yazar 
Ayçe Dikmen Ege’nin 
Öncü Kadınları kitabını 
imzaladı, aynı isimdeki 
belgeselin de gösterimi 
yapıldı.

EBSO Vakfı Kadınlar 
Birliği Başkanı İhsan 
Özduran, insanlık aleminin 
sevgiye çok ihtiyaç 
duyduğu acılı günler 
yaşadığına dikkat çekti. 
Sevgili olmanın sadece 
iki karşı cinse münhasır 
bir durum olmadığını 
dile getiren Özduran, 
katılımcılara “Sevgi 
kocaman bir diyar, orada 
herkese yer var. Daima 
sevgili olun, daima 

sevgili kalın” sözleriyle 
seslenirken, şöyle konuştu:

“Tüm insanlığın kayıtsız 
şartsız, dil, din, ırk, mezhep 
ayrımı gözetmeksizin 
birbirini sevmesi mümkün 
olduğunda sevgili 
kavramının daha iyi 
anlaşılacağını düşünüyoruz. 
Sevmek ve sevgili olmak 
çok ağır, içi dolu ve 
sınırsız bir kavram. Tüm 
insanlık adına bu güzel 
kavramı gerçek manasında 
algılamak istiyoruz.”

İhsan Özduran, EBSO 
Vakfı Kadınlar Birliği 
olarak 17 yılı geride 
bıraktıklarını hatırlatırken, 
hiç tanımadıkları ama 
çok sevdikleri gençlerin 
geleceğine az da olsa 
bir katkı koyabilmek 
adına sevgi ile gönülden 
çalıştıklarını, Vakıftan burs 
alan gençlerin yararına 
her etkinliğe severek 
katıldıklarını sözlerine 
ekledi.

EGE’NIN ÖNCÜ 
KADINLARI
EBSO Vakfı ile Salihli 

TSO Kadınlar Birliklerinin 

buluşmasında Hürriyet Ege 
Yazarı Ayçe Dikmen’in 
belgesel haline getirip 
kitaplaştırdığı Ege’nin 
Öncü Kadınları’nda; ilk 
kadın muhtar Gül Esin, ilk 
kadın milletvekili Benal 
Nevzad Arıman, ilk kadın 
emniyet müdürü Feriha 
Sanerk, ilk kadın noter 
Mazluma Yüce, ilk kadın 
paraşütçü Yıldız Eruçman, 
NASA’da çalışan ilk Türk 
bilim kadını Dilhan Eryurt, 
ilk kadın ortodondist Ayşe 
Mayda, ilk kadın vali 
Lale Aytaman, ilk kadın 
bakan Işılay Saygın, ilk 
kadın Moda tasarımcısı 
Zuhal Yorgancıoğlu, ilk 
kadın baro başkanı Sema 

Pekdaş, ilk kadın Avrupa 
Festivaller Birliği (EFA) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Filiz Eczacıbaşı, ilk 
kadın danıştay başkanı 
Firuzan İkincioğulları 
ve Manisa’nın ilk kadın 
milletvekili Sakine Öz’ün 
hayatlarından kesitlerle 
başarıları anlatıldı. 

Dikmen, “Öncü 
kadınların hangi zorlukları 
aşarak bu noktalara 
geldiğini yansıtmak ve 
kadınlara ilham kaynağı 
olmalarını sağlamak 
istedim. Kadınlarımıza 
hem öncü oldukları hem 
de bilgileri cömertçe 
paylaştıkları için teşekkür 
ederim” dedi.

Kadın dayanışması

İzmirli ve Salihlili kadınların buluşmasında 
bir de mini kermes gerçekleştirildi.
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EKONOMIK YAPI
Bangladeş ekonomisi, 

uzun yıllar boyunca dışa 
bağımlı ve yardım alan bir 
ekonomiyken, son yıllarda 
dışa açılma yönünde gerçek-
leştirdiği atılımlarla kendi 
ticaretini yöneten ve ürün-
lerini dünyaya pazarlayan 
bir ekonomiye dönüşmeye 
başlamıştır. Bu değişimde, 
ülkede serbest ekonomi şart-
larının sağlanmasının büyük 
etkisi bulunmaktadır. 

2021 yılında 50’nci 
bağımsızlık yılını kutlamaya 
hazırlanan Bangladeş, hükü-
metin uygulamaya koyduğu 
“Vizyon-2021” projesi ile 
küresel ölçekte giderek daha 
dikkat çekici bir konuma 
yükselmektedir. 

Bangladeş, söz konusu 
projeyle, orta gelir düzeyine 
erişen ve dijital alanda söz 
sahibi olan bir ekonomik 
modeli ülkede yaygın-
laştırmaya çalışmaktadır. 
Böylece az gelişmiş ülke 
görünümünden kurtulmayı 
amaçlamaktadır.  Vizyon 
2021 projesi aynı zaman-
da, Bangladeş’i teknoloji 
ve sanayi üretiminde öne 
çıkarmayı ve böylece ülke-
deki yoksulluğu azaltmayı 
planlamaktadır. 

Ülkenin başlıca enerji 
kaynakları, doğalgaz ve 
kömür olarak dikkat çek-
mektedir. Büyük doğalgaz 
rezervlerine ve yüksek 
kaliteli kömür yataklarına 
sahip olan Bangladeş’in, 
mineral kaynakları ise çok 
az miktardadır. 

Ekonomide en dikkat 
çekici ve en büyük sektör, 
tekstil ve hazır giyimdir. 
Nitekim, 157 milyon kişiyle 
dünyadaki nüfus yoğun-

Gelişen ülke: BANGLADEŞ

 
BANGLADEŞ ÜLKE PROFİLİ (2014) 
Nüfus (Milyon Kişi) 157 
Nüfus Artış Hızı (%) 1,2 
GSYİH  (Milyar Dolar) 183,8 
GSYİH (%) 6,3 
Kişi Başı GSİYH (Dolar) 1.162 
Enflasyon Oranı (%) 7,0 
İşsizlik Oranı (%) 4,3 
İhracat (Milyar Dolar) 33,0 
İhracatta İlk 5 Ülke ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya 
Temel İhracat Ürünleri Tekstil ve hazır giyim, Balıkçılık 
İthalat (Milyar Dolar) 47,6 
İthalatta İlk 5 Ülke Çin, Hindistan, Singapur, Malezya, G. Kore 
Temel İthalat Ürünleri Pamuk, Elektronik Cihazlar, Petrol, Demir-Çelik 
Cari Denge (Milyar Dolar) -1,6 
İmalat Sanayi (% GSYİH) 17,4 
Tarım (%GSYİH) 16,1 
Hizmetler (%GSYİH) 56,2 
Sanayi (% GSYİH) 27,6 
Kaynak: IMF, Dünya Bankası 

 

BANGLADEŞ’İN KÜRESEL DIŞ TİCARET PROFİLİ (2015) 
İHRACAT ÜRÜNLERİ (MİLYAR $) İTHALAT ÜRÜNLERİ (MİLYAR $) 

Örgü ve kroşe ürünleri 14,3 Pamuk 5,2 
Giysi ürünleri 13,8 Makine ve ekipmanları 4,3 
Diğer tekstil ürünleri 1,0 Elektronik cihazlar 2,7 
Balık ve deniz ürünleri 0,7 Petrol 2,5 
Ayakkabı 0,6 Demir-Çelik 1,8 
İplik ve yün ürünleri 0,6 Plastik 1,5 
Ham deri  0,4 Hayvansal ürünler ve yağlar 1,5 
Şapka ve baş giyim ürünleri 0,2 Elyaf Ürünleri 1,4 
Deri ürünleri 0,1 Motorlu araçlar 1,3 
Tütün 0,1 Hububat 1,2 
Kaynak: World top exports-imports (ilk 10 ürünü yansıtmaktadır.) 

