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Dünyanın en büyük ulaşım ağlarından birine sahip olan Turkish Cargo, işinizi 120 ülkede 295’den fazla noktaya taşıyor.
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Global kablo pazarının
önemli oyuncuları arasında
yer alan Türkiye’de son
yıllarda yapılan yatırımlarla üretim
kapasitesi kayda değer oranda arttı.

İNOVASYONU BÜYÜK
ŞİRKETLER Mİ YAPIYOR?

TOBB’un girişimleriyle kurulan TOBB MEYBEM
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.
81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsaların işbirliğinde
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların ve
çalışmak isteyenlerin sertifika ve belgelendirme
ihtiyaçlarına cevap veriyor.
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Sayı: Ağustos 2017/277. Sayı
Ekonomik Forum’da yer alan
yazılar, aksi belirtilmedikçe,
TOBB’un resmi görüşünü
yansıtmaz. İmzalı yazılarda
belirtilen görüşler sadece
yazarlarına aittir.
Ekonomik Forum dergisi ayda
bir yayımlanır. 15 bin adet basılır.
Dergi ağırlıkla özel seçilmiş
adreslere gönderilir. Abonelik için
yeni taleplerin yayin@tobb.org.tr
adresine yapılması gereklidir.
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68

Türkiye’de girişimcilik
ekosistemini
hareketlendirmek ve
oluşan start-upların büyümesine katkı
verebilecek araç ve fırsatları ortaya
koymalıyız.

AB İLİŞKİLERİNDE
ARTAN DİYALOG VE
SÜREN ANLAŞMAZLIKLAR
AB ile ilişkiler, tek tek Üye Devletler ile olan
ilişkilerden ayrı olarak ele alınmalı. Ancak bu iki
farklı düzlem arasında önemli bir kesişme olduğu
veya Üye Devletler ile olan ilişkilerin AB ile ilişkilerin
bir alt kümesini oluşturduğu yadsınamaz.
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BİNGÖL ‘KENT VİZYONU’ İLE
GELECEĞE HAZIRLANIYOR
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Valilik, Belediye, üniversite ve
diğer kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde Bingöl’ü Marka
Kent haline getirmek için kolları sıvadı. Oda öncelikle bir Kent
Vizyonu oluşturmayı önemsiyor. Kent Vizyonu içerisinde
Bingöl’ün Marka Kent olması hedefi de yer alıyor.

Stiglitz, yazısında
ABD Başkanı Trump’ın
hazırladığı vergi
tasarısının sorunları
çözmeyeceğini
belirtiyor.

100
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Şansölyesi Angela
Merkel’i överken, ABD
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haberler

◗ Çaycuma TSO, “Kadın
Tasarımcılar Çaycuma’yı
değiştiriyor” projesini tanıttı
◗ Bafra TSO’da 81 İl’de 81
Akademik Danışman Projesi
toplantısı yapıldı
◗ Karapınar TSO’da Mesleki
Yeterlilik Belgesi töreni
gerçekleştirildi
◗ Trabzon TB’nin Fındıkta
Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi
başarılı oldu
◗ Nazilli TO’da Müşterek Güç
Birliği toplantısı
◗ 2017 Malatya kuru kayısı
sezonu başladı

YÖNETIM

◗ Diyarbakır TSO, dev fuarlara
ev sahipliği yapıyor

R. Bozkurt yazısında
“ortak yararımız”
üzerinde “ortak dil ve
ortak akıl” yaratmamız
gerektiğine dikkat
çekiyor.

◗ Mardin Oda ve Borsa
Müşterek Proje Ekibi DİKA
uzmanlarıyla bir araya geldi

104

◗ Bursa TSO Ur-Ge firmaları
EVM ile enerjide tasarruf
sağlayacak
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E-ticaret, Türkiye’deki firmaların uzak pazarlara
e-ticaretini kolaylaştırabilecek önemli bir fırsat
sunuyor. Dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklar
özelikle KOBİ’lerin yeni pazarlara erişim aşamasında
karşılaşacakları maliyetleri azaltıyor.
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94
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BAŞYAZI

SANAYİMİZİN TEKNOLOJİK
ALTYAPISINI YENİLEMELİYİZ
Türkiye, son 30 senede orta teknolojili bir sanayi ülkesine dönüştü.
Fakat, yüksek teknolojili üretim ve ihracat için yaptıklarımız yetersiz veya
hatalı görünüyor. Sanayi, Anadolu’ya yayılıyor ama yüksek teknolojiye
doğru sıçrama yapamıyor. Demek ki sanayimizin teknolojik altyapısını
yenilemekte istediğimiz ölçüde başarılı olamadık.

1

980’lerin başında Türkiye’de kişi başına gelir
1.500 dolar civarındaydı. 2000’li yılların başında
3.000 dolara ulaşmıştık. 2007’de 10 bin dolar
sınırına vardık. O günden beri de aynı yerde
patinaj yapıp duruyoruz.
Biraz daha geriye gidersek 1960’da Türkiye’nin kişi
başına milli geliri Kore’nin üç katıydı. 1980’de Kore bizi
yakaladı ve geçti. Bugünse bizim üç katımıza ulaştı. 50
milyonluk Kore 1.5 trilyon dolarlık üretim yaparken 80
milyon nüfuslu Türkiye 800 milyar dolarda kaldı.
Kore zamanında doğru analiz ve politika seçimleri
yaparak kazandı. Koreliler her ne yaptıysa biz Türkler işte
onu yapamamış görünüyoruz. Onların bu işi becerip,
bizim becerememiş olmamızın nedenleri şu an o kadar
da önemli değil. Tarih geriye dönüp düzeltilemiyor.
Önemli olan bundan sonrasına bakmak.
Nasıl aynı suda ikinci kere yıkanmak mümkün değilse, Kore’nin yakaladığı aynı fırsatı tekrarlamak da
mümkün değil. Fırsatların kazası olmuyor. Cevabı geride
kalmış olaylarda ve seçimlerde aramamak gerekiyor.
Önemli olan çağın önümüze sürüklediği fırsatların
farkında olmak.
1980’lerin başında dışa kapalı, içeride pahalı, kalitesiz, yetersiz üretim yapan ve bir tarım ülkesi görüntüsü
veren Türkiye, sonraki 30 senede orta teknolojili bir
sanayi ülkesine dönüştü. İhracatın yapısında ve miktarında bu dönüşüm daha açık ortaya çıkıyor. Ancak bu
dönüşümün bir de değişmeyen yüzü var.
İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı en büyük sanayi kuruluşları listesi sanayimizin nereden nereye
geldiğini çok güzel gösteriyor. 90’dan bugüne listeye
baktığımızda hep aynı şirketleri, aynı malları ve aynı
teknoloji düzeyini görüyoruz. Özelleştirmeler sonrası
kamu ağırlığının yerini özel kesim almış. Ama kamu
işletmeciliğiyle büyümüş şirketleri aşacak bir sıçramayı
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gerçekleştirememişiz. Kamu işletmeciliği Türkiye’yi
nereye getirmişse orada kalmışız.
Özel sektör firmalarında da durum aynı. 30 sene
önce özel firma olarak kim varsa bugün de hemen
hemen hep aynı firmalar listede. Mevcut yapının daha
ötesine gidememişiz. Sanayimiz kendini yenileyememiş gibi duruyor. Sanayimiz ve firmalarımız kendini
yenileyemiyorsa orta gelir tuzağına takılıp kalmamız
kaçınılmaz bir sonuç oluyor.
Öte yandan olumlu gelişmeleri de göz ardı etmemeliyiz. Sanayimiz Anadolu’ya yayılıyor. En büyük
sanayi kuruluşları listesinde yer alan İstanbul merkezli
firmalarının sayısı azalırken Anadolu şehirleri hızla
sanayileşiyor. Özellikle de otoyollar etrafında hızlı bir
sanayileşme gözleniyor. Otoyolu olmasa da Konya ve
Kayseri’nin başarılarıysa ayrıca dikkat çekiyor.
Sanayinin batıdan doğuya kayması iki aşamada
gerçekleşiyor. 1996-2006 döneminin kazançlı illeri
daha çok Batı’daki Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli,
Eskişehir gibi iller. Sonrasında yeni bir değişim daha
başlıyor. 2007-2016 döneminde Doğu’daki illerin
atılımını görüyoruz. Sanayileşmenin kazananları Gaziantep, Kahramanmaraş, Karaman, Adana, Mersin ve
Hatay oluyor.
Son olarak en büyük sanayi kuruluşu listesindeki
firmaların teknolojik düzeyine bakıyoruz. Buradaki
durum ihracattaki yapıyla uyumlu. 1997’den 2016’ya
yüksek teknolojili çalışan büyük firma sayısı 10 bile
etmiyor. Sanayimizdeki asıl problem burada ortaya çıkıyor. Yüksek teknolojili üretim ve ihracat için
yaptıklarımız yetersiz veya hatalı görünüyor. Sanayi
Anadolu’ya yayılıyor ama yüksek teknolojiye doğru
sıçrama yapamıyor. Demek ki sanayimizin teknolojik
altyapısını yenilemekte istediğimiz ölçüde başarılı
olamadık.

Özetle son 30 yılda Türk sanayisinde şunlar değişiyor: Birincisi, sanayimizde özel sektörün ağırlığı
belirgin bir biçimde artıyor. İkincisi, sanayi büyük
şehirlerin dışına çıkıyor ve Anadolu’ya açılıyor. Üçüncüsü, orta ve yüksek teknolojili firmalar da Anadolu’da
yaygınlaşıyor.
Peki sanayimizde ne değişmiyor? Türk sanayisi
dediğimizde hep aynı firmalardan ve aynı mallardan
bahsediyoruz. Yaratıcı yıkım kavramı bize uğramamış
gözüküyor. Siyaset değişse bile sanayinin devleri neredeyse hep aynı kalıyor. Sanayiinin teknolojik altyapısı
da pek fazla değişmeden kalıyor. Amerikan sanayisinde yeni sanayi devrimi ile görülen dinamik yapı bizim
buralarda görülmüyor. Demek ki Türkiye yeni sanayi
devriminin hala dışındadır.
Son 30 yılda teknolojik değişim adına Türkiye’nin
sergilediği belki de tek olumlu adım otomotiv firmalarının Türkiye’ye gelmesinden kaynaklanıyor. En
büyük sanayi kuruluşu listesinde ilk 10 içinde otomobil
firmalarının sayısı 90’ların başında iki iken 2016 yılında
beşe çıkıyor. İlk 20’ye doğru inerseniz otomobil firması
sayısı daha da artıyor. Markalar da çeşitleniyor. Avrupa
ve Amerikan markalarının yanına Kore ve Japon modelleri de ekleniyor. Hepsi de Avrupa Birliği pazarlarına
mal satmak için buraya gelmiş görünüyorlar.
Esasında bunun anlamı çok büyük. Avrupa’nın
Türkiye sanayisi, ihracatı ve teknolojik dönüşümü açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Avrupa
Birliği’nin tüm bu açılardan Türkiye ekonomisi için
önemi, Rusya’nın, Orta Doğu’nun veya Çin’in önünde.
Dolayısıyla Avrupa ile ilişkilerin seviyesi büyüme sürecini doğrudan etkiliyor. Türkiye’nin en büyük ihracat
ve turizm pazarı, dış yatırım ve finansman kaynağı
olan Avrupa ile iktisadi bağların güçlü tutulması bizim
yararımızadır.
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Altın mevduatı ilk
yarıda yüzde 33 arttı

B

ankalardaki toplam altın mevduatı, bu
yılın ilk altı ayında 2016 sonuna göre
yüzde 33 artışla 23 milyar 125 milyon liraya
yükseldi. Altın mevduatı Haziran sonunda
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 139
artış gösterdi. Bu kişilerin altın hesabı 2016'nın
Haziran sonuna göre ise yüzde 142 artışa
işaret etti. Bursa 754.8 milyon liralık, Konya
590.6 milyon liralık, Kocaeli 552.2 milyon liralık, Antalya 520.2 milyon liralık ve Adana 363.3
milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne
çıkan iller arasında yer aldı.

Seyahate çıkan kişi ve seyahat sayısı azaldı

Otomotiv
ihracatı
2.4 milyar
doları geçti

T

ÜİK, 2017’nin ilk çeyreğinde yurt içi ikamet eden 10 milyon 227 bin kişinin seyahate
çıktığını açıkladı. Seyahate çıkan kişi ve seyahat sayısı geçen yıl aynı çeyreğe göre
azaldı, geceleme sayısı ise arttı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke
içinde yaptığı seyahat sayısı yüzde 0.2 oranında azalarak 12 milyar 662 bin seyahat olarak
gerçekleşti. Buna karşılık geceleme sayısında artış görüldü. Aynı kapsamda geceleme sayısı
yüzde 6.8 oranında artarak 104 milyon 848 bin oldu.

İstanbullu mevduatta liderliği bırakmıyor

2

014 yılı 3. çeyrekten bu yana kişi başına mevduat
hacminde Ankara'nın önünde liderliğini sürdüren İstanbul'da bu yılın Haziran sonunda kişi başına
mevduat yıllık bazda yüzde 18.5 artarak 45 bin 888
liraya yükseldi. Geçen yılın Haziran ayında İstanbul'da
kişi başına düşen mevduat tutarı 38 bin 734 lira düzeyindeydi. Haziran sonu itibarıyla Ankara'da kişi başına
düşen mevduat miktarı 42 bin 328 lira olurken, Ankara,
İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

8

EKONOMİK FORUM

T

ürkiye ekonomisinin lokomotifi
konumundaki otomotiv sektörünün Temmuz ayı ihracatı geçen yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde 41.1'lik
artışla 2 milyar 434 milyon dolara
ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan
yazılı açıklamaya göre endüstrinin
ülke toplam ihracatındaki payı, Temmuz’da yüzde 21.2'ye çıktı.
Sektörün, Ocak-Temmuz 2017
dönemi ihracatı da yaklaşık yüzde 25
artışla 16 milyar 789 milyon dolar olarak gerçekleşti.

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Çiftçiye 226 milyon
lira tazminat

T

arım sigortalarına 2017'nin ilk yarısında 1.3
milyar liradan fazla prim yatırılırken, 21.9
milyar lira teminat altına alındı. Bu dönemde
çiftçiye zararlarını karşılamak için 226 milyon
lira tazminat ödendi. 1 Haziran 2006-30 Haziran
2017 tarihleri arasında Türkiye genelinde tarım
sigortaları kapsamında 8 milyon 725 bin 73 poliçe düzenlendi, sigortalılara sağlanan teminat
ise 115 milyar 705 milyon lira oldu. Bu poliçelere
ödenen toplam prim 6 milyar 219 milyon 261
bin lira, devletin toplam prim desteği de 3 milyar
314 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Eximbank'ın
döviz kredisi

faizleri düşürüldü

R

eeskont Döviz Kredisi faiz oranlarında 10'ar baz puanlık indirime
gidildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha fazla üretim, yatırım, istihdam
ve ihracat için Türk Eximbank’ın uyguladığı faizleri ve finansman maliyetlerini düşürdüklerini bildirdi. Zeybekci,
"Reeskont Döviz Kredisi faiz oranlarında 10’ar baz puanlık yüzde 20’ye varan
oranlarda indirime gitme kararı aldık.
Bu sayede, dört ay vadeli reeskont döviz kredilerinin faiz oranı LIBOR/EURIBOR+0.40 olurken 8 ay vadeli kredilerin
faiz oranı da LIBOR/EURIBOR+0.65’e
çekilmiştir” dedi.
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Bazı kimyasallara ihracat yasağı geldi

K

imyasal silahlar sözleşmesi ekinde
yer alan ve aralarında sarin ve hardal
gazı gibi gazlarında da bulunduğu kimyasal maddelerin ihracatına dair esasları
düzenleyen tebliğ yenilendi. Yeni tebliğe
göre, tebliğ ekinde yer alan ve aralarında
sarin ve hardal gazı gibi kimyasal silah
olarak kullanılabilecek gazların da bulunduğu listede yer alan maddelerin ihracı
yapılamayacak. Ancak, araştırma, tıbbi,
farmasötik veya koruyucu amaçlarla, ilgili sözleşmeye taraf olan ülkelere ihracı,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün iznine tabi olacak.

504 ürüne Yerli Malı Belgesi verildi

4

734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren, Yerli Malı Tebliği’ne (SGM 2014/35) göre TOBB’a bağlı Oda ve
Borsalar tarafından Temmuz
ayında 504 adet Yerli Malı
Belgesi onaylandı. Temmuz
ayında onaylanan 504 Yerli
Malı belgesinin; 113’ü İstanbul’da, 69’u Ankara’da, 42’si
Konya’da, 39’u İzmir’de, 26’sı
Malatya’da, 23’ü Eskişehir’de,
19’u Kayseri ve Kocaeli’nde,
17’si Kahramanmaraş’ta, 16’sı
Bursa’da düzenlendi.

İş dünyasının
acı kaybı

T

ekfen Holding’in kurucu ortaklarından Feyyaz Berker
hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden Berker’in
kaybı iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. Berker’in naaşı Tekfen Holding’in Ulus’taki merkezinde düzenlenen
anma töreninden sonra, Bebek Camii’nde kılınan öğle
namazını mütakiben Aşiyan Mezarlığı’nda defnedildi.
Eğitim başta olmak üzere toplumun sosyal gelişimine
de yakın ilgi gösteren Feyyaz Berker ile ortakları, Tekfen
Holding’in 2000 yılında yeniden yapılanmasıyla birlikte
yönetimi tümüyle profesyonellere devretti. Bu tarihten
sonra Feyyaz Berker, diğer ortaklarıyla dönüşümlü olarak
üstlendiği Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini, emekliye ayrıldığı 2014 yılına kadar sürdürdü.

'Talih Kuşu'ndan

2.7 milyar lira
gelir

İşsizlik fonunda

110 milyar TL
birikti

İstanbullu konut
için 12.5 yıl

çalışıyor

İ 110 milyar liraya ulaştı. Fonun kurulşsizlik sigortası fonunda biriken para

duğu 2002'nin Mart ayından bu yılın
Temmuz’una kadar toplam 16.8 milyar
lira ödeme yapıldı. 2002'nin Mart ayında kurulan fona, bu yılın Temmuz ayına
kadar 8 milyon 663 bin 584 kişi başvurdu. Bunlar arasından gerekli şartları
karşılayan 5 milyon 549 bin 367 kişi
işsizlik ödeneği almaya hak kazanırken, 2002'nin Mart ayından bu yılın
Temmuz’una kadar işsizlere toplam
16 milyar 854 milyon 855 bin 887 lira
ödeme yapıldı.

M

illi Piyango İdaresi, geçen yıl şans
oyunlarından 2.7 milyar lira satış
geliri elde ederken, ikramiye kazanan talihlilere 1.2 milyar liradan fazla ödeme yaptı.
İdarenin geçen yıl toplam gelirleri, vergiler
dahil 2 milyar 814 milyon 623 bin 803 lira
oldu. Bunun yaklaşık 2 milyar 725 milyar
lirası şans oyunları satış gelirlerinden, 89.4
milyon lirası da diğer gelirlerden oluştu.
İdarenin 2016 yılı ikramiye ödemeleri bir
önceki yıla kıyasla yüzde 8.9 artarak 1 milyar
221 milyon 652 bin 143 lirayı buldu.

T

ürkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER),
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "İl Bazında Kişi Başına
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla" datasını kullanarak
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da
yaşayanların gelir durumu ile gayrimenkul
kira ve satış değerleri üzerinden ne kadar
sürede konut sahibi olabileceklerini ölçtü.
TUVİMER'in araştırmasına göre, bir İstanbullu’nun 100 metrekarelik bir konut için
hiç harcama yapmadan 12.5 yıl çalışması
gerekiyor. Bir metrekarelik konutun ortalama aylık kira değeri İstanbul'da 21 lira,
İzmir'de 13 lira, Ankara'da 10 lira, Bursa ve
Antalya'da 9'ar lira oldu.
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Toyota ve Mazda
ABD'de fabrika
kuracak

A

BD Başkanı Donald Trump, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Toyota ve Mazda'nın ABD'de ortak
fabrika açmaya karar verdiklerini duyurdu.
"Toyota ve Mazda, ABD'de 1.6 milyar dolarlık yeni fabrika kuracak ve Amerikalılar için
4 bin kişilik istihdam yaratacak. Amerikan
sanayisi için muazzam bir yatırım" ifadelerini kullanan Trump, aynı zamanda Tayvan
teknoloji şirketi Foxconn’un 10 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağını da hatırlattı.

Dünyanın en 'tehlikeli' ülkesi Venezuela

A

BD merkezli uluslararası araştırma şirketi Gallup, ülkelerin
güvenliği ile ilgili 135 ülkede yaptığı anketinin sonuçlarını yayınladı.
Dünyanın ortalama güvenlik puanı
100 üzerinden 76 olurken, Türkiye
80 puan ile ortalamanın üzerinde yer
aldı. Araştırmaya göre dünyanın en
güvenli ülkesi 97 puanla Singapur
olurken, bu ülkeyi 95 puanla Özbekistan ve 92 puanla İzlanda takip etti.
İngiltere, Japonya, İran ve ABD'nin 85 puan aldığı araştırmaya göre dünyanın en tehlikeli
ve güvensiz hissedilen ülkesi 42 puanla Venezuela oldu.

Rusya'nın
petrol
gelirleri arttı

R

usya Federal Gümrük
Servisi'nin (FTS) verilerine göre ülkenin petrol ihracatı gelirleri bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2016'nın aynı
dönemine göre yüzde 38.7
artarak 45.6 milyar dolara, doğalgaz gelirleri de yüzde 19.5 artarak 17.9 milyar dolara yükseldi. Ülkenin doğalgaz ihracat hacmi de yüzde 8.6'lık artışla 103.6 milyar metreküpe çıktı.
Rusya, Temmuz ayı itibarıyla günlük üretimini 307 bin varil azaltmıştı.

12
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ABD'de ticaret
açığı en düşük

seviyede

A

BD'de dış ticaret açığı son sekiz
ayın en düşük seviyesine geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre,
dış ticaret açığı Haziran’da bir önceki
aya göre yüzde 6 azalarak 43.6 milyar
dolara geriledi. ABD Başkanı Donald
Trump için öncelikli sorunlar arasında
yer alan ticaret açığına ilişkin piyasa
beklentisi 45.5 milyar dolar seviyesindeydi. Açığın Haziran’da gerilemesinde, ihracatın yüzde 1.2 artışla 194.4
milyar dolara çıkarak Aralık 2014'ten
bu yana en yüksek seviyesine ulaşması
etkili oldu.

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Almanya'da
fabrika
siparişleri arttı

A

lmanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede Haziran ayında mevsimsel ve çalışma
günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri,
Mayıs ayına kıyasla yüzde 1 arttı. Piyasalarda
yeni fabrika siparişlerinin aylık yüzde 0.6
artması bekleniyordu. Yurt içi siparişler Haziran’da, önceki aya göre yüzde 5.1 artarken,
yurt dışı siparişler yüzde 2 geriledi. Euro Bölgesi ülkelerinden yeni siparişler söz konusu
dönemde yüzde 2.4 ve diğer ülkelerden
yeni siparişler de yüzde 1.5 azaldı.

Çin’den pamuk

20 milyon kişi için kıtlık uyarısı

üretiminde yeni
strateji

B

Ç

in Tarım Bakanlığı, 2017-2018 sezonu için pamuk üretim tahminini ekili alan ve verim artışı nedeniyle
yükseltti. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2017-2018 sezonunda pamuk
üretiminin 5.1 milyon ton olacağını
tahmin eden bakanlık, tahminini 5.28
milyon tona yükseltti. Bu, pamuk üretiminde bir önceki sezona kıyasla yüzde
9.5 artış olacağı anlamına geliyor. Bakanlık ayrıca, Çin'in 2017-2018 sezonu
pamuk tüketimi tahminini de 7.7 milyon tondan 7.9 milyon tona revize etti.

14
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irleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi (BMGK),
Yemen, Somali, Nijerya'nın
kuzeyi ve Güney Sudan'da çatışmalar nedeniyle 20 milyon
kişinin kıtlıkla karşı karşıya
olduğunu belirtti. Konseyde
15 ülkenin de onayıyla kabul
edilen başkanlık bildirisinde
(PRST ), 4 ülkedeki çatışmaların sivil nüfus üzerindeki insani etkisinden duyulan endişe
paylaşıldı. Bildiride, taraflara
yardımları engellememeleri ve sivilleri korumaları çağrısı yapıldı.

Avrupa'da 'zehirli yumurta' krizi

Y

umurtalarda Haziran ayında böcek ilacı tespit etmelerine rağmen
bunu AB Komisyonu’na bildirmemekle suçlanan Belçika'nın Tarım Bakanı
Ducarme, 'zehirli yumurta'lardan Hollandalı yetkililerin ve AB Komisyonu
komiserinin daha önceden haberdar
olduğunu söyledi. Almanya, Hollanda, Belçika'da patlak veren böcek ilaçlı
yumurta krizi, bu ülkelerin yaptığı ihracat vasıtasıyla İngiltere, İsveç, İsviçre ve
Fransa'ya da sıçradı.

AYIN SÖZÜ

Uygulamaya elvermeyen teori anlamsız
teoriye dayanmayan uygulama ise kısırdır.
LEONARDO DA VINCI
(15 NISAN 1452- 2 MAYIS 1519)
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Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi

Ölümlü iş kazalarının önlenmesi, tehlikeli ve çok tehlikeli
mesleklerde kanunen zorunlu tutulan mesleki yeterlilik
belgelerinin 81 ilde verilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin girişimleriyle TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezleri A.Ş. kuruldu. TOBB MEYBEM, 81 il
ve 160 ilçedeki Oda ve Borsaların işbirliğinde tehlikeli ve çok
tehlikeli işlerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin sertifika ve
belgelendirme ihtiyaçlarına cevap veriyor.
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İ

ş sağlığı ve güvenliği küresel boyutta
bir sorun. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre dünyada her 15 saniyede bir işçi, iş kazaları ya da mesleki
hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.
Bu, yılda 2.3 milyon işçinin hayatını kaybetmesi anlamına geliyor. Yine her 15 saniyede
153 işçi, iş kazasına maruz kalıyor. Ayrıca her
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yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası
ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası
meydana geliyor.
Türkiye’de ise durum hiç de iç açıcı değil. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) iş
kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin 2015
yılı verilerine göre önceki yıl, 241 bin 547 iş
kazası yaşandı, 510 meslek hastalığı tespit

edildi. Bunların 1.252’si ölümle sonuçlandı.
2014 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında iş
kazalarında yüzde 9.11 artış görüldü.
İşle ilgili hastalık ve ölümlerin yarattığı
ekonomik yük ile verimlilik kaybı küresel
GSYH’nin yüzde 4’ünü teşkil ediyor. Fakat
bu tahminler, sorunun boyutunu ve iş
kazaları ile meslek hastalıklarının çalışanlar,

“TOBB MEYBEM her geçen
gün kapsamını genişletiyor"

aileler ve ekonomiler üzerine etkilerini tam
olarak yansıtmıyor. İşle ilgili hastalıklar,
yaralanmalar ve hastalıkların sonuçlarını
ve boyutunu anlayabilmek yanında sağlıklı ve güvenli işyerleri için etkin politika
ve stratejileri geliştirmek amacıyla daha
iyi kalitede ulusal veriye ihtiyaç olduğu
belirtiliyor.

TOBB devreye girdi
İş güvenliğini her zaman öncelik olarak
gören Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de
bu amaç çerçevesinde önemli çalışmaları
hayata geçiriyor.
Ölümlü iş kazalarının önlenmesi, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde kanunen
zorunlu tutulan mesleki yeterlilik belge-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
tehlikeli ve çok tehlikeli 48 meslekte
mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun 1 Ocak 2017 itibarıyla
başladığını anımsattı.
Ölümlü iş kazalarının önlenmesi
amacıyla başlatılan belgelendirme
sisteminde 1.3 milyon çalışanın belge
alması gerektiğine dikkat çeken TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti: "Ancak 2016 yılının başından
itibaren bugüne kadar sadece 180
bin kişi belge alabilmiş. Düşünün,
ücreti işsizlik fonundan geri ödenen
bir hizmetten yararlanılmıyor. İnşaat,
otomotiv, metal, makine, asansör ve
doğalgaz gibi sektörlerde zorunlu
hale gelen belgelendirme sistemi için
ya bilgisiz ya da 'Bize bir şey olmaz'
diye ilgisiziz.
Her ikisi de etkili olabilir. Bu işin
şakası olmaz. Çağrım tüm firmalara,
lütfen çalışanlarınıza bu belgelendirmeyi sağlayın. Üstelik olası bir
denetimde belge sahibi olmayan bir
kişiyi çalıştırana, aylık kişi başı 527 TL
idari para cezası uygulanıyor.”
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:
“Biz de TOBB bünyesinde kurduğumuz TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik
ve Belgelendirme Merkezi ile belgelendirme hizmeti sunuyoruz. Belgelendirme hizmeti sonucu başarılı
olan ustalarımıza “ehliyet” dediğimiz
mesleki yeterlilik belgesi veriyoruz.
Bu hizmeti yerele yayarak, 1.5 yılda
67 farklı ilde 22 binden fazla ustaya
hizmet sunduk.”
TOBB MEYBEM’in her geçen gün
kapsamını artırdığını vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz tehlikeli ve
çok tehlikeli grupta yer alan tüm mesleklerde bu hizmeti sunmak. Birliğimize
bağlı Oda ve Borsalarla birlikte, belgelendirme sistemine öncülük etmeye
devam edeceğiz” dedi.
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İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ
2014

2015

Değerlendirme

5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi
kapsamında zorunlu sigortalı sayısı

13.967.837

14.802.222

+ %5,97

İş kazası

221.366

241.547

+ %9,11

Meslek hastalığı

494

510

+ %3,23

İş kazası sonucu ölen sayısı

1.626

1.252

- %23

Ölümlü iş kazası/100 bin kişide

11,64

8,45

- %27,40

Meslek hastalığı sonucu ölen sayısı

0

0

-

İş kazası sıklık hızı (1 milyon iş saati)

6,51

6,77

+ %3,99

İş kazası ağırlık hızı (saat)

0,41

0,45

+ %9,75

◗ Adana Sanayi Odası
◗ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
◗ Ege Bölgesi Sanayi Odası
◗ Eskişehir Ticaret Odası
◗ Gaziantep Sanayi Odası
◗ Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası
◗ Kocaeli Sanayi Odası
◗ Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
◗ Sivas Ticaret ve Sanayi Odası
◗ Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Kaynak: SGK
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Üyelerine en çok sınav ve
belgelendirme sunan 10 Oda

Zorunluluk 1 Ocak 2017
tarihi itibarıyla başladı

lerinin 81 ilde verilmesi amacıyla Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin girişimleriyle
TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. kuruldu.
TOBB MEYBEM, 81 il ve 160 ilçedeki
Oda ve Borsaların işbirliğinde tehlikeli ve
çok tehlikeli işlerde çalışanların ve çalışmak
isteyenlerin sertifika ve belgelendirme ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Saygın Baban, “Sınav ve belgelendirme
hizmeti ile bir yandan iş kazalarının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturulurken,
diğer yandan çalışanların meslekle ilgili
nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlik seviyeleri
artırılmaktadır” diyor.
Saygın Baban sözlerine şöyle devam
ediyor: “TOBB MEYBEM, Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) tarafından uluslararası
17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu almaya hak kazanmış ve her geçen
gün kapsamını genişleterek hizmetlerini
uluslararası seviyede sürdürmektedir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
ilgili kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu” olarak
faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.”
Oda ve Borsaların
desteği ile düzenleniyor
Mesleki yeterlilik sınavlarının 81 ilde
tatbik edilmesi amacıyla TOBB tarafından
kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik
ve Belgelendirme Merkezleri, sınav ve belgelendirme hizmetlerine Oda ve Borsalar
işbirliğiyle yerelde devam ediyor. Sınava

girmek isteyen adaylar ve çalışanlarının
yetkinlik ve becerilerinin bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesini isteyen işverenler, gerek üyesi oldukları
Oda ve Borsalar gerekse TOBB MEYBEM’e
doğrudan başvurarak bu hizmeti kendi işyerinin bulunduğu il veya ilçede alabiliyor.
Sınavlar nasıl yapılıyor?
Saygın Baban da sistemin çalışma yöntemini şu şekilde aktarıyor:
“Mesleki yeterlilik sınavları, teorik/yazılı,
sözlü/mülakat ve uygulamalı olmak üzere
üç aşamada gerçekleştiriliyor. Adayların
bilgi, beceri ve yetkinlikleri tarafsız sınav
yapıcılar tarafından değerlendirilerek, tüm
adayların adil, eşit ve tarafsız hizmet alması
sağlanıyor. TOBB MEYBEM’in en önemli kuruluş ilkelerinin başında güvenilir, adaletli,
kurallara uygun ve tarafsız sınav yapmak
ve belgelendirme hizmeti sunmak geliyor.
Sınavların tamamı, Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından onaylanan ulusal
meslek standartları ve ulusal yeterlilikler
baz alınarak gerçekleştiriliyor. Teorik/yazılı
sınavlar, çoktan seçmeli test şeklinde yapılırken, mülakat sınavları proje okuma metodu ile gerçekleştiriliyor. Uygulama sınavları
ise çalışma/inşaat sahasında veya atölye
ortamında verilen proje ve teknik resme
göre beceri ve yetkinliklerin sergilenmesi
ile tatbik ediliyor.”
TOBB MEYBEM, inşaat, metal, makine
ve asansör sektörlerinde toplam 19 ulusal
yeterlilikte sınav ve belgelendirme hizmeti sunuyor ve kapsamını her geçen gün
genişletiyor. 12 meslekte daha TÜRKAK
akreditasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu
(MYK) yetkilendirmesini alan TOBB MEYBEM, kapsamına otomotiv sektörünü de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından yapılan düzenleme ile
tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde
çalışanlar için “Mesleki Yeterlilik Belgesi”
zorunluluğu getirildi.
Bakanlık tarafından 25 Mayıs 2015
tarihinde yayımlanan ilk tebliğ ile inşaat,
kaynak, doğalgaz ve otomotiv sektörlerini kapsayan 40 meslek dalında, 24 Mart
2016 tarihinde yayımlanan ikinci tebliğ
ile de asansör, metal ve makine sektörlerini kapsayan sekiz meslek dalında
belge zorunluluğu başlatıldı.
İlk tebliğ ile zorunluluk getirilen 40 meslekte, 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren,
ikinci tebliğ ile zorunluluk getirilen
sekiz meslekte 25 Mart 2017 tarihinden
itibaren mesleki yeterlilik belgesine
sahip olmayan kişiler, bu mesleklerde
çalıştırılamayacak.
Bu tarihlerden sonra, belge zorunluluğu
getirilen mesleklerde, mesleki yeterlilik
belgesine sahip olmayanların çalıştırılması halinde, işverene çalışan başına
aylık 527 TL idari para cezası kesilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
önümüzdeki süreçte mesleki yeterlilik
belgesinin zorunlu olacağı meslek
sayısının 100’ün üzerine çıkarması
bekleniyor.

ekleyerek 31 meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaya hak kazandı.
67 ilde, 22 binden fazla
kişiye sınav yapıldı
TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Saygın Baban, TOBB MEYBEM’in, 2016
yılı Şubat ayından itibaren 67 ilde Oda ve
Borsalar kanalıyla 22 binden fazla ustaya
sınav ve belgelendirme hizmeti sunduğunu ve 14 binden fazla ustanın da mesleki
yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını
kaydediyor.
Özellikle iş kazalarının yoğun olarak
yaşandığı inşaat mesleklerinde bugüne
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kadar verilen mesleki yeterlilik belgelerinin,
yüzde 25’i TOBB MEYBEM tarafından ulusal
meslek standartlarına göre gerçekleştirilen mesleki yeterlilik sınavları sonucunda
verildi.
Saygın Baban mesleki yeterlilik sınavları
ile ilgili de şunları söylüyor: “TOBB MEYBEM
mesleki yeterlilik sınavları Temmuz’da hız
kesmeden devam etti. 27 farklı ilde binden
fazla ustaya sınav ve belgelendirme hizmeti
verildi. İllerde Oda ve Borsalar işbirliğinde
gerçekleştirilen sınavlarda, inşaat, makine
ve metal ustaları ter döktü.
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında il merkezi başta olmak üzere, çevre
il ve ilçelere de hizmet sunmak üzere sabit
sınav merkezi oluşturuldu. Niğde’deki sınav
merkezinde ilk sınav Temmuz 2017’de Niğde merkez ve çevre illerden gelen ustaların
katılımıyla gerçekleştirildi.
İlçe merkezlerinde de mesleki yeterlilik sınavları yoğun katılımla devam etti.
Bu çerçevede Torbalı, Ilgın ve Uzunköprü
başta olmak üzere ilçe Odalarının desteğiyle gerçekleştirilen sınavlarda başarılı
olan ustalara, mesleki yeterlilik belgeleri
takdim edilecek.”
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Bu sistemle çalışan
ne kazanıyor?
Mesleki yeterlilik sistemi, hem çalışan
hem de işverenler için ciddi avantajlar sunuyor.
◗ 31 Aralık 2017 sonuna kadar sınav
ücretlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan geri ödeniyor.
◗ Adaylar sınava girmeden önce bir
hafta boyunca ücretsiz eğitim verilebiliyor. Birliğin başlattığı Mesleki Eğitim ve
İstihdam Seferberliği kapsamında, adaylar
sınava girecekleri meslekle ilgili ücretsiz
eğitim alabiliyor.
İşveren ne kazanıyor?
◗ Mevcut çalışanına mesleki yeterlilik
aldıran bir işveren, SGK işveren primini 12
ay ödemiyor.
◗ Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan
bir kişi işe alındığında, firma SGK işveren
primini 54 ay ödemiyor.
◗ Çalışanlarına belge aldırmak isteyen
işveren, “Tek Nokta Başvuru Sistemi” kapsamında ücretleri toplu yatırıp, ücret iadelerini kendi hesabına alabiliyor.

TOBB MEYBEM’e 		
nasıl başvurulur?
Ankara’da TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisler binasında ofisi bulunan TOBB MEYBEM’e başvurular www.meybem.com.
tr adresi üzerinden veya il/ilçelerdeki
Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Ticaret
ve Sanayi Odası kanalıyla bireysel veya
kurumsal olarak yapılabiliyor.
Başvuruda istenen dokümanlar;
- Adayların Oda ve Borsalar veya www.
meybem.com.tr adresinden indirebileceği “Islak imzalı başvuru formu”
- 2 adet fotoğraf
- Kimlik fotokopisi
- Adayın sınav ücretinin yatırıldığını
belirten “Banka Dekontu”
Başvuru evrakları TOBB MEYBEM’e ulaşır
ulaşmaz, en geç 15 gün içerisinde
mesleki yeterlilik sınav planlaması
yapılıyor.
İletişim: info@meybem.com.tr
Çağrı Merkezi: +90 312 218 26 20 - 21

BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER
1

Ahşap Kalıpçısı (seviye3)

17

Duvarcı (seviye3)

33

Panel Kalıpçı (seviye3)

34

Plastik Kaynakçısı (seviye3)

2

Alçı Levha Uygulayıcısı (seviye3)

18

Endüstriyel Boru Montajcısı
(seviye3)

3

Alçı Sıva Uygulayıcısı (seviye3)

19

Hidrolik Pnömatikçi (seviye4)

35

Seramik Karo Kaplamacısı (seviye3)

4

Alüminyum Kaynakçısı (seviye3)

20

Hidrolik Pnömatikçi (seviye5)

36

Ses Yalıtımcısı (seviye3)

5

Bacacı (seviye3)

21

Isı Yalıtımcısı (seviye3)

37

Sıvacı (seviye3)

6

Bacacı (seviye4)

22

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat
Yapım Personeli (seviye3)

38

Ses Yalıtımcısı (seviye3)

7

Betonarme Demircisi (seviye3)

23

İnşaat Boyacısı (seviye3)

39

Tünel Kalıpçısı (seviye 3)

8

Betoncu (seviye3)

24

İskele Kurulum Elemanı (seviye3) 40

Yangın Yalıtımcısı (seviye 3)

9

Çelik Kaynakçısı (seviye3)

25

Kaynak Operatörü (seviye4)

41

Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3)

10

Direnç Kaynak Ayarcısı (seviye4)

26

Makine Bakımcı (seviye3)

42

Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4 )

11

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli (seviye4)

27

Makine Bakımcı (seviye4)

43

Asansör Montajcısı (Seviye 3)

12

Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı (seviye3) 28

Makine Bakımcı (seviye5)

44

Asansör Montajcısı (Seviye 4)

13

Doğalgaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz
Servis Personeli (seviye4)

29

Otomotiv Elektromekanikçisi
(seviye5)

45

CNC Programcısı (Seviye 4)

14

Doğalgaz İşletme Bakım Operatörü
(seviye4)

30

Otomotiv Mekanikçisi (seviye4)

46

CNC Programcısı (Seviye 5)

15

Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı
(seviye3)

31

Otomotiv Montajcısı (seviye3)

47

Metal Sac İşlemeci (Seviye 3)

16

Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı
(seviye4)

32

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (seviye3)

48

Metal Sac İşlemeci (Seviye 4)
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Nerede sıkıntı
varsa, ne ihtiyaç
varsa, Gebze
Ticaret Odamız
elini taşın altına
koymuş” dedi.

“Müteşebbislere, kamu
idaremiz sahip çıkmalı”
Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen ödül törenine katılan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Müteşebbisin güçlüyse, ülken de güçlü olur, şehrin de güçlü olur. O halde
en başta kamu idaremiz, bu camiaya, bu insanlara sahip çıkmalı” diye konuştu.

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası tarafından
düzenlenen ödül törenine katıldı.
Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Beni en çok gururlandıran an, işte bu ortam. Bu
camiayla en çok iftihar etmemi, böyle törenler sağlıyor.
İş hayatı zaten zor. Ekmek aslanın midesine inmiş. Buna
rağmen hem ayakta kalacaksın, hem de başarılı olacaksın.
Bu herkesin yapacağı iş değil. O yüzden, burada fazlasıyla
hak ettikleri ödüllerini alacak firmalarımızın kıymetini herkes
bilmeli” dedi.
Artık ülkelerin ve şehirlerin gücünün kaynağının müteşebbisleri olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Müteşebbisin güçlüyse, ülken de güçlü olur, şehrin de
güçlü olur. O halde, en başta kamu idaremiz, bu camiaya,
bu insanlara sahip çıkmalı. Çünkü bu insanlar, Gebze’nin
gözbebeği. Gebze iş dünyasının da gurur timsalleri. İşte
böyle bir günde, sizlerin arasında bulunma fırsatı verdiğiniz,
beni davet ettiğiniz için, sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
Gebze Ticaret Odası'nı kutlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Odamız iki açıdan, çok doğru bir iş yapıyor. Birincisi,

26

EKONOMİK FORUM

marifet iltifata tabidir. Başarılı girişimcilerimizi, kurumlarımızı
takdir edeceğiz, onlara moral vereceğiz ki daha iyisini yapmaları için teşvik edelim. Böylece daha fazla müteşebbis
yetişmesini sağlayacağız. Zira bizim petrol ve doğalgazımız
yok. Bizim servetimiz toprağın altında değil üstünde. Türkiye’nin zenginleşmesinin kaynağı girişimcilik. Çocuklarımızı
ve kadınları, girişimci olmaya yönlendirin” dedi.
“Her firma bir yıldız”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gebze’de her firmanın bir
yıldız olduğunu, her birinin ayrı ayrı madalya almayı hak
ettiğini söyleyerek, Türkiye’ye ihracat, istihdam, yatırım
kazandıran, vergi geliri sağlayanların başarılarının her türlü
takdirin üstünde olduğunu ifade etti.
Gebze Ticaret Odası’nın en başarılı Odalar arasında
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Gebze belki il değil ama Odamız, kalitesiyle, çalışmalarıyla, il Odalarıyla rekabet eder hale geldi. Bir defa akredite
Oda. Yani uluslararası düzeyde hizmet verdiğini belgeledi.
Paris, Berlin, Londra’daki Odalar hangi seviyedeyse, onlarla
eş düzeyde olduğunu ispatladı.
15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında ve sonra-

sında, demokrasiden, milli iradeden yana
tavrını ilk andan itibaren gösterdi. Sayın
Cumhurbaşkanımızın şehit ve gazilerimiz
için başlattığı yardım kampanyasına en çok
destek yapan yedi Oda’dan biri oldu Gebze,
burada 74 ili geride bıraktı. Benzer şekilde,
Erciş depremi, Soma maden faciası, Hopa
sel felaketinde hemen yardıma koştular. Girişimcilik eğitimleri veriyorlar. Bu sayede şu
ana kadar 633 kişi kendi işini kurmuş. Gebze
Teknik Üniversitesi’yle işbirliğine gitmişler,
başarılı öğrencilere burs veriyorlar. E-sınav
merkezi oldular, ehliyet sınavlarına başlıyorlar. Beş tane 112 acil servis merkezi kurmuşlar. Dilovası’nda halk eğitim ve toplum
sağlığı merkezi açıyorlar. Gebze OSB’de özel
meslek lisesi, Çayırova OSB’de Kızılay binası
yapıyorlar. Oda Meclis üyesi olan ülkemizin
önde gelen milli bilişim firması Logo Yazılım
ile birlikte, ülkemizde bir ilki daha hayata
geçiriyor, Bilişim meslek lisesini Gebze’ye
kazandırıyorlar. Yine Dünya Bankası’nda çok
güzel bir projeyi kabul ettirmişler. Teknoparklar ile şirketlerin Ar-Ge departmanlarına
nitelikli eleman yetiştirecekler”.
“Bir Ticaret Odası daha ne yapsın” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Nerede
sıkıntı varsa, ne ihtiyaç varsa, Gebze Ticaret
Odamız, elini taşın altına koymuş. Gebze’ye
değer katmış, sizler için her konuda hizmet
üretmiş. Böyle aktif bir Odaya sahip olmak
da Gebze için ayrı bir şans ve fırsattır” dedi.
Bakan Tüfenkci: Gebze
çok önemli bir merkez
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Gebze'nin ilçe olmasına karşın
üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle
ülke ekonomisinin önemli merkezlerinden
biri olduğunu anlattı. Ekonomide bazen sadece rakamlara bakıldığını ama rakamların
ötesinde çok başka kriterlerin de dikkate
alınması gerektiğini, bunların en önemlisinin o rakamların arkasındaki insan gücü,
girişimci ruhu ve bu ruhu meydana getiren
organizasyonlar olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin iktisadi hayattaki
başarısının öncelikli olarak reel sektörün
başarısı olduğunu dile getirerek, hükümet
olarak 2023 hedeflerini belirlerken Türk
girişimcisine, sanayicisine ve iş adamlarına
güvendiklerini ifade etti.
Bakan Tüfenkci, Borsalarla sanayi ve ticaret odalarının bugün 1.5 milyon iş insanını
temsil ettiğini kaydetti.

