
Mart-Nisan 2017 Yıl: 9 Sayı: 45

TÜMSİAD ÜYELERİ 
TİCARETİ CANLANDIRMAK 

İÇİN BULUŞTU

AVRUPA’DA AŞIRI 
SAĞ İKTİDARA  

YÜRÜYOR
sayfa 56sayfa 14

TÜMSİAD DAHA 
GÜÇLÜ BİR EKONOMİ 

İÇİN EVET DİYOR

Çanakkale’den 
15 Temmuz’a 

kahramanlar
sayfa 72







2 Mart - Nisan 2017

İki aylık ekonomi dergisi 
Mart-Nisan 2017
Yıl: 9 Sayı: 45
Tüm Sanayici ve 
İşadamları 
Derneği Adına

Yayın Yönetim

Yayın Kurulu

Reklam

Baskı

İletişim

Genel Başkan
Yaşar Doğan
Genel Kordinatör
Yrd. Doç. Dr. 
Osman Kurtkan Kapıcıoğlu

Genel Yayın Yönetmeni 
Halil Kurbetoğlu

Editör
Cabir Turgut

Görsel Yönetmen
Faruk İbrahim Alpagut

Tashih - Redaksiyon
İsmail Kutlu Özalp

Prof. Dr. Halit Yanıkkaya
Prof. Dr. Halit Keskin
Prof. Dr. Semih Yıldırım
Prof. Dr. Haluk Çiftçi

Medya 9
(0212) 352 19 99

Carmen Matbaacılık
(0212) 493 48 93

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği 
Emniyet Evler Mh. Akarsu Cd. 
Lala Paşa Sk. No:1 Kağıthane 
(4. Levent) / İSTANBUL 
Tel: 0212 280 05 55 (Pbx) 
Faks: 0212 280 05 54 
http:// www.tumsiad.org.tr
info@tumsiad.org

Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın 
iade edilemez.Gönderilen yazılar gerekli editor-
yal değişiklikler yapılabilir. Yayınlanan yazılara 
telif ücreti ödenir. Yazılardan kaynak gösterilerek 
alıntı yapılabilir. Yayınlanan reklamlardaki ürün 
ve hizmetlerin sorumluluğu reklam verene aittir.

Yeni 

Yüzümüzle 

Merhaba! 

TÜMSİAD Ekonomi Dergisi 
yeni yüzü ve konseptiyle 
yayın hayatına kaldığı yer-
den devam ediyor. Bu sayı 
özel dosyalar ve tasarımıyla 

sizlerden tam not alacak diye umuyo-
ruz. Dergimiz yenilenirken TÜMSİAD 
Türkiye’nin güçlü bir sivil toplum kuru-
luşu olarak siyasi ve ekonomik alanlarda 
fikir üretiyor, çözüm önerileri sunuyor. 
Bu sayıda yaklaşan referandum için 
“Neden Evet?” dememiz gerektiği ile 
alakalı etraflıca bir dosya okuyacaksı-
nız.Yine her yıl düzenlediğimiz Genel 
İstişare Kurulumuzu 26-29 Ocak’ta An-
talya’da gerçekleştirdik. 2017 strateji pla-
nımızın masaya yatırıldığı kurulda ülke 
ekonomisini geliştirmek için otomotiv, 
inşaat, turizm, gıda ve tekstil gibi farklı 
sektörleri bir araya getirdik. 

Şubelerimizin birbirinden önemli 
haberlerini dergimize taşıyarak onlarla 
iletişim köprüsü oluşturduk. 

Dergi bu sayıda biraz daha ulusal 
ekonomi dergisi formatına kayarak 
ekonomik güncel konuları da mercek 
altına alıyor. 

Son ayların önemli hamlelerinden 
Varlık Fonu, KOBİ’lerimizin aldığı dev-
let desteklerini, emlak sektöründeki son 
gelişmeleri bu sayıda okuyabilirsiniz. 

Bu vesileyle Mart ayını daha bir an-
lamlı kılan, Çanakkale Savaşı’nda seve 
seve canlarını memleketimizin bekası 
için feda eden ve onlardan aldığı ilham-
la 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde 
şehit edilen tüm kardeşlerimize tekrar 
Allah’tan rahmet diliyorum. 

Biz sahip çıktıkça bu vatan daima 
yaşayacak ve güçlenecektir. 

Şairin deyimiyle; “Sen sahip çıkar-
san bu vatan batmayacaktır.” 

Keyifli okumalar dileriz.

TÜMSİAD 
GENEL BAŞKANI 

Yaşar Doğan
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Ajanda

17 Mart 2017

OFİSTEN MUTFAĞA YARIŞMASI

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE YELKENLER FORA

Şirket içi iletişime yeni bir boyut kazandıran yarışmada sona yaklaşıldı. 

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve iş dünyasındaki rekabeti yemek keyfine dönüş-

türen “Ofisten Mutfağa” yarışmasında birinci olan ekip, büyük ödül olarak 

Taste Of Amsterdam Festival’e katılma şansı elde edecek.

Denizcilik sektörünün ulusal ve uluslararası aktörle-

ri 14. Exposhipping EXPOMARITT’ta yeniden bir araya 

geliyor. Küresel pazarlama ve iletişim hizmetleri şirke-

ti UBM’in uluslararası fuar takviminde yer alan, İstan-

bul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı, 50’den fazla ülkeden 

yaklaşık 10 bin denizcilik profesyonelini ağırlayacak.

21-24 Mart 2017
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Ajanda

23-25 Mart 2017

KONUT SEKTÖRÜNÜN KALBİ BURADA ATACAK

ASANSÖR DEYİP GEÇMEYİN

Uluslararası yatırımcıları, konut alıcılarını, gayrimenkul geliştiricilerini, resmi ma-

kamları ve gayrimenkul profesyonellerini bir araya getiren Cityscape Turkey, sektörde yeni 

bir canlılık sağlamaya aday. Hazır konut faizleri düşmüşken, İstanbul Kongre Merkezi’n-

deki fuarın ziyaretçisi olup, marka konutlar hakkında bilgi almak anlamlı olabilir. 

Asansör deyip geçmeyin! Kentsel dönüşümün ve akıl-

lı konut üretiminin hız kazandığı günümüzde asansörler 

de vazgeçilmezler arasında yerini alıyor. 30 ülkeden 450 

firmanın katılımının beklendiği 15. Uluslararası Asansör 

Fuarı’nda, global ve yerel markalar birbirlerini tanıma 

fırsatı bulacak. TÜYAP Beylikdüzü’ndeki fuara katılımın 

30 bin dolayında olması bekleniyor.

23–26 Mart 2017
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Ajanda

24-25 Mart 2017

MÜZİK TUTKUNLARI BU KEZ İSTANBUL’DA

ENERJİ SİSTEMLERİ TEK ÇATI ALTINDA

Temelleri 22 yıl önce müzik yazarı Ricard Robles ile görsel sanatçılar En-

ric Palau ve Sergi Caballero tarafından Barselona’da atılan Sónar, elektronik 

müzik tutkunlarını bu kez İstanbul’da bir araya getiriyor. Sónar bugüne kadar 

Buenos Aires, Londra ve New York gibi 27 büyük şehre konuk oldu.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından düzenlene-

cek olan Teskon+Sodex 2017 Fuarı 19-22 Nisan 2017 tarihle-

ri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde ger-

çekleşecek. Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Pompa, Vana, 

Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemle-

ri gibi farklı ürün gruplarını tek bir çatı altında toplayacak 

fuar aynı zamanda, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

tarafından düzenlenecek olan 13. Ulusal Tesisat Mühendisli-

ği Kongresine de ev sahipliği yapacak.

19-22 Nisan 2017
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21-23 Nisan 2017

BÖLGESEL SU SORUNLARINA BİR İSTANBUL BAKIŞI

GÜNEŞİN PROFESYONELLERİNİ AĞIRLAYACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, Çevre ve Orman Bakanlığı, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’nin desteği ile orga-

nize edilecek . İstanbul Uluslararası Su Forumu, Orta Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ülkele-

ri ve Türkiye başta olmak üzere, dünya çapında 100 ülkeden 4 bin 500‘den fazla katılımcıyı bi-

raraya getirecek. 10-11 Mayıs 2017’de düzenlenecek olan forum, Türkiye ve Çevresi Su Forumu 

bölgesindeki su uzmanları, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler arasındaki tar-

tışmanın içeriğini genişletmek ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla, önde gelen uluslara-

rası ve yerel su paydaşları için bir tartışma platformu oluşturacak. 

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan SOLAREX İS-

TANBUL Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. Güneş enerji-

si dünyasının yerli ve yabancı profesyonellerini ağırlayacak olan 

fuar, 7 – 9 Nisan tarihleri arasında güneş enerjisi sektörünün bu-

luşma noktası olacak. Fuar, sergilenen ürünlerin yanı sıra, Ekono-

mi Bakanlığı’ndan gelecek Alım Heyeti ile de geniş iş bağlantıları-

na imkan tanıyor. Dokuzuncu kez düzenlenen Solarex İstanbul Fu-

arı yerli ve yabancı güneş enerjisi sanayiinin liderlerini ağırlıyor. 

7 - 9 Nisan 2017
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19-21 Nisan 2017

ŞEHİRLER AKILLANIYOR
Türkiye’nin en büyük enerji fuarı olma 

özelliğini taşıyan 5. Uluslararası İstanbul 

Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fua-

rı (ICSG İstanbul 2017) 19-21 Nisan 2017 ta-

rihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’n-

de gerçekleşecek. Avrupa Parlamentosu’nun 

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında başlatılan 

üyelik müzakerelerini geçici olarak dondurma 

kararı alması gündemdeki sıcaklığını korur-

ken, ICSG İstanbul 2017 İtalya’nın ülke part-

nerliğinde düzenlenecek olması ise büyük yan-

kı uyandırdı. Dört Bakanlığın himayesinde, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçek-

leşecek olan ICSG İstanbul 2017’de akıllı şebe-

ke ve akıllı şehir konuları masaya yatırılacak.
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Bu kapsamda Tüm Sa-
nayici ve İş Adamları 

Derneği (TÜMSİAD) ön-
derliğinde 15 Şubat Çar-
şamba günü Haliç Kong-

re Merkezi’nde Semer-
kand Vakfı, Beşir Derne-
ği, UKBA-DER (Ulusla-

rarası Kardeşlik Barış ve 
Ahlak Derneği), GENÇ-
KON ve Mostar Gençlik 
Federasyonu başkanları 

ve üyeleri Anayasa Deği-
şikliği Paketini destekle-

diklerini ve halk oylama-
sında “EVET” oyu vere-

ceklerini açıkladılar. 

18 maddeden oluşan Ana-
yasa değişikliğinin Tür-
kiye Büyük Millet Mec-

lisi’nde kabul edilmesinden son-
ra gözler 16 Nisan’da yapılacak 
Halk Oylamasına çevrildi. Bu 
kapsamda Tüm Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (TÜMSİAD) 
önderliğinde 15 Şubat Çarşamba 
günü Haliç Kongre Merkezi’nde 
Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, 
UKBA-DER (Uluslararası Kar-
deşlik Barış ve Ahlak Derneği), 
GENÇ-KON ve Mostar Gençlik 
Federasyonu başkanları ve üye-
leri Anayasa Değişikliği Paketi-
ni desteklediklerini ve halk oyla-
masında “EVET” oyu verecekle-
rini açıkladılar. 

TÜMSİAD Başkanı Yaşar 
Doğan, Semerkand Vakfı Başka-
nı Dr. Mustafa Bahadıroğlu, Be-

şir Derneği Başkanı Cevdet Şan-
lı, UKBA-DER Başkan Yardımcı-
sı İlhan Bölükbaşı, GENÇ-KON 
Başkanı Ahmet Sözbilir ve Mos-
tar Gençlik Federasyonu Başkan 
Yardımcısı Yusuf Kılıç’ın katılım-
ları ile gerçekleşen basın toplan-
tısında halk oylaması süreci hak-
kındaki görüşleri kamuoyuy-
la paylaşıldı. Toplantıda, Anaya-
sa Değişikliği Paketinin geleceği-
mizle ilgili olduğu ve kararı mil-
letimizin vereceği şuuruyla siya-
si ayrışmalardan uzak, kardeşlik 
duygularımızı zedelemeyecek bir 
şekilde sandığa gidilmesi gerekti-
ği vurgulandı. 
Bürokrasisinden  
kurtulmak için “EVET”

Anayasa Değişiklik Paketi-
ni desteklediklerini açıklayan 
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TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar 
Doğan; “Ekonomik istikrar, bü-
yük yatırımların devamı, Tür-
kiye üzerinde oynanan oyun-
ların bozulması, koalisyonlara 
mahkûm olmamak, hantal dev-
let yapısından, bürokrasisinden 
kurtulmak için “EVET” açıkla-
masında bulundu.
Küresel tehditleri  
bertaraf etmek için..

Güçlü bir Türkiye için gerekli 
düzenlemenin mevcut anayasa-
mızdan başlanılması gerekliliği-
nin altını çizen Doğan, ülkemize 
yönelik bölgesel ve küresel bü-
tün tehditlerin bertaraf edilmesi; 
iktisadî, siyasî, kültürel her tür-
lü boyunduruktan kurtulmamız; 
bölgemizde lider, dünyada söz 
sahibi olmamız ve tam bağımsız 
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bir Türkiye için devlet mekaniz-
mamızın işlerliğinin mevcut şart-
lara göre yeniden tanzim edilme-
sinin önem arz ettiğini belirtti. 