 

TÜRKİYE- BANGLADEŞ DIŞ TİCARET PROFİLİ (2015) 
Fasıl adı İhracat (Bin $) Fasıl adı İthalat (Bin $) 

Tekstil iplikçiliği ve dokumacılığı 44.934 Giyim eşyası (kürk hariç) 663.937 
Özel amaçlı makineler 38.582 Tekstil iplikçiliği ve dokumacılığı 209.088 
Diğer kimyasal ürünler 17.585 Trikotaj (örme) ürünleri 91.450 

Ana kimyasal maddeler 13.804 Başka yerde sınıflandırılmamış 
metalik olmayan mineraller 5.741 

Bitkisel ürünler; bostan, meyve 
ve sebze 11.951 Ayakkabı 4.892 

Kaynak: TÜİK 
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luğu en yüksek ülke olan 
Bangladeş’te çalışanların 
yüzde 25’i tekstil, hazır 
giyim sektöründe istihdam 
edilmektedirler. Ülkede-
ki ihracatın yüzde 80’ini 
oluşturan tekstil ve giyim 
sektörü, Çin’in ardından Av-
rupa Birliği’nin en önemli 
tedarikçi ülkesi konumuna 
yükselmesini sağlamıştır. 

Bangladeş’in kuruluşu-
nun 50’nci yılına kadar eko-
nomik büyüme konusunda 
daha da başarılı bir görünüm 
sergileyeceği ve özellikle 
altyapı yatırımlarının da 
gelişeceği beklenmektedir.

Ülkedeki üretim 
maliyetleri Çin’den düşük 
olduğundan, özellikle 
ekonominin en büyük pazarı 
olan tekstil ve giyim sektö-
ründe, önemli fırsatlar söz 
konusudur. 

Bununla birlikte, 
hükümet özellikle elekt-
rik, altyapı ve doğalgaz 
üretimine yönelik yabancı 
yatırımı artırma çalışmala-
rında bulunmaktadır. Ancak, 
yabancı yatırımlar daha 
çok telekomünikasyon ve 

bankacılık sektörlerinde 
yoğunlaşmaktadır.

TÜRKIYE-BANGLADEŞ 
ILIŞKILERI
İki ülke arasındaki 

ilişkiler, köklü bir tarihe ve 
kültürel temele dayanmak-
tadır. Bangladeş halkının 
Kurtuluş Savaşı sırasın-
da topladıkları yardımı 
Milli Mücadele’ye destek 
olarak göndermiş olmaları, 
Türkiye’yi çok eskiden beri 
dost olarak gördüklerinin en 
açık göstergesidir. 

Türkiye ile Bangladeş 
arasında yaygın biçimde 
tekstil ürünlerine dayanan 
ve mevcut olarak 1 milyar 
Dolar olan ticaret hacminin, 
2020’de 3 milyar dolara 
erişmesi hedeflenmektedir.

 
BANGLADEŞ ÜLKE PROFİLİ (2014) 
Nüfus (Milyon Kişi) 157 
Nüfus Artış Hızı (%) 1,2 
GSYİH  (Milyar Dolar) 183,8 
GSYİH (%) 6,3 
Kişi Başı GSİYH (Dolar) 1.162 
Enflasyon Oranı (%) 7,0 
İşsizlik Oranı (%) 4,3 
İhracat (Milyar Dolar) 33,0 
İhracatta İlk 5 Ülke ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya 
Temel İhracat Ürünleri Tekstil ve hazır giyim, Balıkçılık 
İthalat (Milyar Dolar) 47,6 
İthalatta İlk 5 Ülke Çin, Hindistan, Singapur, Malezya, G. Kore 
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Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), gün-
cel olarak yayım-

ladığı  “Dünyada İstihdam 
ve Sosyal Durum 2016” 
raporunda dünya ekono-
misinin yavaşladığına ve 
küresel işsizliğin arttığına 
dikkat çekmiştir. Özellikle 
çalışan kesimdeki yoksul-
luğu azaltma çabalarının 
engellerle karşılaşıldığına 
dikkat çekilmiştir.

Uluslararası Para Fonu 
(IMF), küresel büyüme 
beklentisini 2016 yılı için 
yüzde 3.6’dan yüzde 3.4’e; 
2017 için ise yüzde 3.8’den 
yüzde 3.6’ya düşürmüştür. 
Raporda, dünya ekonomi-
sinin beklenenden daha 
yavaş toparlandığına işaret 
edilmiş ve rakamların, 
gelişmekte olan ülkelerdeki 
zayıflamadan ötürü aşağı 
yönlü revize edildiği belir-
tilmiştir.

ABD’nin petrol üretim 
tahmini de bu yıl için 8.83 
milyon varil yerine 8.69 
milyon varile gerilemiştir.

Küresel imalat PMI 
değeri, Ocak ayında bir 

önceki aya göre çok az 
bir artışla 50.9 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

ABD
Sanayi üretimi Ocak 

ayında yüzde 0.9 ile 
beklentilerin üzerinde artış 
kaydetmiş ve Temmuz’dan 
beri ilk kez yükselmiştir. 
Benzer şekilde, imalat 
sanayi üretimi de yüzde 0.5 
ile beklentilerin üzerinde 
artış kaydetmiştir. Bununla 
birlikte kapasite kullanım 
oranı da Ocak ayında 
beklentilerin üzerinde 
gerçekleşerek yüzde 77.1’e 
yükselmiştir.

Ekonomideki mevcut 
olumlu görünüme karşın 
geleceğe ilişkin endişeli 
bir bakış açısı hakimdir. JP 
Morgan, ABD ekonomi-
sinin 2017 sonuna kadar 
resesyona girme ihtimalinin 
yüzde 67, önümüzdeki 3 yıl 
içinse yüzde 92 olduğunu 
açıklamıştır. Bu bağlam-
da,  ekonominin istikrarını 
kaybedeceğine ilişkin öngö-
rüler güçlenmektedir.

İmalat PMI değeri, 

Ocak ayında yükselerek 
52.4 düzeyinde gerçekleş-
miştir.

EURO BÖLGESI-AB
Euro Bölgesi ekono-

misinin, bölge içerisinde 
farklılıklar olmasına karşın 
2015 yılı sonunda ivmesini 
koruduğu açıklanmıştır. 
Bölgesel ayrımlar ince-
lendiğinde; Almanya’nın 
Bölgenin yüzde 0,3’lük 
dördüncü çeyrek büyüme-
sine öncülük ettiği, İtalya 
büyümesinin yüzde 0.1’e 
düşerek yılın en düşük bü-
yümesini gerçekleştirdiği, 
Yunanistan’ın ise resesyona 
girdiği görülmektedir.

Avrupa Merkez 
Bankası’nın (AMB) 
büyümeyi korumak ve 
enflasyonu canlandırarak 
yüzde 2’lik hedefe yaklaş-
tırmak adına yeni bir teşvik 
paketine ihtiyaç duyulup 
duyulmayacağına ilişkin 
tartışmalar ise devam 
etmektedir.