“Kocaeli, Türkiye’nin gözbebeğidir”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlenen
Ekonomi İstişare toplantısında Meclis
üyelerine hitap etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Meclis üyelerine Oda ve Borsaların yaptığı işler hakkında bilgi verdi.
Kocaeli ekonomisi ile Türkiye ekonomisini kıyaslayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kocaeli Türkiye’nin gözbebeği.
Türkiye’de sanayi ve ticaret denince Kocaeli akla gelir. Türkiye’nin kalbi burada
atıyor. Türkiye’de açılan şirketler yüzde 3
artarken Kocaeli’nde yüzde 4 artmış. İhracat Türkiye genelinde yüzde 10 artarken,
Kocaeli’nde yüzde 39 artmış. Kocaeli’nin
İSO ilk 1000’deki şirket sayısı 10 yıl önce
46 iken bugün 64 şirket olmuş” dedi. Karekodlu çekin yürürlüğe girdiğini anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun
sonucu olarak karşılıksız çek adedinin
Türkiye’de yüzde 35 azalırken, Kocaeli’nde
yüzde 54 azaldığını söyledi.
Yaptıkları ankette son bir yılda Kocaeli
ekonomisinin Türkiye ekonomisine göre
nasıl bir performans izlediğini sorduklarını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Yüzde 63 daha iyi demiş. Umut var mı
Kocaeli’nde. Umut var. Keşke bu rakamlar tüm Türkiye’de olsa. Yüzde 74 diyor
ki önümüzdeki sene Kocaeli ekonomisi
Türkiye’den daha iyi olacak. Keşke tüm şehirlerimizin tablosu sizin gibi olsa. Türkiye
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmiş
olurdu” dedi.
TOBB ve Oda ve Borsa camiası olarak

son altı ayda yaptıklarını hatırlatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsanın elinde ne varsa ortaya koyduğunu,
üyelerine yıllık yüzde 9.90 faiz ile kredi imkanı sağladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu
TOBB Nefes Kredisi’nden 27 bin firmanın
faydalandığını da bildirdi. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu bunun yanı sıra KOSGEB
ile faizsiz kredi desteği vererek, 260 bin
KOBİ’ye 6.5 milyar lira kullandırdıklarını
ifade etti.
“İş dünyası, ekonomiye sahip çıktı”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki yerinden bahsetti. 15 Temmuz'da
esnafın, sanayicinin ve vatandaşların hainlere karşı durduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz'dan sonra iş
adamlarının ticarete devam ederek, hem
demokrasiye hem de ekonomiye sahip
çıktığını kaydetti.
2002’den 2016 sonuna kadar Türkiye
ekonomisinin reel olarak yüzde 115 büyüme kaydettiğini anlatan Bakan Tüfenkci,
“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğumuz istihdam seferberliği kapsamında yine TOBB’da Oda başkanlarımız,
sanayicilerimiz, iş adamlarımızın taahhütlerinin gerçekleşme oranına baktığımızda
bugüne kadar 1 milyon 488 bin kişiye
istihdam sağlandı. Nisan’da istihdam seviyemizi 28 milyon 157 bin kişiye çıkardık.
Böylece küresel krizden bu yana yaklaşık
7.5 milyon vatandaşımıza ilave istihdam
sağladık” dedi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
TOBB camiasının
Türkiye’nin en
demokratik
kurumu olduğunu
söyledi.

“Birliğimiz, gücümüz ve
etkinliğimiz, bu camianın farkıdır”
Oda ve Borsa Genel Sekreterleri'ne hitap eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
“Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bizim, yani bu camianın farkıdır. Başka
kurumlardan bizi ayrıştıran, bizi öne çıkartan en büyük özelliğidir” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Sekreterler
Bilgilendirme toplantısına katılarak, Oda ve Borsa
Genel Sekreterleri'ne hitap etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda
ve Borsa camiası olarak tek bir aile olduklarını belirterek,
Türkiye’nin her kesiminden, her sektöründen şirketleri, girişimcileri temsil eden, tek meslek örgütü olduklarını söyledi.
TOBB’un gücünün birliğinden ve birbirlerine sımsıkı
kenetlenmiş olmalarından geldiğini vurgulayan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bizim, yani bu camianın farkıdır. Başka kurumlardan
bizi ayrıştıran, bizi öne çıkartan en büyük özelliğidir” dedi.
“Sorumluluğun hakkını vermeliyiz”
“Büyük gücün sorumluluğu da büyük olur” diyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bize emanet edilen bu
gücün, sorumluluğun hakkını vermek durumundayız.
Bu da bizim hem hukuki, hem de ahlaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bizim Kayseri’de güzel bir söz var. 'İşin
ününe değil ununa bak' derler. Aslında işin ununu yapan
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sizlersiniz. Sizler başarılı işler yaparsanız biz de başarılı oluruz. Hepimizin gücü ve itibarı artar. Bu yüzden bize düşen
görev de sizleri en iyi şekilde görevinize hazırlamak, sizleri
en iyi bilgilerle donatmaktır” şeklinde konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB camiasının Türkiye’nin en demokratik kurumu olduğunu, son seçimlerde
Oda ve Borsa Başkanları düzeyinde neredeyse yarı yarıya,
delege bazında ise üçte ikiye yakın değişim yaşadıklarını
söyledi.
Ekim-Kasım aylarında il ve ilçelerdeki Oda ve Borsalarda seçimler olacağını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu seçimlerin makam kapma yarışı değil, camiaya
ve Türkiye’ye hizmet yolunda bir bayrak yarışı olduğunu
vurguladı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki Oda ve Borsa
sisteminin dünyaya örnek olduğunu, hem kurumsal yapısıyla hem de üyelere verdikleri hizmetlerle örnek model
alınır hale geldiğini söyledi.
Toplantının açılışında konuşan TOBB Genel Sekreteri
Mustafa Saraçöz ise eğitime katılan genel sekreterlere
eğitimin içeri ile ilgili bilgiler verdi.

Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları Konya’da yapıldı

G

irişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları
Konya ayağı Dedeman Konya Otel’de
gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Konya Ticaret Odası, Konya
Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye
Girişim Sermayesi Meclisi’ne üye, girişim
sermayesi fon yöneticileri ile Konya’nın
başarılı şirket yöneticileri bir araya geldi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk burada yaptığı konuşmada, son 15
yılda özel şirketlerinin örnek başarıları ile
Konya'nın adından çok söz ettirdiğini belirterek, "Anadolu ekonomisi olarak üretmenin, istihdam sağlamanın, dünya ile
rekabet etmenin mücadelesi içerisindeyiz.
Konya sahip olduğu potansiyel ile dünya
çapında önemli bir aktör olma yolunda
kalkınma ve gelişme hamlesini artırarak yoluna devam ediyor. Girişim sermayesi fonlarının Anadolu’ya açılması ile iki yıl içinde
1 milyar dolarlık fonun Anadolu’da umut
vaat eden şirketlerle buluşacak olmasını
şehrimiz adına büyük bir fırsat olarak görüyoruz” dedi. Öztürk, "Programın Konya'da

düzenlenmesinde büyük katkısı olan TOBB
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na da ayrıca
şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
“Anadolu’da girişimci
ruhumuz yüksek”
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü de fon yönetiminin önemine dikkat
çekerek, “Konya, Türkiye’nin üçüncü büyük
organize sanayi bölgesini inşa etmeyi başarmış, makine, otomotiv, döküm, ayakkabı, gıda, araç üstü vinç, savunma gibi
pek çok sektörde iddialı firmalar ortaya
koymuştur. Ancak önümüzdeki en büyük
engellerden bir tanesi finansa erişimdir.
Anadolu’daki işletmeler olarak, girişimci ruhumuz yüksek, büyüme potansiyeli
taşıyoruz ama finansman sıkıntımız var.
Girişim sermayesi fonları, risk alıyor. Al sana
şu para, bana şu kadar yılda şu kadar faiz
vereceksin demiyor. Kar da etsen, zarar
da etsen ortağınım diyor. İşte bize de bu
güven lazım” şeklinde konuştu.
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Çevik ise “Dünya’da tarım

ve gıda alanındaki girişimcilik örneklerine
her geçen gün bir yeni halka ekleniyor.
Çeşitli fonlar, genç girişimcilere ve fikirlerine milyonlarca dolarlık yatırım yapıyor.
Bu fikirlerden bazıları küresel bir başarı
hikâyesine dönüşebiliyor. Yatırımcı fonlar
girişimciyi cesaretlendirmeli, alternatif
sunabilmelidir. Biz gıda, tarım ve tarımsal
ticaret sektörlerine yönelik ortaya çıkan fikirlerin ve yatırımların gelecekteki üretim
ve tüketim alışkanlıklarına yön verecek
nitelikte olacağına inanıyoruz” dedi.
"Girişimciyiz, risk alıyoruz"
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı
Hakan Yurdakul, “Girişimciyiz, risk alıyoruz
ama hala dışarı ile ilişkilerimiz zayıf. Bizde
bir cevher, potansiyel var ve bunu hızlı
ortaya çıkarmamız gerekiyor. Sermaye
ortaklığı fonları şirketlerimizin büyümesi
için gerekli. Bu fonlar bizim dış dünyaya
açılmamızı ve daha güçlü olmamızı sağlayacak. Fonlardan önemli bir performans
bekliyoruz” diye konuştu.
Konya Milletvekili Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da Girişim
Sermayesi Anadolu Buluşmaları'nın Anadolu işletmelerinin inovasyon ile tanışması, kurumsallaşan bir yapıya dönüşmesi, küresel işgücü ve medya işbirliğini
getirebilecek bir yapıya dönüşmesi ve
Anadolu’nun küresel entegrasyona, ölçek
ekonomileri ile ulaşması için yön verecek
bir girişim olduğunu söyledi.

TOBB’daki arabuluculuk eğitimleri tamamlandı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜSEM) Alternatif Uyuşmazlık
Çözüm Merkezi (CADR) tarafından hukuk-

çu milletvekilleri, yüksek seçim kurulu
üyeleri, HSYK üyeleri ve kamu denetçileri
için TOBB’da düzenlenen Arabuluculuk
Eğitimleri tamamlanarak, katılımcılara
sertifikaları verildi.
Yedi günlük eğitimde, Hamdi Can Ünsal Arabuluculuk Mevzuatı ve Etik Kurallar
ile İletişim ve Toplantı Yönetimi; Margörit
Rita Krespi Psikoloji; Şamil Demir Müzakere; Sevde Keçer Korkmaz Çatışma Çözümü konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Kapanış ve sertifika törenine katılan

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire
Başkanı Hâkim Hakan Öztatar; Arabuluculuk projesinin toplumun genlerinde
olan uzlaşma kültürüne de büyük katkı yapacağını ifade ederek, bilhassa iş
uyuşmazlıklarında büyük bir başarı elde
edildiğini, arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşan 16 bin uyuşmazlığın 14
bin 500’ünün işçi-işveren uyuşmazlıkları
olduğunu; bu uyuşmazlıkların %92’sinin
bir günde dostane bir şekilde çözüme
kavuşturulduğunu vurguladı.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Bilecik'te her
firma bir yıldız.
Her birine
madalya takmak
lazım” dedi.

“Finansman ihtiyacı olan
600 bin firmaya ulaştık”
Bilecik TSO Vergi Ödül Töreni’nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB, Oda-Borsalar, KOSGEB ve Kredi Garanti
Fonu olarak finansman ihtiyacı olan 600 bin firmaya ulaşıldığını söyledi.

B

ilecik TSO Vergi Ödül Töreni geniş katılımla yapıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin
de konuk olduğu törende işadamlarına hitap
eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsaların TOBB ile birlikte taşın altına elini koyarak, yüzde 9.9 gibi son derece cazip bir
oranla KOBİ’lere nefes olduklarını ve kredi sağladıklarını
anlattı. Hükümetin ve Bakan Tüfenkci’nin de bu konuda
büyük destek olarak önlerini açtığını ifade eden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 27 bin firmaya nefes kredisi verdiklerini anlattı. KOSGEB’in de sıfır faizli üç yıl vadeli olarak
260 bin firmaya finansman imkanı verdiğini bildiren TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu olarak da 313
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bin firmanın 220 milyar TL'lik kredisine kefil olduklarının
altını çizdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bunların hepsi
toplandığında 600 bin firmaya ulaşıldığını söyledi.
“Bilecik TSO ile gurur duyuyoruz”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında Bilecik
TSO ile ayrıca gurur duyduğunu da söyledi. Bilecik TSO
Başkanı’nın yeni ama gayet aktif ve vizyoner biri olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bilecik'in cazibesi artıyor. İllerin yaşam endeksinde 13'üncü. Bilecik'in
geleceği, geçmişi gibi parlak olacak inşallah" dedi.
İş dünyasında güzel gelişmeler yaşanırken sıkıntıların
da olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,

şunları kaydetti: "Ama hepsini aşacak iradeye ve imkâna sahibiz. Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit
şartlar olsun. Gerisini biz hallederiz.
Odalardan gelen talepler sonrasında
neler yapıldı? Bakanımız hepsinde
inisiyatif aldı, hayata geçmesini sağladı. Teşekkür ederiz. Bilecik'te her
firma bir yıldız. Her birine madalya
takmak lazım. Hamaset olsun diye
söylemiyorum. Dünyada bu kadar
sıkıntı varken hem ayakta kalıp hem
de böyle dereceye girmek her babayiğidin harcı değil."
“Olumsuz rüzgârları
birlikte bertaraf edeceğiz”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci ise konuşmasında, Türkiye
ekonomisinin başarı hikâyesi, örnek
gösterilen performansının, kesintiye
uğramadan devam edeceğini belirterek, "Terörün her türüyle mücadele
ederken ekonomi alanında estirilmeye çalışılan olumsuz rüzgârları birlikte
bertaraf edeceğiz. İş dünyamızın bu
süreçteki desteği son derece önemli"
dedi.
Bakan Tüfenkci, Bilecik Ticaret
ve Sanayi Odası’nın ödül töreninde
yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iktisadi hayattaki başarısının, öncelikle
iş adamlarının başarısı olduğunu da
bildirdi.
İş adamlarının ekonomik faaliyetleri kadar güveni, inancı ve girişimci cesaretinin, Türkiye'yi dünyanın sayılı ekonomilerinden olmasını
sağlayacak en önemli güçlerden biri
olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti: "15 Temmuz'a
rağmen en hızlı büyüyen ekonomilerden olduk. 2016'nın tamamında
sergilediğimiz yüzde 2.9'luk büyüme
performansı ile dünyanın 17'nci, Avrupa'nın da 6'ncı büyük ekonomisi
konumundayız.”
Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattıkları istihdam seferberliği kapsamında bugüne kadar
1 milyon 488 bin kişiye istihdam
sağlandığına işaret etti. Konuşmaların ardından vergi rekortmenlerine
ödülleri verildi.

Bozüyük TSO’nun yeni binası hizmete açıldı
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Eğitim seviyesinde, sanayide, üretimde hep yukarılarda.
Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu
arasına Bozüyük’ten iki kuruluş girdi. Onları da tebrik ediyorum" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bozüyük’te
her firmanın bir yıldız olduğunu da belirterek, "Sizler her biriniz bu ödülleri fazlasıyla hak ediyorsunuz.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni
hizmet binasının açılışına ve "Bölge Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni''ne
katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında Bozüyük'ün kendileri için önemli
olduğunu belirterek, burasının ilçe gibi
görünse de pek çok ilin önünde olduğunu
söyledi.
Bozüyük'ün Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinden biri olduğunu anlatan TOBB

Demokrasi ve ekonomi vurgusu
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise "Allah'a hamdolsun milletimiz
nasıl 15 Temmuz'da demokrasiye sahip
çıktıysa 16 Temmuz'da da ekonomiye sahip çıktı" dedi.
Bakan Tüfenkci, törende yaptığı konuşmada, ilçede yapımı devam eden lojistik
merkezin tamamlandığında sanayicilerin
hizmetine sunulmak üzere gümrük müdürlüğünün açılacağını söyledi. Bakan
Tüfenkci, tamamlandığında merkezin
içinde konteyner yükleme, boşaltma ve
stok alanları, gümrük sahaları, müşteri
ofisleri, otopark, TIR parkı, tren teşkil kabul ve sevk yolları, bankalar, restoranlar,
oteller, bakım onarım ve yıkama tesisleri,
akaryakıt istasyonları ve antrepoların yer
alacağını anlattı.

Bilecik Valisi Büyükakın’a ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Bilecik programı kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci ile birlikte Bilecik
Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında
ziyaret etti. Vali Büyükakın’a çalışmalarında başarılar dileyen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bilecik’e hayırlı işler vesilesiyle geldiklerini ifade etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise iş adamlarıyla Bozüyük ve kent merkezinde çeşitli vesilelerle bir araya geleceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "İş adamlarıyla ilin ve gelişmenin önündeki sıkıntıları konuşacağız. Esas Türkiye ekonomisinin
gelmiş olduğu nokta ve Türkiye ekonomisinin içinde Bilecik'in refah düzeyini artırmak
için neler yapılabilir, buradaki insanların yaşam standardını nasıl yükseltebiliriz? Bunları
konuşacağız. Milletvekillerimiz çok ciddi bir şekilde takip ediyorlar. Belediyemiz hizmet
noktasında tecrübesiyle öne çıkıyor."
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
bugün en büyük
sermayenin
altın, petrol değil
eğitimli insan
olduğunu söyledi.

“Zenginleşmenin yolu eğitimden geçer”
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TOBB Mühendislik Laboratuvar Binası için temel atma
törenine katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Zenginleşmenin de birlik ve
beraberliği tesis etmenin yolu da eğitimden geçer” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci ile birlikte Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi TOBB Mühendislik Laboratuvar Binası temel
atma törenine katıldı.
Temel atma töreninde bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bilecik’e gelirken hep bir heyecan duyduğundan ve buranın manevi havasından etkilendiğinden
söz etti. Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali
Hazretleri’nin hikmet yoluna vurgu yapan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Allah bizleri, Şeyh Edebali’nin hikmet yolundan ayırt etmesin. İnşallah onun öğütlerinin hakkını
verenlerden eylesin bizleri” diye konuştu.
“Her yatırımın riski var”
Kendisine, “Başkan eğitime yatırıma niye bu kadar
önem veriyorsun?” diye sorduklarını belirten TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Zenginleşmenin de birlik ve beraberliği
tesis etmenin yolu da eğitimden geçer. Bakın ben bir iş
adamıyım. İş dünyasında yaptığınız her yatırımın riski var.
Yatırımı yaparsınız, kâr da edersiniz, zarar da edersiniz.
Ama tek bir yatırım var ki onu yaptığınız zaman asla zarar
etmezsiniz. O da eğitime yaptığınız yatırım. O hep kâr yazar. Şehir kazanır, ülke kazanır, siz kazanırsınız. Niye? Benim
inancıma göre, üç kişinin amel defteri kapanmaz. Geride
hayırlı bir eser bırakan, hayırlı bir evlat bırakan ve hayırlı bir

32

EKONOMİK FORUM

ilim bırakan. Ölümünden sonra da sevap kazanmaya devam eder. İnşallah bu eserle üçünü de sağlamış olacağız”
ifadesini kullandı.
Şeyh Edebali Türbesi'ne asansör
Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyarete gelenler rahatlıkla
ulaşabilsin diye buraya TOBB olarak bir de asansör projesi
yapacaklarını müjdeleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Çünkü tarih şehri, kültür şehri Bilecik bunları fazlasıyla
hak ediyor” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu hayırlı
işleri yapmamıza vesile oldukları için başta ilin valisi olmak
üzere, milletvekillerine, belediye başkanına, Bilecik TSO
ve Bozüyük TSO başkanlarına ayrı ayrı teşekkür etti. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu Bakan Tüfenkci’ye de desteklerinden
ötürü şükranlarını iletti.
Bugün en büyük sermayenin altın, petrol değil, eğitimli
insan olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“İnşallah bu laboratuarları kullanarak üniversitemizden
mezun olacak gençlerimiz de, hem ilim sahibi olacak, hem
de milli-manevi değerlerini bilerek yetişecekler. Ailelerine,
şehirlerine ve ülkemize hayırlı hizmetler yapacaklar. Benim
Bilecikli kardeşlerimden özel bir ricam var. Eğitimde özellikle kız çocuklarınızı ihmal etmeyin, mutlaka okutun. Bakın
erkeği eğittiğiniz zaman bir kişiyi eğitirsiniz. Ama bir kızı
eğittiğiniz zaman, bir anneyi, bir aileyi eğitmiş olursunuz.
Aileyi eğittiğiniz zaman da toplumu eğitmiş olursunuz. İşte

bizim ülkemizin geleceği buna bağlı. Biz
çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, Allah’ın
izniyle bizim önümüzde kimse duramaz”
diye konuştu.
“Geçmişini iyi bil ki
geleceğe sağlam basasın”
Gençlere Şeyh Edebali’nin öğütlerini
hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
şöyle konuştu: “Bir ricam da gençlerimize.
Ne diyordu Şeyh Edebali Osman Bey’e?
Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye
gideceğini unutmayasın… Gençler bizim
büyük ve şanlı bir geçmişimiz var. Bizim
atalarımız 16 tane imparatorluk kurmuş.
Dünyaya hükmetmiş. Şimdi biz de atalarımıza yakışır şekilde Türkiye’yi hak ettiği
yere taşımalıyız. Ülkemizin dünyanın en
büyük ekonomilerinden biri haline getirmeliyiz. Bunun için de durmadan, bu
hedefe ve geleceğe inanarak çok çalışmalıyız.”
“Ar-Ge merkezlerinin
sayısı artırılmalı”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, "Bizim sanayi
stratejimiz, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin üretim ve ihracat
içindeki payını artırmaktır, hedefimiz bu"
ifadesini kullandı.
Bakan Tüfenkci yaptığı konuşmada,
üniversitelerin, özgür bir ortamda evrensel bilginin üretildiği ve yeni kuşaklara
aktarıldığı güzide kurumlar olduğunu
söyledi.
Üniversitelerin ilerleyen süreçte işletmeler için fikri sermayenin, fiziki varlığın
çok ötesinde bir anlam ve değer taşıyacağını vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle
konuştu: "Bizim sanayi stratejimiz, ileri
teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin üretim ve ihracat içindeki payını
artırmaktır, hedefimiz bu.
Onun için bugün burada temeli atılan
bu laboratuvarın üniversitemiz ve şehrimiz
için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Özellikle bölgenin sanayi kenti olması hesabıyla da bu tip laboratuvarların ve Ar-Ge
merkezlerinin hızlı bir şekilde yayılması
gerektiğini düşünüyoruz. Sadece laboratuvarlar yetmez, Ar-Ge merkezleriyle de
bunların desteklenmesi gerekir."

TOBB’dan, yurt dışı bağımlılığının
azaltılmasına yönelik önemli adım

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Sayısal Takograf Araştırma ve
Uygulama Merkezi (STAUM) aracılığıyla,
yerli sayısal takograf araç ünitelerinin
elektronik sertifikalandırılmasına başladı.
Sayısal takograf araç ünitesi üretimi,
hâlihazırda küresel düzeyde birkaç firma
tarafından yapılıyor.
14 Temmuz 2017 tarihi itibariyle, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın öncülüğünde ve TOBB-STAUM
tarafından, Türkiye’de sayısal takograf
araç ünitesi üreten ASELSAN Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ve Pars Ar-Ge
Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.’ne sertifikasyon
hizmeti verilmeye başlandı.
TOBB tarafından 2010 yılında kurulan
STAUM tesislerinde tamamlanan süreçle,
ASELSAN ile Pars Ar-Ge’nin girişimleri
sonucunda, iki yerli üreticinin piyasa ihtiyacını karşılaması mümkün kılındı.
Bu gelişme, yük ve yolcu taşımacılığı
sektörünün araç dönüşümlerinde eko-

nomik yerli bir ürün kullanmasına imkân
tanınması açısından da büyük öneme
sahip. Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmakta olan 1996 model ve
üstü araçlarda sayısal takograf kullanımının zorunlu hale gelmesiyle, teknolojik
bir dönüşüm yaşanmaya başlandı.
Buna yönelik teknolojik ihtiyaç, günümüze kadar ithal yoluyla karşılanmakta idi. Sayısal takograf araç ünitelerinin,
uluslararası sertifikasyon süreçlerinin
ardından, Türkiye’de de üretilmesi sağlanarak, yerli Ar-Ge ve teknik bilgi birikimi
tesis edildi. Yerli sayısal takograf araç ünitelerinin üretilmesi ve yaygın kullanımı ile
sektörde haksız rekabetin önlenmesi ve
ulusal ve uluslararası taşımacılık yapan
profesyonel sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine etkin olarak uymalarının
sağlanmasının sonucunda karayollarında
yaşanan can ve mal kayıplarına yol açan
trafik kazalarının ciddi oranda azalması
bekleniyor.

Sarp Gümrük Kapısı’nda inceleme yapıldı

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB’un iştiraki Gümrük
ve Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından
modernize edilen Sarp Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

İnşaat sahasını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi
alan Erdoğan'a incelemesi sırasında,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
da eşlik etti.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
geleceği
kurmanın yolunun
umutlu olmaktan
geçtiğini belirtti.

“Bankalar şemsiyeyi yağmurlu havada
kapatıp, güneşli havada açıyor”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kriz ortamında ticaret ve sanayi erbabının kârlılık oranları
düşerken, bankaların kârlarının yüzde 50 arttığına dikkat çekti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
“Bankalar şemsiyeyi yağmurlu havada kapatıp, güneşli havada açıyor” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
ile Kütahya Ticaret Borsası’nın birlikte düzenlediği
müşterek değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantıda konuşmasına Selçuklu şehri, Osmanlı Şehri,
Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri Kütahya’da olmaktan mutlu
olduğunu belirterek başlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
şehre yedinci gelişi olduğundan söz etti. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Kütahya TSO Başkanı Nafi Güral’a teşekkür
ve takdirlerini iletirken, “2016 yılının Eylül’ünde hem Nafi
Güral’ın fabrika temelini attık, hem de 15 Temmuz’un
hemen ertesinde, camiamızın demokrasiden yana cesur
tavrını ve birliğini sergiledik. Nafi Güral, fabrikasının ismini
15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası yaptı. Bunun anlamı
çok büyük. Hem Güral ailesi, hem bu camia milli duruşunu
sergiliyor. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
O dönemde yine Kütahya’da Oda-Borsa müşterek toplantısı düzenlediğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Sizlerden gelen pek çok sıkıntı ve öneriyi hükümetle pay-
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laştık, takip ettik ve sonuçlandırdık. Çok önemli reformların
hayata geçmesini sağladık. Kütahya, Anadolu’nun giderek
parlayan yeni sanayi merkezi. İstanbul, Bursa, Kocaeli artık
sanayiye doydu, taşıyamıyor. Kütahya, yatırımcılar için
daha cazip bir çekim merkezi oluyor. Seramik, cam ve
porselende zaten dünya markası haline geldiniz. Şimdilerde, otomotiv yan sanayinde de isminizi duyuruyorsunuz.
Dünyaca ünlü araç üreticilerine, orijinal parça imalatı yapmaya başladınız. Sekiz firma bu alanda Kütahya’da üretim
yapmaya başlamış. Termal ve sağlık turizmin de burada büyük potansiyel var. 11 termal kaynak ve yedi termal turizm
merkezi ile turizm yatırımcılarını da buraya çekmişsiniz.
Antik çağ dünyasının ilk borsası da burada, Aizanoi Antik
Kenti'nde (Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde). TOBB olarak
biz de Aizona Antik Borsası’nın restorasyonu için yardımcı
olduk. Bakın Kütahya’nın yarısı ormanlarla kaplı. İnşallah
Allah’ın sizlere büyük bir lütfu olan bu güzel coğrafyayı
koruyup, buradan da isminizi dünyaya duyurursunuz”
diye konuştu.

“Kütahya'daki OSB’ler yetmiyor”
Kütahya ekonomisine ilişkin bilgiler
de veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
kentin önceliklerinden bahsetti. Dört
OSB faaliyette olmasına rağmen, bunun
yetmediğini bildiren TOBB Başkanı, bu
yıl beşincisinin kurulduğunu kaydetti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında Kütahya Serbest Bölgesi kurma
çalışmalarının altını çizerken, Kütahya
Porseleni için coğrafi işaret başvurusu
yapılmasını da övdü.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Zafer
OSB’nin elektrik ve doğalgaz bağlantısının tamamlanması, 1915 Çanakkale
Köprüsü’ne bağlantı yolunun yapılması
ve mevcut demiryolunun, yüksek hızlı
tren hattıyla Kütahya’ya genişletilmesi
konularının şehrin öncelikleri olduğunu
vurguladı.
“Finansmanda
inovasyon yaptık”
Oda ve Borsaların tüm kaynaklarını
seferber ederek, Aralık 2016’da finans
sıkıntısı çeken KOBİ’lere nefes olduğunu ve kredi sağladığını anlatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Merkez Bankası’nın bankalara verdiğinden daha düşük faizle kredi imkanı
sağladık üyelerimize. Yıllık %9.90 faiz ile
finansmanda inovasyon yaptık. 5 milyar
liralık kredi hacmi sağladık, 27 bin firma
yararlandı. Düşük faizli kredi uygulamasına örnek olduk. KOSGEB Sıfır Faizli
İşletme Kredisi Desteği 2017’de 260 bin
KOBİ’ye, 6.5 milyar lira faizsiz finansman
desteği sağlandı.
Kredi Garanti Fonu ile yüzde 89’u
KOBİ olmak üzere 313 bin firmaya kefil
olduk. Kefil olma miktarımız 250 milyar
liraya çıktı. Bu üç mekanizma ile 600 bin
firmaya ulaşmışız. Dünyada böyle bir
Oda ve Borsa yapısı yok. Daha ne yapsın
bu Oda ve Borsalar. 1 milyon üyemizin
yüzde 60’ına ya kredi vermişiz ya kefil
olmuşuz ya destek vermişiz.”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
kriz ortamında ticaret ve sanayi erbabının kârlılık oranları düşerken, bankaların
kârlarının yüzde 50 arttığına da dikkat çekti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Bankalar şemsiyeyi yağmurlu havada
kapatıp, güneşli havada açıyor” diye
konuştu.

NG Koleksiyon
Sanat Evi’ne ziyaret

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kütahya programı kapsamında, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral’a
ait NG Koleksiyon ve Sanat Evi’ni gezerek
incelemelerde bulundu. 
Nafi Güral’ın evsahipliği yaptığı ziyarette
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, seramik eserler
ağırlıklı olmak üzere, otomobil ve çeşitli antika eşyaların oluşturduğu mekan hakkında
detaylı bilgi alırken, yerel bir televizyonun

da sorularını yanıtladı. Ziyarette TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken de bulundu.
Sanat evinde neler var?
NG Koleksiyon içerisinde; Kütahya
Porselen, Kütahya kültürel değerleri, orijinal çini ve porselenler, özel eşyalar, klasik
otomobil ve motosiklet modellerinin de
yer aldığı koleksiyonlar, yöresel kıyafetler,
Kütahyalı ressamlar koleksiyonu, ‘Geçmişten Günümüze Kütahya Porselen’ bölümü,
orijinal eserlerden birebir kopya eserler
ile Sema Güral Sürmeli’nin çalışmaları gibi
bölümler yer alıyor.

“Odalar devrim niteliğinde çalışmalar yaptı”

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Vergi Rekortmenleri
Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, Devrek’in bir sanayi şehri olmasına rağmen
organize sanayi bölgesi olmadığını vurgulayarak, OSB için arazi sorununu Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye
bizzat ileteceğini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada
yaptığı konuşmada, Odaların devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını da söyledi.
TOBB Başkanı, Devrek için önemli ihtiyaçlardan biri olan Ankara ve İstanbul
gibi önemli merkezlere bağlantı sağlayan
karayolunu iyileştirme çalışmalarının hala
tamamlanamadığını, bunun ulaşım maliyetlerini artırdığını ifade etti.
Devrek’te güzel gelişmelerin de olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “Doğalgaz işi nihayet bitmiş. Devrek için hava kirliliği önemli bir meseleydi,
inşallah bu dert bitiyor” dedi.
Devrek TSO’nun çalışmalarıyla gurur
duyduğunu ifade eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Devrek TSO’nun beş yıldızlı Akredite Oda olduğunu anımsatarak,
"Aynı oteller gibi Odalarımızın da hizmet
kalitesini ölçen yıldızlama sistemi var. Bu
yıldızlama sistemi içerisindeyiz" şeklinde
konuştu.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
dünyada birinci
sektörün yazılım
sektörü olduğunu
ifade etti.

“Türkiye'nin markası olacak
otomobili yapacak babayiğitler var”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şu müjdeyi
vermek istiyorum. Yerli otomobili yapacak, Türkiye'nin markası olacak otomobili
yapacak babayiğitler var" diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından düzenlenen, Zonguldak Ekonomi
Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Zonguldak’ta bulunan
Odalara yaptıkları anket sonuçları hakkında bilgiler vererek,
katılan Odaların Meclis üyelerinin arasında yüzde 56'sının
kredi kullandığını söyledi.
Bu yüzde 56'nın içerisindeki yüzde 58'in de kredi
maliyetlerinin arttığını ifade ettiğini belirten TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, "Bunda yüzde 100 haklılar. 2017 yılının ilk altı
ayında bankaların kârları açıklandı. Neredeyse bir önceki
yıla göre yüzde 100 artış var. Ben buradan bankalara şunu
söylemek istiyorum: 'Bakınız biz kâr etmezken siz öyle fahiş
şekilde kâr ederseniz, bir şey söyleyeyim, hepimiz aynı
gemideyiz. Bizim başımıza bir iş gelirse sizin de başınıza
iş gelir.' Vicdanlı hareket etmeniz lazım. Buradan bütün
bankacılara seslenmek istiyorum. Türkiye'de böyle bir kâr
yok. Bu bankacılar ayaklarını biraz denk almaları lazım"
şeklinde konuştu.
“Özel sektör projesi olacak”
Yerli otomobilin Filyos Vadi bölgesinde yapılması
talebine karşılık müjde veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
"Yerli otomobili ben yapacak olsam 'emrin olur' diyeceğim
işi bitireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Babayiğit arıyo-
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ruz' dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber
yerli otomobili yapacak kişilerle, şahıslarla ve firmalarla
görüşmeleri bitirdik. Şu müjdeyi vermek istiyorum. Yerli
otomobili yapacak, Türkiye'nin markası olacak otomobili
yapacak babayiğitler var. Haberiniz olsun. Bunu Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber çalıştık. Yakında
bunların kim olacağıyla ilgili görüşmeler bittikten sonra,
Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra kamuoyuna
açıklayacağız. Tabii bu bir devlet projesi değil, özel sektör
projesi olacak. Özel sektörümüze biz de diyeceğiz ki bakınız benden Filyos, Ereğli de buna talip. Talipli olan birçok
yerimiz var. Konya, Kayseri, Antep var, Adana var" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyada birinci sektörün
yazılım sektörü olduğuna dikkat çekerek, "İş öyle bir noktaya doğru gidiyor ki bugün artık bazı üreten fabrikalar
sürücüsüz, insan hayatı çok önemli olduğu için şoförü
olmayan kamyon, otobüs ve otomobile doğru gidiyor.
Dünya böyle bir dünya. Otomobil sektörü de buna döndü"
ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından, Zonguldak Ticaret ve Sanayi
Odası üyelerinden yüksek düzeyde kurumlar vergisi, gelir
vergisi ödeyenlere, ihracatta ve istihdamda öncülük ederek en fazla istihdam sağlayanların yanı sıra bölgeye uzun
yıllar ekonomik katkı sağlayarak örnek olan köklü üyelere
plaket verildi.

"Akçakoca ve Düzce’nin geleceği çok parlak"

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Akçakoca'ya Değer
Katanlar Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, Akçakoca ve Düzce’nin geleceğinin çok
parlak olduğunu ifade ederek, “Düzcelinin
bankalarda 2.1 milyar TL parası var. Bu ekonomik anlamda iyi olduğunuz anlamına
gelir” dedi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü’nün sanayicilerin üzerinden büyük
yük aldığına dikkat çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Bu yüklerden biri TRT'ye pay
ödenmesi. Kullandığımız sanayi elektriğinden pay öderdik. Neden öderdik hiç anlamadım. Biri getirmiş koymuş, üzerimizden
bir türlü kalkmıyordu. Tamam ödeyelim
ama devletin kuruluşu ile özel sektör kuruluşuna bakıyorum, birisinde çalışan kişi
sayısı 500, birisinde çalışan işçi sayısı 10 bin.
İzlenme oranına bakıyorum özel sektörde
yüzde 99, devletin televizyonunu izleyen
yok, finansmanını bize yaptırıyorlardı. Sayın

Bakanımız bizi bu yükten kurtardı, Allah razı
olsun. Sanayiciye, yatırımcıya hep beraber
destek olmamız lazım diyoruz. Alıp satmadan zenginlik olmaz. OSB’lerde ödenecek
emlak vergisi sıfır. ‘Artık belediye ile uğraşmayın. Belediye başkanlarının önünde
hazır ol da durmayın, siz yeter ki yatırım
yapın’ dedi. Bu yükü de üzerimizden aldı.
Özel sektör olarak üzerimizden kaldırdığı
yük 1 milyar TL yıllık. Bu bizim cebimizde
kaldı. Bu kısmı devlet üstlendi. Bizim için

ülkemiz açısından en önemli şey girişimci.
Zengin olmak istiyoruz. Girişimcilik eğitimleri yapıyoruz” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü de üreten, katma değer oluşturan,
istihdam sağlayan, kazancının vergisini
ödeyen bütün iş adamlarının, baş tacı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından
Akçakoca’da faaliyet gösteren özel sektör
ve kurumlar alanında vergi rekortmeni olan
iş adamlarına plaketleri takdim edildi.

Çaycuma ekonomisine değer katanlar ödüllerini aldı

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası
Gıda, Tarım Meslek Yüksek Okulu Protokol İmza Töreni ve Çaycuma Ekonomisine
Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı.
Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çaycuma’ya her gelişinde bir
kat daha ilerleme gördüğünü belirterek,

bunun sebebinin Çaycuma’daki birlik ve
beraberlik olduğunu söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Birlikte
rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır.
Milletvekilimiz, ‘Çaycumalılar farklı siyasi
görüşte olsalar dahi Çaycuma için beraber hareket ederler’ dedi. İşte bu bereketi getirir. Ne mutlu bu tabloya. Bunu
yapabildiğimiz sürece kazanırız” dedi.
Çaycuma’nın sadece Zonguldak için değil Türkiye için de çok önemli olduğunu
ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Çaycuma’nın bir bugün bir de 10 sene
sonra fotoğrafını çekin. Çok farklı bir Zonguldak çok farklı bir Çaycuma olacak”
şeklinde konuştu. Çaycuma’dan Türkiye
çapında markalar çıktığını belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yurtbay Seramik
buna örnek. Bu şehrin markası. Manda
yoğurdu için de coğrafi işarete başvuruldu. Markalaşma olmadan şehirlerin
gelişmesi mümkün değil” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda başkanlarının
bunun hemen sonrasında üretime devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes ertesi sabah işinin
başındaydı. Dünyada bir başka ülkenin
başına gelse, devlet daireleri bir hafta
açılmaz. Biz ertesi sabah işimizin başındaydık. Üretime, almaya, satmaya devam
ettik. Hayat durmadı. Ekmek çıkmaya
devam etti. Ne oldu? Normalleştik. Bize
müthiş bir ekonomik maliyeti oldu. 'Allah
bu işi yapanların belasını versin' diyelim
ama esas olarak burada bizim için de bir
imtihan vardı. O imtihanı millet olarak da
müthiş şekilde verdik.”
Ödül töreninin ardından, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsü’nde yapılacak
Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Gıda,
Tarım Meslek Yüksek Okulu Protokolü
imzalandı.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“dünyada bir ilki
başardık, istihdam
sözümüzü tuttuk”
diye konuştu.

“Oda ve Borsalar çok önemli
çalışmalara imza atıyor”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsaların iş dünyası için çok önemli
çalışmalara imza attığını ifade ederken, başta 600 bin firmanın krediye ulaşmasında ve 1.6
milyon kişiye istihdam sağlanmasında bu camianın büyük katkı sağladığının altını çizdi.

N

iğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve Niğde Ticaret Borsası Başkanı Zafer
Uyanık'ın ev sahipliğinde, Bor Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Nurettin Eriç ve çevre bölgelerin Oda ve
Borsa temsilcileri ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla
düzenlenen Niğde Ekonomi Ödülleri toplantısı Niğde
Grand Hotel’de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, toplantının onur konuğu oldu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada Niğde’ye sekizinci defa geldiğini ve her gelişinde
moral bulduğunu söyledi. “Burası benim de memleketim,
Niğdeliler de kardeşim. Hamaset yapıyor demeyin. Üç
sene önce Belediye Başkanımızın ve Belediye Meclisimizin kararıyla Niğde hemşerilik beratı verdiler. Yine
üniversitemizin değerli rektörü ve senatosunun da teveccühüyle, Niğde Üniversitesi’nden fahri doktora aldım.
Üniversitemiz, 15 Temmuz hain FETÖ darbesine karşı
milli direnişinin kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in adını
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taşıyor. Ben de hem bu unvanı ve hem de yiğit insanların
memleketi Niğde’nin hemşeri beratını hep onurla taşıyacağım” diyen TOBB Başkanı, ildeki birlik ve beraberliği
övgüde bulundu.
"Niğde çok başarılı"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Niğde’nin Vekilleri, Valisi,
Belediye Başkanı, Müsteşarımız, Oda-Borsa Başkanlarım
hep bir arada. Mevzubahis Niğde olunca bir ve berabersiniz. Bir yerde birlik varsa, sırtınız yere gelmez” diye konuştu. Niğde’deki Oda ve Borsa ile de gurur duyduğunu
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Niğde’nin bir şansı
böyle gayretli, azimli insanların, özel sektörümüzün asli
temsilcileri olmaları.
Niğdeli Başkanlarımız gayet aktif çalışıyor. Niğde’deki
Odam da Borsam da akredite beş yıldızlı. Niğde Ticaret ve
Sanayi Odam üniversitemizle birlikte bir teknopark kurdu.
Bu büyük bir vizyon işi. Niğde Ticaret Borsam KOSGEB

ile birlikte Niğde’ye yeni girişimciler
yerleştiriyor. Bor Ticaret ve Sanayi
Odam, Bor Söğürmesi için coğrafi
işaret başvurusu yaptı. Bunlar çok
önemli işler. Allah hepsinden razı
olsun” ifadesini kullandı.
Niğde’nin MEYBEM’de Türkiye’nin
en aktif illeri arasında bulunduğunu
ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şu ana kadar Niğde’de 243
kişiye sınavla belge verdiler. Özellikle
Niğde Ditaş firmasını tebrik ediyorum. Kurumsal ve titiz bir firma, bize
de çok yardımı oldu. Genel Müdür
Yardımcısı da Niğde Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Goncagül
Bilen. Kendisini de tebrik ediyorum”
dedi.
“Havaalanında sonuç alacağız”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Niğde’nin yıllardır
beklediği bir konu vardı. Oda-Borsa
Başkanlarımız, Ankara’da TOBB Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı ve
Başbakan'dan hep birlikte istediler
ve sonuç aldılar. Yıllardır sürüncemede kalmış Ankara-Niğde otoyolu
ihalesi nihayet yapıldı, üç yıla bitiyor.
İnşallah şimdi Niğde’ye havaalanı
kazandırma konusunda da sayın vekillerimizin desteğiyle sonuç almayı
umuyoruz. Niğde’ye, Ömer Halisdemir havaalanı yakışır.
Niğde’de ihracat, Türkiye ortalaması yüzde 8 artış gösterirken, tam
yüzde 14 artmış. Protestolu senet
sayısı Türkiye genelinde yüzde 16
artarken, Niğde’de yüzde 13 azalmış.
Karşılıksız çek adeti Türkiye genelinde yüzde 35 düşerken, Niğde’de bu
düşüş yüzde 54 olmuş".
Nefes Kredisi'nde
40 milyon TL'lik katkı
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Şevket Katırcıoğlu ise konuşmasında akredite Oda olarak çok
daha kaliteli bir hizmet sunduklarını
anlattı. Kent ticaretinin ve sanayinin sorunlarını takip ettiklerini ve
çözümü için çalıştıklarını bildiren
Katırcıoğlu, TOBB Nefes Kredisi kampanyası dahilinde 40 milyon liralık bir
katkı sağladıklarını ifade etti.