“Anayasa değişikliği iş 
dünyasını da yakından 
ilgilendiriyor”

“Ekonomik istikrarın, yatı-
rımların ve ekonomik canlılığın 
devam etmesi, terörün sona er-
dirilmesi, içinde bulunduğumuz 
coğrafyada barış ve huzurun tesis 
edilmesi iş adamları için hayatî 

derecede önem taşımaktadır” di-
yen Doğan sözlerine şöyle devam 
etti: “Anayasa Değişikliği paketi-
nin ülkemizin istikrarlı bir siya-
si ve ekonomik yapıya kavuşma-
sının önünü açacağına, yürütme-
nin işlerliğini hızlandıracağına ve 
artıracağına, yürütmeyi daha et-
kin ve hesap verebilir bir sisteme 
kavuşturacağına, devletin millet 
için var olduğu esası ile milletin 
devlet yönetiminde gerçek söz 
sahibi olmasını sağlayacağına, 
sadece seçkin ve imtiyazlı bir ke-
simin değil toplumun tamamının 

güvence altına alındığı bir ortam 
oluşturacağına ve vesayet siste-
mine son verileceğine, sözü ve 
kararı gerçek sahibi olan millete 
tevdi edeceğine, artık koalisyon-
lara mahkûm olunmayacağına, 
her türlü ekonomik, sosyolojik ve 
kültürel müdahalelere karşı ülke-
yi daha güçlü hale getireceğine, 
ülke sorunları karşısında milletin 
temsilcilerinin elini kolunu bağ-
layan zincirleri kıracağına ve ül-
keyi yönetmenin iki dönemle sı-
nırlandırılarak tek adamlığa son 
vereceğine inanıyoruz.”
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TÜMSİAD

Türkiye’nin en aktif sanayi-
ci ve işadamları dernekle-
rinin başında gelen TÜM-

SİAD, geleneksel olarak her sene 
düzenlediği Genel İstişare Kuru-
lu’nun (GİK) 9.’sunu 26-29 Ocak 
2017 tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirdi. 2016 değerlendir-
mesinin yapıldığı, 2017 stratejik 
planının görüşüldüğü kurulda oto-
motiv, inşaat, gıda, tekstil ve daha 
birçok sektörden TÜMSİAD üye-
si ülke ticaretini geliştirmek üzere 
biraraya geldi. Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi yatırım, teşvik 
ve destek paketi ile ilgili sunumla-
rın paylaşıldığı genel kurul toplan-
tısına TÜMSİAD Genel Başkanı 
Yaşar Doğan’ın yanı sıra İstanbul 
Milletvekili Hasan Sert, Antalya 
Milletvekili İbrahim Aydın,Euro-
pean Business Association(EUBA) 
Başkanı Cahit Kerenciler, TÜMSİ-
AD Pakistan Başkanı Anees Iqbal 
ve TÜMSİAD Avrupa Başkanı Erol 
Ekerbiçer’de katıldı. Türk Kızılayı 
Genel Başkanı Kerem Kınık’ın kan 
bağışı için yaptığı çağrı neticesinde 

toplantının gerçekleştirildiği otel-
de kurulan özel alanda üyeler ve 
TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan 
kan bağışı yaptı.

12 bini aşkın üyesi bulunan 
TÜMSİAD bugüne kadar ülke 
ekonomisini güçlendirmesi, ulus-
lararası işbirliklerinin geliştirilme-
si, üretim ve verimliliğin artırılma-
sına yönelik çalışmalarda buluna-
rak birçok başarılı çalışmaya imza 
attı. Her sene düzenlediği Genel İs-
tişare Kurullarında her sektörden 
üyelerini biraraya toplayarak ti-
caret hacmini geliştirmek ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamak ama-
cıyla stratejiler üreten TÜMSİAD, 
2017 toplantısını yoğun bir katı-
lımla Antalya’da gerçekleştirdi.

B2B Görüşmeleri ile ticaret 
hacmini artırıyorlar

Türkiye’nin 81 ilinden her sek-
törden üyenin katıldığı TÜMSİAD 
Genel İstişare Kurulu’nun kapanış 
programında karma ve ayrı ayrı ol-
mak üzere B2B görüşmeleri de or-
ganize edildi. Otomotiv, sağlık – 

medikal, tekstil, enerji ve kimyevi 
madde ve makine-metal sektörle-
rinde faaliyet gösteren üyeler karma 
toplantıda bir araya gelirken, inşaat, 
gıda ve hizmet sektörü üyeleri de 
kendi aralarında ticari toplantılar 
gerçekleştirdiler. Kurulda, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için 
yatırım, teşvik ve destek paketi ile 
ilgili özel bir sunum yapıldı.  

70 ünite kan  
bağışı yapıldı

Üyelerini bir araya getirerek faa-
liyet değerlendirmeleri yapan ve ge-
lecek planlarını şekillendiren TÜM-
SİAD, aynı zamanda önemli bir sos-
yal sorumluluk projesine de imza attı. 
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın 
yaptığı kan bağışı çağrısı doğrultu-
sunda kurul toplantısını gerçekleştir-
diği otelde özel ve steril bir ortam ha-
zırlayan TÜMSİAD, gün sonunda 70 
ünite kan bağışı gerçekleştirdi. TÜM-
SİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan kan 
bağışı yaparken projeyle ilgili görüşle-
rini paylaştı. Doğan, “Bugün kısa za-
manda önemli bir sosyal sorumluluk 

TÜMSİAD ÜYELERİ 
TİCARETİ CANLANDIRMAK 

İÇİN BULUŞTU
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projesine imza attık. Üyelerimiz yo-
ğun toplantı programına rağmen fır-
sat buldukça gruplar halinde kan ba-
ğışı yapmaya geldiler. Kızılay aracı-
lığıyla gerçekleştirilen kan bağışı or-
ganizasyonunda yer almak bizler için 
gurur vericiydi” dedi.

“Mütevazi bir şekilde yola 
çıktık, bugün uluslararası 
bir derneğiz”

TÜMSİAD 9. Genel İstişare 
Kurulu açılış konuşmasını yapan 
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar 
Doğan, çok kısa sürede büyük ba-
şarılara imza atan bir sivil toplum 
kuruluşu olduklarının altını çiz-
di. Doğan, “15 kişilik kurucu kad-
ro ile mütevazı bir şekilde yola çı-
kan TÜMSİAD; bugün hepimi-
zin gurur duyduğu herkesin bildi-
ği kurumsal ve markalaşan bir si-
vil toplum kuruluşu olarak gö-
rev ifa etmektedir.Kuruluş felsefe-
miz olan milli ve manevi değerle-
rimizden taviz vermeden çoğun-
luğu KOBİ’lerden müteşekkil yeni 
ve büyük Türkiye hayalini kuran 
iş adamlarımızın buluşma noktası 
olmaktan büyük bir mutluluk du-
yuyoruz” dedi.

“Batı dünyası kötü bir 
imtihan veriyor’’

Doğan, TÜMSİAD’ın yol ha-
ritasını da şöyle anlattı: ‘’Düzen-
lenecek çalıştaylar ile sektörlerin 
dinamiklerini ayrı ayrı tartışma-
lı, sadece problemleri değil, muh-

temel çözüm önerilerini de gün-
deme getirmeliyiz. 7 milyar insa-
na talip olma vizyonumuz ile teş-
kilat kurullarımızla çalışma başlat-
malı ve ülkemizin en ücra köşele-
rine kadar ulaşmalıyız. Tüm sek-
törlerde ihracatımızı artıracak ça-
lışmaları başlatmak zorundayız.  
Batı dünyası son yıllarda demokra-
si, insan hak ve onurunun korun-
ması, mağdur ve mazlumlarla da-
yanışma noktasında kötü bir imti-
han vermekte. Bu oyunu bozacak, 
dünyadaki dengeleri değiştirecek 
olan Yeni Türkiye’nin ayak sesle-
ri her geçen gün hissedilmekte. Bu 
minvalde, yeni TÜMSİAD’ın rol ve 
önemi artmaktadır.” 

“15 Temmuz'da 
başarılamayan, bugün 
ekonomik yaptırımlarla 
yapılmaya çalışılıyor”

Kredi derecelendirme kuruluş-
larının Türkiye notunu değerlendi-
ren Doğan, “15 Temmuz'da başarı-
lamayanın, bugün ekonomik yaptı-
rımlarla yapılmaya çalışıldığını ve-
rilen notların amacının Türkiye’ye 
gelen yatırımların önünü kesmek 
olduğunu apaçık görüyoruz. Oysa 
Türkiye’de önemli yatırım ve teşvik 
paketleriyle ekonomik reformlar 
hayata geçiriliyor ve yabancı yatı-
rımcılar ise ülkeye gelmeye devam 
ediyor. Örneğin geçtiğimiz hafta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyare-
ti vesilesiyle işadamlarımız önemli 
ticaret ve yatırım görüşmeleri yap-
tılar. Ayrıca mali disiplinden de ta-
viz vermeyen bir hükümetimiz var. 
Not düşürülmeye anlam ve mana 
vermiyoruz. Yanlı ve taraflı diye 
düşünüyorum. Not düşürme kara-
rına bir önem atfetmiyoruz. 

“Türk Lirasına  
dönmemiz gerekiyor”

Yastık altındaki paranın, altının, 
dövizin sermayeye katılması gerek-
tiğini ifade eden Doğan, "Burada 
küresel sermayenin birtakım uygu-
lamaları var. Bizim dövizden Türk 

Lirasına dönmemiz gerekiyor. Ken-
di iç dinamiklerimizi hayata geçir-
memiz ve komşularımızla ticareti-
mizi milli paramızla yapmamız ge-
rekiyor. Biz iş adamları olarak tica-
ret ve ithalatı milli para birimleriyle 
yapmayı düşünüyoruz. İlgili bakan-
lıklarımızda TL ile dış ticaret çalış-
malarına başladı. Bu içeride daha 
fazla bir dinamik oluşturacak. Dö-
viz rezervleriyle ilgili halk ilk gün-
den beri, 15 Temmuz'dan beri çeşit-
li kampanyalarla duruşlarını göster-
diler, anlattılar. Hep beraber dövizi-
mizi de bozduk. 'Devletimizin mil-
letimizin yanındayız' dedik. Dola-
yısıyla yastık altındaki paranın eko-
nomiye katılması gerek."
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TÜMSİAD

TÜMSİAD 
5 BİN İSTİHDAM 

HEDEFLİYORCumhurbaş-
kanı Recep 
Tayyip Er-

doğan önderliğin-
de başlatılan mil-
li istihdam seferberliği için İstan-
bul’da çalışmalara başlandı. İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin başkan-
lığında İstanbul Valiliği'nde 'Ça-
lışma Hayatında Milli İstihdam 
Seferberliği' adlı toplantı yapıl-
dı. İşsizlik oranlarının artmasın-
dan sonra ‘İstihdam Seferberliği-
nin’ daha da büyük önem kazan-
ması sivil toplum kuruluşlarını 
da harekete geçirdi. 'Çalışma Ha-
yatında Milli İstihdam Seferber-
liği' toplantısına katılan TÜMSİ-
AD Genel Başkanı Yaşar Doğan, 
seferberlik kapsamında yapılacak 
tüm çalışmaların arkasında ol-
duklarını belirtti ve ilk aşamada 
5 bin istihdam hedeflediklerinin 
altını çizdi. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin 
başkanlığında gerçekleştirilen ve 
2 saat süren toplantıda, İstihdam 
Seferberliği çerçevesinde yatı-
rımcıya sağlanan devlet teşvik ve 
destekleri konuşuldu. Seferber-
lik kapsamında İstanbul’da 500 
bin istihdam hedefi açıklanırken 
TÜMSİAD’da Türkiye geneli sa-
hip oldukları 12 bin üyeleri için 
yürütecekleri çalışmalar kapsa-
mında ekonominin güçlenmesi 
ve istihdamın artırılması için ça-
lışmalar başlatacağını açıkladı.

İstihdam Seferberliği ile ilgi-
li açıklamalar yapan TÜMSİAD 
Genel Başkanı Yaşar Doğan, Dev-
letin başlatmış olduğu teşvik ve 
desteklerin üyelerimize doğru şe-

kilde aktarılıp faydala-
nabilirliklerini arttırmak 
bizim en önemli görevi-
miz. 81 ilimizde eş za-
manlı olarak TÜMSİAD 

il başkanlarımızla koordine ola-
rak istihdamı arttırmak için gere-
ken çalışmaları yapacağız” dedi. 

81 ildeki temsilcilikleri ile be-
raber farklı kampanyalar baş-
lattıklarını da belirten Doğan, 
TÜMSİAD Şanlıurfa şubesinin, 
İstanbullu bir yatırımcı ile başlat-
mış oldukları bir proje ile 500 ki-
şinin istihdam edileceğini belirt-
ti. Bu yeni yatırımla beraber Ur-
fa’nın sahip olduğu 200 milyon 
TL’lik ihracat hacminin de 5 mil-
yar TL’ye çıkarılmasının hedef-
lendiğini belirten Doğan, bu gibi 
çalışmaların bünyelerinde bulu-
nan bütün KOBİ’lere de örnek ve 
ilham verici olduğunu belirtti.
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TÜMSİAD - Adana

Geçtiğimiz hafta yapılan Olağan 
Genel Kurul ile güven tazele-
yerek yeniden Başkan seçilen 

TÜSİAD Adana Şube Başkanı Yakup 
Kutluca, 5 Ocak Haber Merkezi’nin 
sorularını yanıtladı. 

Olağan Genel Kurul da güven ta-
zeleyerek yeniden Başkan seçildiniz. 
Neler söylemek istersiniz?

Öncelikle Adana basınına sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum, her za-
man bizlerin yanında yer aldılar. Ge-
nel İstişare Kurulu öncesi genel kuru-
lumuzu yaptık. Yönetim Kurulu’ndaki 
arkadaşlarımızla birlikte Genel İstişare 
Kurulumuza katılacağız, bunun bizler 
için iyi bir motivasyon olacağına ina-
nıyorum. Yurt içinden ve yurt dışın-
dan dernek başkan ve yönetici arka-
daşlarımız gelecek. GİK’in oldukça ya-
rarlı geçeceğine inanıyorum. 