Avrupa Birliği (AB) 
ve Avrupa Serbest Ticaret 
Birliği (EFTA) ülkeleri 

toplamına göre Bölgenin 
en önemli sanayi kolu olan 
otomotiv pazarının satış 
rakamı, Ocak ayında önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6.3 artarak 1 milyon 
93 bin 565’e yükselmiş ve 
böylece sektör yüzde 6,3 
gibi önemli bir büyüme 
kaydetmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Ocak ayında bir önceki aya 
göre gerileyerek, 52.3 düze-
yinde gerçekleşmiştir.

ALMANYA 
Almanya, 4. çeyrek-

te yüzde 0,3 büyüyerek 
beklentileri karşılamıştır. 
Bu veriyle birlikte, yıllık 
GSYİH büyümesi ise yüzde 
2,1 olarak gerçekleşmiştir. 
Avrupa’nın en büyük eko-
nomisinde son çeyrekteki 
büyümede özellikle yurt 
içi talebin etkili olduğu 
açıklanmıştır. 

Ayrıca, 1 trilyon 195,8 
milyar Euro’luk ihracat ve 
948 milyar Euro’luk ithalat 
ile dış ticaret 2015 yılında 
rekor kırmıştır.

Ülkedeki büyüme 

Küresel 
ekonomide 
yavaşlama
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oranının 2016 yılının ilk 
çeyreğinde, güçlenen iç 
dinamiklerin sayesinde 
2015 yılının ilk çeyreğine 
kıyasla artış kaydedebile-
ceği açıklanmıştır. Artan 
ivmenin işgücü piyasasının 
canlanması ve tüketim artışı 
ile gerçekleşeceği öngörül-
mektedir. Ancak bu olumlu 
verilere karşın, yatırımcı 
güveni, Euro Bölgesi 
bankalarının karlılıklarına 
ilişkin endişelerin etkisi ile 
Ekim 2014’ten bu yana en 
düşük düzeyine inmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Ocak ayında 52.3 düze-
yinde gerçekleşerek son          
3 ayın en kötü performansı-
nı sergilemiştir.

JAPONYA 
Japonya’nın GSYİH’sı 

2015 yılının dördüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
1.4 daralmıştır. Özel tüke-
timdeki zayıflık, daralmanın 
en etkili sebebi olmuştur. 
Böylece ekonominin 2015 
yılının son çeyreğinde, 
üç yılı aşkındır süren ve 
Abenomics olarak adlan-
dırılan Başbakan Shinzo 
Abe’nin ekonomik prog-
ramına rağmen, daralma 
gösterdiği anlaşılmaktadır. 
Daralmanın ardından, uz-
manlarca, Japonya Merkez 
Bankası’nın (BOJ) Mart 
ayındaki toplantıda teşviği 
artırabileceği belirtilmiştir.

İmalat PMI değeri, 
Ocak ayında bir önceki aya 
göre çok az bir düşüşle 52.3 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

ÇIN
TÜFE, Ocak ayında 

geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1.8 artış göster-
miş, ÜFE ise aynı dönemde 
yüzde 5.3 gerileyerek, üst 
üste düşüş rekorunu 47. aya 

taşımıştır. Çin hükümeti, 
bankaların sorunlu krediler 
için tuttukları karşılıkların 
asgari tutarını düşürmeyi 
planladığını açıklamıştır. 
Çin bankacılık sektö-
rü düzenleyici kurumu, 
indirimin zamanlaması ve 
boyutu konusunda yakın 
zamanda karar vereceğini 
açıklamıştır. Ülke ihracatı 
Ocak ayında düşmüş, ancak 
ithalattaki düşüş bu kaybı 
aşmıştır. Böylece, dünyanın 
en büyük ticaret hacmine 
sahip ülkesi olan Çin’de dış 
ticaret fazlası, 63.3 milyar 
dolar ile rekor seviyeye 
ulaşmıştır.

İmalat PMI değeri, 
Ocak ayında 48.4 düzeyin-
de gerçekleşerek yine eşik 
değerin altında kalmıştır.

GÜNEY KORE
Güney Kore Merkez 

Bankası, politika faizini 
değiştirmeyerek yüzde 
1,5’teki rekor düşük seviye-
sinde bırakmıştır. Böyle-
ce, sekizinci ay üst üste 
gösterge faizde değişikliğe 
gitmeme kararı alınmış 
ve ekonomik büyümeye 
yönelik risklerin artmakta 
olduğu uyarısında bulunul-
muştur. İmalat PMI değeri, 
Ocak ayında 49.5 düze-
yinde gerçekleşerek eşik 
değerin altına düşmüştür.

HINDISTAN
Hindistan’da ekonomik 

büyüme, yılın 4. çeyreğinde 
yüzde 7.4’ten yüzde 7.3’e 
gerilese de, beklentinin 
üzerinde gerçekleşmiştir. 
Hindistan bu büyüme raka-
mıyla aynı dönemde yüzde 
6.8 büyüyen dünyanın en 
büyük ikinci ekonomisi 
Çin’i geçmeyi başarmıştır. 
Büyümede en güçlü etkiyi 
finans, turizm ve imalat 
sektörünün yapmış olması 

da dikkat çekicidir.
Hindistan para birimi 

Rupi’nin petrol fiyatla-
rındaki düşüşten yararla-
namadığı açıklanmıştır. 
Zira, Hindistan’ın petrol 
ithal eden ülke statüsü 
nedeniyle petrol fiyatların-
daki düşüşten yararlanması 
beklenirken, Rupi’nin Asya 
ülkeleri arasında en çok 
değer kaybeden para birimi 
olduğu gözlenmektedir. Bu 
yönüyle, Rupi’nin 2016’da 
küresel piyasalarda yaşanan 
çarpıklıkları en iyi göste-
ren para birimi olabileceği 
öngörülmektedir.

İmalat PMI değeri, 
Ocak ayında 51,1 düze-
yinde gerçekleşerek son          
4 ayın en iyi performansını 
sergilemiştir.

BREZILYA
Kredi derecelendirme 

kuruluşu Standart and 
Poor’s, Latin Amerika’nın 
en büyük ekonomisi 
Brezilya’nın kredi notunu 
BB+’dan BB’ye düşürmüş, 
görünümü negatifte tut-
muştur. Not düşürülmesine 
ilişkin, Brezilya’nın önemli 
siyasi ve ekonomik zorluk-
larla karşı karşıya olduğu 
ifadesi kullanılmıştır.

İmalat PMI değeri, 
Ocak ayında 47.4 ile eşik 
düzeyin altında kalmaya 
devam etmiş ancak son     
11 ayın en yükseğinde 
gerçekleşmiştir.

RUSYA
Rusya Maliye Bakan-

lığı tarafından, gereken 
reformlar yapılmaz ve 
petrol fiyatları yükselmez 
ise ülke ekonomisindeki 
durgunluğun en az 15 yıl 
daha süreceği açıklanmıştır. 
Bununla birlikte, Başba-
kan Medvedev tarafından 
NATO’nun Rusya’ya karşı 

siyasi çizgisinin dostça ol-
madığı savunulmuş ve yeni 
bir Soğuk Savaş dönemine 
doğru gidildiği belirtilmiş-
tir. Ayrıca Kırım’ın ilhakı 
sonrası Rusya’ya uygulanan 
yaptırımlar ve NATO’nun 
attığı yeni adımların ilişki-
leri daha da kötüleştirdiği 
belirtilmiştir. Bu bağlam-
da, Rusya’nın tutumunun 
küresel ekonomik ve politik 
gündemi etkilemeye devam 
edeceği anlaşılmaktadır.