“Müteşebbisin güçlüyse
şehrin de ülken de güçlü olur”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte
Ürgüp Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Ahmet Aydın’ın ev sahipliğindeki
toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Müteşebbisin güçlüyse, şehrin de
güçlü olur, ülken de güçlü olur. O halde, en
başta kamu idaremiz, siyasetçilerimiz, bu
camiaya, bu insanlara sahip çıkmalı” dedi.
Kapadokya’nın doğa ve tarihin birleştiği
eşsiz bir coğrafya olduğunu belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Elinizin altında bir
dünya hazinesi var. Şimdi yurt dışında, bizim Kayseri’yi o kadar bilmiyorlar. Nerelisin
deyince, Kapadokyalıyım diyorum, herkes
biliyor. İşte ben de bugün aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Bu çok anlamlı

törende bizleri buluşturan Ahmet Aydın
kardeşime çok teşekkür ediyorum. Zira beni
en çok gururlandıran an, işte bu ortam. Bu
camiayla en çok iftihar etmemi böyle törenler sağlıyor” diye konuştu.
TOBB Başkanı, Ürgüp Ticaret ve Sanayi
Odası’nı da gerçekleştirdiği organizasyondan dolayı kutladı. Ürgüp Ticaret Odası’nın
başarılı çalışmalara imza attığını anlatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Ahmet Başkan, TOBB’u TSE Genel Kurulu’nda da temsil ediyor. Gelirken baktım, bir defa
çok güzel bir iş rehberi hazırlamışlar. Ürgüp’ü
ve sizleri hem tanıtıyor, hem de reklamınızı
yapıyor. Türkiye’nin en büyük fuarlarından,
Yörex (Yöresel Ürünler) Fuarı’nda da standınızı gördüm ve ziyaret ettim. Buranın meşhur
süt ile kavrulmuş kabak çekirdeğine yoğun
ilgi vardı. Odamız yine, TOBB Genel Kurulu’nda da stant açtı, Kapadokya'yı tanıttı. Ahiler
Kalkınma Ajansı ile birlikte girişimcilik kursları açıyorsunuz. Esnafa destek vermek için
'Esnafına Sahip Çık' projesi yapıyorsunuz.
Yine sizler ahilik kültüründen geldiğiniz için,
sosyal yayınız da güçlü, maddi durumu zayıf
öğrencilere devamlı yardım ediyorsunuz.
Pek çok öğrenciyi Çanakkale’ye götürüp,
ecdadın emaneti bu toprakların ne zorluklarla kazanıldığını gösteriyor, o maneviyatı
yaşamalarını sağlıyorsunuz.”

15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir
ile vefat eden annesinin Niğde'nin Bor
ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi'ndeki
kabrini ziyaret etti.
Niğde ve Aksaray programı kapsamında Halisdemir’in kabrinde dua eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, vatan ve
millet için canlarını ortaya koyan tüm
şehitlere büyük bir minnet ve şükran
duyduklarını ifade ederek, “Yüce Allah

hepsinin mekânını cennet eylesin. Allah
hepsinden razı olsun” dedi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Aksaray çok
şanslı. Camiamızın
yanında olan
Valimiz ve
Belediye
Başkanımız var”
dedi.

TOBB’dan Aksaray’a eğitim desteği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Aksaray’da yaptırılan TOBB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış töreni yapıldı. Törene katılan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB tarafından Aksaray’da
yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış
törenine katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı
konuşmada eğitimin önemine işaret ederken, ‘Güçlü Oda/
Borsa - Güçlü Üye - Güçlü Ekonomi’ vurgusunda bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Aksaray’a her gelişlerinin
mutlaka hayırlı işlere vesile olduğunu belirterek, 2014’de
Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası açılışı, 2015’de Ticaret Borsası Tarım ve Ticaret Merkezi temel atma töreni
ve 2016’da Ticaret Borsası Tarım ve Ticaret Merkezi açılışı
ve Ticaret Borsası canlı hayvan pazarı temel atma töreni
gibi işler yaptıklarını hatırlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
bugün de TOBB Meslek Lisesi’ni açtıklarını ve Aksaray’a
değer katanları ödüllendirdiklerini belirtti. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Buradan çıkınca önce fuarınıza gideceğiz.
Aksaray tarihinin en büyük fuarı hayata geçiyor. Sonra
Ticaret Borsası canlı hayvan pazarını açacağız. Aksaray için,
bizler için müthiş bir gün. Böyle bir günde aranızda olmamı
sağladığınız için sizlere, tüm Aksaraylı kardeşlerime teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Aksaray’a tüm bu güzel eserleri, hizmetleri kazandıran,
tüm bu işlerin asıl sahiplerinin ayrı bir takdiri hak ettiğini
bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda Başkanı Ahmet
Koçaş ve Borsa Başkanı Hamit Özkök nezdinde yönetimlerini, Meclislerini, çalışanları tebrik ettiğini ifade etti. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu başarının altında birlik ve beraberlik yattığını da ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Sizler bunu nasıl başardınız. Bir ve beraber olduğunuz için
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başardınız. Sizin bu birlikteliğiniz, aslında tüm Türkiye’ye
örnek olmalı. İşte Aksaray’ın Vekilleri, Valisi, Belediye Başkanı,
Müsteşarımız, Oda-Borsa Başkanlarım hep bir arada.
Mevzubahis Aksaray olunca tek yürek, tek bilek oldunuz. Bir yerde birlik varsa, sırtınız yere gelmez. Aksaray çok
şanslı. Camiamızın yanında olan Valimiz ve Belediye Başkanımız var. Her güzel işte desteklerini sergileyen, vekillerimiz
var. Aksaray’ın evladı, bizimle birlikte emek veren bir müsteşarımız var. Ve elbette, özel sektörümüzün asli temsilcileri
Oda ve Borsam var, böyle gayretli, azimli Başkanlarımız var.
Aksaray Odamla ve Borsamla da ayrıca gurur duyuyorum.
Oda ve Borsa başkanlarımız gayet aktif çalışıyor” dedi.
“Aksaraylı isterse her şeyi başarır”
Aksaray Oda ve Borsasının akredite olarak beş yıldızlı
hale geldiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Londra, Paris Odaları hangi kalitede hizmet veriyorsa Aksaray
Oda ve Borsamda o kalitede hizmet veriyor” diye konuştu.
Aksaray’ın geleceğinin parlak olduğunun altını çizen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Merkezi bir konumunuz var. Yatırım teşvikte beşinci
bölgedesiniz. Yerli ve yabancı pek çok yatırımcı bunun
farkında ve buraya geliyor. Mercedes, Brisa, Sütaş, Colins
gibi. Sadece sanayi değil, kaliteli tarımsal üretim de yapıyorsunuz. Turizm de ayrı bir potansiyeliniz var. Ihlara Vadisi’nin,
Hasandağı’nın dünyada eşi benzeri yok. Allah sizlere her
nimeti vermiş. Çalışıp, üretip bunları zenginliğe çevirme
görevi de bizim. Ben Aksaraylılardan eminim, istediniz mi
başarırsınız.”

Aksaray Ticaret Borsası ve Canlı Hayvan Pazarı açılış töreni yapıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyetle birlikte Aksaray Ticaret Borsası
Canlı Hayvan Pazarı’nın açılış törenine katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra Aksaray Ticaret Borsası
Başkanı Hamit Özkök’ü makamında ziyaret ederek, Meclis üyeleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez’e ziyaret

Hisarcıklıoğlu
Aksaray TSO'nun
fuarını gezdi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray Valisi Aykut Pekmez’i
Aksaray OSB Müdürlüğü’nde ziyaret
etti. Aksaray programında kendisine
eşlik eden Oda ve Borsa başkanları,
milletvekilleri ve iş dünyası temsilcileri

ile birlikte Vali Pekmez’i ziyaret ederek
görüş alışverişinde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na burada OSB’ye
ilişkin de bilgi verildi. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, TOBB Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu üyeleriyle de burada
sohbet etme imkanı buldu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nın otomotiv,
motosiklet, mobilya ve beyaz eşya fuarını
ziyaret etti. Standları tek tek ziyaret eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, firmaların
çalışmaları ve sıkıntılarına ilişkin detaylı
bilgiler de aldı.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Bafra’nın pidesine
dondurmasına
ve lokumuna
herkesin hayran
olduğunu söyledi.

“Birlik ve beraberlik sayesinde
tekrar ayağa kalktık”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de son
bir senede yaşadıklarımız dünyada herhangi bir ülkede yaşansaydı hayatta ayağa
kalkamazlardı. Biz birlik ve beraberlik sayesinde tekrar ayağa kalktık” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası
ile Bafra Ticaret Borsası tarafından düzenlenen
Müşterek Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Türkiye’de
son bir senede yaşadıklarımız dünyada herhangi bir ülkede yaşansaydı hayatta ayağa kalkamazlardı. Biz birlik ve
beraberlik sayesinde tekrar ayağa kalktık” dedi.
Bafra’nın ovasıyla, toprağıyla ve insanıyla farkını gös-

terdiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Allah’ın en büyük şanslı kullarından birisi de sizlersiniz.
Niye şanslıyız derseniz Allah bir ova vermiş sizlere, kuru
dal dikilse yeşeriyor. Bir de benim geldiğim memlekete
baksanız Kayseri’nin ilçelerine bakın, bir de Samsun’un
Bafra ilçesine bakın. Allah size böyle güzel bereketli
hem iklim hem de toprak vermiş. Her tarafından bereket fışkırıyor. Yatın kalkın Allah’a şükredin. Ben diyorum
ki Kayserili’ye beş vakit namaz farzsa, Bafralıların beş
vakit şükür namazı kılması lazım ki ancak öyle kurtarır”
şeklinde konuştu.
"81 İlde 81 Okul" kampanyası
TOBB olarak “81 İlde 81 Okul” kampanyası başlattıklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Samsun’da
yaptığımız okulun açılışını yapacağız. 81 ilimiz bittikten
sonra 160 ilçemizde de birer tane okul yapacağız. Bunların içerisinden bir tanesi de Bafra’da olacak” dedi.
Ödül alanları kutlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Ödül almayan kardeşlerimi de kutluyorum" dedi.
Bafra’nın pidesine, dondurmasına ve lokumuna
herkesin hayran olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bunları zenginliğe çevirme görevi de sizlerde.
Bizim de görevimiz sizlerin yolunu açmak, önünüzdeki
engelleri kaldırmak” dedi.
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Bafra Ticaret Borsası ile TSO’ya ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bafra Ticaret Borsası ile Bafra Ticaret
ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Meclis

üyeleri ile sohbet etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bafra Ticaret Borsa’nın 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan pastayı keserek, ”Nice

25 yıllara” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’nı da
ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı
Göksel Başar ve Meclis üyeleri ile görüştü.

"Sinop TSO, istihdam seferberliğinde en aktif Odalardan biri oldu"

S

inop Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sinop’un yeşil ile mavinin bu-

luştuğu, Karadeniz’in incisi olduğunu
belirterek, “TÜİK verilerine göre Sinop
Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent” dedi.
Sinop’un kendileri açısından ayrı bir
anlam taşıdığına işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği hain
darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit
düşen Sinoplu Ömer Can Açıkgöz'ün
TOBB Üniversitesi öğrencisi olduğunu
anımsattı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Açık-

göz'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Ömer
kardeşimizin hatırasını yaşatmak üzere,
üniversitemizdeki amfiye ismini verdik. Böyle vatansever bir evlat yetiştiren
kıymetli ailesi ve Sinop'la ayrıca gurur
duyuyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sinop
TSO'nun istihdam seferberliğinde en
aktif Odalardan biri olduğunu söyledi.
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Derici ise ziyaretinden ötürü TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile protokol imzalandı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında Toprak Sanayi Sektörü İstihdamı için
Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalandı. TOBB'da düzenlenen imza
törenine TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan
Ülken ve MYK Başkanı Adem Ceylan katıldı.
İmza töreninde konuşan Ülken,
MYK'nın özel sektörün ihtiyacı olan, mesleğinde bilgi ve beceri sahibi yetişmiş
insan gücü oluşumu için imkan ve her
türlü desteği verdiğini kaydederek, "MYK
belgesi alan çalışanlar iş gücü maliyetle-

rinin önemli ölçüde düşmesini sağlıyor. Bu anlayış için
MYK'ya özellikle teşekkür ediyorum" dedi.
Ülken, TOBB Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisinin, sektörün en üst temsilcisi
konumunda olduğunu belirterek, "Ulusal Yeterlilik Hazırlama sürecine Meclis olarak
talip olduk. MYK bizi bu iş ile
görevlendirdi. 'Dış Cephe Tuğlaları Uygulamacısı', 'Taban Tuğla Uygulayıcısı', 'Asmolen

Döşemecisi', 'Gazbeton Yapı Sistemi Ustası'
mesleklerinin ulusal yeterliliklerini belirleyeceğiz" diye konuştu.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu “ilk
üç ay itibarıyla
büyüme oranımız
arttı, yüzde 5’e
çıktı” dedi.

“Samsun, ümidin inanca
inancın başarıya döndüğü yer”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Samsun, ümidin inanca, inancın başarıya
döndüğü yerdir. Allah bizlere ecdadımızın mirasını, bu toprakları, bu vatanı
korumamız için güç, kuvvet versin” şeklinde konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile
Samsun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “Üreten Samsun’un Yıldızları” ödül töreninde yaptığı konuşmada,
iki hayırlı iş vesilesiyle Samsun’da olduğunu belirterek, “Hem
başarılı müteşebbis kardeşlerimizi ödüllendireceğiz. Hem
de TOBB Anadolu Meslek Lisemizin açılışını yapacağız” dedi.
Samsun’un Türkiye’nin kurtuluşunu müjdeleyen şehir
olduğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugün
başımız dik, bu topraklarda yaşıyorsak, Samsun’da yanan
meşale ve temsil ettiği istiklal ruhu sayesindedir. Mustafa
Kemal Atatürk, Samsun’u çok güzel anlatmış. Başka bir şey
söylemeye gerek yok. Diyor ki ‘Samsunlu’nun gözündeki
vatanperverliği ve fedakarlığı görünce, ülkemin geleceğiyle ilgili ümidim inanca dönüştü’. Samsun, ümidin inanca,
inancın başarıya döndüğü yerdir. Allah bizleri ecdadımızın
mirasını, bu toprakları, bu vatanı korumamız için güç, kuvvet versin” şeklinde konuştu. Birlik ve beraberliğin önemine
değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Samsun’da bu birlik ve
beraberliğin olduğunu vurguladı.
“Başarı hikayesi yazdık”
Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını
anımsatan ve geçen yıl ülkenin başına gelenlerin dünyada
hiçbir ülkenin başına gelmediğini belirten TOBB Başkanı Hisar-
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cıklıoğlu, şunları söyledi: “Başka ülkelerin başına gelseydi zaten
beş senede 10 senede ayağa kalkamazlardı. Hükümetimize
gittik . Dedik ki ‘Başımızda böyle bir sıkıntı var. İç piyasayı canlandırmamız lazım.’ Allah razı olsun onlardan, beyaz eşyada,
mobilyada, konutta KDV, ÖTV’yi kaldırdılar. Hepimizin faydasına oldu. Tüketim arttı. Ne kadar arttı? Son altı aydaki beyaz
eşya, mobilyadaki artış yüzde 30, konut satışlarındaki artış da
yüzde 10 oldu ve Türkiye bir başarı hikayesi yazdı. İlk üç ay
itibarıyla büyüme oranımız arttı, yüzde 5’e çıktı. Dünyanın en
hızlı büyüyen ilk üç ülkesi arasına girdik. Bunlar hem gerek
iş dünyası olarak çalışmamızda hem birlikte hareketimizden
hem de bizim sorunlarımızı çözen Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bakanlarımızdan Allah razı olsun.”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de son altı ayda
açılan şirket sayısının bir önceki yılın ilk altı ayına göre yüzde
3 artış gösterdiğini kaydetti.
Bir iş adamının “Bankalar rahat bıraksa daha fazla iş
yeri açılır başkanım, bankalar rahat bırakmıyor” demesi
üzerine TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yüzde yüz haklısın,
ben seninle aynı fikirdeyim. Her platformda söylüyorum.
Biliyorsunuz son altı ay açıklandı. Bankalar kârlarını yüzde
50 artırmışlar. Bu vicdansızlık kardeşim. Sonunda beni
öldürürsen sen kime vereceksin o parayı. Elindeki parayı
kime verecek. Bu vicdansızlık. Her platformda da söylüyoruz” şeklinde yanıt verdi.

“Güçlü Oda olmadan, güçlü üye olamaz”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Amasya Ekonomisine Değer Katanlar Ödül
Töreni’nde yaptığı konuşmada, Amasya’nın yıldız müteşebbislerinin ödüllendirileceği törende bulunmaktan büyük onur
duyduğunu belirterek, “Öncelikle bu sıcak
karşılamadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz ve Vekilimiz bu güzel
günde bizimle birlikteler. Bizlere hem ce-

saret, hem de moral veriyorlar” dedi.
Amasya’nın alimler ve şehzadeler
yetiştiren bir şehir olduğunu anımsatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Yıldırım’ı, Fatih’i, Yavuz’u, Akşemsettin’i, Yaşar Doğu’yu çıkaran bir şehir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum müjdesinin verildiği yer. Bu onur bu şeref Amasyalılara yeter de artar. Amasya, bu zengin
ve parlak tarihi ile gurur duyuyor. Amasya
için bir başka gurur kaynağı da bu salondakiler. Bu salonu dolduran müteşebbis
kardeşlerim. Risk alan, elini taşın altına
koyan, üreten, istihdam ve ihracat yapan,
vergisini de zamanında ödeyen Amasyalı
işadamlarına, iş kadınlarına huzurunuzda
teşekkür ediyorum”.
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile iftihar ettiğini vurgulayan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Amasya TSO’nun beş yıldızlı
akredite bir Oda olduğunu, üyelerine Berlin, Paris, Londra odaları hangi standartta
hizmet veriyorsa aynı standartta hizmet
verdiğini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Güçlü

Oda olmadan güçlü üye olamaz. Güçlü
üye olmadan da güçlü ekonomi olamaz”
diyerek şöyle devam etti: “Amasya Odam
müteşebbisin tüm sorunlarına sahip çıkıyor. Murat Başkan, çalışkanlığıyla, vizyonuyla bu görevin hakkını veriyor. Kendisi
TOBB’da mesai arkadaşım. Vergi komisyonunda, yani tüm vergi politikaları, önerileri konusunda birlikte çalıyoruz. İstişare
ve ortak akıl çok önemli. Murat Başkanımız bu konuda da önemli adımlar atmış.
Amasya'da ‘Gücümüz Birliğimiz' sloganıyla, Odaları, iş dünyasını, üç ayda bir ortak
akıl toplantılarında bir araya getiriyor”.
Amasya TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Kırlangıç da yaptığı konuşmada
Odanın çalışmaları ve faaliyetlerine ilişkin
bilgiler verdi. Kırlangıç, Amasya’da TSE İl
Temsilciliği olmadığını, bu konuda girişimde bulunduklarını belirterek, TOBB
Başkanı’ndan destek istedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise ofis
tahsis edildiği ve bir makine mühendisi
görevlendirildiği takdirde Amasya’ya TSE
İl Temsilciliği açılacağı müjdesi verdi.

Merzifon TSO binası hizmete açıldı

M

erzifon Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası ve Rifat
Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu açılış törenine katılan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde Merzifon’u Türk ili olarak
tarif ettiğini belirterek, “Havası güzel bir
kent olduğundan halkı sağlıklı, sağlam
insanlardır” dedi.
Merzifon’un, Amasya’nın sanayi alanında en gelişmiş ilçesi olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu
gelişimi daha ileri seviyelere taşımak
için Merzifon TSO ve Dursun başkanımızın büyük gayretle çalıştığını görüyorum. İşte, bizim görevimiz sizlerin
yolunu açmak. Önünüzdeki engelleri
kaldırmak” şeklinde konuştu.
Merzifon TSO ile gurur duyduğunu

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, en
iyi hizmeti verebilmek için yeni hizmet
binası yaptıklarını söyledi. Merzifon’da
güzel bir tablo olduğuna dikkat çeken
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Belediye
Başkanı, Kaymakam ve iş dünyasının
hep birlikte hareket ettiğini vurguladı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB
olarak '81 İle 81 Okul' projesinin önümüzdeki sene tamamlanacağını, sonrasında 160 ilçeye de okul yaptırılacağını
ve bu ilçeler içerisinde Merzifon'un da
olduğunu bildirdi.

Amasya Valisi
Varol’a ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Amasya
programı kapsamında Amasya Valisi Dr. Osman Varol’u makamında ziyaret etti.TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu Valilik Şeref Defteri’ni de imzaladı. Ziyarette, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Amasya’da bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Vali Varol da “Amasya 8 bin 500 yıllık
tarihi olan ve tarihte birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış bir şehir. Sizleri ilimizde
görmekten memnuniyet duydum” şeklinde
konuştu.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
ödül törenlerinin
kendisini
gururlandırdığını
camiayla
iftihar etmesini
sağladığını
söyledi.

“İş hayatı zor, ekmek
aslanın midesine indi”
İş hayatının zor olduğunu belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekmek aslanın
midesine inmiş. Buna rağmen hem ayakta kalacaksın, hem de başarılı olacaksın, hem de
istihdam sağlayacaksın. Bu herkesin yapacağı iş değil” dedi.

S

uluova Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Açılışı ve Suluova Ekonomisine Değer Katanlar Ödül
Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekmek aslanın midesine inmiş. Buna rağmen hem ayakta kalacaksın, hem
de başarılı olacaksın, hem de istihdam sağlayacaksın. Bu
herkesin yapacağı iş değil” dedi.
Suluova’ya dördüncü defa geldiğini anımsatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu ödül törenlerinin kendisini gururlandırdığını, camiayla iftihar etmesini sağladığını söyledi.
İş hayatının zor olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Burada fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak firmalarımızın kıymetini herkes bilmeli” dedi.
“Müteşebbisin güçlüyse, şehrin de güçlü olur, ülken de
güçlü olur” diyen TOBB Başkanı şöyle devam etti: “Herkesin
bu insanlara sahip çıkması lazım. Çünkü bu insanlar, Suluova’nın gözbebeği. İşte böyle bir günde, sizlerin arasında
bulunma fırsatı verdiniz. Beni davet ettiniz. Sizlere gönül
dolusu teşekkür ediyorum.
Bugün burada olmamızın bir diğer sebebi de yeni hizmet binamızın açılışı. Artık Oda hizmet binalarımız illerin,
ilçelerin en modern hizmet binaları. Bu vizyonlarından
dolayı Suluova Ticaret ve Sanayi Odamızı kutluyorum.
Suluova’ya müthiş bir bina kazandırdı”.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Suluova Ticaret ve Sanayi
Odası’nın hizmet kalitesini beş yıldızlı yaparak akredite Oda
olduğunu da anımsattı..
Suluova TSO’nun AB’den hibe para alarak, Suluova’daki
gençlere girişimcilik kursları açtığını belirten TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, çalışmalarından dolayı Oda yönetimini,
meclisini ve çalışanlarını kutladı.
Suluova’nın tarım, hayvancılık ve madencilik şehri
olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Elmamız, soğanımız Türkiye’de ünlü. Seracılık var. Et üretiminde
büyük bir kapasite var. Allah size her şeyi vermiş. Yatıp
kalkıp şükredin. Artık sanayi de gelişiyor Suluova’mızda.
Üstelik çeşitlenerek gelişiyor. Tarım ve hayvancılığa dayalı
sanayi öne çıkıyor. Tekstil, mermer, parke ve plastik sanayi
var. Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB var. Biyogaz üretim tesisi
yatırımı bile var. Türkiye’nin ilk 500 büyük şirketi arasında
Suluova’dan da bir şirket var” dedi.
"Firmalara destek sağladık"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Nefes Kredisi, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve Odalar ile 600 bin firmaya 220
milyar lira destek sağladıklarını söyledi. TOBB Başkanı, Suluova TSO’nun, iş dünyasına hizmet etmek için bünyesinde
İŞKUR Hizmet Noktası açtığını da anımsattı.

“Gümüşhacıköy’ün
tarım ve
hayvancılıkta
büyük bir
potansiyeli var”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret
ederek Meclis üyeleri ile bir araya geldi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gümüşhacıköy’ün tarım ve hayvancılıkta büyük
bir potansiyeli olduğunu belirterek, “Esas
bunları katma değere çevirecek tarıma
dayalı sanayiyi Gümüşhacıköy’e kazandırıyor olmamız lazım. Bunları yapabilirsek
Gümüşhacıköy sadece tarımdan geçinen
değil aynı zamanda buna da katma değeri
ilave ederek daha çok kazanan kardeşler
olur. Siz ne kadar zengin olursanız biz ondan hem memnun oluruz hem de sizin
zenginliğiniz bizim zenginliğimiz demektir”
dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gümüşhacıköy’deki tüccarlara verdikleri destekten
dolayı Kaymakam ve Belediye Başkanı’na
teşekkür etti.

Gümüşhacıköy TSO Başkanı Can Keleş’in TOBB’da yakın çalışma arkadaşı olduğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İnşaat Taahhütleri Hizmeti Kurulu’nda
beraber çalışıyoruz. Çalışma arkadaşı olarak
vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür
ediyorum. Gümüşhacıköy’deki tüccar ve
sanayicilerimizin sorunlarını bizzat Can
kardeşim bana iletmektedir. Ben de bunlara
çözüm bulup bunları gerekli makamlara
bizzat iletiyorum. Her geldiğinde sizlerle
ilgili sorun ve çözüm önerisiyle beraber
gelmektedir” dedi.
İstihdam üzerindeki yükler
Finansmana erişim ve istihdam üzerindeki yükler konusunda TOBB ve Oda
ile Borsalar olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
şunları kaydetti: “Biz bu kapsamda gerek

Cumhurbaşkanı gerek Başbakan gerekse
bakanlarımızla oturduk hep beraber kendi
kaynaklarımızı da ortaya koyduk. Özellikle
üyelerimize yönelik ve KOBİ’lere yönelik
olarak krediler, faizsiz krediler ve kefalet müessesesini devreye soktuk. TOBB
nefes kredisini çıkardık ki yıllık 9.9 faizle
üyelerimize kredi imkanı sağlandı. Aynı
zamanda KOSGEB yönetim kurulunda
aldığımız karar doğrultusunda 50 bin lira
faizsiz destek çıkardık. Üçüncü olarak da
üyelerimiz bankalardan kredi çekmekte
zorlandığı için KOBİ’lere yönelik kefil olma
miktarımızı artırılmasını istedik. Yaklaşık
250 milyar liraya hükümet bizim kefaletimizi çıkarttı. Toplam yedi ayda 600 bin
üyemize ya kredi verdik ya faizsiz kredi
verdik ya da kefil olduk. Bu 'Oda başkanları
ne iş yapar'ın cevabı da bu. Can kardeşimin büyük emeği var”.

“Bilişim alanında yapılanlar Türkiye’ye daha fazla zenginlik getirecek”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, Bilişim Sektörü Buluşması’nda
yaptığı konuşmada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün her fırsatta özel
sektör merkezli bir büyüme modelinden
başka çare olmadığını dile getirdiğini anlatarak, “Bizlerin hakkını her ortamda bizler
kadar savunuyor. Ziya Paşa’nın güzel bir
sözü var: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,
şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” dedi.
Mete, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının son dönemde çok önemli adımlar
attığını vurgulayarak, “Üretimin üzerindeki
maliyet yükünü azaltan, idari engelleri
hafifleten sanayi destek paketi hazırladı.
Buluş yapan ve teknoloji üretenlerin hak-

larını güvence altına alan patent yasasını
çıkardı. Ar-Ge merkezi kurulumunu kolaylaştıran, yenilikçilik ekosistemini güçlendiren çok önemli bir Ar-Ge düzenlemesini
hayata geçirdi. Türkiye’nin dijital dönüşüm
sürecine uyumu kolaylaştırmayı amaçlayan ve Birliğimizin de bir parçası olduğu
Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nu

kurdu. Sanayimizin gelişimi için atılan bu
son derece önemli adımlar için başta sayın Bakanımıza, çalışma arkadaşlarına ve
Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz”
ifadelerini kullandı.
Mete, bilişim alanında yapılanların
Türkiye’ye daha fazla zenginlik getireceğini de söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü ise Üretim Reform Paketi
ile birlikte bilişim teknolojisi ve yazılım
üreten işletmelerin, Sanayi Sicil Kanunu
kapsamına alındığını belirterek, "Paketle, yazılımcılarımızı sanayici kapsamına
aldık. Artık yazılımcılar, sanayicilerin
elde ettikleri tüm haklardan faydalanacaklar" dedi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Türk özel
sektörünün
müthiş bir başarı
öyküsü yazdığını
kaydetti.

“Türk özel sektörü müthiş
bir başarı öyküsü yazdı”
İstihdam seferberliğinde Muğla’nın birinci durumda olduğunu söyleyen TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, üye başına 3.5 kişi istihdam eden Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nı tebrik etti.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
( TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Muğla Ticaret ve Sanayi
Odası Ortaca Hizmet Binası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan istihdam
seferberliğinde Muğla’nın birinci durumda
olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, üye başına 3.5 kişi istihdam eden
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nı tebrik etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk altı ayda
1.6 milyon kişiye yeni iş imkanı sağlayan
Türk özel sektörünün müthiş bir başarı
öyküsü yazdığını vurguladı. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu “Bu bir dünya şampiyonluğudur” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ortaca’daki açılış töreninde yaptığı konuşmada
Muğla’ya 11’inci kez geldiğinin altını çizdi.
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Bulundukları makamların hizmet
makamları olduğunu bildiren
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu
bina da Muğlalı müteşebbislerin,
sizin eviniz. Muğlalı müteşebbis,
tüccar en iyi hizmeti hak ediyor.
İşte Muğla TSO, hizmeti üyesinin
ayağına götürüyor. Üyelerine daha
iyi hizmet sunuyor. Biz rakiplerimizle eşit şartlarda yarışalım başka
bir şey istemiyoruz” diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk
iş dünyasının rekabet edemeyeceği kimsenin olmadığını söyledi.
Güçlü müteşebbis
güçlü ekonomi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
şöyle konuştu: “Muğla’daki Odamla da Borsamla da iftihar ediyorum.
Her ikisi de akredite Oda. Biz hep
şunu söyledik: 'Güçlü Oda olmadan güçlü müteşebbis, güçlü
müteşebbis olmadan da güçlü
ekonomi olmaz'. Muğla TSO bu
vizyonla üyesine hizmet üretiyor.
Muğla’nın zenginleşmesine çalışıyor. Müteşebbisin tüm sorunlarına
çözüm üretiyorlar. En büyük şikâyetiniz yüksek istihdam maliyetleri
idi. Oda ve Borsamızla istihdam
seferberliğini hayata geçirdik. İstihdamda tarihi bir destek verdi
hükümetimiz. İlk 3 ay devletten,
sonra vergi ve SGK primi desteği
ile 6 ayda 1.6 milyon kişiye istihdam sağladık. Muğla da 62 bin
kişiye, yani firma başına 3.5 kişiye
iş imkânı sağlayarak Türkiye birincisi oldu.”
İş dünyasının ikinci büyük
şikâyetinin de finansman konusunda olduğuna işaret eden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu yüzde 9.9
faizle verdikleri nefes kredisinin
27 bin firmaya ulaştığını söyledi.
KOSGEB aracılığıyla da 260 bin firmaya, 7 milyar lira civarında bir
kaynak kullandırıldığını ifade eden
TOBB Başkanı, Kredi Garanti Fonu
aracılığıyla da 313 bin firmaya kefil
olduklarını anlattı. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu toplamda 600 bin
firmaya dokunmayı başardıklarını
vurguladı.

Babadağ'a yapılacak teleferiğin temeli atıldı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla'nın
Fethiye ilçesindeki Babadağ'a yapılacak teleferiğin temeli atma törenine iştirak etti.
Törene TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri
Bülent Karakuş ve Hakan Ülken, TOBB ETÜ
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadan
Eren, GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Muğla Valisi Esengül Civelek, Orman
ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci,
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin
Yayman, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan
Özyer, CHP Muğla Milletvekilleri Ömer Süha
Aldan ile Nurettin Demir, protokol üyeleri ve
davetliler katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve diğer

protokol üyeleri adına bir konuşma yapan
Muğla Valisi Esengül Civelek, "İlimiz doğa,
sağlık, tarih ve spor alanında çok büyük bir
potansiyele sahip. Alternatif turizm alanındaki bu güçlü potansiyeli yaşama geçirdiğimiz
taktirde ilimizde turizm 12 aya yayılabilecek"
ifadesini kullandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi
Esengül Civelek, Babadağ'ın yıllardır hasretini
çektiği teleferiğe kavuşmasına az zamanın
kaldığını söyledi.
Civelek, Babadağ teleferik projesinin spor
amaçlı turizmin gelişmesi ve yaygınlaşmasına
katkı sağlayacağını vurguladı. Civelek, projenin Muğla’ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Konuşmanın ardından protokol üyelerinin katılımıyla teleferiğin temeli atıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Muğla programı kapsamında Fethiye Ticaret ve Sanayi
Odası’nı (TSO) ziyaret etti.
Fethiye’nin Babadağ Teleferik Projesi ile ekonomiye büyük
bir katkı sağlayacağını kaydeden
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu bu projeye büyük emek veren
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı’na teşekkür etti.
Muğla Valisi Esengül Civelek ise il ve ülke ekonomisinde turizmin çok önemli bir payı
bulunduğuna işaret ederek Babadağ Teleferik Projesi’nin bu payı daha artıracağını belirtti.
Ziyarete katılan Bakan Yardımcıları ve milletvekilleri de projeye övgüler yağdırdı.
Toplantıda Fethiye ekonomisine ilişkin de bir sunum gerçekleştirildi.
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Türk firmalarından CERN başarısı
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi tarafından bu yılın ilk altı ayında açılan 89 ihaleden dördünü
Türk firması kazandı. Türk firmalarının aldığı ihalelerin tutarı 300 bin Euro’yu aştı.

T

ürk firmalarının pazardan daha fazla
pay alabilmesi için ihale süreçlerine
katılımda koordinasyonu sağlamak
üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) bünyesinde kurulan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Sanayi İrtibat
Ofisi çalışmalarını hızlandırdı.
Türkiye'nin CERN'e ortak olmasıyla sanayicilere yeni fırsatlar sağladığını belirten
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, CERN’de
ihale kazanan firmaları tebrik etti. Devam
eden ihalelere katılım sağlayan firmalara da
başarılar dileyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yüksek teknolojiye sıçrama yapmak için
CERN'in bir fırsat olduğunu bildirdi.
Düğmeye basıldı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha çok
Türk firmasının ihalelere başvurmasını beklediklerini, TOBB olarak bu sürece yoğunlaşacaklarını söyledi.

Atomaltı parçacık fiziği konusunda bilimsel araştırmalar ve buluşlar yapan CERN, 2026
yılına kadar devam edecek büyük altyapı
çalışmaları ve ekipmanlarda yapılacak değişiklikler için düğmeye bastı. 2017’de geçen
yıla oranla açılan ihale ve alımların sayısında
yüzde 100 artış kaydedildi. CERN’in, Büyük
Proton Çarpıştırıcısında (LHC) daha yüksek
enerjili çarpışmalar ile bu çarpışmaların daha
hassas ve hızlı kaydedilmesi amacıyla yapacağı teknik değişiklikler için açtığı ihalelere Türk
sanayicilerinin katılımı da arttı.
Kazanılan ihaleler
Kayseri’den Gözüküçük Makina 2017
Mart ayında, CERN için özel olarak imal
edilecek üç farklı tipte ve toplam 4 bin 480
adet Hassas Koruma Kalkanı’nın ilk numune
ve süreç onaylarını başarıyla geçerek teslim
etti. Üretiminin yüzde 75’ini Batı ve Kuzey
Avrupa ülkelerine ihraç eden Gözüküçük
Makina, yerli işgücü ve son teknoloji üretim

makineleri kullanarak enerji, elektrik, elektronik, medikal ve makine sektörlerine metalden mamul hassas parçalar imal ediyor.
İstanbul merkezli Mistel Kablo ise sekiz
firmayı geride bırakarak Esnek Bara ihalesini
kazandı. Firma, beş farklı tipte 19 bin adet
siparişinin teslimatını Haziran ayında yaptı.
Türkiye’de ve yakın coğrafyada elektrik sektörüne hizmet veren Mistel Kablo, CERN
ihalesindeki başarısıyla Avrupa’daki iş hacmini artırmayı hedefliyor.
Haziran ayında sonuçlanan iki ayrı ihalede daha rakiplerini geride bırakan iki Türk
firması, EGE/GEMA Endüstriyel Kontrol ve
ASAŞ Alüminyum, ALICE deneyindeki dedektör soğutma sisteminde kullanılacak
hassas kontrol valfleri ile Super Proton Synchrotron (SPS) hızlandırıcısında yer alan
radyo frekans koaksiyel kablo takımları için
özel alüminyum tüplerin teslimine hazırlanıyor. Prototiplerin CERN onayından sonra,
seri imalat ve teslimatları yapılacak.

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

Hisarcıklıoğlu, Büyükelçi
Charles Fries ile görüştü

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi
Charles Fries tarafından Büyükelçilik'te verilen yemeğe katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yemekte Büyükelçi Fries’e Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik
ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler görüşüldü.
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Türkiye’de sadece TOBB ETÜ’de uygulanan
ortak eğitim sistemi ile öğrenciler 3 farklı iş
yerinde toplam 1 yıllık iş deneyimi ile mezun
oluyor.
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İş deneyimi ile
mezun olmanın

Karikanomi
Çizgilerle Hayat

İşletmelerde
Teknoloji
Yönetimi

ÇIZIMLERLE EKONOMININ IÇINDEN AYLIK SOHBETLER
Eğitim olmadan teknoloji üretmek mümkün
değil. Teknolojiyi yönetmek ise oldukça zor.
Gelecekte istisnasız her endüstri, teknoloji temelli

rekabet sorunu ile karşı karşıya kalacak. Talip Aktaş
yazıları, Güven Bilge ise çizimleri ile “işletmelerde
teknoloji yönetimi”ni anlattı.
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Çizgilerle Hayat

Karikanomi
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MARKA KENT

L
Ö
BİNG

‘KENT VİZYONU’
OLUŞTURARAK
GELECEĞE
HAZIRLANIYOR
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Valilik, Belediye
üniversite ve diğer kamu kuruluşları ile işbirliği
içerisinde Bingöl’ü 'Marka Kent' haline getirmek
için kolları sıvadı. Oda öncelikle bir Kent Vizyonu
oluşturmayı önemsiyor. 'Kent Vizyonu' içerisinde
Bingöl’ün 'Marka Kent' olması hedefi de yer alıyor.

B

ingöl Ticaret ve Sanayi Odası
öncülüğünde 2023 hedeflerine
hazırlanan kent, tüm paydaşlarca kabul gören bir Kent Vizyonu
oluşturup hayata geçirmeyi, kış turizmi alanında Marka Kent olmayı, termal tesislerin
daha da geliştirilip tüm bölgeye hizmet su-
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nan ve hatta tüm Türkiye’de bilinen ve tercih
edilen bir kent olmayı, arıcılık ve bal üretiminde geleneksel bal üretimiyle yetinmeyip polen ve arı sütü konusunda artı değer üreten,
önde gelen bir kent olmayı hedefliyor.
Bu hedeflerin gerçekleşmesinde yapılan
çalışmaları ise Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası

yürütüyor.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Ayas, “Oda olarak
kent bazında markalaşmayı çok önemsiyor
ve bu alanda Bingöl genelinde bir Kent
Vizyonu oluşturma çabası içerisinde bulunuyoruz” şeklinde konuşuyor.

Fotoğraflar: Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası
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Bütün çalışmalarda
Odamız öncü bir görev
üstlenerek paydaşlarımızın
çabalarını koordine eden bir
konuma yükseldi.

“VIZYONER HEDEFLER
BELIRLEDIK, KENTIMIZI
2023’E HAZIRLIYORUZ”
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Ayas, “Oda olarak kent bazında markalaşmayı çok önemsiyor ve bu
alanda Bingöl genelinde bir Kent Vizyonu oluşturma çabası içerisinde
bulunuyoruz” diye konuştu.

B

ingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Ayas, Oda olarak Valilik, Belediye, üniversite ve diğer kamu
kuruluşları ile işbirliği içerisinde Bingöl’ü
Marka Kent haline getirmek için kolları sıvadıklarını söyledi.
“Geçtiğimiz dönemde Bingöl’ün Kent
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Vizyonunu oluşturmak için ilk adımları
attık. Bütün bu çalışmalarda Odamız
öncü bir görev üstlenerek paydaşlarımızın çabalarını koordine eden bir
konuma yükselmiştir” şeklinde konuşan
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Ayas, sorularımızı yanıtladı.

Bingöl’ün ‘Marka Kent’ olması
için Odanız hangi çalışmaları
yürütüyor?
Öncelikle şunun altını çizmek gerekir.
Küresel düzlemde artık ülkeler arasında
rekabetten ziyade şehirlerarası rekabetten
söz edilmekte. Eskiden ülkelerin markalaşma hedefi makul ve mantıklı bir çaba olarak görülebilirken günümüzde bir ülkenin
markalaşması için çaba sarf etmek ve tüm
enerjisini bu alanda harcaması çok mantıklı
bir tercih olarak değerlendirilmiyor.
Bu nedenle Bingöl Ticaret ve Sanayi
Odası olarak kent bazında markalaşmayı
çok önemsiyor ve bu alanda Bingöl genelinde bir Kent Vizyonu oluşturma çabası
içerisinde bulunuyoruz.
Sürekli kendimize soruyoruz; “Bingöl şu
an gerek altyapısı gerekse üstyapısı ile Marka Kent olmaya ve bundan belki bir adım
öncesinde bir Bingöl Kent Vizyonu oluşturmaya hazır mı?” Belki bu soruya hemen şu
anda uygun bir cevap verilemeyebilir ama
Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerinde
ciddi olarak durduğumuzu ifade edebilirim.
“İşbirliği içinde çalışıyoruz”
Zira Ortaçağ Avrupası’nda sanayici ve
tüccarlar kentlerin gelişiminde öncü rol
üstlenerek yenilikçi düşünce ve adımlarla
önce kendi yaşadıkları kentlerinde dönüşümleri başlatan güç olmuşlardır. Bu bağlamda Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak,
kentimizi yani merkez ilçeyi ve tüm ilimizi
kapsayacak, gereken dönüşüm ve değişime liderlik yapacak vizyoner bir hedef
belirlemeyi önemsedik.
Doğu’nun olumsuzluklarla anıldığı bir
dönemdeyiz. Çalışmalarımızın yoğun ve
yorucu olacağının farkındayız. Bununla
birlikte bizi çabalarımızda motive eden pek
çok unsurun da var olduğunu görmemiz
gerekiyor. Örneğin Oda olarak Valilik, Belediye, üniversite ve diğer kamu kuruluşları
ile işbirliği içerisinde Bingöl’ü Marka Kent
haline getirmek için kolları sıvadık. Kayak
merkezimizi, termal tesislerimizi daha da

Kayak merkezimizi, termal tesislerimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz.
geliştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemde Bingöl’ün Kent Vizyonunu oluşturmak için ilk adımları attık.
Bütün bu çalışmalarda Odamız öncü bir
görev üstlenerek paydaşlarımızın çabalarını
koordine eden bir konuma yükselmiştir.

gösterebilirim. SÜTAŞ Bingöl’ümüze büyük bir yatırım yapıyor. Bu yılın sonunda
faaliyete geçecek olan üretim tesisleri pek
çok yan sektörü tetikleyerek yeni yatırım
ve yatırımcıları ilimize çekecek. Bu oldukça
önemli ve güzel bir gelişmedir.