Yönetim kurulu üyelerine baktı-
ğımız da tanınmış isimler görüyoruz. 
Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Yeni yönetimi belirlerken genç 
isimlere yer verdik. Hem Adana adına, 
hem de ülke adına güzel fikirleri, pro-
jeleri olan, Adana sevdalısı olan çok 
güzel bir ekip oluşturduk. İnşallah bu 
ekip arkadaşlarımızla birlikte güzel iş-
lere hep birlikte imza atacağız. 

TÜMSİAD olarak hedefleriniz 
nelerdir?

Adana’nın geçmişine baktığımızda 
saat 15.00 sularında kent trafiğine çıka-
mazdınız, bunun sebebi servisler olurdu. 
Adana’da sanayiyi ayağa kaldıracağız de-
mek mümkün değil gibi, ama yapılabile-
cek çok şey var. Geçtiğimiz dönem yap-
tığı bir açıklamada kentin büyüklerine 
seslenerek 2017 yılının Turizm Yılı ilan 
edilmesini istemiştik. TÜMSİAD ola-
rak bu yönde çalışmalar yapacağız. Ba-
casız sanayi dediğimiz turizmi canlan-
dırmamız lazım. Bunun yanı sıra Türki-
ye genelinde en fazla mevduat yani yas-
tık altındaki para Adana’da. Bunun adına 
ne dersek diyelim neden bu paralar ya-
tırıma yönlendirilmiyor. Bunu iyi irde-
lemek gerekir. Bakın bir Kayseri örneği 
var karşımızda adamlar gölet yapmışlar, 
su oyunları yapıyorlar, Adana’dan giden-
ler var. Bizim Seyhan ve Ceyhan nehri-
miz var. Eskiden bir tabir vardı. Kızıl Ir-
mak akar, Türk bakar diye, Seyhan, Cey-
han akıyor Adanalı bakıyor. 

Türkiye yeni bir sürece giriyor, 
gündem Başkanlık sistemi, TÜMSİ-
AD’ın bu konudaki görüşleri nelerdir?

Başkanlık sistemihih, işleri kolay-
laştıracağını, ülkemizin gelişmesine 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Geç-

mişe baktığımızda tüm siyasi lider-
ler hep başkanlık sistemini istemişler-
di. Bugün ABD diyorsunuz, süper güç  
Başkanlık sistemi var. Diğer gelişmiş 
ülkelere baktığınız da Başkanlık siste-
mi var. Bir kanun çıkartılacak oluyor, 
kırk dereden su getiriliyor. 

Sayın Başkan, Suriye’deki iç sa-
vaştan kaçanlar ülkemizin bir çok 
ilinde yaşıyor, kendi işlerini yapıyor-
lar, bu da kent ekonomisini önem-
li bir şekilde etkiliyor, en basit örne-
ği ucuz işçilik  bu konuda neler söyle-
mek istersiniz?

Evet, bu durum gerçekten de 
önemli. Kayıt dışı tutulan her Suriyeli 
kent ekonomisini etkiliyor. Ama dev-
let bunların kayıt altına alınması için 
çalışma başlattı. İşim gereği sanayide-
yim, ucuz işçiliği artık Suriyeliler de is-
temeyecekler. Devlette bunun önüne 
geçecek. İşin ilginç tarafı Suriyelilerin 
bu durumu Türk çalışan için avantaj 
olmaya başladı. İşlerine daha çok sarıl-
maya başladılar. İş kaygısı oluştu. Tür-
kiye de önemli ölçüde iş beğenmez-
lik var. Bunun yanı sıra, Suriyelilerin, 
ülkemizde uzun zaman kalacaklarına 
da inanmıyorum, çünkü doku tutma-
dı. Suriye deki iç savaşın sonlanmasıy-
la ülkelerine döneceklerdir.

“HERKESİN YÜREĞİNDE 
ADANA SEVDASI OLMALI”

TÜMSİAD Adana Şube 
Başkanı Yakup Kutluca, 
Adana’nın tekrar ihtişam-
lı günlerine dönmesinin 
hiçte zor olmadığını söyle-
di. Kutluca, “Önemli olan 
birlik ve beraberliktir. Eğer 
bu kente karşı sorumlulu-
ğu olduğunu hisseden her-
kes üzerine düşeni yaparsa 
Adana kalkınır, herkesin 
yüreğinde Adana sevdası 
olması lazım” dedi. 
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TÜMSİAD - Bursa

Tüm Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (TÜMSİAD) 
Bursa Şubesi Başkanı Os-

man Arslan ve Yönetim Kuru-
lu üyeleri, Bursa Teknik Üniver-
sitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. 

Arif Karademir’i ağırladı. Yakın 
zamanda gerçekleştirilen Genel 
Kurul Toplantısında göreve yeni-
den seçilen Başkan Osman Ars-
lan’a hayırlı olsun temennilerin-
de bulunan Prof. Dr. Arif Kara-

demir, başarılı bir dönem olma-
sını diledi. BTÜ’nün sanayi-üni-
versite işbirliğine önemli derece-
de destek verdiğini kaydeden Os-
man Arslan ise, “BTÜ ile her tür-
lü işbirliğine hazırız” şeklinde 
konuştu. 

BTÜ’nün geçtiğimiz sene ilk 
mezunlarını veren genç bir üniver-
site olduğunu ifade eden Başkan 
Osman Arslan, “BTÜ, hayata geçir-
diği akademik ve sosyal projeler ile 
Bursalılara gurur veren bir üniver-
site. İş adamları olarak, şehrimi-
zin dinamikleriyle güçlü bir sinerji 
oluşturan BTÜ’nün akademik gü-
cünden faydalanmalıyız. Bu bağ-
lamda önemli işbirlikleri gerçek-
leştireceğimizi umuyorum” dedi. 

TÜMSİAD Bursa Şubesi’nin 
önümüzdeki dönemde bir takım 
projeleri hayata geçireceğini de ekle-
yen Osman Arslan, BTÜ ile TÜMSİ-
AD olarak, sanayi-üniversite işbirli-
ğinin güzel bir örneğini ortaya koy-
mak istediklerini dile getirdi.   

Konuşmasına; Başkan Arslan’a 
yeni görev döneminde başarılar di-
leyerek başlayan Prof. Dr. Arif Ka-
rademir de, TÜMSİAD’ın üye sa-
yısı ve etki alanıyla önemli bir 
gücü temsil ettiğini ifade ederek, 
BTÜ’nün akademik ve sosyal çalış-
maları ile ilgili detaylı bilgiler verdi.  

OSMAN ARSLAN 
“BTÜ İLE HER TÜRLÜ 

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”
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TÜMSİAD - Taziye

ÇEVRESİNE ÖRNEK
BİR KİŞİLİKTİ

28 Şubat Salı günü geçirdiği 
kalp krizi rahatsızlığı sonu-
cunda hayatını kaybeden Va-

hit Ayazoğlu, 2007 yılında temelleri atı-
lan Ankara TÜMSİAD’ın kurucu üye-
siydi. Şubat ayı başında Ankara TÜM-
SİAD’ın Şube Başkanlığı görevine seçi-
len Ayazoğlu, aynı zamanda Genel Mer-
kez Yönetim Kurulu Üyeliğine de ka-
bul görmüştü. Ancak Vahit Ayazoğ-
lu’nun ömrü sadece bir kereliğine Ge-
nel Merkez toplantısına katılmaya yetti. 
Ayazoğlu, Ankara Şube Yönetim Kuru-
lu Toplantısına başkanlık ettikten yak-
laşık 2 saat sonra hakkın rahmetine ka-
vuştu. Ayazoğlu’nun dünyasını değiştir-
meden önce sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşım ise dikkat çekti: “Rab-
bin seni ne terk etti, ne de sana darıl-
dı.” Vahit Ayazoğlu’nun samimiyeti, fe-
dakârlığı ve hizmetleriyle hiçbir zaman 
unutulmayacağına dikkat çeken mesai 
arkadaşları, onun çevresi için örnek bir 
kişilik olduğuna vurgu yapıyor.  

Kendisini ülkesine  
ve milletine adadı

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Do-
ğan da taziye dileklerini ilettiği açıkla-
masında şu ifadeleri kullandı: “TÜMSİ-
AD Ankara Şube Başkanı değerli yol ar-
kadaşım Vahit Ayazoğlu çalışmalarıyla 
kurumumuza büyük katkılar sağlamış, 
kendisini ülkemizin ve milletimizin ge-
lişimine adamıştır.  Bir iş adamı ve sivil 
toplum gönüllüsü olarak nazik ve içten 
kişiliğiyle örnek işler başarmıştır. Mer-
hum yol arkadaşıma Allah'tan rahmet; 
Ayazoğlu Ailesi'ne, TÜMSİAD camiası-
na ve ülkemize baş sağlığı diliyorum.”
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TÜMSİAD - Bursa

TÜMSİADBursa Şubesi, Çırağan 
Söyleşileri Şubat ayı programında 
Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel’i 

ağırladı. Çırağan Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleştirilen söyleşide Dr. Gürlesel “Dün-
ya ve Türkiye Ekonomisi için 2017 Öngö-
rüleri” başlığında değerlendirmelerde bu-
lundu. 22. Çırağan Söyleşileri programı-
nın açılış konuşmasını TÜMSİAD Bursa 
Şubesi Başkanı Osman Arslan yaptı. KO-
Bİ’lerin dertleriyle dertlendiklerini belirten 
Arslan, “Umudumuzla, girişimci ruhumu-
zu ve heyecanımızı birleştirerek çalışmaya 
ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Arslan: Ekonomik  
problemlerden en çok  
KOBİ’ler etkileniyor…

Arslan şunları söyledi: “Ağırlıklı ola-
rak KOBİ’lerden oluşan bir STK olarak 
bu kuruluşlarımızın dertlerini dile getir-
meyi önemsiyoruz. Ekonomik problem-
lerden en çok KOBİ’ler etkileniyor. Eko-
nomimizin de önemli bir kısmı KOBİ’le-
rin sırtında. O yüzden KOBİ’lerin derdiy-
le dertlenmek demek, Türkiye ekonomi-
sinin derdiyle dertlenmek demektir. Her 
platformda neler yapılması gerektiği ko-

nusunda fikirlerimizi aktarıyoruz, beyin 
fırtınaları yapıyoruz. Ah vah ederek, so-
runları dile getirerek çözüm olmaz. Ken-
di imkanlarımızı, kendi kaynaklarımızı 
doğru ve sağlıklı bir şekilde geliştirip kul-
lanarak bu sıkıntılardan çıkacağız” dedi.

Başkan Arslan’ın konuşmasının ar-
dından söyleşi bölümüne geçildi. TÜMSİ-
AD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı R. Hakan Ziya moderatörlü-
ğünde gerçekleşen söyleşide Ekonomist 
Dr. Can Fuat Gürlesel, ABD Başkanlık se-
çimlerinden Brexit’e, artan döviz kurların-
dan, faiz uygulamalarına kadar birçok ko-
nuda değerlendirmelerde bulundu.

Gürlesel: Trump’ın uygulamalarını 
yakından izlemeliyiz…

ABD’de çok uzun yıllar sonra siya-
set dışından birinin Başkanlık koltuğu-
na oturduğuna değinen Gürlesel şunları 
söyledi: “Trump siyaset dışından biri ol-
masının yanı sıra, her alanda radikal söy-
lemleriyle de dikkat çekiyor. Çok uzun 
yıllar sonra ABD ekonomisinde ve dış 
politikasında alışılagelmişin dışında bir 
tarz belirleyen Trump, Rusya’yı kendine 
yakın görürken ezeli rakip olarak ise Çin’i 
belirledi. Trump, ABD ekonomisinde bü-

yümeyi arttırmak istiyor, kamuda altya-
pı yatırımlarına yönelecek gibi duruyor. 
Trump ayrıca ikili anlaşmalara sıcak yak-
laşmıyor ve dünya ticaretinde de koru-
macı bir yaklaşım sergiliyor. Bunun elbet-
te tüm dünyayı etkileyecek sonuçları ola-
caktır. O yüzden Trump’ın uygulamala-
rını yakından izlemeli ve yarattığı riskleri 
göz ardı etmemeliyiz.”

Gürlesel: 2017, Avrupa’da seçim yılı 
olacak…

2017 yılında Avrupa’nın birçok ülke-
sinde seçim olacağını hatırlatan Gürle-
sel, sonuçların Avrupa Birliği’ni de önem-
li ölçüde etkileyeceğini söyledi. Gürle-
sel, “2017 Brexit’in etkilerine sahne ola-
cak. Fransa, Hollanda ve Almanya’da se-
çimler yaklaşıyor. Bu seçimlerde anket-
lere göre AB’den ayrılmayı savunan aşı-
rı sağ partiler önde görünüyor. Dolayısıy-
la bu partilerin kazanmasıyla ve Brexit’in 
de etkisiyle hızlı bir şekilde AB’den çıkış-
lar olabilir” diye konuştu. Merkez Banka-
sı’nın en az birkaç ay daha sıkı para poli-
tikasına devam edeceğini belirten Gür-
lesel, iş adamlarına uzun vadeli değil de 
kısa vadeli borçlanma konusunda uyarı-
larda bulundu.

GÜRLESEL’DEN İŞ 
ADAMLARINA ÖNERİLER
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TÜMSİAD - Bursa

BAŞKAN ARSLAN: UMARIM BİRLİKTE GÜZEL İŞ BİRLİKLERİNİ HAYATA GEÇİRİRİZ.

Tüm Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (TÜMSİAD) 
Bursa Şubesi, Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştir-
me ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı (KOSGEB) Bursa İl Mü-
dürlüğüne atanan Erkan Gün-
gör’ü ziyaret etti.

Önceki ay yapılan 7. Olağan 

Genel Kurulu sonrası göreve gelen 
TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu ilk ziyaretini gerçekleştir-
di. TÜMSİAD Bursa Şubesi Baş-
kanı Osman Arslan önderliğinde 
gerçekleşen ziyarette, Yönetim Ku-
rulu üyeleri de hazır bulundu.