İmalat PMI değeri, 
Ocak ayında bir miktar 
yükselişle 49.8 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

TÜRKIYE
Ülke gündemine hakim 

olan terör eylemleri ve 
politik olaylar, ekonomik 
gündemin önünde durma-
ya ve yatırımcı güvenini 
düşürmeye devam etmek-
tedir. Süregelen olaylardan 
en büyük yarayı alan turizm 
sektöründeki kayıplar, 
sektör uzmanlarınca yapılan 
açıklamalara göre endişe 
verici boyutlara erişmekte-
dir. Tüketici güven endeksi, 
Şubat ayında bir önceki 
aya göre yüzde 7 oranın-
da azalmış, düşüş eğilimi 
üçüncü aya taşınmıştır. Bu 
bağlamda, mevcut olumsuz 
tablonun hanehalkını da 
kötü etkilediği anlaşılmak-
tadır. 2016 yılına ilişkin, 
küresel çapta 63 ekonomi-
nin yer almasıyla hazırla-
nan, Sefalet Endeksi’nde 
Türkiye’nin en kötü 10 
ülke arasında yer alması, 
ülke ekonomisine ilişkin 
uluslararası ölçekte oldukça 
olumsuz bir görünüme 
işaret etmektedir. İmalat 
PMI değeri, Ocak ayında 
50.9 düzeyine gerileyerek, 
imalat sektöründeki büyü-
me hızının yavaşladığını 
göstermiştir.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2002 yılında Yıllık İş İstatistikleri’nin 
oluşturulması çalışmasına başlayarak, 
Avrupa Birliği’ne uyumlu istatistiklerin 
üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu kapsamda kurum, 2012 
yılından itibaren yapmakta olduğu anket 
çalışmalarında kağıt ortamında veri derleme 
uygulamasına son vermiş olup modern çağın 
gereklerine uygun olarak bilgilerin tamamını 
internet üzerinden elektronik ortamda derleme 
kararı almıştır.

Yıllık İş İstatistiklerin üretildiği en önemli 
kaynaklardan biri olan Yıllık Sanayi ve 
Hizmet İstatistikleri Araştırması, her yıl, bir 
önceki mali yılın bilgileri alınarak yürütülen 
bir araştırmadır. Dolayısıyla sadece Türkiye’de değil, 
araştırmanın yürütüldüğü pek çok Avrupa ülkesinde, bu 
araştırmanın sonuçlarının açıklanması referans yılından 
18 ay sonrası civarında olmaktadır. Türkiye’de referans 
yılı 2011 olan çalışmanın ilk sonuçlarının açıklanması 
Haziran 2013, referans yılı 2012 olan çalışmanın ilk 
sonuçlarının açıklanması Haziran 2014, referans yılı 2013 
olan çalışmanın ilk sonuçlarının açıklanması Nisan 2015 

olmuşken referans yılı 2014 olan çalışmanın ilk sonuçları, 
çalışmanın yapıldığı yıl olan 2015 bitmeden 30.12.2015 
tarihinde yayınlanmıştır. Böylece çalışmanın ön sonuçları, 
referans yılından sonraki 12’nci ay bitmeden açıklanarak, 
kullanıcı ve karar vericilere çok daha hızlı bilgi akışı 
sağlanmıştır.

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması’nın 
son iki yıl için (2013 ve 2014 
referans yılları) yayınlanan ilk 
geçici sonuçlarına göre, Türkiye 
toplamında, toplam girişim 
sayısı 18 bin 851 azalmış, buna 
karşılık yerel birim (girişimin 
merkezi dışında, aynı il veya 

farklı illerdeki birimleri) sayısı 11 bin 96 
artmıştır. 2014 yılında çalışanlar sayısı 
(ücretli ve ücretsiz çalışanlar toplamı) 
2013 yılına göre yüzde 3.99 artarken, 
sadece ücretli çalışanlardaki artış yüzde 
5.16 olmuştur.

2014 yılında Türkiye’de sanayi ve 
hizmet sektörlerinden toplam 3 trilyon 498 
milyar 808 milyon 701 bin 280 TL ciro 
elde edilirken 291 milyar 932 milyon 249 
bin 416 TL personel maliyeti olmuştur.

2014 yılında, 2013 yılına göre hemen 
hemen tüm değerlerde artış mevcutken 
maddi mallara yapılan gayri safi yatırımda 
düşüş olmuştur. Maddi mallara yapılan 
gayri safi yatırım 2013 yılına göre yaklaşık 

yüzde 1.72 oranında düşüş göstermiştir.
Toplam çalışanlar sayısında en büyük değişimler 

“Madencilik ve Taşocakçılığı” sektörü ile “Kültür, 
sanat, eğlence, dinlence ve spor” sektörlerinde olmuştur. 
2014 yılında “Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor” 
sektöründe toplam çalışanlar 2013 yılına göre yüzde 
13.84 artış gösterirken, “Madencilik ve Taşocakçılığı” 
sektöründe yüzde 6.59 düşüş göstermiştir. (Tablo 1)

2013 yılına göre ciro değişimlerine bakıldığında ise, en 
fazla ciro artışının “Diğer Hizmet Faaliyetleri” sektöründe 
olduğu görülmektedir.

2014 yılında, bir önceki yıla göre Yıllık Sanayi ve 
Hizmet İstatistikleri kapsamındaki değişkenlerin çoğunda 
Türkiye ölçeğinde artış mevcuttur. Sektörlerin kendi 
içlerinde artışlar veya azalışlar olsa da, toplam itibariyle 
girişim sayısı ve maddi yatırımlardaki nispeten küçük 
düşüşler dışında genel olarak tüm değişkenlerde artış 
vardır. (Tablo 2)

Bilgi teknolojilerinin bu kadar geliştiği günümüzde, 
bilgiye ulaşmak için yıllarca beklemeyip, çalışmanın 
yapıldığı yıl içerisinde sonuçlarının açıklanması istatistik 
dünyası için heyecan verici bir gelişme olmuştur. Bu 
heyecanla 2016 Mayıs ayında uygulaması başlayacak olan 
2015 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırmasının 
sonuçları da merakla beklenmektedir.

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

bağlamamaktadır.

Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri

Sibel ŞAHİN 
İstatistikçi

TÜİK İzmir Bölge Md.’lüğü
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değişimler 

Üretim değeri 
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katma değer 
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2013 251.576.272 .528 3.148.270. 942.442 2.768.914.340.963 85.963.795 149 1.947.310.332.797 467.116.443.208 

Fark            
(2014-2013) 

40.355.976.888 350.537.758.838 305.269.995.060 15.228.672.270 232.488.231.495 59.179.817.395 

Oran (%) 16.04 11.13 11.02 17.72 11.94 12.67 
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İZMİR TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU 

*Çeyreklik açıklanmakta olup, IV. çeyrek verileridir. **Tescil değil, başvuru verileridir.   