Marka Kent olma yolunda 		
Bingöl’ün önceliği ne olmalı?
Öncelikle bir Kent Vizyonu oluşturmayı
çok önemsiyoruz. Zira bu Kent Vizyonu içerisinde Bingöl’ün Marka Kent olması hedefi
de yer alıyor.
Diğer yandan bir kentin Marka Kent
olabilmesi için asgari bazı koşulları yerine
getirmesi gerekir. Örneğin Marka Kent’in
hem merkez ilçe hem de il geneli olarak
dışa açılması gerekir. Sadece Bingöllü hemşerilerimizi değil, diğer yatırımcıları da ilimize çekebilmemiz gerekiyor.
Bu koşula iyi bir örnek olarak SÜTAŞ’ı

"Marka Kent’in ilgi çekici
özellikleri olması gerekir"
Bunun yanı sıra Marka Kent’in ilgi çekici
özellikleri olması gerekir. Bizim de ilgi çekici
özelliklerimizden olan arıcılık yani bal üretimini de öne çıkarmak için Bingöl Üniversitesi ile ortak projeler üzerinde çalışıyoruz.
Bir diğer koşul; basın-yayın organları
ve sosyal mecralarda görünürlüğümüzün
artmasıdır ki buna en güzel örneği 1. Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongremizi
verebiliriz.
25-27 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) ile

işbirliği içerisinde yürüttüğümüz bu Kongre
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
bir ilk olması açısından da çok önemli bir
adımı oluşturmakta. Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kalkınma eski bakanımız Sayın
Dr. Cevdet Yılmaz kongremizin Onursal
Başkanlığı’nı üstlenmiştir.
“Kardeş Oda Projesi
başlatıyoruz”
Bir diğer önemli adımımız Genel Sekreterimiz Cemal Yılmaz’ın koordinasyonu
altında yürüttüğümüz yurt dışı Kardeş Odalar çalışmasıdır. İnşallah Oda seçimlerinden
hemen sonra Körfez Arap ülkelerinden
iki, Avrupa ülkelerinden iki ve Uzakdoğu
ülkelerinden iki olmak üzere 2018 Nisan’ına
kadar altı Kardeş Oda projemiz bulunmakta. Böylece bir diğer koşul olan uluslararası
bilinirlik ve tanınırlığımızın artmasını sağlayacağız.
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Sadece Bingöllü
hemşerilerimizi değil, diğer
yatırımcıları da ilimize
çekebilmemiz gerekiyor.

Tabi bu arada yeni ve çok becerikli iki
dilli (Türkçe ve İngilizce) interaktif web
sayfamızın yabancılara yönelik yayınını da
belirtmek durumundayım.
Bu bağlamda Bingöl, kadın girişimciliği
ve arıcılık başta olmak üzere ses getirici
projelere öncelik vermiştir.
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Bingöl’ün ticaret ve sanayisi
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ticaret sektörü, ilimizde önde gelen
sektörler arasında yer almakta. Toptancılık ve perakendecilik ciro büyüklüğü, brüt
yatırım miktarı ve firma sayısı bakımından
il ekonomisinde önemli bir yer tutmakta.
Tabi bahsettiğimiz bu veriler iç ticarete
yönelik. Dış ticarette ise il olarak çok iddialı
olduğumuzu söyleyemiyoruz. 2014 yılı verilerine göre 10 milyon dolar seviyesinde
seyreden dış ticaret hacminin 8.5 milyon
doları (%87) dışarıdan getirilen mal olarak
kaydedilirken dışarıya satılan mal ise sadece
1.5 milyon dolar olarak görülmekte. Oda
olarak bunu kırmak için yoğun bir yurtdışı

hamlesi başlattık.
Sanayi sektöründe ise durum biraz farklılık göstermekte. TRB1 Düzey 2 Bölgesinde
yer alan Bingöl, 2011 verilerine göre 3.7
milyar liralık bir katma değer üretmiştir.
Sanayi sektöründe öne çıkan alt sınıfları
şöyle özetleyebiliriz: “Maden-mermer, yapı
elemanları, mobilya, enerji, PVC doğrama,
sağlık hizmetleri, tekstil-hazır giyim, makine,
metal.”
Öne çıkan temel sanayi sektörleri ise;
◗ Gıda işleme sektörü
◗ İnşaat malzemeleri ve madencilik
sektörü
◗ Tekstil ve hazır giyim sektörü

1. Bingöl Ulusal Kadın
Girişimciliği Kongremizi
25-27 Eylül tarihinde
yapacağız.
Kentin en önemli sorununu
öğrenebilir miyiz?
En önemli sorunlarımız arasında kent
altyapısının istenen düzeyde olmamasıdır.
Belediyemiz çok yoğun bir çalışma içerisinde bu eksiklikleri gidermeye çalışmakta.
Sanırım birkaç yıla kadar bu eksiklikleri de
gidermiş oluruz.
Bunun yanı sıra Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi mesleki eğitimin istenen
düzeyde eleman temin edememesi sorunu
da var. Sektörlerde nitelikli elemana oldukça
ihtiyaç bulunurken işsizlik de bir o kadar
yüksek. Bu iki grup birbirlerini bulamıyor.
Bu bir yerde arz ile talebin birbirlerine uymadığını ve uygun süreçlerde olmadıklarını
gösteriyor.
"Ar-Ge Kurulu oluşturduk
Eylem planı hazırlıyoruz”
Nitekim bu sorunu aşmak için Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Bingöl Kalkınma
Platformu’nu hayata geçirerek bir Daimi
Sekretarya bir de Ar-Ge Kurulu oluşturduk.
Her iki kurul da Odamız Genel Sekreteri’nin
başkanlığında çalışmalarını sürdürmekte.
Eylül ayında bu konuda bir eylem planı oluşturup Sayın Bakana sunmuş olacağız.
2023 yılında nasıl bir kent hayal
ediyorsunuz?
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında çok
farklı bir Türkiye ve çok daha farklı bir Bingöl
görmeyi arzu ediyoruz. Zira hem ülkemiz
hem de Bingöl’ümüz bunu hak ediyor.
2023 yılında ilimizdeki tüm paydaşlarca
kabul gören bir Kent Vizyonu oluşturup
hayata geçirmiş olmayı, kış turizmi alanında
Marka Kent olmayı, termal tesislerimizin
daha gelişip tüm bölgeye hizmet sunan ve
hatta tüm Türkiye’de bilinen ve tercih edilen
bir kent olmayı, arıcılık ve bal üretiminde geleneksel bal üretimiyle yetinmeyip polen ve
arı sütü konusunda artı değer üreten, önde
gelen bir kent olmayı ve güzel Bingöl’ümüzü bu şekliyle Türkiye gündemine getirmeyi
hayal ediyoruz.

Bingöl TSO’dan kadın girişimcilere büyük destek
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
25-27 Eylül 2017 tarihleri arasında Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk Kadın
Girişimciliği Kongresi düzenlenecek.
Kongrenin mimarlarından BİNTSO Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak
Koç konuya ilişkin şunları söyledi:
“ Onursal Başkanlığı’nı Bingöl Milletvekili
ve Kalkınma eski Bakanı Sn. Dr. Cevdet
Yılmaz ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı kongreye il içi ve
dışından olmak üzere 400 civarında
katılımcı beklemekteyiz. Nisan 2018’de de
Uluslararası Kadın Girişimciliği Kongremizi
yapacağız inşallah.
Böyle bir kongre fikrini gündemimize
sokan Oda Genel Sekreterimiz Cemal
Yılmaz’ın koordinasyonu altında yürüttüğümüz bu kongre oldukça ilgi görmekte.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
bir ilk olma özelliğine haiz bu kongreyi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl
Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı ile
işbirliği içerisinde gerçekleştirmekteyiz.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun tanıtılmasına, bu bölgelerde kadın girişimciliğinin teşvik edilmesine, terör ve olumsuzluklarla anılan bölge ve bölge insanının bu
algısının düzeltilmesine, Türkiye’nin Doğu
ve Batısı’nda yaşayan kadın girişimcilerin
birbirlerini daha iyi tanımasına, bilgi, tecrübe ve iyi örneklerin paylaşılmasına katkı

sağlamayı hedefleyen bu kongre bölge
açısından büyük önem taşımakta.
Oda olarak asli görevimiz sanayi ve ticaretin gelişmesine yönelik hizmetlerimizin
yanı sıra sosyal sorumluluğumuzun bir
gereği olarak bu türden faaliyetleri de
önemsiyoruz.”
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ARAŞTIRMA

KABLO SEKTÖRÜ
YURT DIŞINA
ODAKLANDI
Global kablo pazarının önemli oyuncuları arasında yer alan Türkiye’de
son yıllarda yapılan yatırımlarla üretim kapasitesi kayda değer
oranda arttı. Kapasite artışı beraberinde arz fazlasının yanı sıra yoğun
rekabeti de getirdi. Bu durum karşısında firmalar, yurt dışına daha
fazla yönelmeye başladı.

Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi

Hazırlayan: İSHAK SEVGİN
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135
MİLYAR $
GLOBAL KABLO
PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ

3.5
MİLYAR $
SEKTÖRÜN TÜRKİYE’DEKİ
PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

1.8
MİLYAR $
TÜRKİYE'NİN 2016 YILI
KABLO İHRACATI

1
MİLYAR $
TÜRKİYE'NİN 2016
YILI KABLO İTHALATI
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T

ürkiye kablo sektörü 3.5 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile
135 milyar dolara ulaşan küresel
kablo pazarından yaklaşık yüzde 2.6 oranında pay alıyor. İhracat potansiyelinin yüzde 50 olduğu tahmin edilen
Türkiye kablo sektörünün dış ticaret hacmi
ise 2.5 milyar doları buluyor. Bugün aralarında Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
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ülkeleri ile Rusya ve Türk cumhuriyetlerinin
bulunduğu yaklaşık 150 ülkeye kablo ve
mamulleri ihracatı yapan üreticiler, gerek
kârlılıklarını artırmak, gerekse siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle Türkiye'ye
yakın coğrafyaya yaptıkları ihracattaki düşüşün önüne geçmek adına rotasını ABD
ve Kanada gibi ülkelere çevirdi. ABD'nin
yıllık ortalama 8 milyar dolar değerinde

kablo alımı bulunduğuna vurgu yapan
uzmanlara göre, bu pazarda yer alabilmek
için ABD'nin ürün ve standartlarının çok iyi
bilinmesi ve buna göre ürün geliştirilmesi
gerekiyor. Ayrıca ABD'de yatırım yapılması,
dağıtım ve ofis gibi kanalların oluşturulması önerisinde bulunan uzmanlar, aksi
durumda söz konusu ülkede ürün satmanın çok zor olduğunu belirtiyor.

sahip. Yıllık kablo ihracatı 1.5 milyar dolar ila 2.5 milyar dolar arasında değişen
Türkiye, 2014 yılında 2.5 milyar dolar
değerinde ihracat yaptı.
2015 yılında 2 milyar dolarlık olan
Türkiye kablo ve mamulleri ihracatı, 2016
yılında yaklaşık yüzde 9'luk düşüşle 1.8
milyar dolara geriledi. 2014-2016 yılları
baz alındığında Türkiye kablo üreticilerinin ihracatında düzenli bir düşüş,
ithalatında ise artış görülüyor.
TÜİK'e göre, 2014 yılında 930 milyon
dolar olan Türkiye'nin kablo ve mamulleri ithalatı, 2015 yılında 931 milyon dolara,
2016 yılında ise yaklaşık yüzde 9.98 artışla 1 milyar 34 milyon dolara yükseldi.
Döviz kuru, bakır ve petrol fiyatlarında
yaşanan hareketlilik, ekonomik ve siyasi
belirsizlikler, Ortadoğu gibi yakın coğrafyada yaşanan siyasi gelişmeler, 2016
yılında olduğu bu sene de davam etti.

Yıllık üretim ve ihracat potansiyeli
ile küresel kablo pazarının önde gelen
ülkeleri arasında gösterilen Türkiye'nin
ihracatı son yıllarda azalırken, ithalatı ise
artış kaydetti.
2.5 milyar dolarlık potansiyele sahip
TÜİK verilerine göre, Türkiye 2.5 milyar
dolarlık bir kablo ihracatı potansiyeline

Siyasi ve ekonomik
belirsizlikler etkili oldu
Söz konusu siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle firmaların ihracatta
daha temkinli hareket ettiğine dikkat
çeken sektör yetkililerine göre, bu yıl
sonuna dair net bir ihracat hedefi belirtmek oldukça zor. Ancak İMMİB'in 2017
yılı Ocak-Haziran dönemine ait ihracat
rakamları dikkat aldığında sektörün ihracatını bir miktar artıracağı öngörülüyor.
İMMİB'in verilerine göre, 2016 yılının
ilk yarısında (1 Ocak-30 Haziran) yaklaşık
797.6 milyon dolar olan Türkiye kablo
ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde
5.6'lık artışla 842.9 milyon dolar oldu.
Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği'nden alınan bilgilere göre, global
kablo tüketimi 2016 yılında artarak 17
milyon tona karşılık 135 milyar dolara
ulaştı. Son dönemde harici bakır telekom kablolarına olan talepteki gerileme
devem ederken, fiberoptik kablolarına
olan talep artışı ise eskisi kadar olmasa
da sürdü. Aynı şekilde enerji kablolarına
olan talepte de kayda değer oranda bir
artış yaşandı. Son yıllarda kablo pazarında rekabetin arttığına ve koşulların
girerek zorlaştığına dikkat çeken sektör
temsilcilerine göre, global kablo üretiminin büyük bir kısmı gelişmekte olan ve
işgücü bakımından rekabetçi ülkelere
doğru kaymaya başladı.

Standart dışı üretim
imaja zarar veriyor
Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ile Türk Cumhuriyetleri'ni kapsayan bir
coğrafyanın önde gelen kablo üreticileri
arasında yer alan Türkiye'de hemen her
tür kablo üretilebiliyor. Türkiye kablo sektöründe 100 civarında firmanın faaliyet
gösterdiği tahmin ediliyor. Bunlardan 70
ila 75 tanesi TSE gibi belgeler dahilinde
imalat yapıyor, geri kalan firmaların herhangi bir belgesi bulunmuyor ve standart
dışı üretim yapıyor.
TSE gibi belgeler dahilinde üretim
yapan firmaların Türkiye kablo pazarının
yaklaşık yüzde 90'ına sahip olduğu tahmin
edilirken, kalan yüzde 10'u standart dışı
üretim yapan firmalar tarafından oluşuyor.
Pazar payı çok olmamakla birlikte standart
dışı imalatın sektörün toplam kalite ile fiyatını düşürdüğüne dikkat çeken uzmanlara
göre, buna bağlı olarak sektör özellikle
dış pazarlarda kayda değer oranda zarar
görüyor.
Türk kablo üreticilerinin yaptığı satışlar
ile Ar-Ge yatırımları karşılaştırıldığında
sektörde Ar-Ge algısının yeterli düzeyde
olmadığına vurgu yapan sektör temsilcileri, ayrıca uluslararası gelişmeleri sektörün
sadece bir kısmının takip ettiğine işaret
ediyor. Özel üretim olan ve katma değeri
yüksek ürünlerin kayda değer bir kısmın
yurt dışından tedarik edildiğini anlatan
sektör temsilcileri, Türk kablo sektörünün
küresel pazarda rekabet gücünü artırması
için öncelikle yerli kabloların kalitesine
yönelik algının yükseltilmesi gerektiğinin
altını çiziyor.
Temsilciler, bunun için de yüksek performanslı ve toplam maliyette avantaj
getirecek çözümlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Sektör temsilcileri bu konuda gerek
kamunun gerekse özel sektörün piyasada
kullanılan kabloların standartlara uygunluğunu sağlayacak çalışmalar yürütmesi
gerektiğini belirtiyor. Yine sektör temsilcilerine göre Türkiye'de satılan bazı kabloların kalitesindeki tutarsızlıklarla ilgili farkındalığın artırılması, tespit edilen uygunsuz
ürünlere yönelik harekete geçilmesini
sağlayacak bir şikayet mekanizması ile
yerli üretimin imajını zedeleyen kalitesizlikle mücadele yönteminin oluşturulması
gerekiyor.
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KATMA DEĞERI YÜKSEK ÜRÜNLER IÇIN
ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMALI
Türk kablo üreticilerinin küresel pazardaki rekabet
gücünün artması için öncelikle yerli kabloların
kalitesine yönelik algıyı yükseltmemiz şart. Bunun için
de yüksek performanslı ve toplam maliyette avantaj
getirecek çözümlerin tercih edilmesi ve doğru kablo
kullanımı konusunda sektörün bilinçlenmesi gerekiyor.

Erkan AYDOĞDU
Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

G

lobal kablo pazarında rekabet
edebilmek ve söz konusu pazardan alınan payı artırabilmek
adına öncelikle Türk kablo üreticilerinin katma değeri yüksek ürünlere
yönelik çalışmalarını hızlandırması gerekiyor. Türk kablo üreticilerinin yaptığı satışlar
ile Ar-Ge yatırımlarını karşılaştırdığımızda,
Ar-Ge algısının yeterince yüksek olmadığını
görüyoruz. Bunun yanı sıra uluslararası gelişmeleri sektörün sadece bir kısmının takip
ettiğini, özel üretim ve katma değeri yüksek
olan ürünlerin bir kısmının yurt dışından
ithal edildiğini söyleyebiliriz. Üreticilerimizin küresel piyasalardaki rekabet gücünü
artırması için öncelikle Türk kablolarının
kalitesine yönelik algıyı yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de yüksek performanslı
ve toplam maliyette avantaj getirecek çözümlerin tercih edilmesine ve doğru kablo
kullanımı hakkında sektörün bilinçlenmesine ihtiyaç var.
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Kalitesizlikle mücadele
yöntemi oluşturmalıyız
Bu konuda gerek kamunun gerekse
özel sektörün üzerine düşen görevlerin
başında piyasada kullanılan kabloların
standartlara uygunluğunu sağlayacak çalışmaların yürütülmesi geliyor. Ayrıca Türkiye'de satılan bazı kabloların kalitesindeki
tutarsızlıklarla ilgili farkındalığı artırmalıyız.
Tespit edilen uygunsuz ürünlere yönelik
harekete geçilmesini sağlayacak bir şikayet
mekanizması ile yerli üretimin imajını zedeleyen kalitesizlikle mücadele yöntemini
oluşturmamız gerekiyor.
Bunun yanında ihraç edilen ürünlerden
numune alarak testler yapmak ve denetimi
artırarak diğer ülkelerle standartlar konusunda daha sıkı bir iletişim ağı oluşturmak
büyük önem taşıyor.
İhracat potansiyeli
yüzde 50 civarında
Global ölçekte kablo tüketimi 2016 yılında da az bir büyüme göstererek, yaklaşık
17 milyon ton ve 135 milyar dolara ulaştı.
Ürün grubu bazında, harici bakır telekom
kablolarına olan talepteki düşüş devam
ederken, fiberoptik kablolarına olan talep
son birkaç yıl kadar olmasa da kayda değer
oranda arttı. Enerji kablolarına olan talepte
ise az da olsa bir artış yaşandı. Son dönemde artan rekabet koşullarıyla birlikte global
kablo üretiminin büyük bir kısmı gelişmekte olan ve işgücü bakımından rekabetçi
ülkelere doğru kaymaya başladı.
Büyüklüğünün 3 ila 3.5 milyar dolar arasında değiştiği tahmin edilen Türkiye kablo
sektörünün ihracat potansiyeli yüzde 50

civarında bulunuyor. TÜİK verilerine göre,
yılda 1.5 milyar dolar ila 2 milyar dolar arasında dış ticaret hacmi bulunan Türkiye'nin
kablo ihracatı, son bir yılda yaklaşık yüzde
10 düşüş yaşadı. 100 civarında firmanın

faaliyet gösterdiği sektörde, TSE belgesine
sahip firmalardan 27 tanesi derneğimizin
üyesi. Söz konusu TSE belgelerine sahip firmaların toplam pazarın yüzde 85 ila yüzde
90'ını oluşturuyor.

5

3

İngiltere
375.2

Irak

137.1

İsrail

119.9

Almanya Türkmenistan
78.9

62.2

Jeopolitik riskler
bu sene de sürüyor
Döviz kuru, bakır ve petrol fiyatlarında
yaşanan hareketlilik, ekonomik ve siyasi belirsizlikler; Irak, Suriye gibi Türkiye’ye
komşu ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler
ve jeopolitik riskler 2016'da olduğu gibi bu
sene de sürüyor. Tüm bu gelişmeler, firmaları özellikle ihracat faaliyetlerinde daha
temkinli davranmaya zorluyor. Kablo maliyetlerinin büyük bir kısmı bakır oluşturuyor.
Bakırın da borsada işlem görmesi nedeniyle
buradaki her artma ya da azalma doğal olarak firmalarını maliyetlerini etkiliyor. 2016 yılında ton başına bakır (LME) fiyatı ortalama
4 bin 700 dolar seviyesindeyken, bu yılın ilk
yarısında yaklaşık yüzde 20'lik artışla 5 bin
700 dolara yükseldi. Bu da ciroların takriben
yüzde 12 ila yüzde 13 daha yukarıda olması
anlamına geliyor.
LME ve kur değerlerine de bağlı olarak,
kablonun ihracat fiyatı yaklaşık 4.5 dolar/
kg seviyesinde bulunuyor. Ancak katma
değerli kablo üretimi ve ihracatımız kısıtlı
olduğundan bu değer bizde daha düşük
seviyede. Ancak üreticilerin Ar-Ge merkezlerini artırmaya ve katma değerli ürünlerin
imalatına yönelik bir çabası olursa eğer
hem sektör açısından sürdürülebilirlik artacak hem de ülke olarak daha fazla ve hızlı
bir gelişim göstereceğiz.
Ancak Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefinin 500 milyar dolar olarak belirlendiğini dikkate aldığımızda, bunun kablo ile
ilgili kısmında, mevcut bakır fiyatları ve
konjonktür doğrultusunda oldukça zor
olacağını söyleyebiliriz.
Yıllara göre Türkiye'nin kablo
ithalat ve ihracatı (milyon $)

Yıllar

İthalat

İhracat

2012

761

2.466

2013

856

2.587

2014

930

2.513

2015

931

2.042

2016

1.034

1.857
Kaynak: TÜİK

EKONOMİK FORUM

67

ANALİZ

68

EKONOMİK FORUM

İNOVASYONU
BÜYÜK
ŞİRKETLER Mİ
START-UPLAR MI
YAPIYOR?

Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi

Hazırlayan:
Selin ARSLANHAN MEMIŞ
TEPAV
Program Direktörü

Türkiye’de girişimcilik
ekosistemini
hareketlendirmek ve
oluşan start-upların
büyümesine katkı
verebilecek araç
ve fırsatları ortaya
koymalıyız. Bir an önce
kurumsal girişimcilik
fonları ile yerli ve
uluslararası şirketlerle
desteklenen yeni
teknolojilere odaklı
tematik inkübatörlerin
yaygınlaşması
gerekiyor.
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D

ünyanın içinden geçtiği teknolojik dönüşümle birlikte
sadece üretim yöntemleri
değil, iş modelleri de değişti. 21. yüzyılda bilim ve teknolojideki
yeniliklerin hem ortaya çıkma ve yayılma
hızlarındaki önemli artış, hem de yeni
teknolojilerin multidisipliner ve giderek
karmaşıklaşan niteliği gereği, büyük şirketlerin değişen süreçlere Ar-Ge depart-
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manlarını adapte edebilme gücü azaldı.
Ar-Ge verimlilikleri düştü. Bununla birlikte
küçük olmaları nedeniyle değişime çok
daha kolay adapte olabilen, yeni teknolojiler söz konusu olduğunda tek ya da
sadece birkaç alana odaklanmış olarak
çalışan teknoloji start-uplarının sayısı ve
önemi giderek arttı. Büyük şirketler, hem
neredeyse bir zorunluluk hem de daha
maliyet etkin bir seçim olarak inovasyona

teknoloji start-upları aracılığıyla erişmeye
başladılar.
Büyük şirketler, teknoloji start-uplarının
projelerini, patentlerini, ürünlerini kullanmak üzere yani inovasyon portföylerine
erişmek üzere, start-uplarla farklı tip anlaşmalar yapıyor ya da start-upların kendilerini satın alıyor. Bu model, aynı zamanda
projelerini ya da ürünlerini belirli bir aşamaya getirdikten sonra pazara girişe kadar

Şekil 1- İlaca sponsor/sahip şirketin büyüklüğüne göre
FDA tarafından onaylanan yeni ilaçların dağılımı

Kaynak: FDA

Şekil 2-Türkiye’nin ithalatının bölgelere göre dağılımı, AB-28, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika ve Uzak Doğu’nun Türkiye’nin ithalatından aldıkları pay (%, 1969-2016)

Kaynak: FDA

gereken maliyetleri üstlenecek güçleri
olmayan start-upların exit (çıkış) stratejilerinin en önemlilerinden birini oluşturuyor.
Yeni sanayi devriminin etkisi
Hep bahsettiğimiz gibi, yeni sanayi
devrimi teknolojilerinin en önemli özelliği, tekstilden ilaca farklı birçok sektörü
aynı anda dönüştürme özelliğine sahip
olmaları. Bu nedenle iş modellerindeki bu

değişimin ve start-upların artan öneminin
birçok sektör için geçerli olduğunu söylemek mümkün. Bunu, hem daha önceki
çalışmalarda kullandığımız son yıllardaki birleşme ve satın alma eğilimlerinden
hem de ortaya çıkan inovatif ürünlerin
kaynağına ilişkin göstergelerden izlemek
mümkün.
İlaç sektörü örneğini ele alırsak, FDA
(Amerika Gıda ve İlaç Kurumu) verilerinden yeni ilaç moleküllerinin başvuru
sahiplerinin ve ürünü ortaya koyanların
kimler olduğunu analiz edebiliyoruz. Şekil
1’de FDA tarafından onaylanan yeni ilaçların, ilaca sponsor ya da sahip olan şirketin

büyüklüğüne göre dağılımını görüyoruz.
2016 yılında FDA tarafından toplam 19
yeni ilaç onaylanmış. Bunların sekizinin
sahibi en büyük ilk 10 ilaç şirketi. 19 yeni
ilaçtan yedisinin sahibinin ise küçük ilaç ve
biyoteknoloji şirketlerinin olduğu görünüyor. Kalanlar diğer büyük şirketlerin. Şekil
2 ise bize, yine FDA tarafından onaylanan
yeni ilaçların bu kez ilacı geliştiren şirketin
büyüklüğüne göre dağılımını gösteriyor.
“İlacı geliştiren şirket” tanımına göre, bir şirketin bu kapsamda değerlendirilebilmesi
için preklinik ve Faz 1 çalışmalarından itibaren ilaç Ar-Ge sürecini yürütmüş olması
yeterli oluyor.

EKONOMİK FORUM

71

ANALİZ

Küçükler geliştiriyor
büyükler alıyor
Yani preklinik çalışmalar öncesini bu
şirket yürütmemiş olsa bile “ilacı geliştiren
şirket” olarak sayılıyor. Önemli olan preklinik sonrasına sahip olması. Grafiğe bu çerçevede bakarsak, 2016 yılında onaylanan
19 yeni ilaçtan 13’ü küçük ilaç ve biyoteknoloji şirketleri tarafından geliştirilmişken,
sadece dördü ilk 10’daki büyük ilaç şirketleri tarafından, kalan ikisi de diğer büyük
şirketler tarafından geliştirilmiş. Preklinik
çalışmaların öncesi de ilacı geliştiren şirket
tanımlanırken değerlendirilse, küçük ilaç/
biyoteknoloji şirketleri tarafından geliştiren
ilaçların sayısı 13’ün de üzerine çıkacaktır.
Bu durumda bile 2016 yılındaki yeni ilaçların en az yüzde 70’inin küçük ilaç/biyoteknoloji şirketleri tarafından geliştirildiğini
görüyoruz. İki grafiği birlikte değerlendirdiğimizde ise yeni ilaçların küçük şirketler
tarafından keşfedilip geliştirildiğini, daha
sonra büyük şirketler tarafından satın alındığını açıkça ortaya koyabiliyoruz.
Yapay zeka teknolojisi
İlaç sektöründe örneklendirdiğimiz
eğilimi, birçok sektörde izlemek mümkün.
Bunlardan biri de son dönemde farklı birçok sektörden şirketlerin odağında olan
yapay zeka teknolojisi. İlaç sektöründe
biyoteknoloji için söz konusu olan, burada da yapay zeka start-upları için söz
konusu. Farklı alanlarda çalışan ve yapay
zeka teknolojisini farklı odaklarla kullanan
İntel’den Ford’a kadar farklı büyük şirketler,
son yıllarda yapay zeka start-uplarına en
erken erişip anlaşan olmak için birbirleriyle
yarışıyorlar. Bu anlaşmaların, birleşme/
satın alma işlemlerinin sayısının da son beş
yılda sekiz katına çıktığını izleyebiliyoruz.
Dünyanın neredeyse her yerinde bilimsel ve teknolojik değişimi en hızlı izleyip,
yapılarından dolayı da bu değişime en
hızlı adapte olabilen aktör, teknoloji startupları. Bir taraftan da bir teknoloji start-upının yaşayabilmek, işini sürdürebilmek
için inovasyon yapmaktan başka şansı yok.
Büyük şirketler de bu inovasyona en hızlı
erişen olmak için farklı yolları deneyerek
birbirleriyle yarışıyorlar. Bazıları kendi inkübasyon merkezlerini kurup start-upları
oraya çekmeye çalışıyorlar, kendi girişim
fonlarını kurup en erken yatırım yapan
olmaya çalışıyorlar ya da yine uluslararası
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inkübatörler, fonlar aracılığıyla bunu yapma çabasındalar.
Türkiye’de önemli
gelişmeler oldu
Girişimcilik ekosisteminin yeni teknolojilerle hareketlenmesi ve yeni start-upların ortaya çıkması söz konusu olduğunda,
dünyadaki gelişmeleri Türkiye’de de son
yıllarda izleyebilmek mümkün. Son 10
yılda Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde
çok önemli gelişmeler oldu. Önce kamunun desteğiyle başlayan girişimcilik serüveni, melek yatırımcılar, girişim sermayesi
fonları ile devam ediyor. Fonların büyüklükleri, alabildikleri riskler tartışılabilir ama
hızla bir değişim olduğunu mutlaka ortaya
koymalıyız. Bunun yanı sıra, Türkiye’de son
birkaç yılda fonların yazılım start-uplarından sonra artık biyoteknoloji gibi daha
riskli alanlara yatırım yapmaya başladıklarını söylemek mümkün. İnkübasyon merkezleri söz konusu olduğunda ise, her ne
kadar Amerika’dakilere hatta Çin’dekilere
pek benzemeyip eski modelle devam etseler de Türkiye’de üniversiteler bünyesinde birçok inkübasyon (kuluçka) merkezinin var olduğunu, içlerinin de girişimcilerle
dolu olduğunu atlamamak gerekir. Ayrıca
son iki yıldır TEPAV’da düzenlediğimiz BIO
Start-up Hızlandırıcı Programı’na aldığımız
başvurularla da destekleyebileceğimiz
şekilde, dünyadakilerle benzer sorunlara benzer teknolojileri kullanarak çözüm
üretmeye çalışıyorlar.
Sayıları son
derece yetersiz
Fakat sıra start-upların exit (çıkış) yapmasına geldiğinde, her ne kadar son yıllarda birkaç çok başarılı örneğimiz olsa da
Türkiye’deki exit sayıları son derece yetersiz
görünüyor. Tablo 1, 2015 yılında start-upların exit sayılarına göre ülkeleri sıralıyor.
Sıralamada olan 40 ülke arasında Türkiye 35. sırada yer alıyor. İlk sırada ABD var.
Yeni açıklanan raporlarda, aynı tablonun
2016 yılına baktığımızda, orada Türkiye’nin
yer bulamadığını görüyoruz. 2016 yılında
dünyada yaklaşık toplam 3 bin 400 exit
gerçekleşmiş. Bunların yarısı ABD’den. Exit
değerlerine bakarsak, toplam gerçekleşenin değer olarak yüzde 54’ü 50 milyon
doların altında. Bu verinin de işaret ettiği
gibi, toplam exit start-upların yüzde 44’ü
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erken aşamadaki start-uplar. Türkiye’de
de her zaman start-upların birçoğunun
daha kuluçkadayken, erken aşamadayken
kapandığı tartışma konusudur. Dünyaya
baktığımızda erken aşamada exit’in çok
mümkün olduğunu görüyoruz.
Kurumsal girişim
sermayesi fonları
Exit söz konusu olduğunda, iki temel
türden bahsetmek mümkün. Biri birleşme/
satış, diğeri ise halka arz (IPO). Dünyadaki
exit’ler çoğunlukla birleşme-satış şeklinde
gerçekleşiyor. Exit kanallarının en önemlilerinden birisi kurumsal girişim sermayesi
fonları. Daha önce de bahsettiğim gibi,
inovasyona start-uplar aracılığıyla erişmeye çalışan büyük şirketler, kurumsal girişim
sermayesi fonları ve inkübasyon merkezleri kuruyorlar ve start-uplar için önemli exit
kanallarından birini oluşturuyorlar. 2016
yılında dünyadaki exit’leri en fazla destekleyen kurumsal girişim sermayesi fonlarına baktığımızda, aralarında Türkiye’de de
yerleşik olan, Google, Intel, GE, Unilever,
J&J, Samsung, Pfizer gibi şirketlerin fonları
öne çıkıyor.
Biz de artık Türkiye’de şirketlerin Türkiye ekonomisinin dönüşümünde üstleneceği rolü, eski yüzyılın modelleriyle değil,
21.yüzyılın araçlarıyla yeniden tanımlamalıyız. Her ne kadar son yıllarda girişimcilik
ekosistemi önemli gelişmeler geçirmiş
olsa da Türkiye’de hala en büyük eksik, çok
sayıda start-up ortaya çıkmasına rağmen,
exit yapamadan kuluçka evresinde ölen-

Tablo 1. Start-up exit (çıkış) sayılarına göre ülke sıralaması, 2015

Kaynak: Kaynak: CBinsights verileri

74

EKONOMİK FORUM

lerin sayısının fazla olması. Daha büyük
yatırımlara, fonlara ve işbirliği olanaklarına
erişemiyorlar. Exit (kanalları) için en önemli
olan noktalardan birisi uluslararası bağlantıları sağlayabilmek.
Neler yapılmalı?
Bizim TEPAV olarak BIO Start-up Programı ile dokunmaya çalıştığımız nokta da
bir anlamda bu aslında. Değişen dünyada
artık Türkiye’nin uluslararası şirketlerden
ne bekleyeceğini, onların Türkiye için yaratabileceği değerin ne olduğunu daha

iyi bilmesi ve yeniden tanımlaması gerekiyor. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde dönüşüm şansı teknoloji
start-uplarından geçiyor. Exit olanaklarını
ve sayısını artırmak demek, Türkiye’de hep
konuştuğumuz teknolojik dönüşümü gerçekleştirmeye başlamış olmak demek.
Burada bir start-up potansiyeli olduğunu
göstermek demek, yatırımları da çekmek,
yatırım ortamının da iyileşmeye başladığını göstermek demek aslında. Türkiye’de
bundan sonra yapılması gereken, bu odakla girişimcilik ekosistemini hareketlendir-

mek ve oluşan start-upların büyümesine
katkı verebilecek araçları/fırsatları ortaya
koymak. Yine bununla ilişkili en büyük
eksiklerimizden biri, start-uplara teknoloji
altyapısından test olanaklarına her türlü
olanağı sağlayacak ve uluslararası fonlar,
inkübasyon merkezleri ve yatırım fırsatları
ile buluşturabilecek tematik inkübatörler.
Türkiye’de bir an önce kurumsal girişimcilik
fonları ile yerli ve uluslararası şirketlerle
desteklenen yeni teknolojilere odaklı tematik inkübatörlerin yaygınlaşması gerekiyor.
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TÜRKİYE-AB
İLİŞKİLERİNDE

ARTAN DİYALOG
SÜREN ANLAŞMAZLIKLAR

Hazırlayan:
DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS
İKV GENEL SEKRETERİ

AB ile ilişkiler, tek tek Üye Devletler ile olan ilişkilerden
ayrı olarak ele alınmalı. Ancak bu iki farklı düzlem arasında önemli
bir kesişme olduğu veya Üye Devletler ile olan ilişkilerin AB ile ilişkilerin
bir alt kümesini oluşturduğu yadsınamaz.
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T

ürkiye-AB ilişkilerinde son dönemde üç önemli olaya şahit
olduk. Bunlardan ikisi AB ve Türkiye arasında temas ve toplantılar şeklinde cereyan ederken, üçüncüsü
AB’nin lider ülkelerinden Federal Almanya ile Türkiye arasındaki tırmanan karşıtlık
oldu. Elbette ki AB ile ilişkiler, tek tek Üye
Devletler ile olan ilişkilerden ayrı olarak ele
alınmalı. Ancak bu iki farklı düzlem arasında önemli bir kesişme olduğu veya Üye
Devletler ile olan ilişkilerin AB ile ilişkilerin
bir alt kümesini oluşturduğu yadsınamaz.
Hele söz konusu olan, AB’nin rotasını ve
genişleme politikasını da belirleyen bir
aktör olduğunda Almanya ile ilişkilerin, AB
ile ilişkilerden tamamıyla ayrı düşünülmesi
söz konusu olamaz.
Almanya ile yaşanan kriz
Türkiye ve Almanya arasındaki kriz noktalarını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’ndeki
Alman askerlerini ziyaretlerine izin verilmemesi ile başlayan ve son olarak Konya’daki
üsse ziyaretlere de izin verilmemesi ile devam eden karşıtlık, terörü destekleyen Alman firmaları listesinin Almanya’ya verilmesi
ve sonradan geri çekildiğinin açıklanması,
gazeteci ve insan hakları savunucusu Alman
vatandaşlarının Türkiye’de tutuklanması, Türkiye’nin Almanya’nın FETÖ ve PKK gibi terör
örgütlerini desteklediği yönündeki şikâyetleri, Almanya’nın Türkiye’de demokrasi ve
insan haklarının durumu ile ilgili eleştirileri,
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ve bakanlarının
Almanya’da konuşma yapmalarının engellenmesi… Listeyi uzatmak mümkün.
Gerek Türkiye’de 16 Nisan referandumu
gerekse Almanya’daki seçimlerin siyasi
hassasiyetleri artırdığı ve halka yönelik aşırı
söylemleri tetiklediği görülüyor. Ancak
Türkiye-Almanya ilişkilerindeki gerginliği
sadece seçim atmosferi ile açıklamak yeterli olmaz. Türkiye’nin AB rotasında sorunların
artması, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki güvenlik endişelerinin Almanya
tarafından yeterince değerlendirilmemesi
ve Ortadoğu politikalarında yaşanan bazı
uyuşmazlıklar bu duruma gelinmesinde
etkili oldu. Tabi bunun yanında, Federal
Almanya’da yaşayan 3 milyonun üzerindeki Türkiye kökenli nüfusun da ilişkilerde önemli bir etkisi olduğunu söylemek
gerek.
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Kırıcı söylemler ve katı eleştiriler
Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli
göçmenlerin ülkeye sadakat göstermeleri
gerektiğini söyleyen Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel, kuşkusuz ki ülkesinde yaşayan Türkleri hedef alan stratejileri
hoş karşılamıyor.
Bunun yanında, Alman basını ve kamuoyunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a yönelik kırıcı söylemler ve Türkiye’ye yönelik katı eleştiriler de ülkemizde
içişlerine müdahale edildiği yönünde bir
izlenimin doğmasına yol açıyor.
Türkiye-Almanya ilişkilerinde sorunların zaman içinde birbirine eklenmesi,
güven ve diyalog zemininin aşınması,
durumu giderek daha karmaşık bir hale
sokuyor. Ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece köklü olduğu ve somut
menfaatlere dayandığı dikkate alınırsa,
sorunların aşılarak işbirliğinin güçlendirilmesinden başka çıkar yol olmadığı da
açıkça görülüyor.
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli
Siyasi Diyalog Toplantısı
Gerçekleşen diğer olaylara bakacak
olursak, Türkiye ve AB arasında gerçekleşen siyasi diyalog toplantısı önemli bir
gelişme olarak kaydedilebilir. 13 Haziran’da

yapılan siyasi direktörler toplantısı, dört
komisyon üyesinin Türkiye’yi ziyaretleri ve
bakanların Brüksel’i ziyaretlerinden kısa bir
süre sonra 25 Temmuz tarihinde gerçekleşen toplantıya, Türkiye’den Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile AB tarafından
Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Komisyonun Komşuluk
Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden
Sorumlu Üyesi Johannes Hahn katıldı.
İşbirliği alanları neler?
Toplantıdan sonra yapılan basın toplantısında konuşan Mogherini, “Çeşitli
işbirliği alanlarında samimi, açık ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirmeye karar
verdiklerini” belirtti ve bu görüşmede ele
alınan konu başlıkları ve işbirliği alanlarını
şu şekilde özetledi:
- Hukukun üstünlüğü ve temel
özgürlükler,
- Dış ilişkiler (Libya, Katar, Kudüs gibi
güncel sorunlar),
- Enerji,
- Güvenlik,
- Terörle mücadele,
- Göç yönetimi ve mülteciler,

karşısındaki konumunu bir ortak ülke ya da
komşu ülke statüsüne indirgemek isteyen
yaklaşıma direnmesi, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

- Ekonomik ve ticari ilişkiler,
- Ulaştırma ve tarım.
Mogherini bu işbirliği alanlarında pozitif bir gündem oluşturulabileceğini öne
sürerken, insan hakları ve özgürlükler alanındaki sorunlara da dikkat çekti. Mogherini bu kapsamda, “hukukun üstünlüğü,
adil yargılanma hakkı, hukuka uygunluk,
ifade ve toplantı özgürlüğü ve iyi komşuluk
ilişkilerinin Türkiye’nin sadece bir aday ülke
olarak değil, Avrupa Konseyi üyesi olarak
da bağlı olduğu temel ilkeler” olduğunu
ekledi.
Mogherini, Türkiye’nin AB ilkelerine
bağlılığının gereği üzerinde dururken, üyelik perspektifine dikkat çekmedi. Ancak AB
Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in,
Türkiye-AB ilişkilerinin omurgasını katılım
müzakerelerinin oluşturduğu ve katılım
müzakerelerini bir kenara bırakarak, ilişkileri; enerji, ticaret, terörle mücadele gibi
alanlarda işbirliğine indirgemenin kabul
edilemez olduğu yönündeki müdahalesi
önemliydi. Çelik, “Türkiye'nin sadece bir
komşu ülke değil, aynı zamanda bir aday
ülke” olduğuna dikkat çekti ve katılım müzakerelerinin önündeki siyasi engellerin
kaldırılması çağrısında bulundu. AB Bakanı
Çelik’in Türkiye’nin üyelik perspektifi üzerinde önemle durması ve Türkiye’nin AB

“Birlikte çalışma” vurgusu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politikada işbirliği alanlarını vurgularken, Katar krizi,
Mescid-i Aksa sorunu, Libya ve Suriye’deki
durum gibi Türkiye ve AB’nin birlikte çalışabileceği alanlara dikkat çekti. Bunun
yanında hukukun üstünlüğü ve demokrasi
konusundaki eleştirilere yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olduğunu, OHAL kararının Fransa’daki
durumla benzer olduğunu ve Türkiye’de
demokrasi veya hukukun üstünlüğünün
olmadığının söylenemeyeceğini belirtti.
Komisyon Üyesi Hahn ise Türkiye’de
demokratik hak ve özgürlüklerde yaşanan
sorunlara değindikten sonra mülteci uzlaşısındaki gelişmeleri değerlendirdi. Hahn,
Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik
yaklaşımını takdirle karşıladıklarını belirtti
ve AB’nin mültecilere yönelik olarak ayırdığı üç milyar avronun 2.9 milyarının tahsis
edildiğini, 48 proje için 1,6 milyar avroluk sözleşme imzalandığını ve 826 milyon
avronun dağıtıldığını bildirdi. Hahn, vize
serbestliğine ilişkin olarak, kalan kriterlerin
yerine getirilmesi şartını yineledi ve topu
Türkiye’ye attı.
Temel görüş ayrılıklarına rağmen, iki
tarafın da ılımlı bir dil kullandığı ve birlikte
çalışmayı arzu eden bir yaklaşım sergilediğini söylemek mümkün. Mogherini’nin
şu sözleri yapıcı bir yaklaşım sergilediğinin
deliliydi: “Birçok meslektaşımız daha çok
kırmızı çizgilere odaklanıyor, bense ortak
olarak sahip olduklarımıza odaklanmayı
tercih ediyorum. Bugünkü diyaloğun bir
açıdan faydalı olduğunu düşünüyorum:
Üzerinde birlikte çalışabileceğimiz ortak öncelikler belirledik ve bu hafife alınmamalı…”
Türkiye-AB Karma İstişare Toplantısı
Üçüncü ve son olarak, 18-19 Temmuz
tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen
36’ncı Karma İstişare Komitesi (KİK) toplantısına değinelim. Bu toplantı da son
derecede önemliydi. Çünkü siyasetçilerin ve hükümet temsilcilerinin dışında,
sivil toplumu oluşturan temel aktörlerin,
ekonomik ve sosyal ortakların bir araya
geldiği bir platformdu. Son günlerde Türk

ve AB yetkililerinin bir araya geldiği birçok
toplantıda olduğu gibi, bu toplantıda da
15 Temmuz sonrası hassasiyetler, demokrasi, hak ve özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne dair eleştiri ve hatırlatmalar ile
Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği konuları
gündemi meşgul etti.
Toplantı, AB Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik’in katılım ve açış konuşmaları
ile başladı. Ardından Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk
Kaymakçı, TOBB ve KİK Eş Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve diğer Eş Başkan Annie
van Wiezel açış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Toplantıyı yöneten Hollandalı Eş
Başkan van Wiezel’in 15 Temmuz şehitleri
için 1 dakikalık saygı duruşu çağrısında
bulunması Türkiye tarafınca son derecede
memnuniyetle karşılandı.
KİK Türkiye kanadında, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanında, TOBB
ile birlikte KİK üyeleri olan Türk-İş, TESK,
Memur-Sen, Hak-İş, TZOB, TİSK ve Türkiye
Kamu-Sen Başkanları da toplantıya katıldı.
İki gün boyunca Türkiye-AB ilişkileri, ekonominin gidişatı, vize serbestliği ve mülteci
işbirliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi güncel konularda sunumlar yapıldı
ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Ortak bildiri önemli bir başarıydı
KİK toplantısına katılan İKV Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye-AB Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi konusunda bir
sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Türkiye ve
AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri rakamlarla ortaya koyan Zeytinoğlu, Gümrük
Birliği’nin güncellenme sürecinden beklentileri ve bunun olası etkilerini açıkladı.
KİK toplantısı sonunda, Türkiye ve AB
taraflarının üzerinde uzlaştığı bir ortak bildiri açıklandı. İki taraf son ana kadar bildiri
üzerinde çalıştılar ve iki tarafça da kabul
edilebilir bir bildiri ortaya koydular. Türkiye-AB ilişkilerinin içinden geçtiği bu zor
dönemde ortak bir bildiriyi çıkarabilmek
önemli bir başarıydı. Sivil toplumun işçi,
işveren ve diğer kesimlerinden temsilcileri
bir araya getiren KİK, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine dair umutları da tazelemiş
oldu. Almanya ya da diğer Üye Devletler'le
yaşanan krizler, AB ile aramızda esen soğuk
rüzgârlar ve AB karşıtı söylemleri geride
bırakarak, AB rotasına geri dönmek için gereken enerji ve istek, sivil toplumda mevcut.
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METALDE YATIRIMIN
YENİ ADRESİ: KOBALT
Lityum-iyon bataryalarda, elektrikli otomobillerde ve süper alaşımlarda
kullanılan kobaltın fiyatı Ocak ayından bu yana yüzde 75 artış gösterdi.
Analistler, kobaltın çıkış grafiğinin süreceği tahmininde bulunuyor.

Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi

Hazırlayan: EVRİM KÜÇÜK
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etal piyasalarında yeni bir
yatırım adresi öne çıkmaya
başladı. Arzın yüksek olduğu ve fiyatların baskı altında kaldığı uzun yılların ardından ortaya
çıkan güçlü talep kobalt fiyatlarını yukarı
doğru hareketlendirdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 47 yükselerek, çinkonun ardından en
çok getiri sağlayan ikinci metal olan kobalt fiyatları bu yıl da rallisini sürdürüyor.
Analistler, fiyat artışlarının süreceğini ve
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kobaltın doğru bir yatırım adresi olduğunu
söylüyor.
Lityum-iyon pillerde kullanılan kobaltın fiyatı yılbaşındaki 15 dolar/lb seviyesinden yüzde 75 yükselerek 26 doları aştı.
Fiyat artışlarının temel nedeni olarak süper
alaşımlar, lityum-iyon bataryalar için artan
talep gösterilirken, Çin'in stratejik stok
oluşturmak için yaptığı alımlar da fiyatların
ivmelenmesinde etkili oldu.
eCobalt Solutions tarafından hazırla-

nan rapora göre, spekülatif alımlarla da
beslenen kobalt fiyatlarının yükselmesi
için analistlere göre bir dizi neden bulunuyor:

1

. Süper alaşımlarda
kullanılan az metalden birisi
Tüm kobaltın neredeyse yüzde 20'si
süper alaşımlar için kullanılıyor. Yani uçak
motorlarının çalıştığı zaman çıkardığı yüksek ısıya dayanıklı yüksek teknoloji ürünü

lityum-iyon bataryaların yüzde 75'inin
kobalt ihtiva etmesi bekleniyor. Çünkü kobalt, lityum-iyon katodlarda enerji yoğunluğunun artırılmasında en önemli metal.

3

. Elektrikli araçlar
talebi artırıyor
2020'de kobalt talebinin yaklaşık beşte
biri elektrikli araçlardan gelecek. 2010'da
küresel talep 64 bin ton ve bunun sadece yüzde 1'i elektrikli otomobillerdendi.
2015'te talep 95 bine çıkarken, bunun
içinde elektrikli otomobillerin payı yüzde
6'ya tırmandı. 2020'de talebin 95 bin ton
olması ve elektrikli otomobillerin içindeki
payının yüzde 17'nin üzerine çıkması bekleniyor. Kobalta talep artışı, endüstriyel
metaller arasında en güçlü performansı
sergileyenlerden.

4

. Kobalt elde
etmek zor
Kobaltın yüzde 98'i bakır ve nikel madenlerinde yan ürün olarak elde ediliyor.
Eğer bakır ve nikel üretimi artış göstermezse, talebi karşılayacak yeterli kobalt
bulmak da güçleşir.

5

. Riskli bölgelerde
çıkıyor
Yeni kobalt madenleri bulmak zor.
Dünyadaki kobaltın önemli bir bölümü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi riskli
bölgelerde bulunuyor. Bu ülke 2014 rakamlarına göre küresel arzın yüzde 58'ini
sağladı. Rusya'nın arzdaki payı yüzde 6,
Küba'nın yüzde 5 ve Avustralya'nın yüzde
5. Filipinler ve Madagaskar yüzde 4 ile
diğer üreticiler arasında.

6

metallerde kullanılıyor. Bu tip alaşımların
üç tipi bulunuyor: Nikel tabanlı, kobalt tabanlı, demir tabanlı. Kobalt tabanlı olanlarda erime noktası çok yüksek ve aşınmaya
karşı dayanıklı.

2

. Yeşil ekonomi
kobalt kullanıyor
Lityum-iyon bataryaların birçok türü
var ancak bunların çoğunda bugün belli
ölçülerde kobalt kullanılıyor. 2020 yılında

. Arzda sıkıntı
yaşanabilir
Bataryalarda kullanılan kimyasal kobalt piyasasın da gelecek birkaç yıl içinde
açık oluşacağı tahmin ediliyor. 2020 yılında bu piyasada beklenen açık miktarı
12 bin ton.

7

. ABD'de stratejik
stok yok
ABD Savunma Lojistik Kurumu'nun
verdiği bilgiye göre hükümet 2008 yılına
kadar elindeki kobaltı sattı. Ülkenin stratejik stoklarında yılbaşı itibariyle 301 ton
kobalt olduğu belirtiliyor.

8

. 2016'nın yıldız
metallerinden
Kobalt geçtiğimiz yıl en çok getiri
sağlayan metallerden biri oldu. 2016'da
en hızlı fiyat artışını yüzde 66 ile çinko
gösterirken, kobalt yüzde 47 ile ikinci
sırada yer aldı. Nikel, alüminyum ve bakır
fiyatları yüzde 17 artış gösterdi. Gümüş
yüzde 16, altın yüzde 9 ve platin yüzde 1
yükseliş kaydetti.

9

. Fiyatlar hala
rekora yakın değil
Kobalt fiyatları hızlı bir artış trendi
içinde olmasına karşın hala 2008 yılında
kırdığı rekorun çok gerisinde. Demokratik
Kongo Cumhuriyeti cevher ihracatına
sınırlama getirdiğinde metalin fiyatı fırlamıştı. Fiyatlar, o zaman 50 doları aşmıştı.

10

. Analistler
alım öneriyor
Kobalt talebindeki hızlı artış nedeniyle, yedi yıl süren arz fazlasının açığa
dönüşeceğini söyleyen analistlere göre
kobalt iyi bir yatırım. House Mountain
Partners'dan Chris Berry, Çin'in ne kadar
stoku olduğunun önemli bir soru olduğuna dikkat çekerken, CRU Group analistleri fiyatların bu yıl artamaya devam
edeceğini öngörüyor.

Türkiye’de durum ne?

D

ünyada kobalt çok nadir
bulunuyor. Nikel elementi
ise doğada kobalt ile beraber yer
alıyor. Türkiye'nin bilinen nikel
rezervleri toplamı 40 milyon ton.
Türkiye'de mevcut kobalt sahaları
arama ve işletme aşamasına göre
gruplandırıldığında sekiz adet
arama ruhsatlı; beş işletme ruhsatlı saha olmak üzere toplam 13
adet kobalt ruhsatı mevcut bulunuyor. Türkiye'de Adana - Tufanbeyli, Balıkesir - Dursunbey,
Elazığ - Keban, Gümüşhane-Şiran, Kastamonu - Küre, Manisa Merkez, Manisa - Turgutlu, Sivas
- Suşehri ve Uşak - Banaz’da
kobalt bulunuyor.
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SAC SANAYİİ
HAKSIZ REKABETİN
ENGELLENMESİNİ
İSTİYOR
Hazırlayan: MEHMET HANİFİ GÜLEL

Türkiye
küresel
sac sanayii
pazarından yüzde
1.9 pay alıyor. Bu
oranın yükseltilmesi
için sac sanayinin kendisini
yenilemesi, Ar-Ge ve inovasyona
yoğunlaşarak katma değeri yüksek
ürünler üretmesi gerekiyor. Uzmanlar
dampingli ve devlet destekli çelik
ithalatının sektörün üretim ve ihracatını
baskı altında tutarak, haksız rekabete neden
olduğunu belirtiyor.
84

EKONOMİK FORUM
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18.5MİLYON TON 8.7MİLYON TON %27ORAN
TÜRKİYE’NİN YASSI ÇELİK
ÜRETİM KAPASİTESİ

2016 YILINDA YAPILAN
YASSI ÇELİK İTHALATI

BU YILIN İLK BEŞ AYINDA YASSI
ÇELİK ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ
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T

ürkiye’nin 2016 yılında, sacın ara
mamulü konumundaki slab üretim kapasitesi 18.5 milyon ton
seviyesine ulaştı. 10.1 milyon ton
seviyesinde yassı çelik üretimi gerçekleştiren Türkiye, kapasitenin yüzde 55’lik kısmını
kullanılabiliyor. Ülke ihtiyacının iç piyasadan
karşılanmasına yönelik yatırım hamlesini
yaptığı dönemden bu yana, yaklaşık 8 milyar dolarlık kaynak tahsisi ile oluşturduğu
kapasiteyi, etkin bir şekilde kullanamayan
sektör, bu oranı artırmanın yollarını arıyor.
Uzmanlar, sac sanayinde kurulu kapasitenin yanı sıra büyüyen ürün gamına
rağmen bu kapasitenin kullanılmamasında
dampingli ve devlet destekli ithalatın etkili
olduğuna dikkat çekiyor.
1.9 milyon tonluk
yassı ürün ihraç edildi
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden
(TÇÜD) edinilen bilgilere göre, sektör 2016
yılında üretimin yüzde 28’lik kısmını ihracata kanalize etti. Bu yılın ilk beş aylık
döneminde ise ihracatın üretimdeki payını yüzde 36’ya çıkaran sektör, yine aynı
dönemde sac mamul üretimini yüzde 27,
ihracatını ise yüzde 79 artırarak, 1.9 milyon
tonluk yassı ürün ihraç etti.
2016 sonu itibarıyla çelik fiyatlarının
globalde toparlanması ve iç piyasa üzerindeki ithalat baskısının azalması ile ihracatın
artmaya devam ettiğini vurgulayan uzmanlar, sektörün dampingli, kalitesiz ve devlet
destekli ithalatın yarattığı haksız rekabetle
karşı karşıya bulunmadığı sürece, hem iç
hem de dış piyasada etkin bir şekilde rekabet edebildiğine işaret ediyor.
İhracatta öne çıkan ülkeler arasında ise
ABD, İtalya, İspanya, Mısır ve Romanya yer
alıyor. Her yıl 50’den fazla ülkeye ihracat
yapan sektör, Asya, Afrika, Güney Amerika
ve Ortadoğu’ya da ürünlerini gönderiyor.
Öte yandan 2016 yılında Türkiye’de 16.5
milyon ton yassı çelik tüketilirken, tüketimin
tamamını karşılayabilecek kurulu yurtiçi kapasiteye rağmen yassı mamul üretimi 10.1
milyon tonda kaldı. 2016 yılında 3.1 milyon
tonluk yassı ürün ihracatı yapan Türkiye, yassı
çelik tüketiminin yüzde 53’ünü ise ithalat
yolu ile karşıladı. Türkiye’nin küresel sac sanayii pazarından yüzde 1.9 pay aldığını ifade
eden uzmanlar, bu oranın yükseltilmesi için
sac sanayiinin gelişen tüketici sektörlere ve
ihtiyaçlarına paralel olarak kendisini yenile-
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mesini, Ar-Ge ve inovasyona yoğunlaşarak
katma değeri yüksek ürünlerin üretimini
artırması gerektiğini vurguluyor.

ma değerli ürünlere yönelik gerekli olan
teknolojik yatırımlarla sektörün gelişimini
sürdüreceğini vurguluyor.

İthalat yüzde 13 düşerek
2.7 milyon tona geriledi
Bununla birlikte 2015 yılındaki yüzde
28 ithalat artışının üzerine, 2016 yılında da
sac ürünleri ithalatı yüzde 0.7 oranında ilave
artış gösterdi. Bu yılın ilk dört ayında ise
ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 13 düşerek 2.7 milyon tona geriledi.
2016 yılında iç pazar tüketiminin yüzde
53’ünü oluşturan 8.7 milyon tonluk ithalat yapan Türkiye, ağırlıkla Çin, Rusya ve
Ukrayna’dan yassı ürün alıyor. Uzmanlar,
söz konusu dönemde artan dampingli ve
devlet destekli çelik ithalatının sektörün
üretim ve ihracatını baskı altında tutarak,
haksız rekabete neden olduğunu aktarıyor.

Serbest Ticaret Anlaşması
revize edilmeli
Dampingli ve devlet destekli ithalatın
oluşturduğu haksız rekabetin engellenmesi halinde, yeni dönemde sac sanayiinin

Çin’in politikaları
olumsuz etkiliyor
Diğer taraftan bu yıl son birkaç yılda
yaşanılan gerilemeleri artı yöne çevirmeyi
başaran sektörün ihracatını etkileyen en
önemli sorunların arasında Çin’in dampingli
ve teşvikli üretim fazlasını ihracata yönlendirmesi öne çıkıyor.
Başta yine Çin olmak üzere bazı ülkelerin, global pazara dampingli, devlet teşvikli
ve de GTİP değiştirerek hileli ihracatıyla
pazardaki payını alıyor olmaları, Türkiye’nin
en büyük pazarlarından olan MENA (Kuzey Afrika, Ortadoğu) bölgesinde yaşanan
siyasi karışıklıklar, ihracat pazarı olan bazı
gelişmekte olan ülkelerin ithal ikamesi yaratacak şekilde sanayilerini kuruyor olmaları
ve Türkiye çelik sektörüne karşı haksız yere
açılan anti-damping ve telafi edici vergi
soruşturmaları sektörün başlıca sorunları
arasında yer alıyor.
Sektörün geleceği açısından cevhere
dayalı sıvı çelik üretimin artırılmasının önemine dikkat çeken sektör temsilcileri, pazarda rekabet edebilirliği ve yüksek katma
değerli ürün çeşitliliğini artırabilmek için
cevhere dayalı üretime geçilmesi gerektiğini belirtiyor.
Ayrıca yassı çelik üreticisi firmaların
pazardaki konjonktürel gelişmelerin dışında kalmaması adına Endüstri 4.0 çerçevesindeki gelişmeler göz ardı edilmeyerek
önlemlerin alınması gerektiğini dile getiren uzmanlar, pazarın tercih ettiği kat-

Son beş yılın ihracat ve üretim rakamları (bin ton)

Yıllar

Üretim

Tüketim

İhracat

İthalat

2012

9.039

13.627

1.858

6.446

2013

9.869

14.630

2.353

7.117

2014

10.376

14.601

2.501

6.730

2015

10.389

16.455

2.541

8.608

2016

10.869

16.452

3.083

8.666
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Kaynak: TÇÜD

üretimini artıracağına vurgu yapan uzmanlar, üretimin artmasının
Türkiye’nin hem dış ticaret hem de ödemeler dengesi açığının kapatılmasına kayda değer anlamda katkıda bulunacağına dikkat çekiyor.
Bunun yanı sıra Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu arasındaki
Serbest Ticaret Anlaşması’nın revize edilerek, yüksek katma değerli
ürünlere geçişi mümkün kılacak yatırımlara teşvik verilmesi de sektörün talepleri arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri, ithalatı teşvik eden
bir uygulama haline gelen Dahilde İşleme Rejimi’nin (DİR) de yerli girdi
kullanımını teşvik edecek şekilde revize edilmesi gerektiğini belirtiyor.
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DAMPİNGLİ, KALİTESİZ VE DEVLET
DESTEKLİ İTHALAT SIKINTI YARATIYOR
İthalatın yarattığı haksız rekabetin engellenmesi, sac
sanayinin üretimini hızla artırmasına ve Türkiye’nin
hem dış ticaret hem de ödemeler dengesi açığının
kapatılmasına katkıda bulunulabilir.

Dr. Veysel YAYAN
Türkiye Demir ve Demirdışı Metaller
Meclisi Başkanı ve TÇÜD Genel Sekreteri

T

ürkiye çelik sektörü, yassı ürünlerde gerçekleştirdiği yatırımlarla
kapasitesini son 10 yılda 3 milyon
tondan, 18.5 milyon tona yükseltti. Yassı çelik sektörü, ülke ihtiyacının
iç piyasadan karşılanmasına yönelik yatırım hamlesini yaptığı dönemden bu yana
yaklaşık 8 milyar dolar kaynak tahsisi ile
oluşturduğu kapasiteyi etkin bir şekilde
kullanamıyor. 2016 yılında Türkiye’nin sac
kullanımı tüketimi 16.5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi tüketimin tamamını karşılayabilecek kurulu kapasiteye
rağmen, yassı mamul üretimi 10.1 milyon
tonda kaldı. 2016 yılında 3.1 milyon ton
düzeyinde yassı ürün ihracatı yapıldığı hususu da dikkate alındığında Türkiye’nin yassı
çelik tüketiminin yüzde 53’ü ithalat yolu ile
karşılandı.
Sektör 2016 yılında, 10.9 milyon ton sac
üretiminin 3.1 milyon tona tekabül eden
yüzde 28’lik kısmını ihracata kanalize etti.
Fakat marjlardaki iyileşme ve global piyasalarda düşük fiyatlı ithalat baskısının azalmasının da desteği ile 2017 yılının ilk beş
ayında ihracatın üretimdeki payı yüzde 36
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seviyesine ulaştı. Özellikle 2016 yılının son
aylarındaki güçlü performans sayesinde, 3.1
milyon ton ile tüm yılların en yüksek seviyesine ulaşan ihracatın, 2017 yılında daha
da yükseleceği öngörülüyor. Bunun yanı
sıra bir önceki yıl en fazla ihracat yapılan
ilk beş ülke; ABD, İtalya, İspanya, Mısır ve
Romanya olurken, ağırlıkla AB ülkelerinin
ön planda olduğu görülüyor. Ancak sektör
her yıl 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak,
Asya, Afrika, Güney Amerika ve Ortadoğu’ya ürünlerini gönderiyor.

birleri almakta geç kalan Türkiye, söz konusu ürünleri üreten Çin, Rusya, Ukrayna gibi
ülkelerin hedef pazarı haline gelirken, yurt
içi çelik sektörünün maruz kaldığı haksız
rekabet nedeniyle tahrip olması pahasına,
neredeyse tüm ülkelerin reddettiği çelik
ürünlerine kapılarını açık tutmaya devam
ediyor. Yine 2016 yılında sıcak sac ürünlerinde yaptığımız damping ve sübvansiyon
soruşturması açılması yönündeki başvuru
konusunda da herhangi bir somut adım
atılmadı.

Gerekli tedbirler
hemen alınmalı
Sac sanayii mevcut kurulu kapasitesi ve
büyüyen ürün yelpazesine rağmen dampingli ve devlet destekli ithalat nedeniyle
sahip olduğu potansiyeli tam anlamıyla
kullanamıyor. İthalatın yarattığı haksız rekabetin engellenmesi, sac sanayinin üretimini
hızla artırmasına ve Türkiye’nin hem dış
ticaret hem de ödemeler dengesi açığının
kapatılmasına katkıda bulunulabilir. Yassı
çelik ithalatının yüzde 13 azaldığı bu yılın ilk
beş aylık döneminde yassı mamul üretimi
yüzde 27, yassı çelik ürünleri ihracatı ise
yüzde 79 gibi yüksek bir oranda yükseliş
gösterdi.
Bu da çelik sektörünün dampingli, kalitesiz ve devlet destekli ithalatın yarattığı
haksız rekabetle karşı karşıya bulunmadığı
sürece, hem iç hem de dış piyasalarda son
derece etkin bir şekilde rekabet edebildiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle sektörün
gelişimini sürdürebilmesi açısından, karşı
karşıya kalınan haksız rekabet unsurlarının
engellenmesi hayati önem taşıyor.
Bugün itibarıyla ABD, Kanada, AB ülkeleri, Meksika, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler,
kapılarını dampingli ve devlet destekli çelik
ürünleri ithalatına kapatırken, gerekli ted-

Kapasite kullanımı
yüzde 55’e yükseldi
Yassı çelik üretim kapasitesinin yurt içi
ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek seviyelere ulaşmış olmasına rağmen 2016 yılında
kapasite kullanım oranı önceki yıla kıyasla
iyileşme gösterdi ve yüzde 55 seviyesine
yükseldi. Türkiye, yine aynı yıl yaklaşık 8
milyon ton kurulu kapasiteyi kullanamayarak, ağırlıkla Çin, Rusya ve Ukrayna menşeli
ürünler olmak üzere 8.7 milyon ton rekor
seviyede ithalat gerçekleştirdi. 2015 yılındaki yüzde 28 ithalat artışının üzerine, 2016
yılında da yassı çelik ürünleri ithalatı yüzde
0.7 oranında ilave artış gösterdi ve yerli
üretimi baskı altında tutan ithalat endişe
verici bir seviyeye ulaştı.
Yassı çelik ithalatının kayda değer bir
kısmı sıcak sac olmak üzere yüzde 23 oranındaki bölümüne tekabül eden 2 milyon tonluk kısmı Dahilde İşleme Rejimi
kapsamında Türkiye’ye giriş yaptı. Dahilde
İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat
yerli üreticiler üzerinde baskı oluştursa da,
amacına uygun kullanıldığında, sektör kuruluşları ve ülke ekonomisine hizmet eden
bir nitelik taşıyor.
Bu yıl üretim ve ihracatta çift haneli
oranlarda artış öngörülüyor.

YATIRIMLARIMIZI KATMA DEĞERİ
YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNLENDİRMELİYİZ
Yatırımlarımızı katma değeri yüksek ürün
üretimine yönlendirmemiz gerekiyor. Sektörün
geleceği ve sürdürülebilirliği açısından bu
durum kayda değer önem taşıyor.

Namık EKİNCİ
Çelik İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

K

üresel sac sanayii sektöründe
Türkiye yüzde 1.9 oranında pay
alıyor. Bu oranın çok daha ileri
bir seviyeye ulaşabilmesi için sac
sanayinin gelişen tüketici sektörlere ve ihtiyaçlarına paralel olarak kendisini yenilemesi
gerektiğini kaydeden Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci,
“Türkiye çelik sektörü ihracatı 2017 yılının
ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.3 artış ile 8.3 milyon
ton oldu. Bu oranın yüzde 23.4’ünü yassı
ürünler oluşturuyor. Söz konusu dönemde
yassı çelik ihracatımız bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 79 artış ile 1.9 milyon
ton olarak gerçekleşti. Ar-Ge ve inovasyona
yoğunlaşarak katma değerli üretimin artırılması gerekiyor” dedi.
Türkiye çelik sektörünün 2016 yılında
ihracatı 16.5 milyon ton olarak gerçekleştiği
bilgisini veren Namık Ekinci, söz konusu
oranın yüzde 18’ini sac ürünlerinin oluşturduğunu ve 2016 yılında sac ihracatının bir
önceki yıla göre yüzde 22 artış ile 3.1 milyon
ton gerçekleştiğini söyledi. Sac sanayinde
üretimin yaklaşık yüzde 28’inin ihracata

kanalize edildiğini belirten Ekinci, şöyle
devam etti: “2017 yılının ilk beş ayında en
fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında
İspanya, ABD, İtalya, Romanya ve İngiltere
yer alıyor. Yassı çelik ihracatımızda özellikle
AB ülkelerinin öne çıktığını söyleyebiliriz.
Yassı çelik ihracatımızın düşük olduğu ancak talebin yüksek olduğu Ortadoğu ülkelerinden İran, Suudi Arabistan, BAE, AB
ülkelerinden Almanya, Çekya ve Hollanda
ile Asya ülkelerinden Vietnam, Tayland, Endonezya ve Malezya hedef pazarlarımız
arasında bulunuyor.”
İthalatta düşüş
devam ediyor
Bu yıl küresel çelik piyasalarındaki toparlanma beklentisi ile çelik ihracatında
yüzde 15 artışın öngörüldüğünü kaydeden Namık Ekinci, bu artışın sac ürünlere
de olumlu yansıyacağını dile getirdi. Öte
yandan çelik sektörünün ithalatına bakıldığında 2017 yılının ilk dört ayında bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 14.5 azalış
ile 10.7 milyon ton gerçekleştiğini ifade
eden Ekinci, “Bu oranın yüzde 25.5’ini ise

yassı ürünler oluşturdu. Yassı çelik ithalatı
ise bu yılın ilk dört ayında bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 13 azalış ile 2.7
milyon ton oldu” açıklamasında bulundu.
Üretim halen istenilen
seviyelerde değil
Türkiye’de sıvı çelikten yassı üretimi
gerçekleştirebilen iki entegre ve dört ark
ocaklı çelik tesisinin bulunduğunu bildiren
Namık Ekinci, bunun dışında yassı ürün
haddelemesi yapan firmaların da sektörde
yer aldığını aktardı.
Üretimin halen istenilen seviyelerde
olmadığına dikkat çeken Ekinci, şunları kaydetti: “Yatırımlarımızı katma değeri yüksek
ürün üretimine yönlendirmemiz gerekiyor. Sektörün geleceği ve sürdürülebilirliği
açısından bu durum kayda değer önem
taşıyor. Özellikle cevhere dayalı sıvı çelik
üretiminin artırılması ve konsolidasyon ile
şirketlerin pazarı takip ederek ithalatta en
uygun koşullarda hammadde temin etmesi
gerekiyor. Ayrıca katma değerli üretim için
Endüstri 4.0 alanındaki gelişmeler göz ardı
edilmemeli.”
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Brexit, İngiltere'nin otomotiv
sektörü üzerinde olumsuz
etkisini göstermeye başladı.
İngiltere’de otomotiv
şirketleri iç piyasadan
parça tedarik etmenin
yeni yollarını bulamazlarsa
rekabet güçlerini ciddi
ölçüde kaybetme riskiyle
karşı karşıyalar. Çünkü Brexit
sonrası ithal parçada yüklü
vergilerin gündeme gelmesi
bekleniyor.
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tomotiv endüstrisi İngiltere'nin en büyük işverenlerinden ve ihracatçılarından.
Ancak İngiltere'nin Avrupa
Birliği'nden (AB) çıkış süreci (Brexit) sektöre
büyük bir darbe indirmek üzere. Otomotiv
şirketleri, iç piyasadan parça tedarik etmenin yeni yollarını bulamazlarsa rekabet
güçlerini ciddi ölçüde kaybetme riskiyle
karşı karşıyalar. Çünkü Brexit sonrası ithal
parçada yüklü vergilerin gündeme gelmesi bekleniyor. Yıllık üretim ve ihracat
potansiyeli ile küresel pazarın önde gelen
ülkeleri arasında gösterilen Türkiye'nin
ihracatı son yıllarda azalırken, ithalatı ise
artış kaydetti.
İngiltere'de geçtiğimiz yıl 1.7 milyon
otomobil üretildi. Ancak ülkede üretilen
her bir araçta kullanılan ortalama 30 bin
yedek parçanın yarısından fazlası ithal
edildi. Kullanılan parçaların sadece yüzde
44'ü İngiltere kaynaklı. Daha önceleri yerli
parça kullanım oranı yüzde 80 civarındayken, bu oran 1990'larda yüzde 30'lara
kadar indi. Bu yıl ise yüzde 44'e çıktı.
Serbest ticaret anlaşmaları
yapmak zorunda kalacak
Brexit, parçaların oranlarıyla ilgili acilen tedbir alınmasını yeniden gündeme
getirdi. İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra
diğer ülkelere ürünlerini ağır vergilerle
satmasının önüne geçecek serbest ticaret
anlaşmaları yapmak zorunda. Ancak bu
anlaşmalar genellikle, otomobil üreticisi
ülkelerin üretimlerinde belli oranlarda yerli
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parça kullanmasını öngörüyor. Uzmanlar,
bu durumda İngiltere'nin üretimde kullanılan parçaların en azından yarısını iç piyasadan tedarik etmek zorunda kalacağını
söylüyor. Aksi takdirde AB'den ayrıldıktan
sonra ülkenin karşı karşıya kalacağı ticaret
kuralları, 800 bin kişinin istihdam edildiği
sektörde maliyetlerin yükselmesine yol
açacak.
Yüzde 10 vergi kapıda
Financial Times gazetesinde yer alan
bir analize göre Brexit sonrasında üreticiler
Nissan, Honda ve Vauxhall gibi otomobillerde kullanılan parçaların daha büyük
bir bölümün yurt içinden tedarik etmeyi başaramazsa, İngiltere'nin ihraç ettiği
otomobiller yüksek tarifelere maruz kalacak. İngiltere'de Motorlu Araç Üreticileri
Topluluğu (SMMT ) CEO'su Mike Hawes,
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarının
otomobillerde yüzde 10 ve yedek parçada
ortalama yüzde 4.5 vergi öngördüğünü
belirtti. Üretim maliyetlerinin rakiplerinin üzerine çıkacağını ifade eden Hawes,
bunun İngiltere'nin sektördeki rekabet
gücüne zarar vereceği uyarısı yaptı.
Brexit şimdiden İngiltere'nin otomotiv
sektörü üzerinde olumsuz etkisini göstermeye başladı. BMW, elektrikli Mini'ye
2019'dan itibaren İngiltere'de üreteceğini
fakat otomobilin bataryasını Almanya'da
üreteceğini bildirdi. İngiltere'deki üretiminin yüzde 55'ini Avrupa'ya ihraç eden
Nissan da yeni tedarikçilerin İngiltere'ye
çekme çabalarını artırdı ancak şirketin Avrupa Üretim Direktörü Colin Lawther, hükümetin tedarik zinciriyle ilgili bir çözüm
bulmaması halinde Sunderland fabrikası-

nın başarıya ulaşma şansının olmadığını
belirtti.
Yatırımlar hız kesti
üretim de azalıyor
İngiltere'de Motorlu Araç Üreticileri
Topluluğu (SMMT ) verilerine göre 2015
yılında sektörde 2.5 milyar sterlin olan
yatırım büyüklüğü geçtiğimiz yıl 1.66 milyar sterline indi. 2017'nin ilk yarısında ise
yatırımlar sadece 322 milyon sterlin olarak
gerçekleşti.
Öte yandan bu yılın Haziran ayında İngiltere'de üretilen aylık toplam araç sayısı
Ocak ayına kıyasla yüzde 13.7 düşüşle 136
bin 901 seviyesine geriledi. Bu yılın ilk yarısında ise toplam araç üretimi bir önceki
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.9 azalarak 866 bin 656 seviyesinde gerçekleşti.
İngiltere'nin bu yılın Haziran ayında aylık
toplam araç ihracatı Ocak ayına kıyasla
yüzde 13.1 azalarak 107 bin 270 seviyesine
geriledi. Ülkenin AB ülkelerine olan ihracatı da bu yılın ilk yarısında yüzde 7.9 düşüş
kaydetti. Halihazırda AB halen İngiltere'nin
toplam araç ihracatı içerisinde yüzde 54.6
ile en yüksek paya sahip bulunuyor.
İngiltere'de bu yılın ilk yarısında satın
alınan kayıtlı araçların yaklaşık yüzde 85'i
diğer ülkelerdeki tesislerde üretilen ithal
araçlardan oluşuyor. İngiltere'deki kayıtlı
araçların yüzde 67'si AB ülkelerinden ithal ediliyor. İngiliz otomotiv sektörünün
AB ile araçların üretimi, yedek parça ve
yan ürünler ve araçların ticareti açısından
oldukça entegre bir yapıya sahip olması,
AB ile devam eden ayrılık müzakerelerini, sektörün geleceği açısından daha da
hayati kılıyor.
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Cigna tarafından
yapılan bir araştırma,
gurbette çalışan kişilerin
memleketlerinde
çalışanlara kıyasla daha
mutsuz olduğunu ortaya
çıkardı. Aileden uzak
kalmak ve sağlık alanında
yaşanan endişeler
bu durumun başlıca
sebepleri arasında
gösteriliyor.
EKONOMİK FORUM
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üresel sağlık hizmetleri firması
Cigna Corporation, ‘2017 Cigna
Mutluluk Düzeyi-Küresel Gurbetçiler’ (2017 Cigna Well-being Survey-Globally Mobile Individuals)
adlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Sonuçlar, uluslararası kariyer imkanlarını
değerlendirmek için farklı ülkelerde çalışan kişilerin kendilerini pek çok alanda
memleketlerinde olduğundan daha mutsuz hissettiğini ortaya koyuyor. Gurbette çalışanların ‘Mutluluk Düzeyi Endeksi’
skorları, memleketlerinde çalışanlarınkine
kıyasla 1.8 puan daha düşük çıkarken, farklı
bir ülkeye yerleştikten sonra en çok düşüş
gösteren alanın, yüzde 9.4’le aile üyelerinin
genel mutluluk seviyesi olduğu görülüyor.
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçları
şöyle sıralanıyor:
Aileden uzak kalmak
mutsuzluk kaynağı
Katılımcılara göre farklı bir ülkede çalışmanın getirdiği en büyük avantaj, uluslararası kariyer imkanlarını değerlendirme
imkanı sağlaması. Diğer yandan yüksek
maaşlar, daha iyi çalışma saatleri ve farklı
kültürlerden yeni insanları tanıma imkanı
da yurt dışında çalışma motivasyonunu
artıran etkenler arasında.
Ancak bu pozitif beklentiler, çoğu zaman negatif gerçekliklerle gölgeleniyor.
Örneğin araştırmaya katılanların yalnızca
üçte biri, çalıştığı farklı ülkede aldığı maaşın
kendisini tatmin ettiğini söylüyor. Bunun
yanı sıra mesafeler nedeniyle aile üyeleriyle
vakit geçirme imkanının ve aileden alınan
manevi desteğin azalması mutluluk oranını
ciddi ölçüde azaltıyor. Çocuklu ailelerde,
çocukların farklı bir ülkede eğitim alacak
olması da endişeye neden olan faktörler
arasında.
Sağlık konusundaki
endişeler ağır basıyor
Araştırma, farklı ülkelerde çalışan kişilerin sağlık konusunda da memleketlerinde
yaşayan kişilere kıyasla daha fazla endişe
yaşadığını ortaya koyuyor. En çok korkulan
sağlık sorunları arasında kanser ve kaza
sonucu yaşanması muhtemel sakatlıklar
başı çekerken, bu ikisini depresyon gibi
ruhsal rahatsızlıklar takip ediyor. Yine yurt
dışında çalışanların yüzde 25’i alkol tüketimi
kaynaklı rahatsızlıklar yaşamaktan korktu-
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ğunu söylüyor. Bu oran, kendi ülkelerinde
çalışanlara göre çok daha yüksek.
Jason Sadler, bu noktada gidilen ülkedeki firmanın sunduğu sağlık sigortası
kapsamının önemine dikkat çekiyor: “Sağlık
kaygıları gurbetçi çalışanları mutsuz ediyor.
Küresel gurbetçilerin yüzde 40’ı, çalıştıkları
firmanın kendilerine herhangi bir ekstra
sağlık avantajı sağlamadığını belirtiyor. Yine
katılımcıların yüzde 15’i, çalıştıkları ülkede

hiçbir sağlık güvencesine sahip olmadığını
söylüyor.”

%42

%20

ABD’DE ÇALIŞANLAR
KENDINI IKI YIL ÖNCESINE
KIYASLA DAHA TEDIRGIN
HISSEDIYOR

Güvensizlik hissi
mutsuzluğu tetikliyor
Diğer yandan politik gelişmeler ve
makro-ekonomik faktörler de güvensizlik
hissine neden olarak mutsuzluğu artırıyor.
Güvensizlik hissinin en yoğun yaşayanlar,
son dönemde çalışmak için ABD’ye gidenler.

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN HER
5 KIŞIDEN BIRI YALNIZLIK ÇEKIYOR.
BU ORAN BEKÂR KIŞILER ARASINDA
%25’E KADAR ÇIKIYOR

Bu kişilerin yüzde 42’si kendini iki yıl öncesine kıyasla daha tedirgin hissettiğini söylüyor.
Afrika ülkelerine çalışmaya gidenlerin ise
yüzde 31’i ciddi güvenlik endişeleri yaşıyor.
Sonuçlara göre, gurbetçi çalışanlar iş
saatleri dışında sosyalleşmekte de sıkıntı
çekiyor. Buna göre yurt dışında çalışan her
beş kişiden biri sık sık yalnızlık çektiğini söylerken, bu oran bekar ya da yalnız yaşayan
kişiler arasında yüzde 25’e kadar çıkıyor.

%25

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN
4’TE 1’I ALKOL TÜKETIMI
KAYNAKLI RAHATSIZLIKLAR
YAŞAMAKTAN KORKUYOR

“Dünya genelinde sağlık ve
refah düzeyini yükseltiyoruz”
Cigna Uluslararası Pazarlar Başkanı Jason Sadler, sonuçları şöyle değerlendirdi:
“Araştırmamız, farklı ülkelerde çalışan
kişilerin pek çok alanda tedirginlik yaşadığını ortaya koyuyor. Örneğin istisnasız bir
şekilde tüm gurbetçiler, kendilerinin ve ailelerinin bir sağlık sorunu yaşaması ihtimalinden endişe duyuyor. Bu durumun başlıca

%31

AFRIKA ÜLKELERINE
ÇALIŞMAYA GIDENLER CIDDI
GÜVENLIK ENDIŞELERI
YAŞIYOR

sebeplerinden biri, işverenlerin sağlık
alanındaki beklentileri karşılamakta
yetersiz kalması. Cigna olarak uzun
yıllardır farklı ülkelerde yaşayan kişileri destekleyen çözümler üretiyoruz.
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda
sunduğumuz hizmetleri daha da geliştirerek, dünya genelinde gurbetçi
çalışanların sağlık ve refah düzeyini
yükseltmeyi hedefliyoruz.”

%40

ÇALIŞTIKLARI FIRMANIN
KENDILERINE HERHANGI BIR
EKSTRA SAĞLIK AVANTAJI
SAĞLAMADIĞINI BELIRTIYORLAR
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TOBB ETÜ

TOBB ETÜ, ÖĞRENCI PROJE
YARIŞMASINI KAZANDI
TOBB ETÜ öğrencileri hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda
başarı elde diyor. Bu kez de Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğrencileri, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği
37. Ulusal Kongresi’ndeki öğrenci proje yarışmasını kazandı.