Güngör’e yeni görevinde ba-
şarılar dileyen Başkan Arslan, 

TÜMSİAD Bursa’nın ağırlık-
lı olarak KOBİ’lerden oluştuğunu 
ve bu yüzden KOSGEB ile karşı-
lıklı iş birliklerini önemsedikleri-
ni belirtti. Arslan şunları söyledi: 
“Öncelikle yeni görevinizin ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bursa’yı 
tanıyan, piyasayı bilen ve mes-
leki olarak sanayicinin dilinden 
anlayan birisiniz. Bunun Bursa 
için bir şans olduğunu düşünü-
yorum. Biliyorsunuz ekonomi-
mizin önemli bir kısmı KOBİ’le-
rin sırtında. Bizde çoğunluk ola-
rak KOBİ’lerden oluşan bir STK 
olarak bu kuruluşlarımızın dert-
lerini dinliyor ve çözüm bulmak 
için çalışıyoruz. Her platformda 
neler yapılması gerektiği konu-
sunda fikirlerimizi aktarıyoruz. 
Umarım işbirliğimzle güzel işleri 
hayata GEÇİRİRİZ.”

Ziyaretten mutluluk duydu-
ğunu ifade eden (KOSGEB) Bur-
sa İl Müdürü Erkan Güngör ise, 
“İmkanlarımızı sanayicimiz için 
en etkin bir şekilde kullanmaya 
çalışıyoruz. Ülke olarak zor za-
manlardan geçtik. Sanayicimiz, 
halkımız, kamu herkes bir ve be-
raber oldu. Bunu sürdürmek zo-
rundayız. Tüm bu şartlara rağ-
men herkes elinden geleni yap-
maya çalışıyor. Sanayicimize des-
tek vermek önemli. İş birlikleri-
mizi artırarak güzel işler yapaca-
ğımızı düşünüyorum.”

TÜMSİAD BURSA’DAN 
KOSGEB İL MÜDÜRÜ GÜNGÖR’E 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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TÜMSİAD - Eskişehir

Toplantıda konuşan TÜM-
SİAD Eskişehir Şubesi 
Başkanı Sn. Ali ENGİZ, iş-

sizlik sorununun çözülmesinin 
Türkiye’nin geleceği açısından 
çok önemli olduğunu söyledi. İş-
sizlik sorununun memleketimi-
zin en büyük sorunlarından biri 
olduğunu belirten ENGİZ, üyele-
rin istihdama yönelik devlet teş-
vikleri desteklerinden daha et-
kin faydalanabilmeleri için Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip ERDOĞAN’ın çağrısıyla baş-
latılan istihdam seferberliğini 
TÜMSİAD Eskişehir olarak çok 
önemsiyoruz. Elimizi taşın altına 
koyarak üzerimize düşen görevi 
yerine getireceğiz. Bizim de he-
defimiz her üyemiz için 1 istih-
dam olacaktır, şeklinde görüş be-
yan etti.

Toplantıda konuşan Azmi ÇE-
LİK ise, istihdam seferberliği kap-

samında TÜMSİAD üyelerinin de 
+1 istihdam yapacakları için teşek-
kür etti. İşsizlik sorununun bitmesi 
için inisiyatif almanın ve sorumlu-
luk üstlenmenin önemine değinen 
ÇELİK, valilik olarak desteklerin 
tanıtılması için öncülük ettikleri-
ni dile getirdi. Ticari ve ekonomik 
hayatı canlandıracak dinamikle-
rin harekete geçmesi için istihdam 
seferberliğinin iyi anlatılması ge-
rektiğini, bu bilinç içinde mesai 
mefhumu olmadan devletin tüm 
kurumlarının gayret gösterdiği-
ni kaydetti. ÇELİK, sözlerine şöy-
le devam etti: Uygulamaya konu-
lan programda çok ciddi ve fayda-
lı bir istihdam teşvikiyle işadamla-
rının azami istifade  edecekleri bir 
sürece girildiğini görmekteyiz. Şe-
hir ekonomimizin canlı tutulma-
sı noktasında hükümetimizin ta-
leplere göstermiş olduğu duyarlı-
lık takdir edilmelidir. Bu noktada 

mesleki eğitim, kalkınmanın yapı 
taşıdır, büyük önem arz eder. İstih-
dama verilen önemin ve teşvikin 
yanı sıra üretmek kazanmak ve ka-
zandırmak isteyen tüccar, esnaf ve 
sanayicinin eli güçlenmiştir.’’

Toplantıda İŞKUR ve S.G.K. 
yetkilileri tarafından istihdam 
desteklerinin kapsamı ve şartları 
hakkında bilgi verildi.

Sunum sonrası katılımcıların 
sorularını yanıtlayan uzmanlar, 
işverenlerin programda dikkat et-
mesi gereken noktalara da vurgu 
yaparak programın uygulanabi-
lirliği ve tercih edilirliğini artırma 
noktasında bilgiler aktardılar. 

TÜMSİAD Şube Başkanı EN-
GİZ, Eskişehir Valisi ÇELİK’e, İŞ-
KUR İl Müdürü YOLDAŞ’a ve 
S.G.K. İl Müdür Vekili KISA’ya zi-
yaret anısına, 16 Büyük Türk Devle-
ti’nin madeni levhaya basılmış sem-
bolik bayraklı plaketini armağan etti.

ÇALIŞMA HAYATINDA 
MİLLÎ SEFERBERLİK 

PROGRAMI
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TÜMSİAD - Hatay

TÜMSİAD Hatay Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Do-
ğan GÜLSÜREN ve Yöne-

tim Kurulu Üyeleri, Hatay Valisi 
Sn. Erdal ATA’ ya hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu. TÜMSİAD Ha-
tay Şube Başkanı Doğan GÜLSÜ-
REN Hatay’da bulunan işletmele-
rin ve Hatay’ın sorunları hakkında 
bilgilendirme sunumu yaptı. Baş-
kan GÜLSÜREN, Erzin, Dörtyol, 
Payas ve İskenderun otoban yolun-

dan Organize Sanayi giriş çıkışla-
rının ücretsiz olması durumunda 
trafikte yaşanan yoğunluğun aza-
lacağını, Hatay’ın kalkınma sıra-
lamasında 4. Bölgeden 5.Bölgeye 
alınmasının Hatay’a yapılacak yatı-
rımların önünü açacağını, Hatay’ın 
Suriye ile sınır komşusu olması ne-
deni ile  sınır ticaretinin olumsuz 
etkilendiğini ve Hatay’ın en çok 
Suriyeli göçmene ev sahipliği ya-
pan illerin başında geldiğini, Ha-

tay’a “Özel Ekonomik Bölge” sta-
tüsü verilmesinin Hatay ekonomi-
sine önemli katkılar sağlayacağını 
ifade etti. Başkan GÜLSÜREN,Ha-
tay Valisi Sn. Erdal ATA’ ya şahsım 
ve Yönetim Kurulu Üyelerim adına 
yeni görevlerinin hayırlı olması te-
mennilerinde bulunuyoruz” dedi.

Hatay Valisi Sn. Erdal ATA, Ha-
tay’ın sorunları ve çözümleri için ça-
lışmalar başlattığını belirterek ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TÜMSİAD Hatay Şube 
Başkanı Doğan GÜLSÜ-
REN TÜMSİAD  Hatay 

Şube olarak ülke ve bölge eko-
nomisine  katkı sağlayacak pro-
jelerin içinde olacaklarını, bu 
anlamda atılacak ilk adımlardan 
biri olan kurumsallaşma konu-
sunda TÜMSİAD Hatay Şube 
Olarak DOĞAKA ‘nın teknik 

destek programlarından fayda-
lanarak üyelerine iki tane Ku-
rumsallaşma eğitimi verdikleri-
ni ve ilerleyen zamanlarda DO-
ĞAKA’nın desteği ile kurum-
sallaşma eğitiminin tekrar ve-
rilmesini planladıklarını belirt-
ti. Başkan GÜLSÜREN kurum-
sallaşmanın şirketlerin büyü-
mesinde ve gelişmesinde ana 

omurgayı oluşturduğunu bu an-
lamda üyelerine kurumsal kim-
lik kazandırmak için çalışmala-
rın devam edeceğini ifade etti.

İskenderun Kaymakamı Sn. 
H.Hasan ÖZYİĞİT Sivil Top-
lum Kuruluşlarının son yıllar-
da önemli işlere imza attıklarını 
belirterek, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

TÜMSİAD HATAY ŞUBESİ’NDEN 
HATAY VALİSİ SN. ERDAL ATA’YA 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

TÜMSİAD’DAN İSKENDERUN KAYMAKAMI 
SN. H. HASAN ÖZYİĞİT’E ZİYARET

TÜMSİAD 
Hatay Şube 

Başkanı Do-
ğan GÜLSÜ-

REN ve Yö-
netim Kuru-

lu Üyeleri, 
İskenderun 

Kaymakamı 
Sn. Hasan 

ÖZYİĞİT’i 
ziyaret etti.
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TÜMSİAD - İzmir

Yatırım Teşviklerinde 6. Böl-
gede yer alan Muş’a hazır gi-
yim ve konfeksiyon yatırım-

cısı çekmek isteyen Muş Valisi Sed-
dar Yavuz beraberindeki heyetle Ege 
Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği’ni ziyaret etti. Konu ile 
ilgili toplantıya Kurumumuzu tem-
silen Şube Başkanımız Erkan ÇO-
RUK, Başkan Yardımcılarımız Meh-

met SARI ve İlhami ATEŞ, Sektör 
Kurulları Komisyon üyelerimizden 
Beşir AVCI katıldılar.

Muş Valisi Seddar Yavuz, 
Muş’un nüfusunun 50’sinin 17 yaş 
altında ve çalışmaya istekli genç 
nüfus yoğun olduğunu belirterek 
Egeli ihracatçıları, Muş’ta yeni in-
şaatı biten Tekstilkent’te yatırıma 
davet etti. Vali, İzmir-Muş ara-

sı uçuş seferlerinin 15 Şubat 2017 
tarihinde başlayacağını, İzmir ve 
Muş arasındaki mesafenin 2 saate 
düşeceğini belirtti.

TÜMSİAD ailesi olarak ülke-
mize katma değer kazandıracak 
her türlü girişimin içinde olacağı-
mızı bir kez belirtiyor ve toplan-
tının hayırlara vesile olmasını te-
menni ediyoruz.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ 
ORGANİZASYONUNDA MUŞ'TA 
YATIRIM FIRSATLARI TOPLANTISI

TÜMSİAD İzmir Şube Genç-
lik Kurulu Kariyer Planla-
ması konulu söyleşi şube 

ofisinde gerçekleşti.
İzmir ilinde bulunan çeşit-

li üniversitelerden öğrencilerin ka-
tıldığı etkinlik; TÜMSİAD tanıtım 
filmi izlenmesiyle başlayıp tanışma 
ile devam etti. Programın ilk bölü-

münde Ege Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Sn. Dr. Mehmet BEK-
LERGÜL kariyer planlaması sunu-
mu gerçekleştirdi. Programın ikin-
ci bölümünde ise genç bireylerin 
gelecek planlaması ve eğitim son-
rası iş dünyası süreci ile ilgili soru-
larına cevap arandı. Etkinlik hatıra 
fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

TÜMSİAD İZMİR ŞUBE GENÇLİK KURULU 
KARİYER PLANLAMASI KONULU SÖYLEŞİ 
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ
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TÜMSİAD - İzmir

32 ülkeden 25.000' e ya-
kın ziyaretçi alan fuar-
da TÜMSİAD tanıtı-

mı ve çalışmaları aktarıldı. Ayrı-
ca TÜMSİAD üyeleri ayrılan özel 
alanlarda ürünlerini sergileyip ta-
nıtımlarını gerçekleştirdiler.

TÜMSİAD Pakistan Genel 
Başkanı Anees İqbal ve Pakiskan 
TÜMSİAD üyeleri, EUBA Swe-
den Başkan Yardımcıları Sn. İrfan 
YILMAZ ve Sn. Ali TÜMSİAD 
standını ziyaret ettiler.

TÜMSİAD Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ege Bölge Başka-

nı Sn. Mehmet CEYLAN ve çevre 
illerimizden gelen TÜMSİAD üye-
leri standımıza katılım sağladılar.

Ayrıca İzmir Milletvekili Sn. 
Mahmut Atilla KAYA ve İZTO 
Başkanı Sn. Ekrem DEMİRTAŞ’ 
da TÜMSİAD standına ziyaret-
te bulundular. TÜMSİAD İzmir 
Şube ekibi diğer katılımcı stand-
ları’ da gezerek dernek faaliyetle-
ri hakkında bilgi aktarıp, sektörel 
görüş alışverişlerinde bulundular.

Fuar hakkında kısa bir değer-
lendirme yapan TÜMSİAD İzmir 
Şube Başkanı Sn. Erkan ÇORUK; 

Ülkemiz ekonomisine, sektöre, 
katılımcı ve ziyaretçilerine önem-
li katkılarda bulunan bu tür fuar-
ların artarak devam etmesini um-
duğunu belirterek firmalara istih-
dam çağrısında bulunduklarını ve 
yatırımlarının ara vermeden de-
vam etmesini talep ettiğini iletti.

Yoğun ilgi gösterilen fuar'da 
katılımcılar Akdeniz’ e açılan 
önemli bir liman kenti olan İz-
mir'de mobilya sektörünün son 
trendlerini sergilediler ve 5 gün 
boyunca yeni işbirlikleri olanağı 
yakaladılar.

TÜMSİAD ULUSLARARASI MODEKO 
28. İZMİR MOBİLYA FUARINA KATILDI

TÜMSİAD 
1-5 Mart 2017 

tarihleri ara-
sında düzen-
lenen Ulusla-

rarası Modeko 
28. İzmir Mo-

bilya Fuarı-
na destekleyi-

ci kuruluş ola-
rak katıldı.
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TÜMSİAD - İzmir

TÜMSİAD İzmir Şube organi-
zasyonunda düzenlenen bir-
lik beraberlik temalı İzmir 

Kültürpark İsmet İnönü Sanat Mer-
kezi' nde gerçekleşen "Şiirli Muhab-
bet" etkinliğine TÜMSİAD Ege Böl-
ge Başkanı, TÜMSİAD İzmir Şube 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyele-
ri, TÜMSİAD İzmir Şube Dernek 
Üyeleri, Semerkand Vakfı İl Yöneti-
cileri ve Gönüllüleri, Beşir Derneği 
İl Yöneticileri ve Gönüllüleri, Erbe 
Turizm İl Yöneticileri ve Gönüllüle-
ri, Mostar Gençlik İl Yöneticileri ve 
Gönüllüleri, Siyasi parti temsilcileri 
ve bir çok misafir katıldı.