NÜFUS-GÖÇ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nüfus (Bin) 3.451 3.525 3.606 3.624 3.662 4.061 4.113 4.168 - 
Nüfusun TR Nüfusu İçindeki Payı (%) 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 5,3 5,3 5,3 - 
Nüfus Artış Hızı (‰) 15,0 18,9 20,6 4,1 10,1 13,8 12,7 13,4 - 
TR Nüfus Artış Hızı (‰) 13,1 14,5 15,9 13,5 12,0 13,7 13,3 13,4 - 
Net Göç Hızı  (‰) 7,20 6,97 2,91 2,26 2,46 3,45 5,6 5,0 - 

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

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 1.171 1.170 1.303 1.410 1.424 1.514 1.504 - - 
Sanayi İstihdamının Payı (%) 31,5 28,0 30,4 30,7 31,6 31,8 31,7 - - 
Kadın İstihdamı (Bin Kişi) 314 346 397 422 432 490 466 - - 
Kadın İstihdamının Oranı (%) 26,8 29,6 30,5 29,9 30,3 32,4 31,0 - - 
İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 156 227 231 243 247 276 243 - - 
İşsizlik Oranı (%) 11,8 16,2 15,1 14,7 14,8 15,4 13,9 - - 
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,4 17,2 16,4 16,2 15,9 17,0 15,0 - - 
ENFLASYON (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/1 
TÜFE (yıllık) 5,84 8,91 7,25 10,15 6,03 7,94 8,54 9,83 1,82 
DIŞ TİCARET (Milyon $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/1 
İhracat 7.823 6.119 6.682 8.072 8.659 9.484 9.624 8.308 - 
İthalat 8.313 6.268 8.419 10.621 10.577 10.367 9.950 8.846 - 
Dış Ticaret Dengesi -490 -149 -1.737 -2.550 -1.918 -883 -326 -538 - 
İhracatçı Firma Sayısı 3.917 3.694 3.920 4.107 4.269 4.438 4.226 4.529 - 
İhracatın TR İhracatı İçindeki Payı (%) 5,9 6,0 5,9 6,0 5,7 6,1 6,1 5,8 - 
KAPASİTE KULLANIMI (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/III 2016 
Kapasite Kullanım Oranı 57 51 62,25 70 63 60 55 62  
PROTESTOLU SENETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/1 
Protesto Edilen Senet Sayısı (Adet) 74.760 77.761 55.098 31.131 38.952 43.347 43.406 44.232 3.590 
Protesto Edilen Senetlerin TR İçindeki Payı (%) 4,7 4,9 4,5 3,4 3,6 4,0 4,3 4,4 4,4 
Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 391 459 319 245 367 463 510 571 57 
TEŞVİKLİ YATIRIMLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/1 
Belge Adedi 136 105 167 188 209 215 186 208 - 
Yatırım (Milyon TL) 1.011 651 1.890 2.443 9.042 1.655 4.016 3.145 - 
Teşvikli Sabit Yatırımların TR İçindeki Payı (%) 4,04 2,39 3,01 4,55 15,66 1,76 6,5 3,1 - 
Bölgesel Yatırımların TR İçindeki Payı (%) - 4,0 1,9 3,2 2,8 2,2 5,2 4,9 - 
ENERJİ TÜKETİMİ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Doğalgaz Tük. (Milyon stdm3) 2.342 1.957 2.342 2.736 2.704 2.739 2.327 3.214  
MALİ / FİNANS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bütçe Gelir/Gider 4,17 3,59 3,99 4,05 4,34 4,36 4,20 4,28 4,98 
Vergi Gelirlerinin TR İçindeki Payı (%) 10,54 10,20 10,77 10,86 11,77 11,14 10,54 11,1 12,7 
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%) 74,6 72,4 87,9 102,5 110,2 123,9 122,2 120,6* - 
Toplam Mevduatların TR İçindeki Oranı (%) 6,2 6,2 5,9 5,8 5,7 5,5 5,2 5,6* - 
Toplam Kredilerin TR İçindeki Oranı (%) 6,4 6,0 5,9 6,1 5,9 6,0 5,2 5,2* - 

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

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/1 
Kurulan Şirket Sayısı 3.094 2.710 3.253 3.277 2.112 2.928 3.414 4.027 399 
Kurulan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 6,4 6,3 6,5 6,1 5,7 6,0 5,9 6,0 5,8 
Kapanan Şirket Sayısı 805 803 860 943 1.094 1.095 991 740 129 
Kapanan Şirketlerin TR İçindeki Payı (%) 7,7 7,7 7,5 7,2 7,7 7,0 7,1 6,1 6,7 
YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/11 2016 
Yabancı Sermayeli Firma Sayısı 1.256 1.391 1.540 1.682 1.800 1.944 2.100 2.229 - 
Yabancı Serm. Firmaların TR İçindeki Payı (%) 6,0 5,9 6,0 5,7 5,5 5,3 5,1 4,8 - 
MARKA-PATENT SAYISI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 
Marka Tescil Sayısı (Adet) 1.983 2.302 1.931 2.146 3.234 4.096 4.366 4.323 431 
Marka Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 5,6 5,6 6,0 6,0 6,2 6,0 6,0 6,2 6,2 
Patent Tescil Sayısı (Adet) 25 21 34 31 42 59 55 86 17 
Patent Tescil Sayısının TR İçindeki Payı (%) 7,4 4,6 5,3 3,7 4,1 4,7 4,2 5,0 4,8 
TURİZM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/1 
Yabancı Turist Sayısı (Bin Adet) 1.034 1.057 1.156 1.370 1.368 1.407 1.294 1.201 16 
Yabancı Turist Sayısının TR İçindeki Payı (%) 3,9 3,9 4,1 4,4 4,4 4,2 3,6 3,3 - 
Kruvaziyer Seferi (Adet) 133 129 159 262 288 198 136 114 - 
Kruvaziyer Yolcu Sayısı (Adet) 318.451 315.454 378.266 493.533 552.764 481.201 330.982 217.748 66 
TARIMSAL ÜRETİM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bitkisel Üretim Değeri (Milyon TL) 2.769 2.675 3.375 3.648 4.100 3.652 5.024 - - 
Bitkisel Üretimin TR İçindeki Payı (%) 1,2 3,9 4,2 4,1 4,7 3,9 5,1 - - 
İŞ KAZALARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/1 
İş Kazasında Ölenlerin TR İçindeki Payı (%) 6,0 4,6 5,4 7,5 5,6 6,0 2,6 5,1 5,5 
MOTORLU KARA TAŞITLARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/1 
Motorlu Kara Taşıtlarının TR İçindeki Payı (%) 4,9 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 - 

İZMİR TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU
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Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretim endeksi, 

geçen yıl bir önceki yıla 
göre yüzde 4.5, mevsim ve 
takvim etkisinden arındı-
rılmış sanayi üretimi ise 
geçen yıl Aralık’ta Kasım’a 
göre yüzde 0.8 arttı. 

2015 yılı dördüncü çey-
reğinde bir önceki çeyreğe 
göre mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış 
sanayi üretimi yüzde 0.9, 
takvim etkisinden arındırıl-
mış sanayi üretimi ise bir 
önceki yılın aynı çeyre-
ğine göre yüzde 4.2 artış 
kaydetti.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), geçen 
yılın Aralık ayına ve 2015 
yılına ilişkin sanayi üretim 
endeksi sonuçlarını açıkla-
dı. Buna göre, mevsim ve 
takvim etkisinden arındırıl-
mış sanayi üretimi, geçen 
yıl Aralık’ta Kasım’a göre 
yüzde 0.8 artış gösterdi. 