T

OBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 1975 yılından bu yana düzenlenen “Yöneylem Araştırması ve Endüstri
Mühendisliği (YA/EM) 37. Ulusal Kongresi”ndeki öğrenci proje yarışmasını kazandı.
Öğrenciler, danışmanlığını Bölüm Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kürşad Derinkuyu'nun
yaptığı ve Bendis Holding A.Ş. için hazırlanan "Biyogaz Enerji Üretim Tesisi İçin Biyokütle Lojistik Yönetimi" başlıklı projeleriyle
bu yarışmayı kazandı. Birinciliği kazanan
TOBB ETÜ Takımı, Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğrencileri Utku Balçık, İrem Melis
Koç, Melissa Buse Öztürk, Eren Sazak, Berke
Tarakçıoğlu ve Doğaç Zengin'den oluştu.
37. Yöneylem Araştırması Endüstri
Mühendisliği Ulusal Konferansı bu sene
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 5-7
Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. Bu konferansın geleneksel olarak yapılan ulusal
öğrenci projeleri yarışmasına tüm Türkiye'den toplam 69 proje katıldı. İki eleme
aşamasından sonra sekiz finalist takım belirlendi. TOBB ETÜ Takımları, önceki yıllardan
alışılagelen başarısını bu sene de tekrar etti
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ve sekiz finalistten üçü TOBB ETÜ Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nden oldu. Akademik jüri ve izleyiciler önünde yapılan final
sunumlarından sonra kazanan takımlar belirlendi. Bu sene TOBB ETÜ Takımıyla birlikte
toplam üç takıma birincilik ödülü verildi.
TOBB ETÜ takımları 2010 yılından bu
yana düzenli olarak katıldığı YA/EM yarışmalarında 2011 ve 2016 yıllarında birincilik;
2012, 2013 ve 2014 yıllarında da üçüncülük
kazanmıştı. Ayrıca TÜBİTAK proje yarışmalarında da 2014 yılında üçüncülük, 2016
yılında ise birincilik kazanmıştı.
Proje ne sağladı?
İzmir’in Kiraz ilçesinde kurulacak biyogaz tesisinin günlük yaklaşık 500 tonluk
atık ihtiyacının karşılanması için çiftliklerle
anlaşıldı ve bu kapsamda gerekli araç sayısının, kapasitelerinin ve bu araçların günlük
rotalarının belirlenmesi gerekti.
Bu amaçla araç rotalama yöntemi ile
model oluşturuldu ve eşit kapasiteli sabit
araç sayısına sahip örnek problemler üzerinden sonuçlar elde edildi.
Problemin çözüm kısmında, iki aşamalı

bir çözüm yöntemi uygulandı. İlk olarak
mevcut çiftlikler, araç kapasitesi ve çiftliklerden çıkan atık miktarları dikkate alınarak
kümelere bölündü, ardından her bir küme
kendi içerisinde Gezgin Satıcı Problemi
(GSP) olarak çözüldü. Uygulanan bütün
yöntemler Java programlama dilinde kodlandı. Proje sonucunda araçlar günlük 122.4
kilometre daha az yol kat ederek atık toplama işlemini sağlayabiliyor.
6 Temmuz günü yapılan final sunumlarına toplam sekiz takım katıldı. Bu sekiz takımdan üç tanesi TOBB ETÜ öğrenci takımlarıydı. Yarışmayı kazanan takım haricinde
danışmanlıklarını Yrd. Doç. Dr. Eda Yücel'in
yaptığı aşağıdaki iki takım da finalist olarak
büyük bir başarıya imza attı:
- İstanbul Şehir Hatları Vapur Atama
Optimizasyonu - Takım Üyeleri: Alperen
Avşar, Efecan Erkilet, Şerif Kavlak, Bekir Şahin, Uğur Tahsin Şenel.
- Anadolujet İkram Yükleme Planlaması İçin Bozulabilir Ürünlerin Kapasiteli Parti Boyutlandırması - Takım Üyeleri:
Orhun Tuğberk Akyol, Deniz Avcı, Canberk
İnan, Gözde Tanrısevdir, Seren Bilge Yılmaz.
Yöneylem Araştırması Derneği nedir?
Yöneylem; bir işe yön verme, bir işte
tutulacak yol, karmaşık sorunların incelenmesinde ve çözümünde bilimsel ve özellikle
matematiksel yöntemlerin uygulanması
anlamına geliyor. Yöneylem Araştırması
Derneği (YAD) ise yöneylem araştırmasının
ülkemizde tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak
amacı ile 1975 yılında kuruldu. YA/EM Kongreleri her yıl düzenlenen ülkemizin en köklü
mesleki ve bilimsel organizasyonlarından
biri. Kongre her yıl bir Endüstri Mühendisliği
Bölümü'nün himayesinde gerçekleştiriliyor.
Kongrede geleneksel olarak yapılan
YA/EM öğrenci proje yarışması, lisans öğrencileri tarafından endüstri mühendisliği
– yöneylem araştırması alanlarında gerçekleştirilen proje çalışmalarını içeriyor.
Yarışmaya Türkiye’nin önde gelen üniversitelerden bir çok proje gönderiliyor.
Projeler; ele alınan problemin tanımlanması
ve önemi, YA/EM yaklaşımlarının doğru ve
yerinde kullanımı, projenin özgün değeri,
süregelen projelerden bağımsız olması,
olası yaygın etkileri ve uygulanabilirliği,
elde edilen sonuçların başarısı, raporun
yazımı gibi ölçütlere göre değerlendiriliyor.
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Öğrenciler
yeni
teknolojileri
kullanarak
araştırmaya özendiriliyor, cazip burs imkanları
ve deneyimli akademik kadronun desteği ile
kaliteli eğitim görüyor.
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Prof. Joseph
E. Stiglitz
Ekonomide Nobel ödülü bulunan Joseph E. Stiglitz, Columbia
Üniversitesi’nde Profesör ve Roosevelt Enstitüsü’nde Baş Ekonomisttir.
En son çıkan kitabı: The Euro: How a Common Currency Threatens the
Future of Europe.

Vergi muafiyeti
hiçbir sorunu
çözmez
Trump özel bir vergi
tasarısı üzerinde çalışıyor.
Ama Trump yönetiminin
sağlık hizmetleri yasasına
yaklaşımının aksine
süreçlerin şeffaf olmaması
Trump’a yardımcı
olmayacak. Özellikle
eşitsizlik sorunu olan bir
ülkede zengin şirketlere
sağlanacak vergi muafiyeti
hiçbir sorunu çözmez.
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merika’nın sağ kanat varsılerkçileri ülkenin en büyük
problemlerinin örneğin eşitsizlik, yavaş büyüme, düşük
verim, opioid bağımlılığı, fakir okullar ve eskiyen altyapı
sıralaması konusunda inkar halinde olsalar da çözüm
hep aynı: Yatırımcıları ‘teşvik etmek’ ve ekonomiyi ‘hızlandırmak’
için vergileri düşür ve yeniden düzenleme yap. Başkan Donald
Trump Amerika’yı tekrar muhteşem yapmak konusunda bu pakete
güveniyor.
Fakat işe yaramayacak çünkü daha önce de hiç yaramadı.
Başkan Ronald Reagan 1980’lerde aynısını denediğinde vergi gelirlerinin artacağını iddia etmişti. Aksine büyüme yavaşladı, vergi
gelirleri azaldı ve işçiler acı çekti. Diğerlerine göre nispeten büyük
kazananlar ise ciddi anlamda düşen vergi oranlarından faydalanan
şirketler ve zenginlerdi.
Süreçler şeffaf değil
Trump özel bir vergi tasarısı üzerinde çalışıyor. Ama Trump
yönetiminin sağlık hizmetleri yasasına yaklaşımının aksine süreçlerin şeffaf olmaması Trump’a yardımcı olmayacak. Mevcut yasa
tasarısına göre 32 milyon insan sağlık sigortasını kaybederken,
şirketlere Trump’ın vergi reformunun kötü tarafının denk geldiği
doğru değil. İşte Trump’ın ikilemi burada. Trump’ın vergi reformu
gelirleri etkilememeli. Bu politik bir zorunluluk: şirketler trilyonlarca
doların üzerinde otururken sıradan Amerikan vatandaşları acı
çekiyor. Ortalama kurum vergisini düşürmek vicdansızca olur hele
de 2008 krizine neden olan ve sebep olduğu ekonomik zararı hiç
geri ödememiş olan finans sektörü için vergiler düşürülürse daha
da vicdansızca olur.
Dahası Senato prosedürlerine göre vergi reformunun muhalif
Demokratları alt edecek üçte iki nitelikli çoğunluktansa basit ço-

Değer kaybı ve risk paylaşımına etkileri göz önüne alındığında vergi oranlarını
düşürmenin yatırımları azalttığı görülüyor. Küçük ülkeler bu kaidenin istisnası.
Onlar komşularındaki şirketleri gafil avlamak için komşuyu zarara sokma politikaları
uygulayabilirler. Küresel büyüme büyük ölçüde aynı kalır, çünkü birinin kaybetmesi
halinde bir başkası kazanacaktır ve dağıtımsal etkileri aslında büyümeye ket vurur.

Lobiciler etkili oluyor
Birçok ekonomist bugün ABD’nin mevcut vergi yapısının
verimsiz ve adil olmadığı konusunda hemfikir. Bazı şirketler diğerlerine göre çok daha fazla vergi ödüyor. Belki istihdam yaratan
şirketler kısmen de olsa bir vergi istisnasıyla ödüllendirmeli. Fakat
vergi muafiyetlerini alanlar görünen o ki sadece lobicileri etkin
çalışan kesimler.
En büyük sorunlardan biri de yurt dışında gelir elde eden
ABD’li şirketlerin vergilendirilmesi konusu. Demokratlar ABD’li
şirketlerin nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler ABD’deki hukukun üstünlüğünden ve kötü muamele görmemelerini sağlama
gücünden (genelde anlaşmalar sayesinde) fayda sağladıkları için
bu avantajların karşılığını ödemeleri gerektiğini düşünüyor. Fakat
genel merkezlerini yurt dışına taşımakla tehdit ederek karşılık veren ABD’li şirketlerin bir çoğunda ulusal sadakat şöyle dursun, bir
adalet veya karşılık verme hissi öyle derinlemesine yerleşmiş değil.
Cumhuriyetçiler bu konuya kısmen duyarsızlar ve birçok
ülkede kullanılan bölgesel bir vergi sistemini savunuyorlar. Vergi
sadece ekonomik faaliyetin gerçekleştiği ülkede uygulanmalıdır.
Endişe edilen şu ABD’li şirketlerin yurt dışında tuttukları vergilendirilmemiş karlarına bir kerelik haciz uyguladıktan sonra bölgesel
vergi sistemi uygulamak bir vergi kaybına yol açacaktır.
Kaybedenler sayıca üstün
Bunu karşılamak için ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul
Ryan net ithalata bir vergi eklemeyi önerdi. Çünkü net ithalat
istihdam yıkımına neden oluyor ve teşvik edilmemesi gereken bir
şey. Aynı zamanda ABD net ithalatı bugünkü gibi yüksek olduğu
sürece vergi sayesinde muazzam gelir elde edilebilir.
Fakat sıkıntı şurada: Para birilerinin cebinden gelmeli. İthalat
fiyatları yükselecektir. Çin’den ucuz tekstil ürünlerini tercih eden

tüketiciler daha kötü duruma gelecektir. Trump’ın ekibine göre
bu ikincil bir zarar ve Amerika’nın varsılerkçilerine daha fazla para
verebilmek için bir bedel ödenecek olması kaçınılmaz. Fakat Walmart gibi perakendeciler de, yani sadece müşterileri değil, ikincil
zarara dahil. Walmart bunu biliyor ve olmasına izin vermeyecek.
Diğer kurumlar vergisi reformları mantıklı olabilir ama onlarda
da kazananlar ve kaybedenler var. Ve kaybedenler sayıca üstün ve
yeterince organize olduğu sürece muhtemelen reformu durdurma gücüne de sahip olurlar.
Kurumlar vergisi reformunun ekonomisini ve siyasetini derinlemesine anlamış siyasi anlamda kurnaz bir başkan muhtemelen
Kongre’yi daha mantıklı bir reform paketine zorlayabilir. Ama
Trump o lider değil. Eğer kurumlar vergisi reformu bir şekilde
gerçekleşirse kapalı kapılar arkasında karmakarışık bir şekilde
kararlaştırılacak. Daha büyük ihtimalle sınır ötesi bir vergi kesintisine dair işaret: kaybedenleri ise, aralarında serveti kumar gibi
iğrenç faaliyetlere dayanan bazılarının da olduğu açgözlü zengin
iş adamlarının lobi faaliyetlerine yenik düşenler olacak.
Yatırımları azaltır
Tüm bu alçaklığı artık eskimiş olan düşük vergi oranlarının
büyümeyi hızlandıracağı iddiasıyla masumlaştıracaklar. Bunu
kanıtlayan ne teorik ne ampirik hiçbir temel yok, özellikle de
yatırımların çoğunun borç ve faizle finanse edildiği ve vergiden
düşürülebildiği ABD gibi ülkelerde… Marjinal dönüşler ve marjinal maliyet doğru orantılı bir şekilde düşer ve yatırımlar büyük
ölçüde değişmez. Aslında daha yakından bakacak olursak hızlı
değer kaybı ve risk paylaşımına etkileri göz önüne alındığında
vergi oranlarını düşürmenin yatırımları azalttığını gösteriyor.
Küçük ülkeler bu kaidenin istisnası çünkü onlar komşularındaki şirketleri gafil avlamak için komşuyu zarara sokma politikaları
uygulayabilirler. Ama küresel büyüme büyük ölçüde aynı kalır
çünkü birinin kaybetmesi halinde bir başkası kazanacaktır ve dağıtımsal etkileri aslında büyümeye ket vurur (Ki bu da diğer tarafın
misilleme yaparak bir yarışı körüklemediği varsayımına göredir).
Bu kadar sorunu olan özellikle de eşitsizlik sorunu olan bir
ülkede zengin şirketlere sağlanacak vergi muafiyeti hiçbir sorunu
çözmez. Bu kurumsal vergi muafiyeti veren ama acemi ve namert
bir varsılerkçi tarafından yönetilme şanssızlığında olmayanlar da
dahil tüm ülkeler için bir derstir.
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ğunlukla yasalaşması için reformun on yıl boyunca bütçeyi etkilememesi gerekiyor. Bu da ortalama kurumlar vergisi gelirlerinin
aynı kalması gerektiği anlamına gelir, yani oyunun kazananları ve
kaybedenleri olacaktır. Bazıları şu anda ödediklerinden daha az
öderken bazıları daha fazla ödeyecektir. Kişisel gelir vergisi konu
bahis olduğunda bu yanınıza kâr kalabilir çünkü kaybedenler bu
durumun farkına varsa bile yeterince organize değillerdir. Aksine
ABD’de en küçük şirketler bile Kongre’ye lobi yapıyor.
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Prof. Jeffrey
D. Sachs
Jeffrey D. Sachs Columbia Üniversitesi’nde Sürdürülebilir
Kalkınma, Sağlık Politikaları ve Yönetimi Profesörü ve Yeryüzü
Enstitüsü Direktörüdür. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir
Kalkınma Çözümleri Ağı’nın da direktörüdür.

Trump’sız
bir harmoni…
G20 Başkanı Almanya
Şansölyesi Angela Merkel
Beethoven’in ruhunu
kanalize etme konusunda
dikkate değer bir yol kat
etti. Merkel, mantık ve
verimliliğin siperi olacağını
kanıtladı. Paniklemedi
sesini yükseltmedi ya
da taleplerde bulunmadı.
Ama kendisinin, Almanya
ve Avrupa’nın nerede
durduğunu çok net belirtti.
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amburg’da Beethoven’in dokuzuncu senfonisinin coşkulu performansı sırasında baritonlar
G20 liderlerine Freunde, nicht diese Töne! (O
arkadaşlar, bu tondan değil!) diye seslendi. Bu
garip ama coşkulu mısra, Beethoven’ın evrensel kardeşliğe
çağrı yaptığı “Ode to Joy” parçasının açılış satırı, konser
salonunun balkonunda oturan küresel liderlere mükemmel bir mesaj oldu. G20 Başkanı Alman Şansölyesi Angela
Merkel aslına bakarsanız Beethoven’in ruhunu kanalize
etme konusunda dikkate değer bir yol kat etti.
Tabii bu G20 zirvesi Donald Trump’ın ABD başkanı olarak katıldığı ilk G20 zirvesiydi. Zirvenin ahenksiz tonları Beethoven’ın senfonisinin heyecanlı bölümlerinde tamamen
ABD kaynaklı şekilde yankılandı. Kardeşlik sevgisi Trump’ın
çağrı yaptığı konulardan biri değil. Trump hayal edilemeyen bir servet ve teknolojik kahramanlıklardan ziyade
daha çok etnik ve dini bölücülüğü, komşu düşmanlığını
(zirvede yine ABD’nin Meksika sınırına bir duvar öreceği ve
Meksika’nın bu duvarın maliyetini ödeyeceği konusunda
ısrarcıydı) radikal İslam’ın ellerinde can verecek kırılgan
Batı medeniyetinin manişeist görüntülerini kullanıyor.
Mimari vizyon zaferi
Orkestra şefi orkestrayı nefes kesen bir performansla
yönetmiş olsa da gecenin asıl maestrosu Merkel’di. G20
liderlerini Hamburg’un yeni olağanüstü Elbphilharmonie
konser salonunda toplamak ne kadar dahiyane bir fikir.
Mekanın kendisi ilhamını muhtemelen evrensel kültürün
en harika müzik çalışmalarından olan, düny a harmonisi
mesajı veren 9. senfoniden alan bir mimari vizyon zaferi.
Konserin kendisi hayli önemliydi. Beethoven Almanya’sı Hitler Almanya’sının küllerinden yeniden doğuyordu. Bugün Almanya dünya çapında takdir edilen, barış
yanlısı, savaştan tiksinen, demokratik, müreffeh, yenilikçi
ve işbirlikçi bir ülke. Ayrıca Beethoven’ın dehası sadece
anayurdu Almanya’ya veya Batı’ya değil tüm insanlığa

G20 zirvesi öncesindeki soru netti: “Diğer ülkeler de kendi çıkarlarını gamsızca
kamu yararının önüne koyarak ABD’yi takip eder miydi?” Söylentiler havada
uçuşuyordu. The New York Times, Trump’ın Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve
hatta Endonezya’yı da yanına çekmede başarılı olabileceğine, Paris Anlaşması’nı
altüst edecek bir petrol ülkeleri koalisyonu oluşturacağına dair bir haber yayınladı.

Maaşa bağlanan politikacılar
İklimle ilgili sonuçlar önemli değil. Bu fosil yakıt şirketleri
Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilmesi için çağrı yapan
Cumhuriyetçi temsilcilerin ve senatörlerin seçim kampanyalarını finanse eden şirketler. Bu şirketler ve maaşa bağladığı
politikacılar Amerikan vatandaşlarının hatta kendi ailelerinin, dünyanın geri kalanını ve gelecek nesilleri saymıyorum
bile, refahını kurban etmeye hazırlar. Açgözlülük über alles
(herşeyden üstündür).
G20 zirvesi öncesindeki soru netti: Diğer ülkeler de kendi çıkarlarını gamsızca kamu yararının önüne koyarak ABD’yi
takip eder miydi? Söylentiler havada uçuşuyordu. The New
York Times Trump’ın Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve hatta
Endonezya’yı da yanına çekmekte başarılı olabileceğine, Paris Anlaşması’nı altüst edecek bir petrol ülkeleri koalisyonu
oluşturacağına dair bir haber yayınladı.
Bu nedenle Hamburg’da tehlikede olan küresel işbirliğinin geleceğiydi. Aralık 2015’te 193 Birleşmiş Milletler üyesi
tarafından oybirliği ile kabul edilen Paris Anlaşması’na varabilmek için hayli zaman geçmesi gerekti. 1992 Rio Yeryüzü
Zirvesi’nden bu yana koca bir nesilden bir akla yatkın karar
verildi. ABD petrol lobisi etkisi altındaki politikacı dalkavuklarla dünyayı tekrar en başa döndürebilir mi?
Merkel yine mantığın ve verimliliğin siperi olacağını
kanıtladı. Paniklemedi, sesini yükseltmedi ya da taleplerde

bulunmadı. Ama kendisinin, Almanya ve Avrupa’nın nerede
durduğunu çok net belirtti. Mayıs ayının sonlarında gerçekleşen G7 zirvesi sonrası Avrupa’nın ABD’ye artık tam olarak
güvenemeyeceğinden şikayet etti. Arka planda o ve hayli
profesyonel Alman diplomatik şirketleri G20’de fikir birliğine
varmak için, Amerika olmadan, hayli mesai yaptılar.
Dünya nefes aldı
G20 liderleri konsere doğru yoldayken şerpaları nihai
metni tartışmak için geride kaldı. Rusya, Suudi Arabistan ve
diğerleri Trump’ın oyununu oynar mıydı? Bildiri ortaya çıktığında dünya genelindeki diplomat ve iklim aktivistleri derin
bir nefes aldı. Tüm G20 ülkeleri ABD’nin girişimine direniş
gösteriyordu. Bildiri basit, net ve iklim değişikliğini güvenceye alan cinstendi: “G20 üyesi liderleri Paris Anlaşması’nın
tersine çevrilemez olduğunu bildirmektedir… Paris Anlaşması’na güçlü taahhüdümüzü bir kez daha tasdik ediyor ve
hızla tam uygulamasına doğru geçiyoruz…”
Bildiride Trump’ın laf salatasının da olduğu bir paragraf
vardı. ABD “ekonomik büyümeyi destekleyip ve enerji güvenliği ihtiyaçlarını iyileştirirken emisyonları düşürecek bir
yaklaşıma güçlü bağlılığını” tasdik etti ve “diğer ülkelerin
fosil yakıtlara erişim ve kullanımlarını daha temiz ve verimli
olması için işbirliği yapabileceğini ve yenilenebilir ve diğer
temiz enerji kaynaklarını kullanmaya yardımcı olacağını”
ifade etti. Yani bir ergenin sözleriyle ifade edelim: “Her
neyse!”
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aittir. Schiller’in şiirsel övgüsü Aydınlanma’nın küresel
tutkusunu gerçek anlamda yansıtıyor. Evet Aydınlanma
Avrupalı bir olguydu fakat tüm dünyanın ve tekilcilik ve
şovenizmin tehlikelerinin farkındaydı. Almanya’da Aydınlanma Immanuel Kant’ın “ebedi barış” vizyonuyla doluydu
ve kişisel naz ve dar çıkarlardan ziyade evrensel kanuna
dönüşebilecek özdeyişleri “kesin buyruk” olarak alıyordu.
Trump’ın “Önce Amerika” vizyonu Kantçı etiklere ve dünya barışına karşı yapılan utanmaz bir hakaret. Paris Anlaşması’nda dünyanın geri kalanından kopuşu şimdiye kadar
saf kendi çıkarlarına dair yapılan eylemlerinden en tüyler
ürperticisi. Bu kopuşun temellerinde bir kaç ABD’li şirketin
- Koch Industries, Continental Resources, Peabody Energy,
ExxonMobil, Chevron ve diğer birkaç şirketin önderliğindeki
ABD’li şirketlerin doğalgaz ve petrolden, derin deniz sondajından, kömür madenlerinden ve kömür kullanımından
sağlanan kârları maksimize etmesi yatıyor.

Küresel sorun
Diğer birçok küresel soruna istinaden tam bir fikir birliğine varıldı. G20 “uluslararası ticaret ve yatırımların büyümenin, üretkenliğin, inovasyonun, istihdamın ve kalkınmanın”
önemli motorları olduğunu bir kez daha yineledi. Tüm G20
liderleri ülkelerinin evrensel sağlık hizmetleri sağlayacağına
ve sağlık hizmetlerini güçlendireceğine dair taahhütlerini
tasdik etti (Trump’a, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan’a bir net
mesaj daha…) Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne olan bağlılıklarını pekiştirdiler.
Konser sonunda G20 liderleri ve tiyatro salonundaki
izleyiciler ayağa kalkarak uzun bir alkış yağmuruna tuttu
orkestrayı. Alkışlarla tekrar sahneye çağrılan Beethoven,
Kant ve Merkel’di.
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“Tanıma
sınıflandırma
ve odaklanma dili”
Neden her şeyin radikal
biçimde değiştiği,
alt-üst oluşlar yaşandığı bir
zaman kesitinde, psikolojik
mesafelerimizi yeniden
ayarlayarak değişmelere
uyum gösterebilmek için
“ortak yararımız” üzerinde
“ortak dil ve ortak akıl”
yaratamıyoruz?
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azıl Hüsnü Dağlarca, Puşkin Bildirisi şiirinde “Seni okurken/ Anlar kişi/ Kamuoyunun sözcükler olduğunu”
der. Sözcüklerin kullanıldıkları bağlamın anlamı nasıl
biçimlendirdiğini de Volfgang Sachs şöyle somutlar:
“20’nci yüzyılda ‘kaynak sözcüğü’, sanayi girdilerini tanımlamak
için kullanıldı. Bunun sonucunda, ormana bakıp ‘kereste’, kayalara bakıp ‘maden cevheri’, manzaralara bakıp ‘gayrimenkul’,
insanlara bakıp ‘emek gücü’ görmek üzere eğitildik. Burada
kullanılan dilin yazgıyı nasıl açığa vurduğunu anlamamız
gerekiyor.”
The New York Times’in Başkanı ve CEO’su Mark Thompson,
“Duygularımızı demlemeye bırakmanın olgunlaştırıcı” etkilerini analiz ederken, yükselen “popülist politik söylemin” alıcısı
olduğunu belirterek, toplum düzenini değiştiren saldırgan dil
nedeniyle bu sorunun uzun uzun tartışılmasını öneriyor. Çok
daha önceleri John Berger, duyarsızlaştırıcı anlatımların art arda
sıralanmasının “içerikleri boşaltan” etkisi üzerinde duruyor; eğilimin sığ ve popülist anlayışların ekmeğine yağ sürdüğü uyarısını
yapıyor. Berger, geliştirici bir hikayenin anlatılması yerine, şok
söylemlerin öne çıkmasının tehlikeli olduğunu söylüyor. Tehlikeyi artıran gelişmenin de medyanın, “tanıma, sınıflandırma
ve odaklanma dilinin”, işletme uzmanlarının dil ve mantığına
yaklaşması, her şeyi sayılara döken, nadiren işin özü ya da
niteliğiyle ilgilenen bir dilin kullanılması olduğunu belirtiyor.
İnsanlığın engin birikimi, sözün ağızdan çıkana kadar bizim
esirimiz olduğunu; söylendikten sonra bizi esir edeceğini
söyler. Hacı Bektaş Veli, “diline sahip çık” öğüdünü verir. Yunus
Emre biraz daha derinden bakarak, Anadolu’daki çileli bir
dönemin örsünde sağlamlaşmış anlatımıyla “Sözcüğü bilen
kişinin yüzünü ağ ede bir söz/ Sözünü pişirip diyenin işini
sağ ede bir söz” ya da “ Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı/

Biz sözel anlatımın gevşek ve kolaycı yapısının da bilincinde
olmalıyız. Kolaycılıktan uzak bir dilin net bilgiye dayanması
gerekir. Sevginin ürettiği mutluluğu sürdürebilir kılmak
istiyorsak, içine ciddi biçimde bilgiyi katmamız gerekir.

Söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz” uyarısını iletir. Mark
Thompson, “Ne söylendiğinden çok nasıl söylediğimizin her
zamankinden daha fazla önem taşımaya başladığının” altını
önemle çizer. Ege Cansen, Filozof Ludwigw Wittgenstein’e
gönderme yaparak, “Söylediğin şey, söylediğin değil, söyleyiş
tarzın ve hangi bağlamda söylediğindir. Kelimeleri hangi anlamda kullanıyorsan o anlama gelir” saptamasını paylaşır. Dil,
tarihin her döneminde değişik bağlamlarda maddi ve kültürel
zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırmanın kanallarını
açtığı gibi, saptayıcı etkiler de yapıyor. Bu açıdan bakıldığında,
Latince’de, “birlikte” ve “örme” sözcüklerinden oluşan “bağlam”
dil kullanımında anlama netliğinin anahtarı haline gelir. Bileşen
ve bağlamı birlikte örerek dilin anlam içeriğini oluştururuz;
sözcüklere değerler yükleriz. Değerler sisteminin oluşmasını
dil yoluyla sağlarız.
Kültürün özüdür
Dil konusunda toplumumuzun ortak değerleri çok nettir:
“Sağaltır hekimler el’ de yarayı/ Gün geçer zihinde zerresi
kalmaz/ Çoğaltır zihinler dil’ de yarayı/ Açma dil yarası çaresi
olmaz” diye, dilin ölçülü kullanılmasının önemi vurgular halk
ozanımız.
Etkili bir araç olan “medya dili” üzerine değerlendirmeler,
medya çalışanlarının yüzde kaçında bir tartışma etkisi yaratabiliyor? Her gün bir dizi rakamı art arda sıralayan kaç medya
mensubu, yaptığı işin insanların “kendi gerçekliği” ile “hayatın
öz gerçeği” arasındaki farkı anlamasını kolaylaştırıcı etkisini
sorguluyor? Kaç yayın yönetmeni, ayda hiç olmazsa bir gün
hükmettiği aracın dili üzerine alışanların birikimini değerlendirme ustalığını gösteriyor? Verileri derleyen, onları malumata
dönüştüren, uygun metotlarla malumatları bilgi haline getiren,
bilgileri paketleyerek dağıtan medya, son çözümlemede dilin
anlam derinliğinde kitleler üzerinde güçlü etkiler yapan bir
araç olduğunu bilerek ilerlediğinde, toplumsal gelişmenin hızı
nasıl etkileniyor?
Medya, elinde bulundurduğu gücü doğru yönlendirmezse, sözü demlemeden, akla ilk geldiği gibi söyleme eğilimini
güçlendirmiş olur; böylesi bir gelişme döner hepimizi tehdit
eder. Toplumda “güven” yaratmak için “ilke ve kurallardan” yola
çıkma yerine, “kitle dalkavukluğunu” öne çıkarma eğilimi güç
kazanır. Bilmeyiz ki ilke ölçüsüne vurulmamış dil, tarihin bütün

akışında toplumsal belaların kaynağı olmuştur; bu gerçekliği
bilerek işimizi yapma bilincine erişmemiz gerekir.
Sevgi yolu
Toplumda ayrışma ve kutuplaşmaya fırsat tanımayan “kapsayıcı dil” önemli ihtiyaçlarımızdan biri. Kapsayıcı bir dile götüren
yolu bize Selçuk Demirel öneriyor: “Çok uzun bir yol olmakla
birlikte insanın yalnız kendisi olabilmesinin bir yolu var. Önce
o yolu bulmalıyız. Bütün filozoflar, değişik bakış açılarıyla düşünebilen insanlar ‘mutlu olmanın yolu, sevmeyi öğrenmekten
geçer’ diyor. Ancak o zaman insanın sadece kendisi olabilmesi
mümkün olabilir”.
Selçuk Demirel’in hemşehrisi Şota Rustaveli de sevginin
ve sevdanın önemini bir beyitte bin kitaba denk bir anlatımla
paylaşır: “Düşmemişsen bir sevdanın peşine/Özün düşman olur
kendi özüne!”
Atasözünde dendiği gibi: “Dilden gelen el’den gelse her
fukara padişah olurdu…”
Biz sözel anlatımın gevşek ve kolaycı yapısının da bilincinde
olmalıyız. Kolaycılıktan uzak bir dilin net bilgiye dayanması gerekir. Sevginin ürettiği mutluluğu sürdürebilir kılmak istiyorsak,
içine ciddi biçimde bilgiyi katmalıyız.
Soralım; neden kendimiz olmak için gerekli çabayı göstermiyoruz? Neden her şeyin radikal biçimde değiştiği, alt-üst oluşlar
yaşandığı bir zaman kesitinde, psikolojik mesafelerimizi yeniden
ayarlayarak değişmelere uyum gösterebilmek için “ortak yararımız” üzerinde “ortak dil ve ortak akıl” yaratamıyoruz?
Konuşmak zorlaştı
Toplumun orta ve uzun vadede istikrarını korumak isteyen
herkesin “sosyal mesafe” ayarları üzerinde düşünmesi gerekir.
Oysa günümüz dünyasında, Thompson’un vurguladığı gibi, “karşı
tarafla konuşmak hiç olmadığı kadar zorlaştı”, ideolojinin beslediği
düşünme biçimi, “ötekinden gelen her öneriyi, her önergeyi koşulsuz reddetme üzerine kurulu, her şeye karşı çıkan ve protesto
eden bir anlayışı” özendirdi. “İktidarın işini zorlaştırma adına her
şeyi reddeden” politika, biz istesek de istemesek de popülist iktidar
sahiplerinin ekmeğine de yağ sürüyor. Popülist dil tuzaklarına yakalanmış toplumlar arasında çıkmazda olmayan tek bir örnek yok.
Hep birlikte düşünelim… Düşünmek de yetmez hemen
şimdi harekete geçelim.
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Hazırlayan: Murat YILDIZ

Kablosuz şarjlı notebook
Dell’in yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı Latitude 7285, kendi
sınıfında kablosuz şarj özelliğini
bulunduran ilk dizüstü bilgisayar
oldu. Profesyonel kullanıcılar için
üretilen Latitude 7285, kendi sınıfının en
ince bilgisayarı olma özelliğini de taşıyor.
Dell Latitude 7285’te 2880×1920 piksel
çözünürlüğünde 12.3 inçlik bir
ekran bulunacak. Donanım olarak
ise Intel Core i5-7Y54, Intel Core i5-7Y57 ve Intel Core i7-7Y75 işlemci
seçenekleri bulunuyor.

Ucuz telefon
arayanlara özel
Yeni Nokia 105’te daha önceki modellerde 1.45 ve 1.4 inç
büyüklüğünde ekranlar 1.8 inçlik bir ekran ile geliyor. 4 MB RAM ve
4 MB ROM ile gelen Nokia 105, çıkartılabilir 800 mAh batarya ile 15
saatlik konuşma süresi sunuyor. Cihazda ayrıca FM Radyo, 3.5 mm
kulaklık ve microUSB 2.0 girişleri de yer alıyor. Mavi, beyaz ve siyah
renk opsiyonlarıyla gelecek olan Nokia 105’in tek SIM’li modeli 14.50
dolar ile çift SIM’li modeli ise 15 dolar ile satışa sunulacak.

Lüks akıllı
saatler geliyor

Evcil hayvanınıza
sıkı takip

Android’in giyilebilir teknoloji ürünleri için geliştirdiği Android
Wear 2.0 işletim sistemi, oldukça lüks bir marka ile karşımıza çıkıyor.
Fransız moda devi Louis Vuitton’un Tambour Horizon adlı saati 1.2
inç büyüklüğünde yuvarlak Amoled ekran ve Snapdragon Wear
2100 işlemcisi ile geliyor. 300 mAh gücünde bir bataryası bulunan
akıllı saatte 4 GB dahili bellek ve 512 MB RAM de yer alıyor. 30 metre
derinliğe kadar suya dayanıklı olan Tembour Horizon’da 60’tan fazla
değiştirilebilir kordon bulunuyor. Tambour Horizon’un paslanmaz
çelik gövdeli gümüş renkli modeli 2.450 dolar ile gelirken; siyah
renkli modeli 2.900 dolarlık fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.

Alcatel'in yeni GPS takip cihazı Move Track sayesinde evcil
hayvan sahipleri dostlarının yedi gün 24 saat nerede olduklarını
bilecekler. Alcatel Move Track GPS takip cihazı, renkli ve
darbelere dayanıklı silikon kılıfı sayesinde evcil hayvanların
tasmalarına kolaylıkla takılabiliyor. Suya ve toza karşı IP 67
standardında dayanıklı olan Alcatel Move Track, özel bir mobil
uygulamayla kullanıcılara sanal bir güvenlik çiti oluşturma
imkânı tanıyor. Evcil hayvanlar bu çitin dışına çıktığında
kullanıcılar anlık bildirim alarak durumdan haberdar oluyor.
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Fotoğraf makinesinin
cep telefonu hali
Cep telefonları hızla fotoğraf makinalarına yaklaşırken,
aynı zamanda fotoğraf makinası üreticileri de bu
sektöre girmeye devam ediyor. Bu alandaki en güçlü
markalardan Kodak da yeni akıllı telefonu Ektra’yı
duyurdu. 21 megapiksellik f/2.0 kameraya sahip olan
Ektra, aynı zamanda DSLR fotoğraf makinalarında
bulabileceğiz ayarlara sahip. 5 inçlik tam HD
çözünürlüğe sahip ekran, 32 GB depolama birimi, 3
GB hafıza ve MediaTek MT6797 işlemci telefonun diğer
özellikleri arasında yer alıyor.

Atari geri dönüyor
Oyun sektöründe geriye dönüş başladı. Önce Nintendo
birçok klasik oyun konsolunu güncelleyip tekrar
piyasaya sürmüştü. Ardından birçok klasik oyun mobil
cihazlar vasıtasıyla geri döndü. Şimdi benzer bir girişimi
Atari yapıyor. Birçok oyuncunun evindeki ilk oyun
cihazlarından biri olan Atari, yenilenmiş haliyle geri
dönüyor. Ataribox, klasik Atari tasarımdan ilham alınarak
oluşturuluyor. Ataribox, ön panelinde tahta veya cam
alternatifleriyle oyunculara sunulacak.

Büyük ekranı
yanınızda taşıyın
LG tarafından piyasaya sürülen ProBeam, gerçek bir taşınabilir
projeksiyon. LG ProBeam lazer projektör, 2000 lümen parlaklığında
gelişmiş lazer motoru, kablosuz olarak Miracast üzerinden görüntü
aktarabilme özelliği ve hafif kompakt yapısı ile yanında projeksiyon
cihazı taşımak isteyenler için en ideal çözüm. LG ProBeam
lazer projektör, yenilikçi Ses Senkronizasyon Ayarı (Sound Sync
Adjusment) ile harici bir hoparlör veya kulaklık gibi tüm Bluetooth
bağlantılı ses ürünleriyle eşleşebiliyor.

Evdeki tüylere
son verin
Eğer evinizde bir kedi ya da köpek besliyorsanız
en büyük sorunlardan biri de ortalığa saçılan tüy
yumaklarıdır. Bunlardan kurtulmak için sık sık evi
süpürmek zorundasınız. Peki birisi sizin yerinize bu
işi yapsa güzel olmaz mı? bObsweep PetHair Plus bu
amaçla geliştirilmiş robotik bir süpürge. Hem süpüren,
hem temizleyen süpürge UV ışınları ile sterilize
ediyor ve aynı zamanda
HEPA filtresine sahip.
Endüstrideki en güçlü
vakuma sahip olan
süpürge, tüm evi
temizledikten
sonra kendi
kendine şarj
istasyonunu
buluyor ve
istasyona yapışarak
şarj olmaya başlıyor.
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ARI ALERJİSİ
Arılar, ölümle sonuçlanan alerjik
reaksiyona neden olabilmeleri
nedeni ile önemlidirler. Bir
kişiye arı alerjisi olduğunu
söyleyebilmek için arı sokmasını
takiben sokma yeri uzağında
gelişen kaşıntılı şişme, kabarma
veya bunlarla birlikte solunum
sıkıntısı veya tansiyon düşmesi
görülmesi gerekir.

Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi ve TOBB Fotoğraf Servisi

İ

nsanların arılar hakkındaki algıları bal
üretmeleri dışında genellikle, saldıran,
sokan, bu nedenle ölüme yol açabilen
ufak ama ürkütücü yaratıklar olduğu
şeklindedir. Bu yanlış imajın gerisinde ise
arılar tarım ve ekolojik yaşam için vazgeçilmez canlılardır. Besin olarak tükettiğimiz
yüzlerce sebze ve meyvanın döllenmesinde hayati rolleri vardır. Bu sayede meyva
tutmayı sağlayarak ürün artışlarına neden
olurlar. Arı popülasyonunun son yıllardaki
azalması, bu nedenle üreticiler kadar bilim
adamlarının da dikkatini çekmiştir. Bu yıl İngiltere’de Arıcılar Birliği’nin “Önümüzdeki 10
yılda İngiltere’de tek bir arı kalmayabilir ve
tarım endüstrisi çökebilir” açıklamasından
sonra üreticiler, hükümeti bu konuda daha
etkin çalışmalar yapması için uyaran geniş
katılımlı protesto mitingleri düzenlemişlerdir. Fakat arılar, ölümle sonuçlanan alerjik
reaksiyona neden olabilmeleri nedeni ile
de önemlidirler.
TOBB ETÜ Hastanesi Pediatrik Alerji
Bölümü’nden Prof. Dr. Zafer Arslan da arı
sokmaları ve alerjileri ile ilgili deneyimlerini
bizimle paylaştı.
“Arıların en yaygın türü olan bal arısı
saldırgan değildir. Ucunda kancası olan
sokma iğnesi, sadece dişilerde vardır. Kancası nedeni ile sokma sonrası iğne, deriden
ayrılamadığı için iç organlarının çıkması nedeni ile arılar ölürler. Tabiatta hiçbir
canlı, sonu kendi ölümü ile bitebilecek bir
eyleme, yaşamı tehdit altında olmadan
girişmez. Bu grupta bunun tek istisnası Afrika katil arılarıdır. Bir Afrika-Avrupa melezi
olan bu arılar, balda ürün kalitesini artırmak
üzere Güney Amerika’ya getirilmiş, ardından kovanlarından kaçarak yerli arılarla
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melezleştikten sonra saldırgan özellik kazanmışlardır. Sürüler halinde saldırıp, çoklu
sokma sonucu toksik reaksiyonla ölüme yol
açabilmektedirler.
Saldırgan türler hangileri?
Yaban Arısı (yellow jacket), Sarı Arı (polistes spp.) ve İri Yaban Arısı (Hornet) ise genelde saldırgan türlerdir. Bir seferde birkaç
kez sokabilirler. Bal arısı insanlar tarafından
yetiştirildiği için yerleri ve yuvası genellikle
bellidir. Yaban Arıları, genellikle toprakta,
ağaç kovuklarında, duvarlarda ve bitkilerin
saplarında yuva yaparlar. Bahçe ve kırsalda
genellikle toprağın işlenmesi esnasında
yuvaları tahrip edildiğinde ve ayrıca yiyecek
için saldırırlar. Bu nedenle en çok piknikte
ve özellikle baharları, yeme içme esnasında
sokmalar olur.
Arı sokmasında en sık karşılaşılan reaksiyon; sokma yerinde şişlik, kızarma, kaşıntı
ve ağrı ile ilk dakikalarda gelişen ve gün
içinde geçen normal lokal reaksiyondur.

Sokma yeri uzağında gelişen, kaşıntılı kabartı ve şişmeler ise alerjik reaksiyonlardır.
Bazen buna solunum yolu tıkanması veya
tansiyon düşmesinin eşlik ettiği ölümcül
olabilen ciddi alerjik reaksiyon (Anafilaksi)
eklenebilmektedir. Genellikle bir günden
sonra gelişen, 10 cm’den büyük şişlik ve
kızarıklık, geç lokal reaksiyon olup yerleşim yerine göre bazı belirtilerine neden
olabilir.
Böbrek iltihabı bile olabilir
Ayrıca arı sokmalarında günler sonra Nefrit (böbrek iltihabı) myokardit (kalp
kası iltihabı), nöropati (sinir iltihabı) nadir
olmakla birlikte gelişebilen atipik geç reaksiyonlardır.
Arı alerjisinde, alerjik reaksiyon oranları
dünyadan verilen rakamlarla %0.4-3 arasındadır. Türkiye’de ise bu oran %2 civarındadır. ABD’de yılda yaklaşık 50 kişinin arı alerjisinden öldüğü bildirilmektedir. Ölümcül
vakaların, genellikle 40 yaş ve üstü olması,

TOBB ETÜ Hastanesi Pediatrik Alerji
Bölümü’nden Prof. Dr. Zafer Arslan

hastanın en az dört saat gözlemi gerekir.
Burada acil hekiminin, hastanın bir alerji
doktoru tarafından değerlendirilene kadar,
olası tekrar sokmaya karşı, hazır adrenalin
enjektörlerinin veya adrenalin ampullerinin
nasıl kullanacağını öğretmesi sorumluluğu
vardır.

yaşa bağlı bazı hastalıkların (kalp hastalığı,
hipertansiyon, astım vb) ölüm oranlarını
artırdığını düşündürmektedir.
Yazılı kayda geçmiş ilk arı alerjisi ilişkili
ölümün, M.Ö. 2641 yılında Mısır kralı Menes’in arı sokması sonucu ölmesi olduğuna
dair yazıtlar olduğu biliniyor. Arı ile ilgili
sistemik alerjik reaksiyon ilk kez 1914’ de
İngiliz tıp dergisi Lancet’te yayınlanmıştır.
1979’dan sonra piyasaya çıkan, sadece
arı alerjeninin (venomunun) kullanıldığı
alerji, aşı tedavileri ile tedavilerde %100’
lere varan başarı sağlanmıştır. Bu yönüyle
arı alerjisi, alerji biliminin bir başarı öyküsüdür. Bu başarıya ve tedavi edilebilirliğine
rağmen, vakaların değerlendirilip aşı için
alerji kliniklerine yönlendirilmeleri ise çok
düşük düzeydedir.
Arı venomunda, alerjik reaksiyondan
sorumlu olanlar enzim aktivitesi olan proteinlerdir. Her türün kendi içinde çapraz
reaksiyonları olmakla birlikte bu durum
özellikle yaban arılarında yaygındır. Yani Sarı

Arı’ya alerjik olanın, eşek arısına da alerjik
reaksiyon göstermesi olası iken, bal arısı ve
yaban arılarının ikisine birden alerji nadiren
oluşabilmektedir.
Riskler değişiyor
İlk reaksiyon ‘yaşamı tehdit eden bir
reaksiyon’ (anafilaksi) ise sonraki arı sokmalarında tekrar anafilaksi gelişme riski, çocukta %40, erişkinde ise %60’dır. Reaksiyon
sadece deride ise bu oranlar, çocukta %10,
erişkinde %20’dir. Geniş lokal reaksiyonda
ise sonraki sokmalarda anafilaksi riski, çocuk
ve erişkinde %10’dur. Hiç reaksiyon tanımlamayan erişkinlerde ise sistemik reaksiyon
geçirme riski %17 olarak bildirilmektedir.
Tedavide, normal lokal reaksiyonlarda
iğne çıkarıldıktan sonra, buz ve ağrı kesiciler yeterlidir. Geç lokal reaksiyonlarda
kortizon yararlıdır. Anafilakside ise ilk ilaç
adaleye yapılan adrenalin enjeksiyonudur.
Takiben geç reaksiyon olasılığına karşı kortizon ve antihistaminiklerin kullanılması ve

Alerji testi yapılmalı
Bir kişiye arı alerjisi olduğunu söyleyebilmek için arı sokmasını takiben sokma
yeri uzağında gelişen kaşıntılı şişme, kabarma veya bunlarla birlikte solunum sıkıntısı
veya tansiyon düşmesi (bayılma) görülmesi
gerekir. Bu olaydan 4-6 hafta sonra yapılacak kan veya deri alerji testi ile de hangi arı
cinsine alerjisi olduğunun belirlenip kişinin
aşı tedavisine alınması gerekir. Ama aşı tedavisi için çocuklarda deri reaksiyonları yanı
sıra solunum ve tansiyonla ilgili belirtilerin
eşlik ettiği anafilaksi tablosu gerekirken,
erişkinde sadece derideki alerjik reaksiyon
bu tedaviye başlamak için yeterlidir. Artan
dozlarda enjeksiyon şeklinde verilen ve 3-5
yıl süren bu tedavi sonrası ölümcül reaksiyonlar kesinlikle önlenmektedir. “Arı alerjisi
zamanla geçiyor mu?” sorusunun araştırıldığı bir çalışmada, arı alerjisinin büyük oranda
kaybolmadığı ve aşı tedavisi olanların, tedaviden 10- 20 yıl sonra bile tekrar eden arı
sokmalarından büyük oranda korunduğu
ve bu koruyuculuk oranının erişkinlerden
fazla olduğu görülmüştür.”
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Artık eski köyde yeni icat
çıkarmanın zamanı geldi
Ülke veya firma olarak yurt dışındaki kendi sektöründe yenilik yapan kişi ve kurumlar ile iş birliği yapılarak
personel görüşmelerinde teşvikler sağlanmalı ve ortak eğitim kanallarında buluşturmalıyız. Yüksek teknolojili
ürün ve yatırımlarda yerli veya yabancı her türlü müteşebbis istisnasız olarak desteklenmeli.