Şehitlerimiz için saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile başlayan etkin-
lik TÜMSİAD tanıtım filmi ve Ku-
ran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Tilavetin ardından konuş-
malarını gerçekleştiren TÜMSİ-
AD İzmir Şube Başkanı Sn. Er-
kan ÇORUK; terör'e lanet ederek 
hayatını kaybedenlere Allah' tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı di-
ledi. TÜMSİAD'ın faaliyetleri-
ni ve amaçlarını anlatan ÇORUK, 
üyelere ve etkinlik katılımcılarına 
teşekkürlerini sundu.

Son olarak sahneye çıkan Ser-
dar TUNCER son zamanlarda ya-

şanan terör saldırılarını kınayıp bu 
saldırıların hiçbir zaman emelleri-
ne ulaşamayacağını, milletimizin 
tarihinden aldığı güç ve ferasetiy-
le bu zamanları kardeşlik bilinciyle 
atlatacağını ve kardeşliğimizin son-
suza dek süreceğini söyledi.

Osmanlı İmparotorluğu döne-
mi ve yakın tarih şairlerinden şiirler 
okuyan ve şiirlerin anlamları ile ilgi-
li açıklamalarda bulunan TUNCER, 
kendine özgü anlatım ve latifeleriyle 
de katılımcılara moral aşıladı.

Tüm katılımcılara göstermiş 
oldukları ilgiden dolayı teşek-
kür ederiz.

BİRLİK VE BERABERLİK 
TEMALI “ŞİİRLİ MUHABBET” 
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
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Özel Haber

Aktif büyüklüğü 617 milyar li-
raya ulaşan Türkiye Varlık 
Fonu (TVF), ekonominin ca-

nını acıtan dövizdeki dengesiz ya-
bancı giriş-çıkışlarına, ani yükselişle-
re ve manipülasyonlara karşı sigorta 
görevi üstlenecek. Gerektiğinde dev-
let tahvillerine yatırım yaparak fai-
zin düşmesini sağlayacak olan TVF, 
kamu borçlanma ihtiyacını karşıla-
mada faiz lobisine karşı devletin eli-
ni güçlendirecek.

Yapacağı reel yatırımlarla yıl-
da 100 ila 150 bin kişiye ek istihdam 
sağlaması planlanan Ulusal Varlık 
Fonu, yüzde 11'i geçen işsizliğin ila-
cı olacak. Özel sektörün girmekten 
çekindiği yol, köprü, baraj gibi altya-
pı projelerini daha ucuz maliyetlerle 
finanse edecek fon sayesinde büyük 
projelerin kullanım ücretleri daha 
düşük veya ücretsiz olabilecek.

Ticaret hacmini patlatacak
Dev projelerin finansmanında, 

yüzde 80 oranında borç kullanılma-

sı, piyasadaki ağır faiz koşulları ne-
deniyle köprü geçiş ücretlerinin de 
yüksek olmasına ve devlet garantisi 
verilmesine neden olmuştu. TVF'ye 
sağlanan yasal vergi muafiyetleriyle 
büyük projelerin ucuza finanse edil-
mesinin önü açıldı. Fon'un ülke için-
de öreceği demir ağlar ve otoyollar ti-
caret hacmini patlatacak. TVF ayrıca 
yurtdışında da kârlı fırsatlara yatırım 
yapacak. Örneğin, tarımsal arazileri-
ni ucuza kiralayan ülkelerde tarımsal 
üretim yaparak Türkiye'nin gıda arz 
güvenliğine katkıda bulunacak.

Ekonomik istikrara katkı
Dünyada 2000 yılı öncesinde ku-

rulan fonlar genellikle petrol ve doğal-
gazdan gelen fazladan paraya dayalı. 
Ancak, Şili, Singapur ve Çin gibi bir-
çok ülkenin 2000 sonrasında kurdu-
ğu yeni nesil fonlar ekonomik istik-
rar amacı taşıyor. TVF, yapacağı finan-
sal yatırımlar aracılığıyla, son dönem-
de dövizdeki yükselişe bağlı olarak gö-
rülen ekonomik dalgalanmalara karşı 

dalgakıran vazifesi görecek.

En büyük ticari  
grubun 7,3 katı

Türkiye Varlık Fonu, Ulusal Var-
lık Fonları Enstitüsü'nün (SWFI) 
her yıl yayınladığı uluslararası ulu-
sal varlık fonları listesine 13. sıra-
dan girdi. 617 milyar liralık aktif bü-
yüklüğü ile Türkiye'nin dünyada-
ki en büyük ekonomik işletmesi ün-
vanını kazanan Fon, ülkenin en bü-
yük özel ticari grubu olan Koç Gru-
bu'nun aktif büyüklüğünden de 7,3 
kat daha büyük.

Devleri bünyesine kattı
Resmi Gazete'de yayımlanan ka-

rar çerçevesinde Fona şimdilik, Zi-
raat Bankası, BOTAŞ, PTT, TPAO, 
BİST A.Ş, TÜRKSAT, Çay-Kur ve 
Eti Maden'in hazine paylarının ta-
mamının aktarılması kararlaştı-
rıldı. Yine özelleştirilen Türk Tele-
kom'un yüzde 6,68'lik hazine payı ile 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda 

100 YILIN HAMLESİ 
VARLIK FONU

Geçtiğimiz ay hayata geçirilen Türkiye Varlık Fonu (TVF), 
Ziraat Bankası, Halk Bank, THY, BOTAŞ, Eti Maden, PTT, 

Türksat ve Borsa İstanbul gibi dev şirketlerin stratejik gü-
cünü tek çatı altında topladı. Ülkenin uluslararası alanda-

ki en büyük işletmesi olan TVF bünyesindeki şirketlerin ak-
tif büyüklüğü 167 milyar dolara ulaştı. TL’yi güçlendirerek, 
özel sektörün de önünü açacak bu hamle, faiz lobisine karşı 

alınan ciddi ve etkili bir pozisyon olarak dikkat çekiyor. 
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(ÖİB) yüzde 49.12'lik payı bulunan 
Türk Hava Yolları'nın da aktarılma-
sı öngörüldü. Ayrıca Savunma Sana-
yi Fonunda bulunan 3 milyar liranın 
da fon tarafından belli bir süre kulla-
nılmasına imkan getirildi. TVF'nin 
kuruluş kanununda, en az 5 kişiden 
oluşan yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri ile genel müdürünün Başba-
kan tarafından atanması yer alıyor.

21.8 milyar TL  
ödenmiş sermayeli

TVF'nin ilk kaynakları da bel-
li oldu. Bu kapsamda ödenmiş ser-
mayelerine göre, sermayesinin yüzde 
100'ü hazineye ait olan 1,5 milyar li-
ralık Çaykur, 5 milyar liralık serma-
yesinin tamamı Hazine'ye ait olan 
Ziraat Bankası, 4.2 milyar lira ser-
mayeli BOTAŞ, 3 milyar lira serma-
yeli TPAO, 1.10 milyar lira sermayeli 
PTT, 423.2 milyon lira sermayesi bu-
lunan Borsa İstanbul A.Ş, 1,47 milyar 
lira sermayeli TÜRKSAT, 600 milyon 
lira sermayeli Eti Maden İşletmele-

Yılda 100 
bin kişiye istihdam 

oluşturacak işlerin plan-
landığı Türkiye Varlık Fonu 

(TVF), dünyanın en büyük 13. 
ulusal varlık fonu ünvanını da 
elde etti. Ülkenin finansal kuv-
veti olarak nitelenen TVF, yük-

sek faize darbe vuracak, fi-
nansal dışa bağımlılığı 

azaltacak.

Tanıtımda rol oynar
İntegral Menkul Değerler Araştırma 
Müdür Yardımcısı Beste Naz 
Köksal ise bir çok ülkenin bütçe 
fazlalarını kendi yada uluslararası 
piyasalarda değerlendirmek ve 
buradan getiri sağlamak için varlık 
fonunu kullandığını belirtti. Köksal, 
“Yabancı yatırımcı ülkemize geldiği 
zaman 'bu bizim fonumuz, getirisi 
şu şekilde' diye anlatıp bir marka 
değeri oluşturur” diye konuştu.

Koruma kalkanı
Medipol Üniversitesi'nden Ekonomi 
ve Finans Uzmanı Yrd. Doç. Dr.  
Mevlüt Tatlıyer de finansal sistemi 
geliştirmeye, Türkiye'yi dış ataklara 
karşı korumayı amaçlayan bir 
sistem kurulduğunun altını çizdi. 
Tatlıyer, "Adeta ekonomiye karşı bir 
koruma kalkanı niteliğinde. Sanayi 
ve ekonomiye katkı sağlayacak” 
ifadelerini kullandı.
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ri A.Ş Türkiye Varlık Fonu'na aktarıl-
dı. THY'nin ödenmiş sermayesi 1.38 
milyar lira ve yüzde 49.12'lik kısmı 
Özelleştirme İdaresinde bulunuyor. 
Böylece THY'nin 676 milyon liralık 
ödenmiş sermayesi fona aktarılacak. 
3.5 milyar liralık ödenmiş serma-
yesi bulunan Türk Telekom'un yüz-
de 6,68'lik hazine payının TVF'a ak-
tarılması sonucu 234 milyon liranın 
fona geçeceği hesap edildi. Halk Ban-
kası'nın ÖİB'deki sermayesinin oranı 
yüzde 51.11. Bankanın sermayesi ise 
1.25 milyar lira. Böylece fona Halk 
bankasının 635 milyon lirası aktarıl-
mış olacak. Borsaya kote olan ve ol-
mayan tüm bu kuruluşların TVF'ye 
aktarılması ile 21 milyar 838 milyon 
liralık bir ödenmiş sermayesi olan bir 
işletme ortaya çıktı.

Türk ekonomisi gücünü gösterir
Başbakan Yardımcısı ve Hükü-

met Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 
bazı kamu kuruluşlarının Varlık Fo-
nu'na devredilmesiyle ilgili olarak, 
“Ekonomik salvolara karşı daha di-
namik bir yapıya kavuşması öngö-
rülmektedir. Türkiye'nin kaynakları-
nı daha verimli kullanmasına katkı 
sağlayacak. Varlık Fonu ekonomiyi 
güvence altına almak içindir” dedi. 
Kurtulmuş, Varlık Fonu’nu milli bir 
oluşum ve ekonominin milli tarafı-

nı güçlendiren bir yapı olduğunun 
altını çizerek, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “(Varlık Fonuyla ilgili) öyle Dü-
yun-u Umumiye falan gibi sözlerin 
de son derece yanlış ve yersiz oldu-
ğunu ifade etmek isterim. Varlık Fo-
nunun bizatihi kendisi milli bir ku-
ruluştur, milli bir oluşumdur.”

Denetim sistemi başı boş değil
İstanbul Üniversitesi Öğre-

tim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, 
şirketlerin Türkiye Varlık Fo-
nu'na devredilmesiyle devletin 
adeta büyük bir holding kurdu-
ğunu söyledi. Bu holdingin de-
netimden uzak olmadığının al-
tını çizen Şener, “Özel hukuka 
bağlı. Başbakanlık bizzat denet-
liyor” dedi. Şirkete ait hesapların 
en sonunda TBMM Plan ve Büt-
çe Komisyonu'nda onaylanaca-
ğını aktaran Şener , “Sistem başı 
boş değil. Hem Başbakan hem 
de TBMM denetimine tabi. Şir-
ketin yönetim kurulu 3 yıllık bir 
plan sunacak. Bakanlar Kuru-
lu onayıyla bu gerçekleşecek ve 
öyle yürürlüğe girecek. Sisteme 
4-5 tane denetim mekanizması 
konulmuş. Denetimler sonrasın-
da hazırlanmış raporlar her yıl 
haziran sonunda Bakanlar Kuru-
lu'na sunulacak” dedi.

Kamuya borç yükü yok
Bu sistemle kamunun borçları-

nın arttırılmadan yatırımların önü-
nün açılacağına dikkati çeken Şe-
ner, “Kamu borçları yüzde 30 olma-
sına rağmen bu holdingle hiç artma-
yacak” ifadelerini kullandı. Bu fo-
nun bürokratik engelleri hafifletece-
ğine de değinen Şener, sistemin ya-
tırımlara hız kazandıracağını söyle-
di. Şener, TVF'nin 50 milyon liralık 
sermayesinin özelleştirme fonundan 
karşılandığına da değinerek, “Bu ka-
muoyunun gözünden kaçtı. Dolayı-
sıyla ödenmiş sermaye payları Özel-
leştirme İdaresine ait” dedi.

Denge iyi gözetilmeli
KapitalFx Araştırma Müdür Yar-

dımcısı Enver Erkan da varlık fon-
larında kazanç sağlamak için risk ve 
getiri dengesinin iyi kurulması ge-
rektiğine işaret etti. Bu fonun ama-
cının, ülkenin elindeki cari fazladan 
veya bütçe fazlasından gelir elde et-
mek olduğuna vurgu yapan Erkan, 
“Fonun varlıklarının ve kazancın 
yüzyüze kalınması muhtemel risk-
lerden yüksek olması gerekmektedir 
ki amacına ulaşabilsin” dedi. Erkan, 
devredilen fonların daimi olup ol-
mayacağına ilişkin ise çalışma usül-
leriyle alakalı henüz net bir şey ol-
madığı cevabını verdi.