Takvim etkisinden arın-
dırılmış sanayi üretimi ise 
2015 Aralık’ta bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
4.5, arındırılmamış sanayi 
üretim endeksi ise aynı dö-
nemde yüzde 3.2 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, 2015 yılı 
Aralık ayında bir önce-

ki yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 2.1 
azalırken, imalat sanayi 
sektörü endeksi yüzde 4.4 
ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 7.7 arttı.

Ana sanayi grupları 
(MIGs) sınıflamasına göre, 
2015 yılı Aralık ayında bir 
önceki aya göre en yüksek 
artış yüzde 4.8 ile dayanıklı 

tüketim malı imalatında 
gerçekleşti.

EN ÇOK BILGISAYAR
İmalat sanayi alt 

sektörleri incelendiğinde, 
mevsim ve takvim etkisin-
den arındırılmış rakamlarla 
2015 yılı Aralık ayında bir 
önceki aya göre en yüksek 
artış yüzde 27.9 ile bilgi-
sayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatında 
gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 

9.3 ile mobilya imalatı ve 
yüzde 7.8 ile kok kömürü 
ve rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı takip etti.

2015 yılı Aralık ayında 
bir önceki aya göre en 
yüksek düşüş yüzde 28.7 
ile diğer ulaşım araçlarının 
imalatında gerçekleşti. Bu 
düşüşü, yüzde 5.4 ile deri 
ve ilgili ürünlerin imalatı 
ve makine ve ekipmanların 
kurulumu ve onarımı takip 
etti.

ARALIK 2015 Arındırılmamış
Takvim Etkisinden

Arındırılmış

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

Endeks
Değişim
(Aylık)

Toplam Sanayi 136,0 4,4 132,9 4,5 126,6 0,8

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

112,5 -2,1 111,2 -2,1 109,8 3,1

İmalat Sanayi 138,1 4,3 134,6 4,4 127,7 0,5

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

133,7 7,7 132,7 7,7 127,2 2,4

Sanayide çarklar dönüyor
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Cari işlemler açığı, 
2015 yılı Aralık 
ayında 5.1 milyar 

dolar ile piyasa beklen-
tilerinin biraz üzerinde 
gerçekleşti. Ayrıca 2015 yılı 
Ocak-Aralık döneminde 
yüzde 26 oranında azala-
rak 2009 yılından bu yana 
32.2 milyar dolar olarak en 
düşük seviyede kaydedildi. 
Bu daralmada yüzde 24 
oranında azalan dış ticaret 
açığı önemli ölçüde etkili 
oldu. 2015 yılında artan 
jeopolitik riskler ile ivme 
kaybeden ihracat pazarları-
nın etkisiyle ihracat yüzde 
10 oranında azalırken; 
enerji fiyatlarındaki aşağı 
yönlü seyrin devam etmesi 
ile ithalat yüzde 14 oranın-
da geriledi. Bu bağlamda 
cari dengedeki iyileşmede 
dış ticaret açığındaki bu 
daralama etkin rol oynadı. 

Rusya ekonomisindeki 
daralama ile 2015 yılında 
Rusya’dan gelen turist 
sayısında yüzde 19 oranın-
da azalmasıyla net turizm 
gelirlerinde 3.2 milyar do-
larlık düşüş yaşanması, cari 
açık üzerinde negatif etki 
yarattı. Net doğrudan yatı-
rımlar 2015 yılında geçen 
yıla göre, artış göstererek 
11.5 milyon dolar seviyesi-
ne ulaştı.

2015 yılında ülkemizde 
yaşanan siyasi belirsizlik-
ler ve küresel piyasalarda 
ekonomik konjonktürün 
devam etmesi ile portföy 
yatırımlarında 15.4 milyar 
dolarlık sermaye çıkışı ya-
şandı. Ayrıca 2008 yılından 
bu yana, 2015 yılında ilk 
kez yıllık bazda portföy ya-
tırımlarında sermaye çıkışı 
yaşanması göze çarptı.

KAYNAĞI BELIRSIZ 
PARADA ARTIŞ
Rezerv varlıkların 2015 

yılı Ağustos ayı itibariyle 

azalış eğilimine gösterme-
siyle birlikte 6.6 milyon 
dolar ile Aralık ayında en 
yüksek seviyeye geriler-
ken; 2015 yılı Ocak-Aralık 
döneminde ise 11.8 milyar 
dolar daralma gösterdi. 
Net hata noksan kaleminde 
ise, 2015 yılı Aralık ayında    
1.1 milyon dolar sermaye 
çıkış kaydedilirken; 2015 
yılı Ocak-Aralık döneminde 
9.7 milyar dolar ile net hata 
noksan kalemi cari açığın 
finansmanına katkı sağladı.

Enerji fiyatlarındaki 
düşük seyrin devam ederek 

ithalatı azaltma yönünde 
etkilerinin süregeleceği 
öngörülüyor. Avrupa ekono-
milerindeki zayıflamanın 
sürmesi ihracatı olum-
suz etkiliyor. Jeopolitik 
risklerdeki ve güvensizlik 
ortamındaki artış, turizm 
sektöründe daralmanın 
devam edeceği sinyallerini 
veriyor. 

Bunun yanı sıra, iç 
talepteki toparlanmayla 
ithalatın artmasının cari 
açık üzerinde yukarı yönlü 
baskıyı dolaylı yoldan arttı-
racağı belirtiliyor.

Cari açık 
Aralık’ta 
arttı 
yıllıkta 
azaldı

(Milyon Dolar)
Aralık 12 Aylık Kümülatif

20152014 2015

CARİ İŞLEMLER HESABI -6.660 -5.073 -32.192
SERMAYE HESABI -1 -15 -21
FİNANS HESABI -6.979 -6.207 -22.555
       Doğrudan Yatırımlar (net) -926 -1.245 -11.495

       Portföy Yatırımlar (net) -1.146 957 15.411
       Diğer Yatırımlar (net) 729 728 -14.640

       Rezerv Varlıklar (net) -5.636 -6.647 -11.831
Net Hata ve Noksan -318 -1.119 9.658
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Yeni yıl zamları ile 
işlenmemiş gıda 
fiyatları, enflasyona 

son yılların en kötü baş-
langıcını yaptırdı. Elekt-
rik, sigara ve alkollü içki 
zamlarının etkisiyle Ocak’ta 
enflasyon yüzde 1.82 oranın-
da artarken, yıllık enflasyon 
ise yüzde 9.58 ile çift haneli 
rakamlara doğru yükselişe 
geçti. Aylık enflasyondaki 
yüzde 1.82’lik artışın 0.75 
puanı Ocak ayı zamlarından 
kaynaklanırken 1 puanın 
üzerindeki etki ise yine gıda 
fiyatlarındaki yükselişten 
geldi. Her ne kadar zamlar 
enflasyonu hızlı yükseltse de 
gıda fiyatlarındaki artış bu 
yıl enflasyonla mücadelenin 
sert geçeceğinin habercisi 
oldu. Rusya ambargosu 
nedeniyle gıda fiyatlarının 
düşeceği beklentisi de ilk 
aydan geçersiz olduğunu 
gösterdi. 

Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), Ocak ayı enf-
lasyon rakamlarını açıkladı. 