D

ünyada artık ne ürettiğinin,
nasıl ürettiğinin ve de nerede
ürettiğinin bir önemi kalmadı,
teknoloji çağında her ürünü
her yerde üretme, ürettirme ve geliştirme
imkânı var. Bir adım öne çıkan ülkeler ve
firmalar güçlü ve avantajlı olduğu alanları
tespit ederek, üretim ile pazarlamayı buna
göre planlanmaktalar.
Son yıllarda öne çıkan haberlere bakarsak bir markanın, şirketin değeri, bizim gibi
orta büyüklükteki ülkelerden daha büyük
bir ekonomik boyuta çıkabiliyor veya bir
marka ile bir ülke neredeyse bir adım önde
olabiliyor. Örnek olarak Samsung, marka
değeriyle artık Güney Kore’nin önüne geçmiş ve firmanın yöneticiler ile olan ilişkisi
hükümet başkanını bile değiştirecek güce
ulaşmış durumda.
Dünyada üretim şekli dört temel kategoride toplanıyor.
1) Düşük Teknoloji
2) Orta Düşük Teknoloji
3) Orta Yüksek Teknoloji
4) Yüksek Teknoloji
Ülkemizin ihracatında yaklaşık %15
bir paya sahip olan otomotiv üretimi bile
artık teknoloji tanımında Orta Düşük Tek-

noloji olarak kabul edilmektedir.
Devlet ve özel teşebbüs birleşip kendi
imkân ve kabiliyetleri ile kaliteli bir eğitim
alt yapısı kuran, araştırma ve geliştirme (ArGe) faaliyetlerini ön plana çıkartan ülkeler
diğer ülkelere kıyasla bir adım öne geçmektedir. Buna en güzel örnek olarak Güney Kore’yi gösterebiliriz. 1950’li yıllardaki savaştan
sonra, 1960 yılında ülkede kişi başına 156
dolar gelir düşerken, ülkemizde bu rakam
508 dolar idi. 1975 yılına gelindiğinde Güney Kore’nin kaliteli eğitim alt yapısı için
yaptığı yatırım ile 1975 yılında kişi başına
gelir, yaklaşık dört kattan fazla yükselerek
646 dolar, Türkiye’de ise iki kattan biraz fazla
artarak 1.140 dolar oldu.
Güney Kore son yıllarda tüm dünyanın
dikkatini çekmekte. Araştırma ağırlıklı teknoloji şirketleri ülke ekonomilerinin bazen
tamamını yapılandırıp şekillendirmektedir.
Bunun en önemli kısmını Ar-Ge harcamaları
oluşturuyor.
Ülkemizde de son yıllarda mühendislik
alanında Ar-Ge çalışmaları yapılmakta. Bu
alanda yapılan Ar-Ge çalışmaları ile ortaya
çıkarılan ürünlerde temel malzemelerde
yurt dışı bağımlılığı devam etmesine rağmen belli bir mesafe kat edilmeye başlandı.

2015 Yılında En Fazla Ar-Ge Harcaması Yapan Ülkeler (Milyon $)
Sıralama

1
2
3

Ar-Ge Harcaması
GSYH %

Ar-Ge Harcaması
(Milyar $)

Dünya Ar-Ge Harcaması
İçindeki Payı %

Kişi Başına Düşen
Ar-Ge Harcaması ($)

ABD
ÇİN
JAPONYA

2,77
1,98
3,39

514
219
149

31,5
13,5
9,2

1,600
160
1,175

4

ALMANYA

2,92

98

6,1

1,205

5

Güney KORE

4,04

56

3,4

1,110

TÜRKİYE

0,88

7,6
1.630

0,48

96

23
TOPLAM
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Ülke

EKONOMİK FORUM

Özellikle savunma ve askeri alandaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihraç izni gibi sıkıntılı
konulardan kurtulabilmemiz için, malzeme
ve süreç teknolojileri alanlarında temel
Ar-Ge çalışmaları kar amacı güdülmeksizin
tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi
desteklenmeye devam edilmelidir.
Gelişmekte olan ülkelerde, sanayi üniversite işbirliği çok sınırlı kalmakta ve
üniversitelerde, enstitülerde çalışan bilim
insanları, çalışmalarını ticarileştirebilmeleri
için çok az inisiyatif kullanabilmekteler.
Dünya yakında bir patent
çöplüğüne dönecek
Alınan patentlerin sayısı sınırlı olmakla
birlikte, toplumun faydalanması için kullanılamamaktadır. Ne yazık ki alınan bu
patentler ticarileştirilmedikçe dünya yakında bir patent çöplüğüne dönmeye doğru
gitmektedir.
Ülke eğitim sistemimizin temel sorularından biri, başarılı öğrencileri araştırma
geliştirme alanlarına yeterince yönlendirmeyi sağlayamadığımız için Ar-Ge’ler kısa
vadeli olup sağlam ayaklar üzerinde duramamakta. Daha önceki Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve İstanbul Sanayi
Odası Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran’ın desteği ile ortaya atılan "Üniversite
sınavı sıralamasında ilk 25 bin kişi içerisinden fizik, kimya, biyoloji, felsefe, tarih,
coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji,
sanat tarihi, ilahiyat, Türk Dili ve Edebiyatı
bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine burs verilmesi kararı son derece
doğru bir karar olmuştur. Bursları kazanan
öğrencilere lisans sonunda başarıları devam ediyorsa iş garantisi verilmesi, yurt

Toplam İhracat İçinde Yüksek Teknoloji
İhracat Oranları (Reexport Düşülünce)
Sıralama

Ülke

Yüzde (%)

1

Fransa

26,8

2
3
4
5
6
7

İngiltere
ABD
Japonya
Almanya
Kanada
İtalya

20,8
19
16,8
16,7
14,8
7,2

Güney KORE
İsviçre

26,8
26,8

TÜRKİYE

2,2
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dışında mastır, doktora programına gönderilmesi fikri doğru bir karar olacaktır.
Fizik, kimya, matematik ve biyoloji gibi
temel bilimler alanlarında gerekli desteği
ve yönlendirmeyi sağlayabilirsek gelecek
yıllara Ar-Ge’ye dönük çalışmalarda daha
başarılı olacağımız tüm iş âlemi tarafından
kabul görmektedir.
Know-how yeteneği gerekiyor
Bir alanda yapılan üretimde en önde
olmak ve yeteri başarıyı sağlamak için “o
işi yapabilme (Know-how) yeteneği” gerekmektedir. Bir işi yapabilme yeteneği;
2011 yılı hesaplarına göre ABD’deki üretim
endüstrileri Ar-Ge harcamalarının % 68’ine
karşılık gelmektedir. Ayrıca her ürün için
inovasyon yeteneği eşit değildir. Bir patates cipsi üretimi ile bilgisayar çipi aynı
kategoride değerlendirilemez. İnovasyon
değerlendirilmesinde tıbbi ürünler, sürücüsüz otomotiv ve bilgisayar gibi ürünlere
odaklanan ülkeler sıralamada yukarılarda
yer almakta. Sürücüsüz arabalarda ABD, ilaç
sanayinde ise İsviçre gibi ülkelerdeki belli
firmalar en üst sırada yer alıyorlar. İsviçre şirketler düzeyinden en yüksek oranı sağlayarak öne geçen ülke olmakta ve saat sanayisi

çok tipik örneği temsil etmekte. 100 gram
ağırlığındaki bir saatte markalar ön plana
çıkartılarak birçok lüks araba modelinden
pahalıya satılmakta ve katma değer ortaya
çıkarmaktadır.
G7 ülkeleri ve gelişmiş ülke grubundaki
bazı ülkeler, artık ihraç ürünlerinde firmaları
“Yüksek Teknolojili ürünlere” yönlendirirken,
Orta ve Düşük Teknolojili ürünler için ise
ucuz işçilik, ucuz enerji nerede ise orada
yaptırılıp ithal edilmektedir.
Yüksek teknoloji firmalarında ABD açık
ara önde yer gidiyor. Google, Apple, İntel,
Facebook, Boeing, Lockheed Martin gibi
birçok firmanın; adeta dünyayı tek başına
çekip çeviren birçok alanda “kurulu düzeni
değiştirme” gücüne sahip olduklarını gözlüyoruz. Bunlara benzeyen diğer firmalar yüksek teknoloji sektöründe muazzam inovatif
güç oluşturup çığır açmaktalar.
Ülkemizde ise 1974 yılında askeri ambargo sebebi ile kurulan Aselsan, Roketsan,
Havelsan gibi askeri firmaların bu alanlarda
son yıllarda ön plana çıkmakta olduğunu
görüyoruz.
Ar-Ge harcamalarımıza bakacak olursak
alacağımız çok fazla yol ile bizi bekleyen
uzun bir sürecin olduğu görülüyor.
Harcamalara ayrılan pay arttıkça bize
“İhracatta Katma Değer” olarak geri dönerken, yüksek teknoloji ithalatı azalarak
cari açığın düşmesine katkı sağlamaktadır.
Yapılan harcamalar yurt dışına bağımlılığı
azaltmakta, ithal edilen yüksek teknolojili
ürünler yurt içinden temin edilmekte ve
bu bağlamda nitelikli işgücüne katkı sunulabilmektedir.
Son yıllardaki yatırımlar ile ihracat kilogram fiyatları 12 yılda yaklaşık olarak 0,69
dolardan 1,59 dolara kadar yükseldi. Son iki
yılda ise dolar kurundaki ani yükselmeler
kilogram fiyatlarını tekrar aşağıya çekti ve

2016 yılında bu rakam 1,37 dolara indi.
Dünya Bankası verilerine göre ortalama
Ar-Ge için ayrılan harcama Dünya Gayri
Safi Milli Hâsılasının %2,2 ila 2,3 arasında
olduğu hesaplanmakta. Ülkemizde ise 2015
yılı harcaması %1.06’ya tekabül etmektedir.
Dünya 2015 yılı Gayri Safi Milli Hâsılası
74,2 trilyon dolar olduğuna göre yaklaşık
olarak Ar-Ge için harcanan para 1 trilyon
630 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Ar-Ge’de durum nedir?
◗ Ar-Ge harcamamız dolar ve TL bazında artmaktadır. Dolar bazında en yüksek
harcamanın 2013 yılında yapıldığı görülüyor.
◗ Son 10 yıl içersinde Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı %28 artış
göstermiş bulunmakta.
◗ Dünya Ar-Ge harcamaları içinde aldığımız pay %25 artmasına rağmen, bu
rakamın ne yazık ki çok yetersiz olduğunu
görüyoruz.
◗ Ülkemiz için kişi başına düşen Ar-Ge
harcaması 100 dolar civarında seyretmektedir. Bu rakam Dünya’da kişi başına düşen
harcamanın yarısından azına tekabül etmektedir.
◗ Yapılan harcamaların yarısından fazlası
personel harcamalarına gitmekte. Makine
teçhizatı yatırımları sadece %8,3 iken tesisi
yatırımları toplam harcamaların %3,1’ne
denk gelmekte.
◗ Ülke veya firma olarak yurt dışındaki kendi sektöründe yenilik yapan kişi ve
kurumlar ile iş birliği yapılarak personel
görüşmelerinde teşvikler sağlanmalı ve
ortak eğitim kanallarında buluşturmalıyız.
Yüksek teknolojili ürün ve yatırımlarda yerli
veya yabancı her türlü müteşebbis istisnasız olarak desteklenmelidir.
Kaynak: Knoema, IMF, Tradingeconomics, TÜİK

Ülkemiz ile Dünya Ar-Ge Harcaması Karşılaştırması (Milyon $)
Yıl

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Türkiye Ar-Ge'ye Harcanan Para (Milyar $)

4,68

5,34

5,25

6,18

6,68

7,29

7,79

7,68

7,6

Türkiye Ar-Ge'ye Harcanan Para (TL)
Türkiye Ar-Ge/GSYH (TL) %
Türkiye’nin Dünya Ar-Ge Harcaması İçindeki Payı ($)
Türkiye Ar-Ge Harcamasında Personel Gideri %
Türkiye Kişi Başına Düşen Ar-Ge Harcaması ($)

6,1
0,69
0,4
48
66,4

6,89
0,69
0,42
47
74,7

8,09
0,81
0,41
49,5
72,3

9,3
0,8
0,44
51,3
84

11,15
0,79
0,43
51,3
89

13,06
0,83
0,47
52,7
96,5

14,8
0,82
0,48
54
101,6

17,6
0,86
0,47
52,4
99

20,61
0,88
0,49
53,6
96

Dünya Kişi Başına Düşen Ar-Ge Harcaması ($)

175

188

187

203

222

219

226

225

210
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TOBB ETÜ MED

Fotoğraflar: TOBB fotoğraf servisirvisi

MEZUNLAR, “COFFEE NETWORKS”TA
ÖĞRENCILERLE DENEYIMLERINI PAYLAŞIYOR

TOBB ETÜ MED, mezunlarıyla öğrenciler arasındaki iletişimi artırmak
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu amaçla yapılan, bilgi ve
tecrübelerin harmanlandığı Coffee Networks etkinliği de büyük ilgi görüyor.

T

OBB ETÜ MED, çeşitli sektörlerde
çalışan mezunlarla, o sektörlerde
çalışmak isteyen ilgili öğrencilerin
bir araya geldiği, bilgi ve tecrübelerin
harmanlandığı Coffee Networks etkinliği,
ilgi görmeye devam ediyor.
Program kapsamında her ay beş mezun ve 15 öğrenci Mio Cafe’de buluşup
kahvelerini içerek keyifli sohbetler ediyor.
Son yapılan etkinlik, Savunma Sanayi#1, Kamu#1, Girişimci#1 ve Savunma
Sanayi#2 olarak farklı sektörler için düzenlendi.
TOBB ETÜ MED’den etkinlik ile ilgili
yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Mühendislik öğrencilerimizden almış
olduğumuz yoğun istek üzerine savunma sanayi sektöründe çalışan farklı beş
mezunumuzu daha davet ederek, etkinliğimizin dördüncüsünü gerçekleştirdik.
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Etkinlik başarılı oluyor
Program için savunma sanayi sektörünün öncü firmalarından olan Havelsan,
Aselsan, Roketsan, Tai, Stm Savunma firmalarında çalışan beş mezunumuz ve katılım
bildiren gönüllü ilk 15 TOBB ETÜ öğrencisi
ile birlikteydik.
Öğrencilerimiz ve mezunlarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler çerçevesinde
etkinliğimiz gün geçtikçe bizleri daha da
heyecanlandırmaktadır. Etkinliğimize destek veren tüm mezun ve öğrencilerimize
teşekkür ederiz.
Etkinliğimizin katılımcı sayısı 15 kişi ile
sınırlı olduğu için bizi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi
unutmayın.”
Web: http://etumed.com/
Facebook: https://www.facebook.com/
groups/tobbetumed/
Twitter: https://twitter.com/tobbetumed

SEKTÖRLER

➠ Bakan Faruk Özlü, madencilik
sektörünün sorunlarını dinledi

➠ Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis Başkanlık
Divanı’ndan Altunyaldız’a ziyaret

➠ Orman ve mobilya sektörü istihdam
üzerindeki yüklerin azaltılmasını istiyor

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi ve Dünya Gazetesi Arşivi

➠ Serbest bölgelerde Türk Lirası ile
ödeme yapılması görüşüldü

EKONOMİK FORUM

113

SEKTÖRLER

Orman ve mobilya
sektörü, istihdam
üzerindeki
yüklerin
azaltılmasını
istiyor

T

ürkiye Orman Ürünleri ve Türkiye
Mobilya Ürünleri Meclisleri ortak toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin
Bilgiç başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet
Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya kamu,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst
düzey temsilcileri büyük ilgi gösterdi.
Toplantıda, ağaç ve orman ürünleri
sektörü ile mobilya ürünleri sektörünün
dünya ve Türkiye’deki mevcut durumu, sektörlerin ithalat ve ihracat durumları; sayısal
veriler ve ülkeler bazında ele alındı. Bunun
yanında sektör sorunlarının çözümü için
değerlendirilmelerde bulunuldu.
Mobilya Ürünleri Meclis üyeleri, emek
yoğun bir sektörde çalıştıklarını vurgularken istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması
gerektiğini belirtti. KDV indiriminin sektöre
sağladığı olumlu etkiye dikkat çeken Meclis
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üyeleri, KDV indiriminin uzatılmasına yönelik taleplerini dile getirdiler.

ihracat ve ithalatta başta gelen ülkeleri ve
aldıkları payları üyelerle paylaştı.

Ağaçlandırma Fonu
Orman Ürünleri Meclisi üyeleri de orman ürünleri üzerinden alınan Ağaçlandırma Fonu ile Bakanlık Fonu’nun kaldırılmasından duydukları memnuniyeti ifade
ederek, Bakanlığa teşekkürlerini ilettiler.
Toplantıda üyeler hammadde üzerindeki fiyat artışlarına dikkat çekerek, maliyetlerin arttıkça, ara malı üreten firmalarında yüksek fiyattan mal alıp, pahalı fiyattan
ürünlerini piyasaya sürdüklerini dile getirdi.
Toplantıda Orta Anadolu İhracatçılar
Birliği’nden Ar-Ge Şube Şefi Sevil Salman
tarafından ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörüne yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Salman, yaptığı sunumda Türkiye’nin
ihracat ve ithalat rakamlarını ele alıp, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründe

En büyük pazar Irak
Türkiye Mobilya Ürünleri Meclis Danışmanı Doç. Dr. Hamza Çınar yaptığı sunumda mobilya sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunarak, durumu rakamlarla
ortaya koydu. Çınar, gerçekleştirdiği sunumda ihracatta 2017 yılının ilk altı ayında
sektörün 2016 yılına göre yüzde 8’lik büyüme kaydettiğini belirterek, ihracattaki en
büyük pazarın Irak olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca toplantıya davet edilen İstanbul
İhracatçı Birlikleri danışmanı Haluk Ünaldı,
ihracata yönelik bir sunum gerçekleştirerek, dünya genelinde mobilya ihracatında
bulunduğumuz noktayı işaret etti. Ünaldı,
dünya sıralamasında yükselebilmek için
yapılması gerekenler hususunda yol haritasını paylaştı.

Bakan Özlü, madencilik sektörünün sorunlarını dinledi

T

ürkiye Madencilik Meclisi toplantısı,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin
Bilgiç ve TOBB Türkiye Madencilik Meclis
Başkanı İsmet Kasapoğlu'nun katılımıyla
TOBB'da yapıldı.
Toplantıda konuşan Şahin Bilgiç, Sektör
Meclisleri’nin, sektörde faaliyet gösteren
en büyük firmalarla ilgili bakanlık ve kamu
idaresinin temsil edildiği en önemli sektörel
istişare platformu olduğunu belirterek, “Burada özel sektör ile kamu idaresi, bir araya
geliyor, aynı masa etrafında istişare ediyor.
Sorunları tartışıyor, birlikte çalışarak çözüm
önerileri hazırlıyorlar. Mutabık kalınan öneriler, hükümete ve Meclis’e aktarılıyor. Bu
sayede hem ortak aklın devreye girmesi
sağlanıyor, hem de sektörün yol haritası
uzlaşıyla belirleniyor. Sektör Meclislerimiz
tarafından hazırlanan görüşler, kamunun
mevzuat hazırlama sürecine de büyük katkı
sağlıyor. Biz de TOBB olarak, Sektör Meclisleri’nden gelen önerileri, ilgili makamlara
taşımak için çok sayıda faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bakanlıklar nezdinde konuları
gündeme getiriyoruz” dedi.

önerilerimizi dile getirme imkânı bulduk”
şeklinde konuştu.

“Hükümetimizle düzenli
aralıklarla bir araya geliyoruz”
Meclislerden gelen talepler doğrultusunda, konferans, çalıştay, seminer gibi
faaliyetler düzenlediklerine değinen Bilgiç, “Tüm sektörleri bir araya getirdiğimiz
ekonomi şuralarında, Hükümetimizle düzenli aralıkla bir araya geliyoruz. İşte en
son 7 Şubat 2017’de, sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında, başbakanımızın
ve 11 bakanımızın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz ekonomi şurasında, görüş ve

“Madencilik tüm dünya
için son derece stratejik”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü de madencilik sektörü sadece Türkiye için değil, tüm dünya için son derece
stratejik anlamlar taşıdığını vurgulayarak,
“Madencilik açısından Türkiye şanslı bir ülkedir. Dünyada üretilen 50’yi aşkın maden
çeşidinin 30’una sahip bulunmaktayız. Bu
toplantının ana konusu olan doğaltaş ve
mermer potansiyelimiz hakkında, sizlerle
birtakım bilgileri paylaşmak istiyorum: Jeo-

“Bizlere cesaret ve
moral veriyorsunuz”
Türkiye Madencilik Meclisi’nin önemli çalışmalara imza attığına dikkat çeken
Şahin Bilgiç şöyle devam etti: “Bugün sizin burada, sektörümüzün asli temsilcileriyle bir araya gelmeniz, bizlere cesaret
ve moral veriyor. Daha iyi işler yapmamız
için bizleri yüreklendiriyor. Son dönemde
Hükümetimiz, ekonomiyi canlandırmak,
istihdamı ve yatırımları artırmak üzere, sizin
de bizzat içinde yer aldığınız, pek çok yeni
girişim başlattı. Sektör Meclisleri’nde ve
ekonomi şûralarında dile getirdiğimiz konuların önemli bir kısmının bu paketlerde
yer aldığını gördük. Bu vesileyle, başta size,
bakanlığımıza ve bürokratlarımıza teşekkür
ediyoruz. Bugün de sizin başkanlığınızda
Sektör Meclisimiz’de önemli gündem maddelerini görüşeceğiz. Sizin liderliğinizde ve
desteklerinizde, bu konuları da çözüme
kavuşturup, sektörümüzün gelişimine yeni
bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum”.

lojik yapısı itibarıyla zengin bir potansiyele
sahip ülkemizde, son verilere göre 4 milyar
metreküp işletilebilir mermer, 2.8 milyar
metreküp işletilebilir traverten, 1 milyar
metreküp granit rezervi bulunmaktadır.
Bu değerlere göre Türkiye, dünya doğal
taş rezervinin yaklaşık %40’ına sahiptir. Rezervlerimiz, bu çeşitlilikle birlikte değerlendirildiğinde; sektörün önemli bir istihdam
kaynağı olduğu da görülecektir" dedi.
“Üretim Reform Paketi
büyük fırsatlar sunuyor”
Türkiye’nin maden ihracatında ilk sırada doğal taşın yer aldığını belirten Bakan
Özlü, modern mermer üretim yöntemlerine
geçildiğini, mermer işleme kapasitesinin
büyüdüğünü söyledi.
Üretim Reform Paketi’nin üretmek isteyen tüm kişilere, firmalara ve sektörlere
büyük fırsatlar sunduğunu anlatan Özlü,
“Sizlerin de bildiği gibi, yürürlükte olan teşvik
sisteminde, madencilik yatırımları ve bazı
madenlerin girdi olarak kullanıldığı enerji yatırımları, öncelikli yatırımlar kapsamındadır.
Madencilik yatırımlarına; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi muafiyeti, sigorta
primi işveren muafiyeti, yatırım yeri tahsisi,
faiz desteği, belediye imar bina inşaat harçları muafiyeti, damga vergisi muafiyeti gibi
destekler vermekteyiz. Ayrıca KOSGEB’in,
maden ve taş ocakları işletmelerine yönelik
uzun vadeli kredi, hibe ve sıfır faizli kredi
desteği devam etmektedir” dedi.
Toplantıda, Türkiye Madencilik Meclisi
üyeleri Sabri Karahan ve Turgut Çopuroğlu
Türkiye madencilik ve mermer sektörüne
ilişkin birer sunum gerçekleştirerek katılımcıları bilgilendirdi.
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Serbest bölgelerde
Türk Lirası ile ödeme
yapılması görüşüldü

T

ürkiye Serbest Bölgeler Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı Edvar Mum başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler,
Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü
Uğur Öztürk’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Toplantının ilk bölümünde Bakanlık üst
düzey yetkilileri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından hazırlanan, kamuoyunda ‘Üretim Reform Paketi’ olarak adlandırılan,
7033 sayılı ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-

lik Yapılmasına Dair Kanun’ hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ekonomi Bakanlığı tarafından, Üretim Reform Paketi kapsamında
yapılan bazı değişikliklere serbest bölgelerin
de dâhil edilmesinin sağlandığını belirtildi.
Sorunlara değinildi
Paket kapsamında, 488 sayılı Damga
Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak,
serbest bölgelerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler
ve taahhütnamelerin damga vergisinden
istisna olması sağlandığını, 492 sayılı Harçlar
Kanununda değişiklik yapılarak, serbest
bölgelerde yer alan gayrimenkullerin ifraz
veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz
konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi

Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis Başkanlık
Divanı’ndan Altunyaldız’a ziyaret

T

ürkiye Otomotiv Sanayi Meclis Başkanı
Cengiz Eroldu ve Başkan Yardımcısı
Osman Sever, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ı makamında
ziyaret etti.
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Başkanlık Divanı ziyareti esnasında otomotiv sektörü hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.
Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis Başkanı
Cengiz Eroldu, Sektör Meclisi olarak, otomotiv sektörü hakkında hükümetin gerçek-

nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu
arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis
edilene devir ve tescili işlemleri ve cins
değişikliği işlemlerinin harçlardan istisna
olması sağlandığını anlatıldı.
Toplantının ikinci bölümünde, 11 Mayıs
2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren, 2017/10051
sayılı Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu
Kararı görüşüldü.
Meclis üyeleri, uygulamaya ilişkin karşılaşılan ve ileriki süreçlerde de karşılaşılabilecek
sorunlara değindiler. Hem bölge işleticileri
hem de kullanıcı dernekleri, ticaretin TL ile
yapılmasına ilişkin kendilerine iletilen sıkıntı yaşandığına dair görüşleri toplantıda
anlattılar.
Serbest bölge işleticileri ve kullanıcıları
uygulamanın, TL veya döviz kullanımı şeklinde iki türlü olması konusunda değişiklik yapılmasını önemle talep ettiklerini belirttiler.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Genel
Müdür Uğur Öztürk, Meclis’ten edindikleri
bu bilgi ve görüşlerin çok değerli olduğunu
ve serbest bölge camiasının bu konuda karşılaştıkları sıkıntıları ivedilikle Sayın Bakan’a
ileteceklerini belirtti.

leştireceği tüm çalışmalara katkı sağlamaya
her zaman hazır olduklarını belirtti.
Çalışmalar yürütülecek
Altunyaldız da Meclis Başkanlığı’na ziyaretleri ve sektör hakkında bilgilendirmeleri
için teşekkürlerini ileterek, Türkiye Otomotiv Sanayi Meclisi ile her zaman iletişimde
kalarak, çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Odalar ve Borsalar

◗ Çaycuma TSO, “Kadın Tasarımcılar Çaycuma’yı değiştiriyor” projesini tanıttı
◗ Bafra TSO’da 81 İl’de 81 Akademik Danışman Projesi toplantısı yapıldı
◗ Karapınar TSO’da Mesleki Yeterlilik Belgesi töreni gerçekleştirildi
◗ Trabzon TB’nin Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi başarılı oldu
◗ Nazilli TO’da Müşterek Güç Birliği toplantısı yapıldı
Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

◗ 2017 Malatya'da kuru kayısı sezonu başladı
◗ Diyarbakır TSO, dev fuarlara ev sahipliği yapıyor
◗ Mardin Oda ve Borsa Müşterek Proje Ekibi DİKA uzmanlarıyla bir araya geldi
◗ Bursa TSO Ur-Ge firmaları, EVM ile enerjide tasarruf sağlayacak
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Çaycuma TSO, “Kadın Tasarımcılar Çaycuma’yı
değiştiriyor” projesini tanıttı

T

ürkiye'nin 33 ilinde yürütülen hibe projelerine ait çıktıların yer aldığı "Hayatlar
Değişiyor, Türkiye Gelişiyor 2. Proje Fuarı”

Ankara’da düzenlendi. Çaycuma TSO da Ankara Ticaret Odası - ATO Congresium'daki
bu fuara katılarak “Kadın Tasarımcılar Çaycuma’yı Değiştiriyor” projesini tanıttı.
Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından
finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar
Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde 33 ilde yürütülen 80 hibe projesinin çıktılarının sergilendiği fuarda Çaycuma TSO standındaki görsel
ve fiziki proje çıktıları yoğun ilgi gördü.

Bafra TSO’da 81 İl’de 81 Akademik
Danışman Projesi toplantısı yapıldı

B

afra TSO'nun yönetim kurulu toplantısına katılan Samsun Bölgesi Danışmanı Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Selahattin Kaynak, 81 İl’de
81 Akademik Danışman Projesi kapsa-
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mında sunum yaptı.
TOBB’un 81 İl’e 81 Akademik Danışman Projesi kapsamında düzenlenen
Yerel Kalkınma Sinerji Toplantıları’nın
ardından bölgeden sorumlu danışman

Fuarın açılışına, Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkanı Burak Çağatay
Doğan, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı
ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm
Başkanı, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı
ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm
Başkanı François Begeot ile delegasyon ve
bakanlıktan yetkililer katıldı.
Sunumlar paylaşıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı ve Program Otoritesi
Başkanı Kürşat Arat, fuarın açılışında, kaynakları itibarıyla ufak ölçekli bu projeleri
çok önemsediklerini dile getirdi. Projelerin kendilerine canlı laboratuvar imkanı
sağladığını belirten Arat, "Burada hayata
geçirilen projelerin birçoğu pilot uygulama
olarak da değerlendirilmektedir. Çok başarılı projelerle karşılaştık. Bu projeler, istihdam
seferberliğimizin, ekonomik reformlarımızın bir parçası olarak da kullanabileceğimiz
doneler sağladı" diye konuştu.
Fuarda Muharrem Tezcan moderatörlüğünde “Hibe Projesi Uygulama Deneyimleri: Sonuçlar ve Kazanımlar” panelinde başarılı projelerin sunumları da
paylaşıldı.
olarak görev yapan Doç. Dr. Selahattin
Kaynak, üniversite ve iş dünyası işbirliğini
geliştirmek, yerel strateji geliştirme ve
veri üretme kapasitesinin inşası amacıyla
Bafra TSO'nun yönetim kurulu toplantısına katıldı.
Ekonomik veriler anlatıldı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Kaynak
sunumunda, Türkiye’nin 2017 yılı ilk çeyreğinde ekonomik veriler ve beklentiler
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynak,
orta ve uzun vadede ekonomik beklentiler hakkında bilgiler aktardı.
Gerçekleştirilen toplantıya Yönetim
Kurulu Başkanı Göksel Başar, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuloğlu,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan
Mustafa Tokur, Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Kenan Kalay, Yönetim Kurulu Üyesi
ve TOBB Delegesi Coşkun Atasoy, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Süzen, Yönetim
Kurulu Üyesi Tayfun Erduran ve Genel
Sekreter Talip Şahin de katıldı.

Karapınar TSO’da Mesleki Yeterlilik Belgesi töreni gerçekleştirildi

K

arapınar Ticaret ve Sanayi Odası ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin
(TOBB) iştiraki olan MEYBEM A.Ş. işbirliğiyle
gerçekleştirilen “Mesleki Yeterlilik Belgesi” 1.
Dönem sınavlarında başarılı olan adaylara
sertifikaları dağıtıldı.
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen,
“Oda olarak eğitimin ve eğitilmiş nitelikli
personelin önemini her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, tehlikeli meslek
grubunda işçi çalıştıran firmalara mesleki
yeterlilik belgesi konusunda Karapınar Ti-

caret ve Sanayi Odası olarak firmalarımızın
mağdur olmamaları adına konu ile ilgili
gerekli tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak,
TOBB bünyesinde kurulan yetkilendirilmiş
MEYBEM işbirliği ile sınav ve belgelendirme hizmeti sunduk ve sunmaya devam
edeceğiz” dedi.
500 TL para cezası var
48 tehlikeli meslek dalında ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almanın 2017 yılında zorunlu hale geldiğini belirten Sözen, “Bu sayı
önümüzdeki günlerde daha da artacak.

Hem bu mesleklerde çalışan hem de bu
mesleklerde çalışanları istihdam eden işletmelerimizin de bu zorunluluk şartlarını
yerine getirmesi gerekiyor. Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası olarak Karapınar’da ilki
gerçekleştirerek 1. Dönem Sınav Dönemi’nde Mesleki Yeterlilik belgesine başvuran 78
adaydan sınavlarını başarıyla tamamlayan
61 adayın belgelerini sahiplerine törenle
teslim ettik, ayrıca 6-7 Mart 2017 tarihleri
arasında da daha önceden başvurularını
aldığımız 2. Sınav Dönemi kapsamında 38
adayın daha yazılı test, mülakat ve uygulama sınavlarını MEYBEM işbirliği ile gerçekleştirdik. MYK belgelendirmesi zorunlu 48
meslek dalı için firmalarımızın talebine istinaden yeterlilik sınavları Odamız tarafından
yapılmaya devam edecektir” diye konuştu.
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
mesleki yeterlilik belgelendirmesi zorunlu
tutulan mesleklerde yapılan düzenleme
ile belgesiz çalışmanın mümkün olmadığını hatırlatan Başkan Sözen, 2017 yılından
itibaren belgesiz çalıştığı Bakanlıkça tespit
edilen işyerlerine 500 TL idari para cezası
uygulanacağı uyarısını yineledi.
yıcısı olan ziraat mühendisi Erdal Yığcı yeni
fındık türlerinin başarılı sonuçlar verdiğini
kaydetti.

Trabzon TB’nin "Fındıkta Verim ve Kaliteyi
Artırma Projesi" başarılı oldu

M

erkezi Giresun’da bulunan Fındık
Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan seleksiyon çalışmaları ile elde edilen
yeni fındık çeşitlerinden Allahverdi ile Okay
28, Trabzon’da dikildikleri bahçede yüksek
verim verdiler.
Trabzon Ticaret Borsası tarafından uygulanan Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma
Projesi kapsamında Trabzon’un Ortahisar

ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde İhsan
Mazlum adlı üreticiye ait bahçeye dikilen ve
tescilleri 2015 yılında yapılan iki çeşit fındıkta dallar, beklenenin üzerinde çotanaklarla
doldu. Her iki çeşit fındık türü Yeşilova’daki
bahçeye tescil edilmeden önce 2014 yılında dikilmişlerdi.
Projenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü adına uygula-

Yeni bir dönem başladı
TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu da çok yönlü ve çok amaçlı
olarak uyguladıkları proje ile yaşlı bahçelerin yenilenmesi tekniğine uygun budama
yapılması, tekli ve ikili şekliyle yeni dikim
sisteminin tercih edilmesinin yanı sıra, melezleme yoluyla elde edilen yeni çeşitlerden
oluşturulan bahçelerle fındık tarımında yeni
bir çığır açtıklarını ifade ederek, “Bugün
verim ve kaliteyi artırmak için gösterilen
çabalar, yapılan çalışmalarda projemizin
konuyu kabullendirme noktasındaki etkisinin işaretleridir. Çeşitli kurum ve kuruluşlar
Türk fındığında verim ve kaliteyi artırarak
gerçek manada kazanım sağlamak için
çaba gösteriyorlar. Artık sıra devletin bu
konuda 2015 yılında verdiği sözü yerine getirmesine ve bu işi yasalarla düzenlemesine,
katkı yapmasına gelmiştir. Bunun için acele
edilmelidir” dedi.
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Nazilli TO’da Müşterek Güç Birliği toplantısı yapıldı

A

ydın ilinde faaliyet gösteren Oda ve
Borsalar Güç Birliği toplantısı, Nazilli
Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasında
yapıldı. Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde
gerçekleşen Güç Birliği toplantısına, Aydın
ilinde faaliyet gösteren Oda ve Borsaların
başkanları, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri
katıldı.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu
üyeleri Seydi Yıkılmaz, İrfan Yiğit, Müslüm
Yıldırım ve mali danışman Mustafa Oğuzkaan’ın katıldığı toplantıda genel ve yerel
sorunlar görüşüldü.
Toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, kruvaziyer gemilerin rotasını Türkiye'ye
çevirmek için hükümetin aldığı seyahat
acentelerine, yolcu başına 30 dolar destek
verme kararının uygulamaya geçilmesi
gerektiğini belirtti ve kruvaziyer gemilerin
iptalinin yarattığı ticari kayıplar ve bunun
yansıması olan işsizlik probleminin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Akdoğan,
Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nin daha
aktif çalışması için de Aydın ili Oda ve Borsa
başkanlarından destek istedi ve turistik
tesislerde a la carte satışlarda uygulanan
yüzde 18 verginin yüzde 8 olarak uygulanması gerektiğini gündeme getirdi.

2017 Malatya'da kuru kayısı sezonu başladı

K

ayısının başkenti Malatya’da 2017 yılı
kuru kayısı ihracat sezonu Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımı
ile başladı. Yeni Şire Pazarı’nda düzenlenen
programa Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye
Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan
yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur
Çalık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ha-
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san Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı
Gürsel Özbey ile davetliler katıldı.
Törende konuşan Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci, tüm Malatya’yı kayısıya sahip çıkmaya çağırdı. Bakan Tüfenkci,
"Kayısının Malatya için ne kadar önemli
olduğunu herkes bilir. Kayısının Malatya’ya
sağlamış olduğu değer Malatya’da üretilen
hiçbir üründe yok ama maalesef kayısı için

Arıtma sorunu görüşüldü
Kuşadası’nın arıtma sorununa da değinen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Serdar Akdoğan, Aydın’ın iki turizm
kenti olan Kuşadası ve Didim’de, Aydın’ın markalaşmış markalaşmış incir, zeytin, zeytinyağı,
lokum, hediyelik eşya gibi kaliteli ürünlerin
satılacağı... satılacağı ortak tanıtım ve satışı
için merkezler kurulması gerektiğini belirtti.
Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen
toplantıda, Aydın ilindeki Oda ve Borsa
başkanları bağlı bulundukları merkezlerle
ilgili sorunları gündeme getirdi ve bölgesel
ve yerel sorunlara yönelik mutabakat metninin hazırlanmasına karar verildi.
muhatap bulamıyoruz" dedi.
Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Gürsel Özbey ise kayısının hasat
döneminde işçilik ücreti ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek bu konuda
desteğin artırılmasını talep etti. Kayısıda
mutlaka bir taban fiyat uygulanmasının
olması gerektiğinin de altını çizen Özbey,
"Biraz önce üreticimizin biri bana gelerek
ürününü getirdiğini, ancak kaça satacağını
bilmediğini söyledi. Bu tür kararsızlıkları önlemek adına kayısıda taban fiyata geçilmesi
gerekiyor" şeklinde konuştu.
Ortak akıl isteği
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Hasan Hüseyin Erkoç ise kayısı üreticilerinin
çok fazla olduğunu ifade ederek "Bu sorunların çözümü noktasında artık Malatya’nın
ortak akıl ile çözmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sorunumuz büyük, üreticiden başlayan
ve ihracatçıya kadar giden süreçte ciddi anlamda sorunlar ile karşılaşılıyor. Ama ben inanıyorum ki bir, iki yıl içerisinde kayısıdaki bu
sorunları elbirliği ile gidermiş olacağız" dedi.

Diyarbakır TSO
dev fuarlara ev
sahipliği yapıyor

D

iyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Ahmet Sayar, TÜYAP Fuarcılık AŞ. ile birlikte Diyarbakır’da 2009
yılından bugüne kaliteli hizmet anlayışıyla
başarılı buluşmalara ev sahipliği yapıldığını belirtti.
Sayar, Diyarbakır’da iki yıl boyunca
fuar yapılmadığını ancak bu durumun
artık geride kaldığını belirterek 18-22 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen
Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile fuarlara start
verildiğini belirtti. Sayar, bu zaman zarfında mevcut fuar alanının modern hale
getirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını, gerek alt yapı çalışmaları ve çevre
düzenlemeleri gerekse de yeni kapalı
alanların oluşturulmasıyla Fuar ve Kongre
Merkezi’nin çok daha modern hale getirildiğini kaydetti.
Sayar, “Oldukça coşkulu geçen Tarım
ve Hayvancılık Fuarı’nın ardından 12-15
Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan “EV'leniyoruz Fuarı” ile tüketici
ve üreticiyi buluşturmayı hedefliyoruz. İlimizde ilk kez düzenlenecek olan EV'leniyoruz Fuarı ile evini yenilemek isteyenler
ve evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftlerin
yaşadığı zorlu süreçleri kolaylaştırmak

Mardin Oda ve Borsa Müşterek Proje Ekibi
DİKA uzmanlarıyla bir araya geldi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülen “81 İl'e 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında
kurumsal kapasiteyi artırma ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Mardin
ili ve ilçeleri Odaları ve Borsaları Müş-

terek Proje Ekibi, Dicle Kalkınma Ajansı
(DİKA) uzmanlarıyla bir araya geldi. Dicle
Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıda müştereken gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişi
yapıldı.

adına ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri
bir arada bulmasını sağlayacağız. Özellikle evlilik hazırlığı içinde olan çiftler çok
yoğun bir alışveriş dönemi yaşamaktadırlar bu süreçte ihtiyaçlarını karşılamak
için çok faklı adreslerde farklı sektörleri
dolaşmak zorunda kalmaktadırlar. Biz düzenleyeceğimiz EV'leniyoruz fuarı ile çok
farklı ihtiyaçlarını bir arada bulabilecekleri
ve Fuar’a özel kampanyalardan yararlanmalarını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.
Büyük ilgi görüyor
Sayar, ''2018 yılında düzenlenecek olan
ve katılımcılarının nitelikleri ile büyük etki
oluşturan Ortadoğu İnşaat Fuarı, Diyarbakır Tarım Hayvancılık Fuarı, Diyarbakır
Otoshow Fuarı, Diyarbakır Gıda ve Yöresel
Lezzetler Fuarı ilgili sektörlerin önemli organizasyonları haline gelmiş, sektörlere
yön veren, bölge ve ülke ekonomisine
büyük katkılarda bulunan fuarlar olarak
yerlerini almıştır. Düzenlenecek fuarlar,
sektörlerdeki gelişmeleri, yenilikleri ve fırsatları profesyonel ziyaretçilerle aynı çatı
altında buluşturarak, bu sektörlerin gelişmesinde ve yeni pazarlara açılmasında
önemli bir rol üstlenecektir” dedi.
Katılım geniş oldu
“Dicle Bölgesi Coğrafi İşaretler Projesi”, “Coğrafi İşaretler Mardin Zirvesi”, “Oryantasyon ve Proje Hazırlama Eğitimleri”
ile Oda/Borsa 2018 yılı Eğitim Programları"nın da görüşüldüğü toplantıya DİKA
Dış İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Murat
Erçin, uzman Sihat Ferat Toktaş, Kızıltepe
Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı
Metin Sert (Proje Ekip Koordinatörü),
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve
Akreditasyon Sorumlusu Sibel Gültekin,
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Kalite
ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın
katıldı. Toplantıda ayrıca Nusaybin Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdullah
Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu
Ercan Çelik, Nusaybin Ticaret ve Sanayi
Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu
İlhan Özmen, TOBB/TEPAV, Mardin ili ve
ilçeleri Oda ve Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Behzat Ekinci (Proje Ekip
Danışmanı) katıldı.
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Bursa TSO
Ur-Ge firmaları
EVM ile enerjide
tasarruf
sağlayacak
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji
Verimliliği Merkezi, BTSO tarafından
yürütülen Uluslararası Rekabetçiliği
Geliştirme projelerinde yer alan
100’ün üzerinde firmanın enerji
verimliliklerini etüt ederek, firmaların
enerji giderlerinde yüzde 35’e varan
tasarruf sağlayacak.