47Mart - Nisan 2017

Dosya



48 Mart - Nisan 2017

İş-İstihdam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başlattığı istihdam seferberliğine katılım çığ 
gibi büyüdü. İşsizliği azaltmak ve istihdamı 

artırmak için seferberlik ilan edilen Türki-
ye’de 2 milyon kişinin iş sahibi olması hedef-
leniyor. Bu girişimler sayesinde işsizlik ora-

nının yüzde 10’a düşürülmesi bekleniyor. 

2 MİLYON 
KİŞİLİK 
İSTİHDAM
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İş-İstihdam

İstihdam seferberliğine Türkiye 
çapında destek çığ gibi büyürken,
son 20 günde 103 bin ek istihdam
rakamına ulaşılarak rekor kırıldı.
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Cumhur-
başkanı Re-
cep Tayyip Er-

doğan'ın 7 Şubat'ta katıldığı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Ekonomik Şurası'nda 
yaptığı 'İstihdam seferberliği' çağ-
rısına, iş dünyasından çığ gibi des-
tek geldi. Seferberlik kapsamında 
iş dünyası tam 1.1 milyon kişilik 
istihdam sözü verdi. Artan işsizli-
ğin önüne geçilmesi için girişim-
ler sürerken, Ocak ve Şubat ayın-
da işverenlerin personel talebinde 
artış görülmesi ise sevindirici bir 
gelişme olarak değerlendiriliyor. 2 
milyon kişinin istihdam edilme-
si beklenen 2017 yılında istihdam 
kampanyasının en ciddi takipçi-
si olarak Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan öne çıkıyor. Yapılan çalışmalar 
ve istihdamın gerçekleşmesi sonu-
cunda işsizlik oranının yüzde 10’a 
düşürülmesi bekleniyor.

İşsizlik % 10'a düşecek
Kasım ayında yüzde 12’yi 

bulan işsizlik verileri nedeniy-
le istihdamda seferberlik kapsa-
mında birçok kamu ve özel sek-
tör temsilcisinden yeni istihdam 
açıklamaları yapıldı. Toplamda 2 

mil-
yon ci-
varında ki-
şinin istihdam 
edilmesi beklenen kampanya-
nın hayata geçirilmesi bekleni-
yor. Son aylarda personel arayı-
şına giren işveren sayısında ar-
tış olduğu ifade ediliyor. Personel 
alımlarının hayata geçirilmesi 
ile işsizlik oranlarının yüzde 10’a 
düşürülmesi bekleniyor.

391 bin kişiye iş imkanı
TÜİK tarafından yapılan açık-

lamaya göre; 2016 Kasım ayında 
işsizlik oranlarında yüzde 1,6 ar-
tış gerçekleşti. Yüzde 12,1’e ulaşan 
işsizlik oranının yanında 391 bin 
kişinin de istihdam edildiği ifa-
de edildi. Kasım ve Aralık ayında 
düşük seyreden personel alımı-
na yönelik ilanların Ocak ve Şu-
bat aylarında artış eğilimine gir-
diği ifade edildi. Son dönemdeki 
personel alımı ilanlarında yüzde 

10’luk 
artış ol-

duğu kaydedil-
di. Konu hakkında 

açıklama yapan Eleman.
net CEO’su Gökhan Duarlar, 

“Geçtiğimiz günlerde başlatılan 
istihdam seferberliği kapsamında 
birbiri ardında hayata geçirilecek 
projelerin de etkisi ile istihdamın 
2017’nin ilk çeyreğinin olumlu 
bir seyir izleyeceğine ve bu olum-
suz tablonun geçici olduğuna ina-
nıyoruz” diye konuştu.

2017 yılında  
2 milyon istihdam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından takip edilen 
istihdam seferberliği kapsamın-
da 2 milyon kişiye iş verilmesi he-
defleniyor. Hükümet tarafından 
yapılan işverene sigorta primle-
ri indirimi ile istihdam seferberli-
ğinde 1,5 milyon kişinin istihdam 
edilmesi planlanırken, 500 bin ki-
şinin de iş başında eğitim progra-
mı kapsamında istihdam edilece-
ğine dikkat çekiliyor. Söz konusu 
istihdamın gerçekleşmesi ile işsiz-
lik oranlarının yüzde 10 dolayla-
rına çekilmesi amaçlanıyor.

İş-İstihdam
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Kara Kıta 
çıkarması

Afrika kıtasıyla ilişkilerin ar-
tırılması ve derinleştirilmesi 
için kurulan temaslar mey-

velerini vermeye başladı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
22-25 Ocak günlerinde Tanzan-
ya-Mozambik-Madagaskar'ı kap-
sayan ziyaretine katılan iş adamları 
önemli iş bağlantılarıyla yurda dön-
dü. Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lu'nun (DEİK) bilgi notuna göre; üç 
ülkeyi kapsayan iş gezisine katılan 
121 Türk iş adamının yüzde 59'u iş 
bağlantısı yaptı. Bu geziye katılan 
iş adamlarından 70'i, ikili ticaret ve 
yatırım konusunda Afrikalı muha-
taplarıyla el sıkıştı.

Türkiye'ye ilgi büyük
Tanzanya-Mozambik-Madagas-

kar'ı kapsayan resmi ziyaretler sı-
rasında enerji, sağlık, tarım, tu-
rizm, makine, lojistik, konut ve alt-
yapı alanlarında milyon dolarlık iş-
lere imza atıldı. DEİK'in düzenledi-
ği ikili görüşmelere Tanzanya'dan 
804, Mozambik'ten 768 ve Mada-
gaskar'dan da 593 firmanın göster-
diği yoğun ilgi Türk tarafını mem-
nun etti. Özellikle, Afrika ülkelerin-

deki yerel ölçekli firma sayısının an-
cak binler düzeyinde olduğu düşü-
nülürse, bu görüşme ve anlaşmalar 
Kara Kıta'daki Türkiye ilgisi ve algı-
sının ne denli güçlü olduğunun ka-
nıtı olarak yorumlandı.

Afrika da kazanıyor
Türkiye'nin Afrika açılımı ile kı-

tada ivme kazanan diplomatik çalış-
malar, ekonomik işbirliklerinin te-
meli karşılıklı kazanç esasına daya-
nıyor. Türkiye'nin uyguladığı 'ka-
zan-kazan' politikası çerçevesinde, 
özellikle bölge ülkelerinin altyapısı-
na ciddi yatırım yapıldığı görülüyor. 
Bu projeler, hem kıtadaki kalkın-
mayı hızlandıracak hem de yaşam 
kalitesini artıracak olması nedeniyle 
önemli. Geçen ay yapılan ziyaret sı-
rasında imza atılan iş birliklerinden 
öne çıkanları derledik.

Mozambik'e 5 yılda  
5 bin konut

Yıllık üretim kapasitesi 700 bin 
ton olan Mozambik'teki çimento te-
sisine 150 milyon dolarlık bir yatı-
rım yapılması halinde Türkiye'den 
yılda 48 milyon dolarlık hammadde 

Türkiye’nin ‘kazan-kazan’ politikasına dayalı Afrika 
açılımı meyvelerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın geçtiğimiz ay yaptığı Tanzanya-Mozam-
bik-Madagaskar ziyaretine katılan 121 iş adamından 
70’i iş bağlantısıyla döndü. Enerjiden sağlığa, tarım-

dan makineye, lojistikten konut ve altyapıya kadar 
birçok alanda milyon dolarlık işlere imza atıldı.

121 TÜRK İŞ 
ADAMINDAN 70’İ İŞ 
BAĞLANTISIYLA DÖNDÜ

CABİR TURĞUT

Tanzanya’da 200 bin 
metrekarelik alanda Türk 
Lojistik Merkezi kurulu-
mu için ilgili kurumlarla 
görüşmelerde ciddi me-

safe alındı. Gaz sıvılaş-
tırma tesisiyle ilgili irti-

bat sağlandı. Hâlihazırda 
Tabora hava alanı proje-
si de yürütülüyor. Darrü 
Selam şehri içinde yapı-
lacak metrobüs hattının 

proje tasarım ve inşaa 
kontrollüğü için anlaşma 

aşamasına gelindi.



53Mart - Nisan 2017

İhracat

121 TÜRK İŞ 
ADAMINDAN 70’İ İŞ 
BAĞLANTISIYLA DÖNDÜ

Tanzanya Havayolları Şirketi (ATCL) ile Türk Hava 
Yolları (THY) arasında da işbirliğine gidildi. Havayolları 

rezervasyon sistemleri anlaşması imzalandı. Boya ile ilgili 
üretim tesisi açılması kararı alındı. Türkiye’den hammad-

de ve yarı mamul ihracatı yapılacak. Öte yandan traktör 
ihracatı konusunda da yoğun talepler alındığı öğrenildi. 

5 firma ile prensip anlaşmasına varılmış durumda. İnter-
net üzerinden Türkiye ile entegre bir sistem içinde tıbbi 

görüntüleme ve teşhis merkezi kurulması projesiyle ilgi-
li kurum ve firmalarla görüşmeler devam ediyor. 370 me-
gawattlık elektrik üretim santrali kurmak için yürütülen 
görüşmelerin de kısa zamanda sonuçlanacağı bildirildi.

TARIM VE ENERJİ YATIRIMLARINA BÜYÜK İLGİ
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ithalatının önü açılacak. Tarım ma-
kinaları ve ekipmanları sektöründe 
güçlü bir ortak bulundu ve 3 kon-
teyner dolusu 200 bin dolarlık si-
pariş alındı. Maputo Belediye Baş-
kanlığı ile 5 yılda 5 bin konut inşa-
atı yapılması kararlaştırıldı. Mapu-
to Ticaret Odası ile ticaret merke-
zi, AVM ve konut inşaatı konusun-
da yapılan 1 milyar dolar tutarında-
ki sözleşmeler de hız kazandı.

Sağlık için dev yatırım
Mozambik Sağlık Bakanı ile 

gerçekleştirilen görüşmeler sonu-
cunda her iki ülke işbirliğine git-
ti. Tıbbi malzemeler, aşı ve ilaç için 
açılan ihalelerde Türk firmaları yer 
alacak. Mozambik'e 200 bin metre-
kare alanda Türk Lojistik Merkezi 
kurulumu için de bağlantı kuruldu, 

görüşmeler yakında sonuçlanacak.

Madagaskar fabrikaların-
da Türk dumanı

Madagaskar'daki en büyük ta-
rım makina ithalatçısı ile görüşül-
dü. Bin hektar pamuk arazisine sa-
hip firma ile iş bağlantısı kuruldu. 
Hava kompresörleri ihracatı için 
birçok talep alındı, fiyat teklifleri 
verildi ve 7 firma ile prensipte an-
laşıldı. Turizm altyapısı ve konakla-
ma tesisleri alanlarında birçok teklif 
geldi. Seyahat acente hizmetleri için 
prensip anlaşmasına varıldı.

Tekstil ürünlerinde  
stratejik ortaklık

Mevcut buğday unu ihracatı ra-
kamlarını yukarı çekmek üzere yeni 
müşterilerle bağlantı kuruldu. Ma-

dagaskar'ın konut ve altyapı inşaatı, 
müteahhitlik hizmetleri için bağlan-
tılar kuruldu. Metal ürünleri ihracatı 
ve lojistik konularında önemli adım-
lar atıldı. Tekstil ürünleri konusunda 
stratejik iş ilişkisi de geliştirilecek.

Tanzanya'nın demiryolu 
hattını Türkiye yapacak

Tanzanya'nın Darrü Selam-Mo-
rogoro demiryolu projesinin 200 
kilometresini Türkiye yapacak. 1 
milyar dolara mal olacak projeye 
ilişkin sözleşme Darüsselam ken-
tinde düzenlenen törende imzalan-
dı. Demiryolu hattının ilk etabının 
45 gün içinde temeli atılacak. 2,5 yıl 
gibi bir sürede tamamlanması ön-
görülen hattın Dodoma'ya, oradan 
da ülkenin kuzey bölgesine devam 
etmesi planlanıyor.
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AVRUPA’DA AŞIRI 
SAĞ İKTİDARA 
YÜRÜYOR
Belki de 5 yıl öncesine kadar 

kendine siyaset içinde yer bu-
lamayan Avrupalı ,radikal si-

yasi partiler seçmen tabanını gittik-
çe genişletmeye başladı. Avrupa’da 
bu yıl siyasi gelişmelerde en önem-
lisi kuşkusuz, iki turlu olarak Ni-
san ve Mayıs aylarında gerçekleşti-
rilecek Fransa’daki cumhurbaşkan-
lığı seçimleri olacak. Aşırı sağcı ve 
göçmen karşıtı Ulusal Cephe Parti-
si’nin lideri Marine Le Pen şu anda 
anketlerde önde görülüyor. Hollan-
da da 15 Mart’ta sandık başına git-
ti. Burada da İslam karşıtı söylem-
leriyle gündeme oturan özgürlük 
partisi lideri Geert Wilders’ın per-
formansı merak konusuydu. 

Hollanda koalisyona 
mahkum

Ancak Hollanda genel seçimle-
rini, 33 milletvekili çıkaran Başba-
kan Mark Rutte’nin liderliğindeki 
Özgürlük ve Demokrasi için Halk 
Partisi (VVD) kazandı, İslam ve ya-
bancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük 

Partisi (PVV) ise ikinci oldu. Rut-
te, Avrupa Birliği’ni (AB) rahatla-
tan başarısına rağmen 41 milletve-
kili kazandığı 2012 seçimlerinin ge-
risinde kaldı. Bu sonuçlara göre, en 
az 4 partili bir koalisyon hükümeti 
kurulması bekleniyor.

Merkel dördüncü  
kez başbakanlık için 
yarışacak

Almanya’da ise 2005 yılından 
beri başbakanlık koltuğunda otu-
ran Merkel, Eylül ayında genel se-
çimlerde dördüncü kez başbakan-
lık için yarışacak. Geçtiğimiz aylar-
da anayasal reformalar için referan-
duma giden İtalya’da sonuçlar, Baş-
bakan Renzi’nin istifasına yol açtı 
ve ufukta yeniden genel seçimler 
gözüküyor. Bağımsızlık yanlısı giri-
şimlerden vazgeçmeyen İspanya’nın 
Katalonya Özerk bölgesi ise par-
lamentosunun aldığı karar ile Ey-
lül ayında bağımsızlık için referan-
duma gidecek. Sırbistan, Slovenya, 

Norveç ve Macaristan 2017’de san-
dık başına gidecek diğer ülkeler. 