Aylık en yüksek artış yüzde 
9.60 ile alkollü içecekler 
ve tütünde yaşandı. Ana 
harcama grupları itibariyle 
endekste yer alan gruplardan 
gıda ve alkolsüz içecek-
lerde yüzde 4.28, çeşitli 
mal ve hizmetlerde yüzde 
2.71, sağlıkta yüzde 2.42 ve 
eğlence ve kültürde yüzde 
2.09 artış gerçekleşti. Sadece 
giyim ve ayakkabı grubunda 
yüzde 6.71 oranında düşüş 
gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış 

yüzde 13,43 ile lokanta ve 
oteller grubunda yaşandı. 
TÜFE’de, bir önceki yılın 
aynı ayına göre eğlence ve 
kültür (yüzde 12.05), gıda 
ve alkolsüz içecekler (yüzde 
11.69), çeşitli mal ve hiz-
metler (yüzde 11.21), alkollü 
içecekler ve tütün (yüzde 
11.17) artışın yüksek olduğu 
diğer ana harcama grupları 
oldu.

YI-ÜFE 0.55 ARTTI
Yurt içi üretici fiyat 

endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 
yılı Ocak ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0.55 artış, 
bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 0.55 artış, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 5.94 artış ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 
5.50 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektö-
rünün bir önceki aya göre 
değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe 
yüzde 1.20 düşüş, imalat 
sanayi sektöründe yüzde 
0.56 artış, elektrik ve gaz 
sektöründe yüzde 0.96 artış 
ve su sektöründe yüzde 2.20 
artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre 
endekslerin en fazla artış 

gösterdiği alt sektörler; diğer 
ulaşım araçları (yüzde 5.85), 
kömür ve linyit (yüzde 
4.73), diğer mamul eşyalar 
(yüzde 4.41) alt sektörleridir. 
Buna karşılık ham petrol ve 
doğal gaz (yüzde -26.05), 
kok ve rafine petrol ürün-
leri (yüzde -11.67) ve tütün 
ürünleri (yüzde -3.23) bir ay 
önceye göre endekslerin en 
fazla düştüğü alt sektörler 
oldu. Ana sanayi grupları 
sınıflamasına göre 2016 yılı 
Ocak ayında en yüksek aylık 
ve yıllık artış dayanıklı tü-
ketim mallarında gerçekleşti.

ÇEKIRDEK ENFLASYON 
TEK HANEDE
Çekirdek enflasyon ise 

yüzde 9.6 ile tek hanede kal-
mayı başardı. Özel kapsamlı 
TÜFE göstergelerinden ‘H’ 
ocak ayında yıllık olarak 
yüzde 9.37, ‘I’ yüzde 9.63 
artış gösterdi.

TÜFE’de (2003=100) 
2016 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1.82, 
bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 1.82, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
9.58 ve 12 aylık ortalama-
lara göre yüzde 7.87 artış 
gerçekleşti.

Enflasyon zamlarla arttı

% TÜFE Yİ-ÜFE

Ocak 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Yıllık 7,24 9,58 3,28 5,94 -4,38 14,32

Yıllık Ort. 8,80 7,87 9,59 5,50 10,41 9,25

Aylık 1,10 1,82 0,33 0,55 -1,49 1,55

Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayında aylık yüzde 
1.82 artış ile yıllık yüzde 9.58’e yükselen tüketici 
fiyatlarına ilişkin açıkladığı aylık fiyat gelişmeleri 
raporunda şunları kaydetti: 

Gıda fiyatları temelde işlenmemiş gıdaya bağlı 
olarak yüksek bir artış gösterdi. 

Fiyatı yönetilen-yönlendirilen bazı ürünlerde 
ocak ayı başında yapılan ayarlamaların toplam etkisi 
öngörüldüğü gibi 0.7 puan oldu.

Hizmet grubu fiyatlarında süregelen gıda ve 
döviz kuru kaynaklı maliyet etkilerinin olumsuz 
yansımaları gözlenmeye devam etti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işlenmemiş 
gıda fiyatları Ocak ayında taze meyve ve sebze 
kaynaklı olarak belirgin bir artış kaydetti. Bu 
dönemde taze meyve ve sebze grubunda yıllık fiyat 
artış oranı yüzde 20 seviyesine ulaştı. 

Kırmızı et fiyatları son iki aydaki sınırlı 
gerilemenin ardından ocak ayında tekrar yükseldi.

Enflasyondaki yükselişin 5 nedeni
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İşsizlik oranı Ekim, 
Kasım ve Aralık aylarını 
kapsayan Kasım döne-

minde yüzde 10.5, tarımdışı 
işsizlik ise yüzde 12.4 oldu.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 2015 
yılı Kasım dönemi işgücü 
istatistiklerini açıkladı. 
Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde 
işsiz sayısı 2015 yılı Kasım 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 29 bin kişi 
artarak 3 milyon 125 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı ise 
0.2 puanlık azalış ile yüzde 
10.5 seviyesinde gerçekleş-
ti. Aynı dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 0.3 puanlık 
azalış ile yüzde 12.4 olarak 
tahmin edildi. 15-24 yaş 
grubunu içeren genç işsizlik 
oranı 0.8 puanlık azalış ile 
yüzde 19.1 olurken,15-64 
yaş grubunda bu oran 0.2 
puanlık azalış ile yüzde 
10.7 olarak gerçekleşti.

ISTIHDAM YÜZDE 45.8
İstihdam edilenlerin 

sayısı 2015 yılı Kasım 
döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 802 bin 
kişi artarak 26 milyon 676 

bin kişi, istihdam oranı ise 
0.7 puanlık artış ile yüzde 
45.8 oldu. Bu dönemde, 
tarım sektöründe çalışan 
sayısı 26 bin kişi azalırken, 
tarım dışı sektörlerde çalı-
şan sayısı ise 828 bin kişi 
arttı. İstihdam edilenlerin 
yüzde19.3’ü tarım, yüzde 
20.1’i sanayi, yüzde 7.5’i 
inşaat, yüzde 53.1’i ise hiz-
metler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı döne-
mi ile karşılaştırıldığında 
hizmet sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payı 1.1 
puan artarken, tarım sektö-
rünün payı 0.7 puan, sanayi 
sektörünün payı 0.3 puan, 
inşaat sektörünün payı ise 
0.1 puan azaldı.

IŞGÜCÜNE KATILMA 
YÜZDE 51.2
İşgücü 2015 yılı Kasım 

döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 831 bin 
kişi artarak 29 milyon 801 
bin kişi, işgücüne katılma 
oranı ise 0.7 puan artarak 
yüzde 51.2 olarak gerçek-
leşti. Aynı dönemler için 
yapılan kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne katılma 
oranı 0.3 puanlık artışla 

yüzde 71.3, kadınlarda ise 
1.1 puanlık artışla yüzde 
31.6 olarak gerçekleşti.

ARINDIRILMIŞ 
RAKAMLAR
Mevsim etkilerinden 

arındırılmış istihdam bir 
önceki döneme göre 62 bin 
kişi artarak 26 milyon 868 
bin kişi olarak gerçekleşti. 
İstihdam oranı 0.1 puanlık 
artış ile yüzde 46.2 oldu.

Mevsim etkilerinden 

arındırılmış işsiz sayısı bir 
önceki döneme göre 47 bin 
kişi azalarak 3 milyon 123 
bin kişi olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı da 0.2 puanlık 
azalış ile yüzde 10.4 oldu.

Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücüne katıl-
ma oranı bir önceki döneme 
göre 0.1 puanlık azalış ile 
yüzde 51.5 olarak gerçek-
leşti. Ekonomik faaliyete 
göre istihdam edilenlerin 
sayısı, tarım sektöründe 58 
bin, sanayi sektöründe 10 
bin kişi azalırken, hizmet 
sektöründe 97 bin, inşaat 
sektöründe ise 34 bin kişi 
arttı.

İşsizlik çift hanede kaldı
KASIM 2014-2015 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2014 2015

Nüfus (Bin kişi) 57.326 58.215

İşgücü (Bin kişi) 28.970 29.801

İstihdam (Bin kişi) 25.874 26.676

        Tarım 5.180 5.154

        Tarım dışı 20.694 21.522

İşsiz (Bin kişi) 3.096 3125

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.356 28.414

İşgücüne katılma oranı (%) 50,5 51,2

İstihdam oranı (%) 45,1 45,8

İşsizlik oranı (%) 10,7 10,5

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,7 12,4

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 55,2 56,0

İstihdam oranı (%) 49,1 50,0

İşsizlik oranı (%) 10,9 10,7

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,8 12,4

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 19,9 19,1

KASIM 2015 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.109 2.802 1.948 9.716 18.575
Kadın 1.244 2.352 66 4.439 8.101
Toplam 5.353 5.154 2.014 14.155 26.676

MEVSIM ETKILERINDEN ARINDIRILMAMIŞ TEMEL IŞGÜCÜ GÖSTERGELERI

KASIM 2014-2015 Toplam 

15 yaş ve daha yukarı yaştakiler 2014 2015

Nüfus (Bin kişi) 57.326 58.215

İşgücü (Bin kişi) 28.970 29.801

İstihdam (Bin kişi) 25.874 26.676

        Tarım 5.180 5.154

        Tarım dışı 20.694 21.522

İşsiz (Bin kişi) 3.096 3125

İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 28.356 28.414

İşgücüne katılma oranı (%) 50,5 51,2

İstihdam oranı (%) 45,1 45,8

İşsizlik oranı (%) 10,7 10,5

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,7 12,4

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (%) 55,2 56,0

İstihdam oranı (%) 49,1 50,0

İşsizlik oranı (%) 10,9 10,7

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,8 12,4

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 19,9 19,1

KASIM 2015 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.109 2.802 1.948 9.716 18.575
Kadın 1.244 2.352 66 4.439 8.101
Toplam 5.353 5.154 2.014 14.155 26.676

ISTIHDAMIN GELIŞIMI (BIN KIŞI)



n Gösterge sayfaları EBSO Araştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
BÜYÜME 2010 2012 2013 2014 2015/III

GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) 731.608 785.721 821.937 800.107 184.169

Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla) (%) 9,2 2,2 4,2 2,9 4,0

İmalat Sanayi (Sabit Fiyatlarla) (%) 13,6 1,8 3,7 3,7 1,3

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2010 2012 2013 2014 Kas.15

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 22.594 24.821 25.524 25.933 26.676

İstihdam Oranı (%) 41,3 43,6 44,0 45,5 45,8

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 3.046 2.518 2.747 2.853 3.125

İşsizlik Oranı (%) 11,9 9,2 9,7 9,9 10,5

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 14,8 11,5 12,0 12,0 12,4

ENFLASYON (%) 2011 2013 2014 2015 Oca.16

Yİ-ÜFE (yıllık) 11,07 4,48 10,29 5,27 5,94

YD-ÜFE (yıllık) 14,65 6,57 13,12 7,74 1,55

TÜFE (yıllık) 6,45 7,49 8,85 7,67 9,58

DIŞ TİCARET (Milyon $) 2010 2012 2013 2014 Oca.-Ara. 2015

İhracat 113.883 152.462 151.803 157.643 143.935

İthalat 185.544 236.545 251.661 242.184 207.203

Dış Ticaret Dengesi -71.661 -84.083 -99.858 -84.540 -63.268

Cari İşlemler Dengesi -45.420 -48.497 -64.940 -45.846 -32.192

TEŞVİKLİ YATIRMLAR 2010 2012 2013 2014 Oca.-Ara. 2015

Teşvikli Yatırımlar (Milyon TL) 60.241 57.822 96.048 62.021 103.059

Teşvikli Yatırımlar (Belge Adedi) 3.956 4.234 4.906 4.055 4.587

KURULAN-KAPANAN ŞİRKETLER (Adet) 2010 2012 2013 2014 Oca.-Ara. 2015

Kurulan Şirket Sayıları 102.913 107.219 108.930 126.635 114.691

Kapanan Şirket Sayıları 43.363 47.978 37.273 39.051 32.762

ULUSLARARASI SERMAYELİ YATIRIMLAR 2010 2012 2013 2014 Oca.-Kas. 2015

Şirket Sayısı (Adet) 3.250 4.265 3.780 4.692 4.632

Yatırım Tutarı (Milyon $) 6.221 10.126 9.298 8.447 9.624

DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar $) 2010 2012 2013 2014 Kas.15

Reel Kesimin Döviz Pozisyon Açığı -92 -139 -174 -175 -173

BORÇLANMA (Milyar $) 2010 2012 2013 2014 2015/III

Dış Borç Stoku 292 339 389 402 407

Kamu 89 104 116 118 114

Özel 191 228 268 282 290

KREDİLER (Milyar $) 2010 2012 2013 2014 2015/IV

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 119,7 139,6 155,9 167,4 216,5

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

2010 2012 2013 2014 Ara.15

Toplam Sanayi 12,4 2,5 3,4 3,5 4,5

İmalat Sanayi 14 2,2 4,4 3,1 4,4

KAPASİTE KULLANIMI (%) 2011 2013 2014 2015 Oca.16

Kapasite Kullanım Oranı 75,4 74,6 74,4 74,7 74,9

GÜVEN ENDEKSLERİ 2011 2013 2014 2015 Oca.16

Reel Kesim Güven Endeksi 97,2 108,1 107,1 103,9 103,3

Tüketici Güven Endeksi 92 76 72,5 66,3 66,6 (Şub.16)

Ekonomi Güven Endeksi - 107,9 94,1 88,6 83,9

SANAYİ CİRO ENDEKSİ 2010 2012 2013 2014 Ara.15

Sanayi Ciro Endeksi 100 140,1 153,1 172,7 211,5

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

Bütçe Dengesi -17.783 -18.449 -22.666 -22.606 4.199

PROTESTOLU SENET 2010 2012 2013 2014 Oca.-Ara.15

Protesto Edilen Senet Sayısı (Bin Adet) 1.216 1.075 1.091 1.004 1.000

Protesto Edilen Senet Tutarı (Milyon TL) 5.769 6.949 7.494 8.221 10.081

KARŞILIKSIZ ÇEK 2011 2013 2014 2015 Oca.16

Karşılıksız işlemi yapılan Çek Adedi (Bin Adet) 581 748 673 775 44

Karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen Çek 
Adedi (Bin Adet)

298 289 216 179 4

BORSA VE DÖVİZ 2010 2012 2013 2014 16.02.2016

BIST 100 Endeksi 59.567 64.982 77.314 76.306 91.099

Euro/$ 1,33 1,29 1,33 1,33 1,12