F

irmaların enerji maliyetlerinin, işletme
giderleri içindeki payını azaltmayı
amaçlayan Enerji Verimliliği Merkezi
(EVM), önemli bir projeye daha imza atıyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinasyonunda devam eden tekstil, makine,
uzay havacılık ve savunma, kompozit, kimya,
raylı sistemler ve gıda Ur-Ge’lerinde yer alan
100’ün üzerinde firmanın enerji verimliliklerini ölçümleyecek olan EVM, Ekonomi Bakanlığı destekleriyle sürdürülen proje kapsamında firmaların enerji giderlerinde yüzde 35’lik
bir tasarruf sağlamayı hedefliyor.
Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Burkay, uluslararası rekabet gücü açısından
enerjiyi her alanda etkin ve verimli kullanmanın artık bir zorunluluk haline geldiğine
dikkat çekerek, EVM tarafından yürütülen
projenin son derece önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye’de tek
Türkiye’nin 2023 yılına kadar yüzde
10’luk bir enerji tasarrufu sağlama hedefi
bulunduğunu dile getiren Başkan İbrahim
Burkay, BTSO çatısı altında faaliyetlerini
sürdüren EVM’nin firmaların enerji kullanımlarını verimli bir şekilde yönetmelerini
sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğünü
ifade etti.
EVM içerisinde yer alan ‘Enerji Ölçüm
Laboratuvarı’nın TÜRKAK tarafından akredi-
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te edilen Türkiye’deki ilk ve tek laboratuvar
olduğunu hatırlatan Başkan Burkay, EVM’nin
Türkiye’nin en modern ve gelişmiş Uygulamalı Eğitim Tesisi’ni de bünyesinde barındırdığını vurguladı.
Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 75 hibe
desteği sağlayacağı yeni bir projeyi başlattıklarını söyleyen İbrahim Burkay, “Ekonomi
Bakanlığımızın destekleriyle yürüttüğümüz
ve iki yıl boyunca devam edecek proje kapsamında farklı sektörlerdeki 100’ün üzerinde
Ur-Ge firmamızın enerji etütlerini gerçekleştirerek, enerji tasarrufu açısından enerji
verimliliklerini değerlendireceğiz.
Ayrıca proje sonrası uygulamalar için
firmalara uluslararası kredilendirme kuruluşlarından düşük faizli kredi imkânı sağlıyoruz.
Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını
azaltmak adına projemiz büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Harcama iki yıl içinde
telafi edilebilecek
Projenin faaliyetleri hakkında bilgiler veren EVM Yöneticisi Canpolat Çakal da profesyonel ekiplerce, uluslararası kabul görmüş
standartlara göre gerçekleştirdikleri ölçüm
işlemleri sonrasında ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir rapor hazırlayarak firmalara
sunduklarını söyledi.
Şimdiye dek kimya Ur-Ge’sindeki 16
firmanın enerji ön analizlerinin yapıldığını ve raporlama sürecinin devam ettiğini,

kompozit Ur-Ge’sindeki 27 firmada da enerji
analizlerinin sürdüğünü söyleyen Çakal, firmalarda ortalama olarak yüzde 20 tasarruf
potansiyeli tespit ettiklerini belirterek, “İşletmelerde enerji kayıpları çoğunlukla basınçlı
hava hatları, buhar kazanları ve buhar sistemleri, elektrik motorları, soğutma sistemleri,
pompalar, endüstriyel fırınlar ve aydınlatma
sistemlerinden kaynaklanıyor.
Bu işletmelerde yalnızca hava kaçaklarını
önleyerek yıllık ortalama 73 bin liralık bir
tasarruf sağlayabiliyoruz.
Firmaların toplam enerji faturalarında ise
yıllık 5.7 milyon liralık bir tasarruf sağlamamız
mümkün. Üstelik firmalar bu iyileştirmeler
için harcadıkları ücreti iki yıldan az bir sürede
telafi edebilecekler” dedi.
Eğitimler gerçekleştiriliyor
“Elektriksel ölçümlerden termal kamera
ölçümlerine, ultrasonik yöntemle basınçlı
hava hattı kaçakları ölçümünden, kazan,
fırın ve yanma olan proseslerde baca gazı
analizleri ile yanma verimliliği ölçümüne
kadar işletmelerde detaylı incelemeler gerçekleştiriyoruz” diyen Canpolat Çakal, EVM
bünyesinde yer alan Uygulamalı Enerji Verimliliği Eğitim Merkezi’nde enerjinin etkin
bir şekilde kullanılması amacıyla teorik ve
uygulamalı eğitimler de gerçekleştirdiklerini
ve enerjinin verimli kullanılmasını kentte
bir kültür haline getirmeyi amaçladıklarını
sözlerine ekledi.

GÖSTERGELER
Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com

PROJEKSİYON
HARCAMALAR NEREYE?

TÜİK’in her yıl gerçekleştirdiği hanehalkı
bütçe araştırmasının 2016 yılı sonuçları, hanelerin harcamalarının dağılımında geçmiş
yıllara göre önemli bir değişim yaşanmadığını ortaya koyuyor. Zaten yıllar yılı ne
gelir dağılımının iyileştirilmesinde mesafe
alabiliyoruz, ne de buna bağlı olarak harcamaların dağılımında... Gerçi bu tür verilerin öyle yıldan yıla kayda değer ölçüde
değişmesi de beklenemez, onu da kabul
etmek gerek.
Hanelerin gelire göre yüzde 10’luk
gruplar itibariyle sıralanmış şekilde paralarını nerelere harcadıklarına bakalım:
En yoksul yüzde 10’luk grup, harcamasının yaklaşık üçte ikisini gıda ve alkolsüz
içecekler ile konut ve kira için yapıyor. Bu
iki harcama grubunun payı, gelir arttıkça
azalıyor. En yoksul yüzde 10’luk grup harcamasının yüzde 30.9’unu gıdaya ayırırken, en
zengin yüzde 10’luk grupta bu oran yüzde
12.7’ye iniyor.
Ancak bu oranlar bizi yanılgıya götürmesin. En zengin yüzde 10 gıdaya daha
az pay ayırıyor ayırmasına ama gıda için
yapılan toplam harcamadan en yüksek payı
almayı sürdürüyor. En yoksul yüzde 10, harcamasının yüzde 30.9’unu gıdaya ayırmakla
birlikte toplam gıda harcamasından ancak
yüzde 5.7 pay alabiliyor. Ama diğer yandan en zengin yüzde 10’un gıdaya ayırdığı
yüzde 12.7 karşısında toplam gıda harcamasından aldığı pay yüzde 14.7’yi buluyor.
Yani en zengin yüzde 10, daha az pay
ayırıyor olmakla birlikte en yoksul yüzde
10’a göre çok daha fazla gıda harcaması
yapıyor.
Çünkü gelirler arasında uçurum var. En
yoksul yüzde 10’luk grubun en yüksek aylık
ortalama geliri 2016 yılı itibariyle 1.326 lira
düzeyinde. En zengin yüzde 10’luk grubun
en düşük aylık ortalama geliri ise 6.808 lira.
Özellikle en zengin grup için gelirin ucu
açık, bunu dikkate almak gerekiyor.
Hanelerin en zengin yüzde 10’u, harcamaların yüzde 22.5’ini gerçekleştiriyor. Bir
başka ifadeyle hanelerin en zengin yüzde

En yoksuldan en zengine hangi gelir grubu
harcamasını nereye yoğunlaştırıyor? (Yüzde)
Tüketim harcaması türleri
Toplam hanehalkı tüketim harcaması
Gıda ve alkolsüz içecekler

Toplam 1.%10 2.%10 3.%10 4.%10 5.%10 6.%10 7.%10 8.%10 9.%10 10.%10
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

19,5

30,9

27,6

26,1

23,7

23,2

20,9

20,3

18,9

16,4

Alkollü içecekler, sigara ve tütün

4,4

5,2

5,3

5,4

5,7

4,9

5,4

5,0

4,6

4,0

2,8

Giyim ve ayakkabı

5,2

4,8

4,4

4,6

4,6

5,1

5,1

4,9

5,3

5,5

5,5

26,2 25,8

Konut ve kira

12,7

25,2

33,7

30,9

29,0

27,9

27,6

24,4

22,3

21,3

Mobilya, ev aletleri, ev bakım hizmet.

6,3

4,8

6,2

6,2

6,1

6,7

6,2

6,2

6,4

6,3

6,7

Sağlık

2,0

2,2

2,0

1,8

2,1

1,9

1,8

1,8

1,8

2,1

2,1

18,2

6,7

10,3

12,8

14,8

14,5

17,2 17,4

19,4

21,4

23,7

Haberleşme

3,7

2,5

3,1

3,3

3,4

4,2

3,8

4,0

3,9

4,2

3,3

Eğlence ve kültür

2,8

1,7

1,8

1,9

1,9

2,1

2,2

2,9

2,8

3,5

3,7

Eğitim hizmetleri

2,3

0,5

0,7

0,7

0,9

0,9

1,5

1,4

1,7

2,5

5,2

Lokanta ve oteller

6,4

4,1

4,9

4,9

5,2

5,4

5,9

6,3

6,5

7,4

7,7

Çeşitli mal ve hizmetler

4,2

2,9

3,1

3,3

3,7

3,6

3,8

4,0

4,3

4,4

5,4

Ulaştırma

Grubun en düşük aylık ortalama geliri (TL)

. 1.326 1.747 2.133 2.526 2.966 3.497 4.183

Grubun en yüksek aylık ortalama geliri (TL)

1.326 1.746 2.133 2.526 2.965 3.497 4.182 5.115

5.115 6.808
6.807

.

Gelir grupları, hangi harcamalardan ne kadar pay alıyor? (Yüzde)
Tüketim harcaması türleri

Toplam 1.%10 2.%10 3.%10 4.%10 5.%10 6.%10 7.%10 8.%10 9.%10 10.%10

Toplam hanehalkı tüketim harcaması

100,0

3,6

5,3

6,4

7,3

8,3

9,2

10,3

12,2

14,9

22,5

Gıda ve alkolsüz içecekler

100,0

5,7

7,5

8,6

8,9

9,8

9,8

10,8

11,8

12,5

14,7

Alkollü içecekler, sigara ve tütün

100,0

4,2

6,3

7,8

9,4

9,2

11,1 11,6

12,7

13,4

14,3

Giyim ve ayakkabı

100,0

3,4

4,5

5,7

6,6

8,1

9,1

9,9

12,6

16,0

24,2

Konut ve kira

100,0

4,8

6,5

7,4

8,1

9,1

9,5 10,6

11,8

13,2

19,0

Mobilya, ev aletleri, ev bakım hizmet.

100,0

2,7

5,2

6,3

7,0

8,7

8,9 10,2

12,3

14,8

23,9

Sağlık

100,0

3,9

5,3

5,9

7,9

8,0

8,3

9,3

11,2

15,9

24,2

Ulaştırma

100,0

1,3

3,0

4,5

6,0

6,6

8,7

9,9

13,0

17,6

29,3

Haberleşme

100,0

2,5

4,5

5,7

6,8

9,5

9,5 11,4

13,0

17,2

20,0

Eğlence ve kültür

100,0

2,2

3,3

4,4

5,0

6,1

7,2 10,7

12,4

18,8

29,9

Eğitim hizmetleri

100,0

0,8

1,6

2,0

2,8

3,4

6,2

6,3

9,1

16,7

51,2

Lokanta ve oteller

100,0

2,3

4,0

5,0

6,0

7,0

8,6 10,3

12,4

17,4

27,1

Çeşitli mal ve hizmetler

100,0

2,5

3,9

5,1

6,5

7,0

8,4

12,6

15,6

28,6

10 dışındaki yüzde 90’ına yüzde 77.5’lik bir
harcama kalıyor.
Hanelerin en zengin yüzde 30’u, kalan
yüzde 70 kadar harcama yapma olanağına
sahip.
Bir başka gösterge olarak şunu aktaralım:
En zengin yüzde 10 toplam harcamanın yüzde 22.5’ini yapıyor. En yoksul yüzde 40’ın toplam harcaması da aynı düzeyde, yüzde 22.6...

9,8

Eğitim harcamasında çarpıklık var
TÜİK verilerine göre hanehalkı harcamaları içinde en düşük pay yüzde 2 ile sağlığa ve
yüzde 2.3 ile eğitime ayrılıyor. Bu iki harcama
grubunun payındaki düşüklük, vatandaşın
daha çok “devletin verdiğine” razı olmasından,
olmak durumunda kalmasından, verilenle yetinmesinden kaynaklanıyor.
İşte devletin sağladığı sağlık ve eğitim
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hizmetiyle yetinmeyenler, yani gelir düzeyi
yüksek olanlar bu iki alanda gerçekleştirilen
toplam harcamadan yoğun pay alıyor.
Özellikle eğitim harcamalarının gelir
gruplarına göre dağılımında müthiş bir

çarpıklık var.
En zengin yüzde 10’luk grup, eğitim
için yapılan toplam harcamanın tam yüzde
51.2’sini gerçekleştiriyor. Kalan yüzde 90’lık
grubun payı ise yüzde 48.8. Yüzde 10’luk grup,

yüzde 90’lık grubun üstünde bir paya sahip...
En zengin yüzde 10’luk grubun kalan yüzde 90’a fark attığı başka harcama alanı yok
zaten. Yalnızca eğitimde en zengin yüzde 10,
kalan yüzde 90’ın üstünde harcama yapıyor.

ENFLASYON:
“TÜFE, temmuz ayı sonunda çok büyük
olasılıkla tek haneye gerileyecek. Bunun en
büyük nedeni, geçen yılın temmuzunda
yüzde 1.16 gibi şimdiye kadar hiçbir temmuzda görülmemiş bir artış yaşanmış olması. Yüzde 1.16 yıllık hesaplamadan çıkacak ve
onun yerine daha düşük bir artış ya da küçük bir gerileme girecek. Böylece yıllık TÜFE
temmuz sonu itibariyle muhtemelen yüzde
9.50-10.00 arasında bir noktada oluşacak.”
Geçen ayki sayımızda tüketici fiyatlarının nasıl seyredeceğine ilişkin tahminimizi
bu ifadelerle dile getirmiştik. Görünen köy
kılavuz istemiyordu çünkü. Nitekim yıllık hesaptan çıkan geçen yılın temmuzundaki yüzde 1.16’nın yerine, bu yılın temmuzundaki
yüzde 0.15’lik artış girdi ve böylece haziran
sonunda yüzde 10.90 olan yıllık artış, temmuz sonunda yüzde 9.79’a geriledi.
Ne var ki tek hane sevincimiz pek uzun
soluklu olmayacak gibi. Geçmiş yıl eğilimlerinden yola çıkılarak yapılan hesaplama
yıllık TÜFE’nin ağustos sonunda yüzde 10.010.5, eylül sonunda yüzde 10.5-11.0, ekim
sonunda yüzde 11.0-11.5, kasım sonunda
yüzde 11.5-12.0 aralığına çıkacağını, aralık ayında ise yeniden gerileyerek yüzde

TÜFE’de ilk yedi ay
son beş ay dengesi (Yüzde)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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İlk
yedi ay
3,45
2,00
5,76
3,11
6,61
2,08
3,09
3,00
1,71
4,32
6,18
4,85
4,84
6,05

Son
beş ay
5,70
5,61
3,68
5,12
3,24
4,35
3,21
7,23
4,38
2,95
1,87
3,77
3,52
2,50

Yıllık Yedi ay 100
gerçek. ise beş ay?
9,35
165
7,72
280
9,65
64
8,39
165
10,06
49
6,53
209
6,40
104
10,45
241
6,16
256
7,40
68
8,17
30
8,81
78
8,53
73
8,70(*)
41
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3

2

1

0

-1
2016
2017

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haz.

Tem.

Ağus.

Eylül

Ekim

Kas.

Ara.

1,82
2,46

-0,02
0,81

-0,04
1,02

0,78
1,31

0,58
0,45

0,47
-0,27

1,16
0,15

-0,29

0.18

1.44

0,52

1,64

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haz.

Tem.

Ağus.

Eylül

Ekim

Kas.

Ara.

9,58
9,22

8,78
10,13

7,46
11,29

6,57
11,87

6,58
11,72

7,64
10,90

8,79
9,79

8,05

7,28

7,16

7,00

8,53

12

10

8

6
2016
2017

10.0-10.5 arasında bir noktada oluşacağını
gösteriyor.
Yani temmuzdaki hızlı düşüşe rağmen
yılı tek hanede kapatmamız çok zor görünüyor. İlk yedi ayda yüzde 6.05 olan TÜFE’nin,
Merkez Bankası’nın son tahmini olan yüzde
8.7’de kalabilmesi için de yılın son beş ayındaki artışın yüzde 2.5’te tutulması gerekiyor.
İşte bu pek kolay değil. İlk yedi aydaki
TÜFE artışını 100 kabul edersek, son beş aydaki artışı 41’de tutabilmeliyiz ki yıllık tahmin
gerçekleşsin.
İlk yedi ayı 100 kabul ederek son beş

aydaki gerçekleşmelere baktığımızda bu yıl
için örtülü biçimde öngörülen 41’den daha
düşük tek gerçekleşmenin 30 ile 2014’te sağlandığını görüyoruz.
2014’ün son beş ayındaki artış yüzde
1.87’de kalmıştı kalmaya ama o yılın aralık
ayının, yüzde 0.44’lük fiyat gerilemesi ile aralık aylarında hiç rastlanmayan bir rekorun
sahibi olduğunu da unutmayalım.
Dolayısıyla yılın kalan beş ayında yüzde
4 dolayında bir artışla yılın yüzde 10.3 dolayında bir enflasyonla kapatılması muhtemel
görünüyor.

Bir bakışta üç yılın ekonomik göstergeleri
TÜFE (Aylık)
(% değ.)
Yİ-ÜFE (Aylık)
(% değ.)
İhracat (Aylık)
(milyon $)
İthalat (Aylık)
(milyon $)
Cari denge
(milyon $)

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Tem.

Ağus.

Eylül

Ekim

Kasım

2015

1.10

0.71

1.19

1.63

0.56

-0.51

0.09

0.40

0.89

1.55

0.67

Aralık
0.21

2016

1.82

-0.02

-0.04

0.78

0.58

0.47

1.16

-0.29

0.18

1.44

0.52

1.64

2017

2.46

0.81

1.02

1.31

0.45

-0.27

0.15

2015

0.33

1.20

1.05

1.43

1.11

0.25

-0.32

0.98

1.53

-0.20

-1.42

-0.33

2016

0.55

-0.20

0.40

0.52

1.48

0.41

0.21

-0.08

0.29

0.84

2.00

2.98

2017

3.98

1.26

1.04

0.76

0.52

0.07

0.72

2015

12,302

12,232

12,520

13,349

11,080

11,950

11,129

11,022

11,582

13,240

11,682

11,751

2016

9,546

12,366

12,758

11,950

12,099

12,864

9,850

11,831

10,902

12,796

12,787

12,781

2017

11,252

12,094

14,479

12,867

13,597

13.166

2015

16,646

16,941

18,726

18,373

17,869

18,199

18,225

15,969

15,403

16,918

15,973

17,992

2016

13,453

15,578

17,766

16,188

17,197

19,476

14,695

16,614

15,298

17,009

16,935

18,410

2017

15,592

15,826

19,018

17,788

20,923

19.177

2015

-2,453

-3,343

-4,776

-3,873

-4,242

-3,212

-3,133

284

206

-321

-2,203

-5,052

2016

-2,198

-1,962

-3,723

-3,073

-3,113

-4,963

-2,430

-1,406

-1,588

-1,603

-2,218

-4,322

2017

-5,359
429.4
452.3
490.2

-3,763
430.2

434.4

435.0

438.2

438.2

439.5

440.1

453.3

455.3

458.4

463.1

465.0

468.2

468.6

-2,538

-2,428

-2,973

-3,712

İç borç stoku
(milyar ¨)

2015

416.9

421.2

423.2

428.5

2016

443.1

444.1

448.2

449.4

2017

473.5

478.6

483.3

486.9

Sabit faizli iç
borçlanmanın
ortalama maliyeti (%)

2015

7.83

8.06

8.20

9.70

9.64

9.85

9.63

10.47

11.33

10.84

10.26

10.93

2016

11.14

10.95

10.13

9.56

9.63

9.32

9.11

9.73

9.25

9.66

10.66

11.42

Bütçe geliri (Aylık)
(milyon ¨)
Bütçe gideri
(Aylık)
(milyon ¨)
Reel kur end.
(TÜFE’ye göre)
(2003=100)

495.3

2017

11.33

11.10

11.42

10.92

11.23

10.79

11.00

2015

40,109

40,153

32,918

42,971

41,752

39,561

40,103

42,784

33,837

43,797

43,807

40,987

2016

46,720

44,724

40,269

49,706

49,515

44,067

42,543

50,865

36,076

43,365

60,732

45,849

2017

58,778

46,898

39,059

53,042

57,486

43,937

52.466

2015

36,342

42,511

39,761

41,597

40,113

36,338

45,506

37,546

47,937

36,562

43,009

59,083

2016

42,521

42,308

46,838

44,348

45,853

51,983

42,414

47,273

52,982

43,469

50,712

72,987

2017

47,347

53,739

58,571

56,000

51,100

57,678

51.540

2015

107.67

104.62

102.95

101.31

99.83

97.60

98.98

94.56

90.51

93.69

98.61

97.49

2016

98.59

99.74

100.67

101.52

98.92

100.18

100.92

99.65

99.77

98.30

95.10

92.02

2017

87.54

88.75

89.37

90.11

91.39

91.42

89.39

Aylık Ort. $
(¨)

2015

2.3283

2.4552

2.5838

2.6481

2.6461

2.7019

2.6946

2.8456

3.0027

2.9296

2.8713

2.9172

2016

3.0070

2.9407

2.8917

2.8347

2.9266

2.9170

2.9576

2.9629

2.9601

3.0679

3.2675

3.4889

2017

3.7349

3.6724

3.6659

3.6538

3.5639

3.5190

3.5599

Aylık Ort.Euro
(¨)

2015

2.7162

2.7899

2.8047

2.8534

2.9551

3.0289

2.9710

3.1672

3.3749

3.2986

3.0894

3.1697

2016

3.2669

3.2628

3.2063

3.2134

3.3147

3.2774

3.2710

3.3207

3.3165

3.3866

3.5344

3.6813

2017

3.9655

3.9110

3.9158

3.9101

3.9324

3.9487

4.0914

2015

607.8

621.4

622.4

628.6

615.3

627.3

646.6

628.7

625.0

633.1

649.3

665.1

2016

670.3

681.1

678.2

679.3

710.9

715.3

733.3

744.7

759.1

773.5

779.2

786.7

2017

793.5

766.3

783.1

787.3

816.6

819.2

836.3

2015

128.9

131.5

133.6

133.4

144.0

148.9

144.3

146.3

146.1

149.8

147.1

145.6

2016

140.1

144.8

151.4

154.0

146.8

149.5

138.6

142.4

137.9

135.8

135.9

137.4

Mevduat
(Milyar ¨)
DTH
(Milyar $)
Kredi
(Milyar ¨)
Tük.kredileri
(Milyar ¨)
Kredi kartları
(Milyar ¨)
San.ür.ende.değ. (%)
(Arındırılmamış
endekse göre)
San.ür.ende.değ. (%)
(Arındırılmış
endekse göre)
Protestolu senet
(Milyon ¨)
Dış borç öde.
(Milyon $)

2017

134.9

140.7

144.3

151.2

152.6

153.9

151.3

2015

1,081.2

1,108.6

1,132.3

1,157.3

1,174.6

1,196.4

1,230.7

1,247.7

1,262.8

1,260.5

1,259.5

1,267.3

2016

1,282.4

1,294.1

1,286.9

1,298.2

1,327.9

1,331.9

1,354.8

1,360.5

1,378.1

1,392.7

1,442.1

1,458.3

2017

1,525.1

1,497.4

1,550.3

1,576.6

1,606.4

1,622.6

1,633.4

2015

270.7

273.4

277.9

279.8

282.3

284.8

286.8

288.8

288.8

288.2

288.2

289.8

2016

290.4

291.5

293.1

295.6

297.6

300.1

300.7

302.3

306.2

310.9

315.9

322.6

2017

324.9

328.8

336.1

341.4

345.7

351.1

356.7

2015

84.2

83.2

83.2

83.9

86.2

86.5

88.9

89.0

91.0

90.5

89.8

90.8

2016

91.4

91.4

91.2

93.5

94.0

95.1

95.5

97.0

99.2

98.3

98.4

100.2

2017

99.7

100.3

101.6

100.6

101.8

103.7

105.1

2015

-2.2

0.8

4.8

3.8

0.3

6.7

1.3

8.2

-7.9

14.7

3.7

4.5

2016

3.6

8.7

4.7

0.7

7.2

1.2

-8.4

2.8

-4.1

0.3

4.7

1.3

2017

4.2

-1.7

2.5

6.0

4.1

-3.6

2015

-2.0

0.9

4.6

3.8

2.4

4.6

0.0

6.9

1.5

4.2

3.5

4.6

2016

5.8

5.8

2.6

0.8

5.5

1.3

-4.3

2.0

-2.9

2.2

2.6

1.6

2017

2.6

1.0

2.6

6.7

3.5

3.4

2015

794.7

712.8

680.5

714.5

664.8

757.9

984.6

776.8

914.8

902.0

947.0

1,230.3

2016
2017

942.0
1,297.8

739.9
906.9

815.5
892.2

881.7
1,033.9

883.5
926.2

916.2
929.9

1,247.6

995.0

1,096.9

1,032.6

1,134.6

1,602.6

2015

915

492

3,566

929

475

356

761

434

903

300

329

589

2016
2017

1,287
701

491
2,092

2,163
691

675
744

568
679

415
419

576
2,813

449

2,712

585

498

581
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GÖSTERGELER

GSYH (% değişim) (2009 bazlı yeni seriye göre)
2017
Birinci çeyrek
İkinci çeyrek
Üçüncü çeyrek
Dördüncü çeyrek
Yıllık

5.0

2016
4.5

2015
3.5
7.2
5.9
7.4
6.1

5.3
-1.3
3.5
2.9

Fiyatlar (% değişim)

2014
8.7
2.9
3.7
5.9
5.2

2017

2016

.Temmuz

TÜFE

0.15

1.16

.Temmuz

0.72

0.21

.Yedi aylık

6.05

4.84

.Yedi aylık

8.60

3.41

.Yıllık

9.79

8.79

.Yıllık

15.45

3.96

.Yıllık ortalama

9.44

7.91

.Yıllık ortalama

10.94

4.77

2017

2016

Değ.(%)

Haziran
. İhracat

13,166

12,864

2.35

. İthalat

19,177

19,476

-1.54

. Açık

-6,011

-6,612

-9.09

68.7

66.1

.İhracat/ithalat (%)

Ocak-Haziran
. İhracat

77,453

71,583

8.20

. İthalat

108,324

99,658

8.70

. Açık

-30,871

-28,075

9.96

71.5

71.8

.İhracat/ithalat (%)
Yıllık (Hazirans itibarıyla)
. İhracat

148,400

141,989

4.52

. İthalat

207,285

200,138

3.57

. Açık

-58,885

-58,149

1.27

71.6

70.9

.İhracat/ithalat (%)

Cari işlemler dengesi
Döviz geliri
. İhracat
. Seyahat
. Faiz
. Diğer
Döviz gideri

. İthalat
. Seyahat
. Faiz
. Diğer
Cari işlemler dengesi (Milyon $ Haziran itibarıyla yıllık)

2017
-20,773
102,124
81,766
7,425
1,196
11,737
122,897
104,219
2,117
3,058
13,503
-35,340

2016
-19,039
95,309
75,340
7,599
1,058
11,312
114,348
95,653
2,893
2,840
12,962
-27,504

Değ.(%)
9.1
7.2
8.5
-2.3
13.0
3.8
7.5
9.0
-26.8
7.7
4.2
28.5

Yurtiçi Yerleşiklere Ait DTH (Milyon $)
4/8/2017
150,687
98,323
44,505
2,689

. Toplam
. ABD Doları
. Euro (Dolar karşılığı)
. Diğer dövizler (dolar karşılığı)
. Kıymetli madenler
depo hesapları (dolar karşılığı)

5/8/2016
138,227
85,557
47,159
2,886

5,170

2,625

Değ. (%)
9.01
14.92
-5.63
-6.83
96.95

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları (Bin ¨)
4/8/2017
464,678,438
358,293,682
170,761,118
5,850,504
181,682,060
106,384,756

5/8/2016
396,683,565
300,764,394
139,545,648
5,654,883
155,563,863
95,919,171

Değ.(%)
17.14
19.13
22.37
3.46
16.79
10.91

11,179,037
7,771,604

11,113,086
7,844,139

0.59
-0.92

2017
16,218
16,906
16,669
1,025
50,818
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2016
18,796
9,884
12,827
3,485
44,992

TOPLAM
.Döviz rezervi
.Altın

4/8/2017
108,759
88,979
19,780

5/8/2016
120,936
101,145
19,791

Değişim (%)
-10.07
-12.03
-0.06

Repo Hacmi (Bin ¨)
. Müşterilerle yapılan
. Mali kuruluşlar arasında yapılan

10/8/2017
1,913,938
9,257,858

10/8/2016
1,702,739
32,394,831

Değ. (%)
12.40
-71.42

Merkezi Yönetim Bütçesi (Milyon ¨) (Ocak-Temmuz)
. Gelir
. Harcama
. Denge
. Faiz dışı denge

2017
351,665
375,975
-24,310
8,442

2016
317,544
316,266
1,278
31,867

Değ.(%)
10.75
18.88
-73.51

Toplam
. Vadesiz
. Vadeli

4/8/2017
823,504,415
158,214,221
665,290,194

5/8/2016
725,386,863
132,257,576
593,129,287

Değ. (%)
13.53
19.63
12.17

Reel Kur Endeksi (2003=100) (TÜFE’ye göre)
Temmuz 10
Temmuz 11
Temmuz 12
Temmuz 13

119.41
104.15
110.15
106.91

Temmuz 14
Temmuz 15
Temmuz 16
Temmuz 17

103.76
98.98
100.92
89.39

Mevduatın Vade Dağılımı (Bin ¨)
a- ¨ mevduat
. Vadesiz ve yedi gün ihbarlı
. Bir ay vadeli
. Üç ay vadeli
. Altı ay vadeli
. Bir yıla kadar ve daha uzun vadeli
b-Yabancı para mevduat
. Vadesiz ve yedi gün ihbarlı
. Bir ay vadeli
. Üç ay vadeli
. Altı ay vadeli
. Bir yıla kadar ve daha uzun vadeli

28/7/2017
857,550,927
170,505,830
115,563,669
489,927,584
41,047,695
40,506,149
694,315,108
146,504,726
87,763,154
332,086,014
43,068,839
84,892,376

29/7/2016
756,777,716
144,358,427
110,644,869
437,621,324
36,760,186
27,392,910
542,924,815
97,855,405
73,485,024
252,110,248
41,451,774
78,022,364

Değ. (%)
13.32
18.11
4.45
11.95
11.66
47.87
27.88
49.72
19.43
31.72
3.90
8.81

Tüketici Güven Endeksi*
Tüketici Güven Endeksi
.Hanenin maddi durum beklentisi
.Genel ekonomik durum beklentisi
.İşsiz sayısı beklentisi (**)
.Tasarruf etme ihtimali

Temmuz 17
71.3
91.9
95.7
74.4
23.3

Haziran 17
70.0
90.0
97.3
70.7
22.1

Değ.(%)
1.86
2.11
-1.64
5.23
5.43

(*)Beklentiler gelecek 12 aylık dönem için sorgulanıyor.
(**)Söz konusu endeksin artması, işsiz sayısı beklentisinde azalışı, azalması ise işsiz sayısı
beklentisinde artışı gösteriyor.

Yatırım Teşvikleri Belgeleri (Milyon ¨) (Ocak-Haziran)
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2016

Yurtiçindekilerin Toplam ¨ Mevduatı (Bin ¨)

Cari İşlemler Dengesi (Milyon $) (Ocak-Haziran)

.Enerji
.Hizmetler
.İmalat
.Madencilik
Toplam

2017

Merkez Bankası Döviz Rezervi (Milyon $)

Dış Ticaret (Milyon $)

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları
. Tüketici kredileri
Konut
Taşıt
Diğer
.Kredi kartları
Tasfiye olunacak
. Tüketici kredileri
. Kredi kartları

Yİ-ÜFE

Değ.(%)
-13.7
71.0
30.0
-70.6
12.9

Şirket Kuruluşları (Ocak-Haziran)
. Kurulan
. Kapanan

2017
36,299
5,898

2016
36,782
5,312

Değ. (%)
-1.31
11.03

Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları (Haziran 2017)
TL mevduata
uygulanan faiz (%)
. Bir aya kadar
vadeli
. Üç aya kadar
vadeli

ABD Doları mevduata
uygulanan faiz (%)
11.00

. Bir aya kadar
vadeli

Dış Borç Anapara ve Faiz Ödemesi (Milyon $) (Ocak-Haziran)

Euro mevduata
uygulanan faiz (%)

1.96

. Bir aya kadar
vadeli

1.00
1.66

13.09

. Üç aya kadar
vadeli

3.30

. Üç aya kadar
vadeli

. Altı aya kadar
vadeli

13.24

. Altı aya kadar
vadeli

3.47

. Altı aya kadar
vadeli

1.40

. Bir yıla kadar
vadeli

12.39

. Bir yıla kadar
vadeli

2.95

. Bir yıla kadar
vadeli

1.49

İç Borç Stoku (Milyar ¨)
2017
495.3

Haziran

2016
453.3

Değ.(%)
9.27

Para Arzı (Bin ¨)
M1
DOLAŞIMDAKİ PARA
Dolaşıma Çıkan Banknot +
Madeni Para
Banka Kasaları (-)
VADESİZ MEVDUAT (TL)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
VADESİZ MEVDUAT (YP)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
M2
VADELİ MEVDUAT (TL)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
VADELİ MEVDUAT (YP)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
M3
REPO
PARA PİYASASI FONLARI
(B TİPİ LİKİT FONLAR)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER

4/8/2017
414,947,103
118,768,689

5/8/2016
338,057,349
113,409,653

130,935,404

124,765,460

Değ. (%)
22.74
4.73
4.95

12,166,715
160,972,646
148,920,375
12,038,492
13,779
135,205,768
123,036,610
12,162,755
6,403
1,521,083,131
676,328,169
637,534,730
38,793,439
429,807,859
404,879,523
24,928,336
1,567,934,038
5,793,545

11,355,807
134,333,370
124,155,112
10,164,713
13,545
90,314,326
83,037,442
7,270,363
6,521
1,289,769,926
601,811,321
570,992,573
30,818,748
349,901,256
330,679,232
19,222,024
1,333,906,137
5,796,962

7.14
19.83
19.95
18.43
1.73
49.71
48.17
67.29
-1.81
17.93
12.38
11.65
25.88

13,058,775

12,911,565

1.14

27,998,587

25,427,684

10.11

22.84
22.44
29.69
17.54
-0.06

Mevduat Bankaları Kredileri (Bin ¨)
Toplam
Yurtiçi krediler
.¨ krediler
.Yabancı para krediler
Yurtdışı krediler

4/8/2017
1,650,092,454
1,635,351,770
1,188,534,403
446,817,367
14,740,684

5/8/2016
1,356,169,497
1,344,182,013
963,520,722
380,661,291
11,987,484

Değ. (%)
21.67
21.66
23.35
17.38
22.97

Sanayi Üretimi Değişimi (%)
.Arındırılmamış endekse göre (yıllık)
.Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre (yıllık)

Haziran 2017
-3.6
3.4

.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekse
göre (bir önceki aya göre)

-0.4

Mayıs 2016
1.2
1.3
-0.7

İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
Daire sayısı (Birinci çeyrek)
. Ruhsat
. Yapı kullanma izin belgesi

2017
228,918
194,036

2016
258,981
164,508

Değ.(%)
-11.61
17.95

2016
10,740,226

Değ.(%)
14.05

Turist Sayısı
Ocak-Haziran

2017
12,249,449

2017
8,140
8,059
81

Toplam
. Kamu
. Merkez Bankası

2016
6,156
5,933
223

Değ.(%)
32.23
35.83
-63.68

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (%)
2017
78.7

.Temmuz

2016
77.8

Protestolu Senetler (Ocak-Mayıs)
2017
462,676
5,986,806

. Adet
. Tutar (Bin TL)

2016
473,126
5,178,854

Değ.(%)
-2.21
15.60

İşsizlik Verileri (Mayıs 2017 itibarıyla)
Toplam

Erkek

Kadın

. 15 ve daha yukarı yaşta nüfus (Bin kişi)

59,781

29,589

30,192

. İşgücü (Bin kişi)

31,713

21,474

10,238

28,488

19,583

8,904

...İşsiz (Bin kişi)

3,255

1,891

1,334

. İşsizlik oranı (%)

10.2

8.8

13.0

. Tarım dışı işsizlik oranı (%)

12.2

10.0

17.2

. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%)

19.8

17.0

25.0

...İstihdam (Bin kişi)

DIŞ BORÇ STOKU (Milyon $)
2017
1.Ç.
Türkiye brüt dış borç stoku
(toplam)
Kısa vadeli
Uzun vadeli
Kamu sektörü (toplam)
Kısa vadeli
Uzun vadeli
TCMB (toplam)
Kısa vadeli
Uzun vadeli
Özel sektör (toplam)
Kısa vadeli
Uzun vadeli

2016

2015

2014

2013

412,375

404,890

395,862

401,728 389,684

102,236
310,139
122,874
16,515
106,359
809
108
701
288,692
85,613
203,079

98,009
306,881
119,715
16,279
103,436
821
110
711
284,354
81,620
202,734

101,880
293,982
113,097
14,550
98,547
1,327
176
1,151
281,437
87,154
194,283

131,565
270,163
117,687
17,866
99,821
2,484
342
2,142
281,557
113,357
168,200

130,291
259,393
115,945
17,605
98,340
5,234
833
4,401
268,505
111,853
156,652

9,029

-5,866

12,043

50,190

-3,871
12,900
6,617
1,729
4,888
-506
-66
-440
2,917
-5,534
8,451

-29,685
23,819
-4,589
-3,316
-1,273
-1,156
-166
-990
-120
-26,203
26,083

1,274
10,769
1,742
261
1,481
-2,750
-491
-2,259
13,052
1,504
11,548

30,136
20,054
11,922
6,565
5,357
-1,854
-203
-1,651
40,122
23,774
16,348

2.3

-1.5

3.1

14.8

-3.8
4.4
5.9
11.9
5.0
-38.1
-37.5
-38.2
1.0
-6.3
4.4

-22.6
8.8
-3.9
-18.6
-1.3
-46.6
-48.5
-46.2
0.0
-23.1
15.5

1.0
4.2
1.5
1.5
1.5
-52.5
-58.9
-51.3
4.9
1.3
7.4

30.1
8.4
11.5
59.5
5.8
-26.2
-19.6
-27.3
17.6
27.0
11.7

ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE FARK (Milyon Dolar)
Türkiye brüt dış borç stoku
7,485
(toplam)
Kısa vadeli
4,227
Uzun vadeli
3,258
Kamu sektörü (toplam)
3,159
Kısa vadeli
236
Uzun vadeli
2,923
TCMB (toplam)
-12
Kısa vadeli
-2
Uzun vadeli
-10
Özel sektör (toplam)
4,338
Kısa vadeli
3,993
Uzun vadeli
345
ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE DEĞİŞİM (Yüzde)
Türkiye brüt dış borç stoku
1.8
(toplam)
Kısa vadeli
4.3
Uzun vadeli
1.1
Kamu sektörü (toplam)
2.6
Kısa vadeli
1.4
Uzun vadeli
2.8
TCMB (toplam)
-1.4
Kısa vadeli
-1.8
Uzun vadeli
-1.4
Özel sektör (toplam)
1.5
Kısa vadeli
4.9
Uzun vadeli
0.2
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TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

We should revamp the technological
infrastructure of our industry
G
DP per capita of Turkey in early 1980s was
around 1.500 dollars. We reached 3.000 dollars
in early 2000s. We made it to 10.000 dollars in 2007.
Since then we’ve been driving round and round. If
we go a little bit back, Turkey’s GDP per capita was
three times as Korea in 1960. Korea catch up with
us and passed us in 1980. And today they have a
threefold GDP per capita as ours. So it seems that
we couldn’t do what Koreans have done. Turkey
transformed into a medium-technology industry
country in 30 years. But what we do for high-tech
production and export seems still inadequate and
wrong. Industry expands through Anatolia but it
doesn’t leap forward towards high-tech. It means
that we didn’t succeed in revamping our industrial
technology infrastructure decently.

T

MEYBEM
touch for
occupational
safety
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urkish Union of Chambers and
Commodity Exchanges ( TOBB)
MEYBEM Professional Competence
and Certification Centers Inc. (TOBB
MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.) is established to prevent fatal occupational
accidents and to give trainings in 81
cities for compulsory competency
certificates for dangerous and very
dangerous occupations with the initiative of Turkish Union of Chambers
and Commodity Exchanges. The newly established institution will meet
the license and certificate demands
for employers and the ones willing to
work in very dangerous occupations
among 81 cities and 160 counties.
TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezleri A.Ş. General
Manager Saygın Baban says “While
raising awareness for preventing occupational accidents through exams
and certification services, we also raise
skills, knowledge and competence
of employers regarding their occupation.”

Is it the big enterprises making innovations?

W

ith the global technological
transformation not just production methods but also business models
have changed. With the significant acceleration of innovation within science
and technology and their spreading
speed in 21st century, the new multidisciplinary and complex characteristics
of new technologies, the adaptation
power of of big enterprises to change
their R&D departments according to
changing conditions has diminished.
R&D efficiency decreased. Besides the
number of technology start-ups - which
work relatively more focused on one
or few areas within new technologies,
and their significance increased. Big enterprises started to access innovation
through technology start-ups as a necessity and as a cost-effective choice.

“Our unity, strength and effectiveness
is this community’s difference”

T

urkish Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) President
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, addressed to secretary-generals of unions and commodity exchanges while attending Secretary-Generals Contact Meeting.

Stating being a single family with
81 cities and 160 counties’ chambers
and commodity exchange community,
TOBB President Hisarcıklıoğlu said that
they are the only professional body
representing companies and entrepre-

neurs from all over Turkey and from all
sectors. “Our unity, strength and effectiveness is this community’s difference.
What distinguishes us from other bodies is our primary characteristic” said
Hisarcıklıoğlu.
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“Public
administration
should
back our
entrepreneurs”

T

urkish Union of Chambers and Commodity Exchanges ( TOBB) President
M. Rifat Hisarcıklıoğlu attended the award
ceremony organized by Gebze Chamber of
Commerce.
“ The moment makes me proudest is
this surrounding. Such ceremonies make
me proud of this community. Business life
is hard already. Money doesn’t grow on
trees. Despite these challenges you have
to survive and succeed. It’s no joke. Not

Bingöl getting ready
for future by creating
a “city vision”
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everybody can do that. That’s why
everyone should appreciate our companies winning an award today which
they deserve exceedingly” said TOBB
President Hisarcıklıoğlu. He continued:
“If your entrepreneur is strong, your
country is strong, your city is strong. In
that case public administration to begin
with should back this community, these
people. Because these people are cherry of Gebze’s cheek.

B

ingöl Chamber of Commerce
and Industry, Governorship, Municipality, university and other public enterprise rolled up their sleeves
to transform Bingöl into a Brand City.
Bingöl Chamber of Commerce and Industry cares a lot about forming a City
Vision. Getting ready for 2023 goals led
by Bingöl Chamber of Commerce and
Industry, the city aims to realize a City
Vision that is accepted by shareholders,
to be a Brand City in winter tourism, to
improve thermal facilities and to serve
the whole region even Turkey, to be
a known and preferred city, to create
added value in bee culture not only
in conventional means but also with
pollen and royal jelly. Bingöl Chamber
of Commerce and Industry Chairman
Mahmut Ayas said “We attach high importance to brand on the basis of city
as trade body.”

AĞUSTOS 2017 / 277. SAYI
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ AYLIK YAYIN ORGANI

Dünyanın en büyük ulaşım ağlarından birine sahip olan Turkish Cargo, işinizi 120 ülkede 295’den fazla noktaya taşıyor.
Weekd. AirC. Ty.

Sector

Dep T.

Arr T.

6429

IST-CDG

15:25

18:00

3

A310F

6430

CDG-IST

20:00

00:25

3

A310F

*LMT (21 Haziran 2017’den itibaren)
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Fl. No

İş güvenliğine
MEYBEM’in eli değdi