Populizm ve ekonomik 
kriz etkiledi

1999’da yüzde 27 oy alarak ik-
tidar ortağı olan ve Avrupa’dan 
izole edilen Jörg Haider’in parti-
si bile artık o kadar tepki çekmi-
yor. Brexit deneyimi ve ABD’de 
Trump’ın kimsenin beklemedi-
ği bir şekilde başkanlık koltuğuna 
oturması da yeni bir dönemin baş-
ladığının habercisi. Avrupa’da özel-
likle yükselen aşırı sağ, merkez si-
yasetin giderek güç kaybettiği-
ne işaret ediyor. Aslında halk adı-
na konuşma iddiasındaki popülist 
sağ ve sol partiler genel olarak yük-
selişte. Fransa, Hollanda, Avustur-
ya ve Orta Avrupa’da merkez sağı 
da alt edecek biçimde radikal sağın 
yükselişi karşısında Yunanistan, İs-
panya ve İtalya gibi güney ülkeler 
radikal sola kucak açıyor. Bu ko-
nuda Avusturya cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ise tam bir dönüm nok-

ORHAN ÖNAL
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2017 Avrupa’da seçimler yılı ve birçok 
aşırı sağ partinin yükselişi hatta ikti-
dara gelme durumu var. Avrupa Bir-
liği üyesi ülkelerde, yeni ayrılık söyle-
meleri daha açık dillendirilmeye baş-
lanırken, aşırı sağ partiler oylarını art-
tırmaya devam etti. 2017’de ise Avru-
pa’nın kaderini seçimler belirleyecek. 

Haberde “Rusya’nın AfD’a finansman desteği sağladığına ilişkin kanıt yok” de-
nildikten sonra AfD’nin “son aylarda Rusya ile tesis ettiği yakın bağlar”ın altı çi-

zildi. Bu arada, Almanya’da yapılan son eyalet seçimlerinde oy oranını artıran 
AfD’nin Eylül ayında düzenlenecek  federal seçimlerde kayda değer bir destek sağ-
layacağı beklentisi de dile getirildi. Hollanda’da seçimler öncesi açıklanan son an-

kete göre, Geert Wilders’ın aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile mevcut Başba-
kan Mark Rutte’nin ‘Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi’ (VVD) kafa kafaya du-
rumda. Geçen ayki anketlerde açık ara önde görünen aşırı sağcı parti PVV, o za-

mandan bu yana belirgin düşüş yaşadı ve böylece Başbakan’ın liberal görüşlü par-
tisi yarışa ortak oldu. Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) Genel Başka-

nı Geert Wilders, bugün yayınlanan ankete göre yarışı az farkla önde götürüyor.

FİNANSMAN DESTEĞİNE İLİŞKİN KANIT YOK
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tası oldu. Geçtiğimiz mayıs ayın-
daki cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde yarışı kıl payı kaybeden aşırı 
sağcı Özgürlük Partisi lideri Nor-
bert Hofer’in bu başarısı ve tarih-
te ilk defa merkez partilerin yarış 
dışı kalması da ters giden bir şey-
ler olduğunu kanıtlıyor. Teknik ne-
denler dolayısıyla Aralık ayında 
tekrarlanacak seçimlerde Hofer’in 
cumhurbaşkanı olması, erken seçi-
mi gündeme getirebilecek. 

Avrupa’da özellikle yükselen 
aşırı sağ, merkez siyasetin giderek 
güç kaybettiğine işaret ediyor. As-
lında halk adına konuşma iddia-
sındaki popülist sağ ve sol parti-
ler genel olarak yükselişte. Fran-
sa, Hollanda, Avusturya ve Orta 
Avrupa’da merkez sağı da alt ede-
cek biçimde radikal sağın yükse-
lişi karşısında Yunanistan, İspan-
ya ve İtalya gibi güney ülkeler ra-
dikal sola kucak açıyor. Bu konuda 
Avusturya cumhurbaşkanlığı se-
çimleri ise tam bir dönüm nokta-
sı oldu. Brexit’in pek de görünme-
yen yüzünde ise İtalya ve Fransa’da 
aşırı sağ liderler kendi ülkelerin-
de de referandum taleplerini daha 
yüksek sesle dillendirmeye başla-
dılar. Euro ve AB karşıtı aşırı sağ 
için, Avrupa idealinin zirvesi olan 
AB artık ulusal egemenliği zede-
leyen ve müdahale yanlısı bir olu-

şum olarak tanımlanıyor. 

Brexit ateşledi
Avrupa’da seçmenlerin merkez 

siyasetten uzaklaştığına dair birçok 
örnek var. Brexit’te İngiliz seçme-
ninin hayır oyu vermesinde etki-
li olan ve Birleşik Krallıkta Britanya 
birliğini savunan milliyetçi sağ par-
ti Birleşik Krallık Bağımsızlık Par-
tisi’nin lideri Nigel Farage’nin ön-
cülüğünde 2015’te Avam Kamara-
sı’nda oyların yüzde 12,6’sını alma-
sı, Fransa’da 2011’den beri uç milli-
yetçi sağ parti Ulusal Cephe’nin li-
deri Marine Le Pen’in 2017’de yapı-
lacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
öncesinde yapılan kamuoyu araştır-
malarında yüzde 25’lere ulaşan des-
tek yakalaması dikkate değer geliş-
meler. Hollanda’da da sağ Liberter-
yen görüşleriyle öne çıkan Özgür-
lük Partisi v oyları da 2006’da yüzde 
5,9 iken, 2012’de yüzde 10,1’e ulaş-
tı. Jörg Haider ile dünyanın tanıdı-
ğı Avusturya Özgürlük Partisi ise 
1980’lerin ikinci yarısında yüzde 
9,7 oyunu 2013 seçimlerinde yüz-
de 20,5’e kadar yükseltmeyi başar-
dı. Macaristan’daki Jobbik parti-
si (Daha İyi Bir Macaristan Hareke-
ti)’nin yükselişi de bu bağlamda de-
ğerlendirilebilir.   ABD’de Donald 
Trump’ın iktidara gelmesiyle heves-
leri tavan yapan Avrupalı sağcı par-

tiler, hedeflerine ulaşmış görünü-
yor. Bu yılın en önemli seçimlerinin 
yapılacağı Fransa’da ilk sonuçlar aşı-
rı sağ Ulusal Cephe’nin adayı Mari-
ne Le Pen’in  seçimin ilk turundan 
galip çıkacağını gösteriyor. Son an-
ketlere göre Le Pen ilk turda yüzde 
26 oy alarak birinci sırada yer ala-
cak. Ülkedeki aşırı sağcılar, Fran-
sa tarihinde ilk kez bu kadar yüksek 
bir oy oranına ulaşmış durumda.

AB’nin kaderi  
Le Pen’e bağlı

Bağımsız aday Emmanuel Mac-
ron, yüzde 23 oyla ikinci sırada yer 
alacak. ‘En Marche-Yürüyüş’ ha-
reketinin başındaki eski Ekono-
mi Bakanı Macron, Cezayir’de yap-
tığı açıklamada Fransa’nın sömür-
ge nedeniyle Cezayir’den özür di-
lemesi gerektiğini söyledi. Kamu-
oyu yoklamaları, bugünlerde yol-
suzluk skandalıyla uğraşan mer-
kez sağın adayı François Fillon’un 
ilk turda yarış dışı kalacağını gös-
teriyor. Fransa’da cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinin ilk turu 23 Ni-
san’da. Anket sonuçlarına göre, Le 
Pen ve Macron ikinci turda yarışa-
cak. ABD’nin yeni Başkanı Donald 
Trump’un Rusya’ya yaklaşımına 
ilişkin tartışmalar sürerken Alman-
ya’nın aşırı sağ AfD parti lideri Fra-
uke Petry’nin hafta sonunda Mos-
kova’da üst düzey Rus siyasileriyle 
yaptığı görüşmeler dikkat çekti.

Alman medyasına göre, Mos-
kova görüşmelerine ilişkin ola-
rak AfD’den yapılan açıklamada 
Petry’nin Alman ve Rus parlamen-
toları arasında işbirliğini konuşmak 
üzere Moskova’ya gittiği belirtilir-
ken Petry’nin  Duma Başkanı Vyac-
helav Volodin ve Başkan Yardımcısı 
Pyotr Tolstoy ile de biraraya geldiği 
kaydedildi. DWelle İngilizce  “Rus-
ya’nın en etkili yetkililerinden biri” 
olarak görülen Vyachelav  Volo-
din’in “Putin’in sır kupu” olarak ta-
nındığını vurguladığı haberde ünlü 
Rus yazarı Tolstoy’un  büyük toru-
nu olan Pyotr Tolstoy’un da Krem-
lin’in Batı ve Ukrayna ile ilgili gö-
rüşlerini savunduğuna işaret etti. 
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EMLAKTA 
VERGİ AYI
Bina, arsa ve arazilerin metrekare birim değerleri ye-
niden belirlendi.  Emlak Vergisi hesabında dikkate alı-
nan oran 2017'de yapılacak tahsilatlarda yüzde 2,79'dan 
yüzde 3,83'e çıkartıldı.  Böylelikle, büyükşehir sınırla-
rı içerisinde 175 bin liradan 181 bin liralık değere ulaşan 
bir mesken 362 lira emlak vergisi ödeyecek. Geçen yıl ev 
alanlar da ilk taksit ödemelerini bu yıl yapacak.

HAMİDE HANGÜL
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Emlak Vergisi’nde esas alınan 
vergi değeri 2017 yılında bel-
li oldu.  Emlak Vergisi Kanu-

nu Genel Tebliği’ne göre, bina, arsa 
ve arazilerin metrekare birim değe-
ri yüzde 3,83 olarak belirlendi. Bu 
oran, 2016 yılı için yüzde 2,79’du. 
Böylelikle, büyükşehir sınırları içe-
risinde 175 bin liralık bir mesken 
yüzde 3,83’lük hesapla 181 bin lira 
vergi değerine ulaşırken, ödeyeceği 
emlek vergisi 362 lira, arsalar için 
bin 86 lira olacak. Üzerine kayıt-
lı ev, arsa ya da bina gibi taşınma-
zı bulunan vatandaşlar 2017 için 
belirlenen metrekare birim değeri 
oranına göre vergi ödeyecekler. Bu 
vergi türü, yılda iki defa arsa, arazi 
ya da konut gibi çeşitli mülke sahip 
olanlardan tahsil ediliyor. Her yı-
lın Mart ve Eylül aylarında ödenen 
emlak vergisinin yeni orana göre 
hesaplanışını inceleyelim. Örne-
ğin, İstanbul Beylikdüzü’nde bulu-
nan bir konut 2016’da satın alınmış 
olsun. Bu konutun emlak vergisin-
de esas alınan değeri 225 bin lira 
diyelim. Yeniden değerleme oranı 
yüzde 3,83 olarak belirlendiğinden, 
meskenin 2017 yılındaki emlak 
vergi değeri 233 bin 617 lira 50 ku-
ruşa çıkıyor. Bin liraya kadar olan 
kesirlerden sonrası dikkate alınma-
yacağından, bu değer 2017 yılı için 
233 bin lira oluyor. 

207 bin liralık evde 414 TL
Büyükşehir belediye sınırları 

içindeki bir mesken binde 2 ile he-
saplandığından, 233 bin liralık ver-
gi değerindeki bu mesken 466 lira 
emlak vergisi ödeyecek.  Aynı şart-
larda 200 bin liralık mesken, yüzde 
3,83 ile hesaplandığında evin vergi 
değeri 207 bin 66 lira. 207 bin TL, 
yine binde 2 ile hesaplandığında 
2017 yılında ödenecek emlak ver-
gisi 414 lira. Şayet bu yer, bir işye-
riyse, ödenecek tutar daha yükseli-
yor. Diyelim ki vergi değeri 225 bin 
lira olsun. Bu rakam, yüzde 3,83’le 
hesaplandığında vergi değeri yine 
233 bin lira. Ödenecek emlak ver-
gisi 932 lira. Arsa ise binde 6 ile 
hesaplandığından bin 398 lira.

Emlak vergisinde hesaplanan oranlar, büyükşehir 
içinde ve büyükşehir dışında kalan bölgelere göre fark-

lılık gösteriyor. Bu oran, büyükşehir belediye sınırla-
rı içindeki bir meskende binde 2, diğer binalarda bin-

de 4, arazilerde binde 2 ve arsalarda binde 6. Şayet bü-
yükşehir sınırları dışındaysa, meskende binde 1, diğer 

binalarda binde 2, arazilerde bin 1 ve arsalarda binde 3. 
İstanbul’da ise büyükşehir belediyesi dışında kalan yer 
bulunmuyor. Büyükşehir belediyesi olmayan şehirlere 

Edirne, Adıyaman, Ağrı, Niğde, Kastamonu ve Bolu ör-
nek gösterilebilir. Mesela Edirne’de yine 200 bin liralık 
bir evde vergi değeri 207 bin lira. Bu değer, binde 2 ile 

hesaplandığında ödenecek emlak vergisi 207 lira. 

VERGİDE 
BÜYÜKŞEHİR FARKI
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KONUTUNU 2016’DA 
ALANLARIN VERGİSİ 2017’DE

Tüketiciler Derneği Emlak Ko-
misyonu Başkanı Hatice Kolçak, 

2016 yılına ait uygulanacak ye-
niden değerleme oranının Resmî 
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile yüzde 
3,83 olarak tespit ve ilan edildiği-
ni hatırlattı. Kolçak, “2016 yılın-

da yeni konut satın almış olanlar, 
ilk defa 2017 yılında emlak vergi-

si ödemeye başlayacaklar” dedi. 
Burada büyükşehir sınırları içinde 

olan meskenlerin binde 2, diğer 
binaların binde 4, arazilerin binde 
2 ve arsaların binde 6 vergi değeri 
üzerinden emlak vergisi ödeyece-
ğine işaret eden Kolçak, şu örne-
ği verdi: “İstanbul ili Esenyurt’ta 

bulunan konut 2011 yılında satın 
alınmış olsun. 181 bin TL olan bir 
mesken büyükşehir sınırları için-

deyse binde 2 vergi ödeyeceği için 
ödenecek emlak vergisi 362 lira 

olacak. Şayet bu arsaysa, binde 6 
ile hesaplandığından ödenecek 
emlak vergisi bin 86 TL” dedi.

Türü ................... Büyükşehir sınırları içinde ......... Büyükşehir sınırları dışında
Mesken .............. Binde 2 ..................................... Binde 1
Diğer binalar ...... Binde 4 ..................................... Binde 2
Araziler .............. Binde 2 ..................................... Binde 1
Arsalar ............... Binde 6 ..................................... Binde 3

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

Meskenin 2016 yılına ait emlak vergi değeri ...............................25.000 TL
2016 yılına ait yeniden değerleme oranı...................................yüzde 3,83
Meskenin 2017 yılı emlak vergi değeri ................................. 233.617,50 TL
Büyükşehir sınırlarında hesaplanacak oran .................................. Binde 2
Ödenecek emlak vergisi  ...................................... 233.000 *%0,2 = 466 TL

İlk taksit tarihi .....1 Mart 2017
Son ödeme ...........31 Mayıs 2017
İkinci taksit ..........1 Eylül 2017
Son ödeme ...........30 Kasım 2017

Emlak vergisi 
ödeme tarihleri

Örnek ödeme tablosu



63Mart - Nisan 2017

Dosya



64 Mart - Nisan 2017

Kişisel Gelişim

Milyarlarca dolarlık ekonomiye dönüşen kişisel gelişim pa-
zarı içinde Yetenek avcılığı son yılların gözde meslekle-
rinden biri oldu. 'Yetenek avcısı' kısaca, kabiliyet ve po-

tansiyelinizi keşfedip, geliştirmenizi sağlayan kişi olarak tanımla-
nıyor. Bazıları danışmanlık firması adıyla bazıları da yaşam koçu 
tarzında bireysel olarak hizmet veriyor. Dev şirketlerden tutun-
da özel okullara hatta hastanelere kadar birçok yerde uygulamasını 
görmeniz mümkün. İnternetten kısa bir arama yaptığınızda onlar-
ca yetenek avcısı ve kursu karşınıza çıkıyor. Standardı olmayan fi-
yatlar bin ila 10 bin lira arasında değişiyor. 

Ailelerden talep patlaması
En fazla talep çocuklarını sınavdan sınava koşturan ailelerden 

geliyor. TEOG, YDS, LYS derken ebeveynlerin yeni adresi yetenek 
avcıları oluyor. Amaç, en uygun alan ya da mesleğe yönlendirmek. 
Çocuğunuzun hangi spor ya da sanat dalına yatkın sorusunun ce-
vabı yine bu kişilerde. Piyasasına en çok para harcayan ise şirket-
ler. İşe alım, çalışan motivasyonu gibi onlarca konuda firmalar ye-
tenek yönetimi uygulamalarına başladı. İş bulmak adına CV'sine 
yeni birşeyler eklemek isteyenler de talebi arttırıyor.

Kurumsal firma için avantaj
Kişisel Gelişim Derneği Başkanı Muhammet Burak Olgun'a 

YETENEK 
AVCILARI 
İŞBAŞINDA

‘Yetenek avcısı’ son yılların moda mesleklerinden 
biri oldu. Bireyler, CV’sine eklemek için yetenek 

sertifikası almaya başlayınca işin piyasası da ge-
cikmedi. Kurumsal örnekler dışında, potansiyeli-
nizi keşfetmenin bedeli bin liradan başlıyor. Kur-
suna 6 bin lira verirseniz siz de avcı olabilirsiniz.

SEHER DALDI
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göre, bu alanın popülerleşmesi ve 
kazançlı bir sektör olarak görül-
mesi bir anda ilgiyi arttırdı. İyi 
kazanç beklentisi nedeniyle her-
kesin danışman olmak istediğini 
belirterek, "5 bin lirayı bulan se-
miner ücretleri, saati 100 liradan 
başlayan danışmanlık hizmetleri, 
kitaplarının çok satması gibi ne-
denler bu işe rağbeti artırıyor. İki 
haftayı bulan kurslara katılıp al-
dığınız sertifika ile uzman ola-
bilirsiniz. Ancak birçoğunun ge-
çerliliği yok" diyor.

Kişisel gelişimde yeni 
moda meslek

İnsanlar CV'lerine yeni ni-
telikler eklemek isteyip, mevcut 
olan belgeler de şirketler için yet-
meyince yetenek avcılığı piyasası 
hemen oluştu. Bilgisayar, grafik, 

excel, İngilizce, Fransızca, Çince, 
Japonca, mezun olunan okulla-
rın diploması gibi unsurlar iyi bir 
işe girmek için yetmeyince po-
tansiyelinizi ve kariyerinizi yö-
netmek isteyenler de sektördeki 
yerini aldı. Kimine göre zaten in-
san kaynakları alanında olan bir 
konu, kimileri için külliyen yeni 
moda bir göz boyama şekli, ki-
milerine göre de insan serma-
yesine ciddi bir yatırım. Yaşam 
koçluğu olarak da algılanan yete-
nek avcılarını telefonla arayıp fi-
yat aldığımızda ise ücretlerin su-
nulacak hizmete göre bin lira ile 
5 bin lira arasında değiştiğini gö-
rüyoruz. Şirketlere verilecek bir-
kaç aylık hizmetin tarifesinin 10 
ila 30 bin lira civarında olduğu-
nu öğreniyoruz. İşin tarifesi gibi 
standardı da yok.

Sertifika kursu 6 bin lira
Özellikle özel okul ve kreşler-

de öne çıktığını da söylemeden 
geçmeyelim. Herşey bir yana, 
dünyada on yıldır, ülkemizde de 
birkaç senedir ismini sıkça rast-
ladığımız yetenek avcılığı, eğer 
isminizi duyurabilirseniz orta-
lamanın üzerinde kazanacağınız 
bir alan. Sektör temsilcileri ise 
denetim gerektiğini düşünüyor. 
Zira kime neden ve nasıl yetenek 
avcısı denir şimdilik belli değil. 
Buna rağmen, şimdiden internet 
sitelerinde yetenek avcılığı ile il-
gili kursların açıldığını, çoğunun 
kişisel gelişim programları adı al-
tında eğitim verdiğini görebilir-
siniz. 72 saatlik derslerin bedeli 6 
bin liraya kadar çıkarken, kimile-
ri size iş garantisi bile veriyor.
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KOBİ’LERE 
SÜPER 

TEŞVİKLER
KOSGEB’in ‘0 faizli, 3 yıl vadeli ve li-
miti 150 bin TL’ye’ kadar arttırılan kre-
disi için başvuran 460 bin 167 küçük 
işletmeye destek verilecek. KOBİ’lere 
11 milyar lira kaynak sağlanacak.

KOBİ’ler için danışmanlık işi 
de resmileşti. Aile hekimliğine 
benzer bir modelle yürütüle-
cek ‘KOBİ danışmanlığı’ siste-
me meslek olarak tanımlandı.

Öte yandan 10 ilde kurulması plan-
lanan KOBİ’lere yönelik Ar- Ge vadi-
leri geliyor. Üstelik Ar-Ge ve tasarım 
personeli sayısının yüzde 10’u aşma-
sı halinde KOBİ’ye vergi istisnası var.
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Kredi Garanti Fonu(KGF), 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Ziraat Ban-

kası ve Denizbank ortaklığında ha-
yata geçirilen ‘Nefes Kredisi’ proje-
si kapsamında KOBİ’lere aylık yüz-
de 0,83 maliyetle finansman sağla-
nacak. Yıllık maliyeti yüzde 9,9 ile 
sınırlandırılan kaynaktan KOBİ’le-
re 11 milyar liralık kredi verilecek. 
Bu imkandan ilk üç ay içinde 80 
bin küçük ve orta işletmenin yarar-
lanması planlanıyor.

Kredi üst limiti 150 bin
Düşük faiz ve bir yıl vade im-

kanı sunulan KOBİ’lerin yarar-
lanacağı 50 bin TL olan kredi üst 
limiti üç kat arttırılarak 150 bin 
TL`ye yükseltildi. Protokol imza-
lanan bankalar tarafından mas-
raf olarak talep edilecek 250 lira 
ile Hazine Müsteşarlığının talep 
edeceği kefalet başvuru bedeli ve 
komisyonu dışında işletmelerden 

herhangi bir masraf ve komisyon 
talep edilmeyecek.  

Aile hekimi modeli
Türkiye’deki istihdamın yak-

laşık yüzde 75’ini, katma değe-
rin ise yarıdan fazlasını oluştu-
ran KOBİ’ler için danışmanlık 
işi de resmileşti. Aile hekimliği-
ne benzer bir modelle yürütüle-
cek ‘KOBİ danışmanlığı’ sisteme 
meslek olarak tanımlandı. 

Enerji verimli  
motorlara teşvik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ve Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP) iş bir-
liğinde KOBİ enerji verimli mo-
torların teşvik edilmesine yönelik 
bir proje de geliştirildi. Projenin, 
Türkiye’nin 2023’e kadar sanayi-
de enerji verimliliğinin artırılma-
sı hedeflerine ulaşmasında önem-
li rol oynayacağı kaydedildi.

Ar-Ge vadileri geliyor
10 ilde kurulması planla-

nan KOBİ’lere yönelik Ar- Ge va-
dileri geliyor. 2023’te tamamlana-
cak söz konusu çalışma ve Endüst-
ri 4.0’a uyumlu teşviklere kadar bir-
çok proje için şimdiden düğmeye 
basıldı. Uluslararası finansman da 
sağlanan projeyle KOBİ’lerin küre-
sel ortaklıklar yapması kolaylaşa-
cak. Program kapsamında ilk etapta 
120 milyon avro yatırım yapılacak.  

Vergi istisnası var
Öte yandan teknoloji geliştirme-

ye odaklanan firmalar için önem-
li bir teşvik mekanizması da bu kap-
samda yürürlüğe girdi. Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri’nin içindeki şir-
ketlerin kazançları 31 Aralık 2023’e 
kadar kurumlar vergisi, damga ver-
gisi, bölge alanı içinde sahip oldu-
ğu taşınmazlar dolayısıyla da emlak 
vergisinden muaf tutulacak.   
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ÇANAKKALE’DEN 
15 TEMMUZ’A 

KAHRAMANLAR 

Dünya tarihinin hem siyasi sonuçları hem de destansı özellik-
leri açısından en önemli savaşı olan 'Çanakkale'den 15 Tem-

muz'a kahraman Türk milleti ülkesini bölmek, geleceğine kas-
tetmek isteyenlere karşı daima şanlı bir direniş ile cevap verdi. 

15 Temmuz gecesi, Çanakkale ve Kuva-yi Milliye ruhları yüz 
yıl sonra darbeci hainlere karşı yeniden dirildi. Çanakkale'de 

şehit olanların torunları tarihe altın harflerle yazıldı.

Destanı
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Çanakkale ve Kuvayi Milliye 
ruhları yüz yıl sonra 15 Tem-
muz gecesi darbeci hainlere kar-
şı yeniden dirildi. 248 şehidin 
verildiği, 2 bin 193 vatandaşın 
da gazi olduğu 15 Temmuz ge-
cesi Türk milleti bağımsızlığına 
bir kez daha sahip çıktı. Türk Si-
lahlı Kuvvetleri bünyesinde kur-
dukları kirli ve büyük bir orga-
nizasyonla, 15 Temmuz akşamı 
darbe ve işgal girişiminde bulu-
nan teröristler, karşılarında mil-
leti buldular. Cuntacıların silah 
sıktığı vatan evlatları, darbecile-
rin ele geçirmek istedikleri kri-
tik yerlerde yaptıkları savun-
ma ile tarihi değiştiren bir des-
tan yazdı. Milletimizin değerle-
rine ülkemizin geleceğine tıpkı 
Çanakkale'deki gibi kastetmek 
isteyenlere tarihe altın harflerle 
geçen bu şanlı ve destansı dire-
niş ile cevap verildi.

15 TEMMUZ'DA 
BİR DESTAN 
DAHA YAZILDI
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Birinci Dünya Savaşı’nda İti-
laf Devletleri, Osmanlı'nın 
başkenti İstanbul'u ele ge-

çirerek Boğazlar bölgesine hakim 
olmak istiyorlardı. Böylece Os-
manlı işgal edilerek devre dışı bı-
rakılırken, Rus İmparatorluğu ile 
de Boğazlar üzerinden bağlantı 
sağlanacaktı. Çanakkale Boğazı, 
İstanbul'un askeri açıdan kapısıy-
dı. Diğer bir deyişle kilidiydi. Bu 
nedenle daha Abdülhamit döne-
minde boğazı korumak için Ha-
midiye Tabyaları oluşturulmuş-
tu. İngiliz ve Fransızların savaş 
gemilerinin Marmara'ya girerek 
İstanbul'a tehdit oluşturabilme-
si için önce Çanakkale Boğazı'nı 
geçmeleri gerekiyordu. 

Donanma  
Marmara'ya girecekti

Savaş gemilerinin taarruzu 

3 Kasım 1914'te başlatıldı. İngi-
liz savaş gemileri Ertuğrul ve Sed-
dülbahir; Fransız savaş gemileri 
ise Kumkale ve Orhaniye tabyala-
rını ağır bombardıman altına aldı. 
Türk topçusu bu saldırıya yanıt 
verdi. Türk topçusu, İngiliz saldı-
rısına aylar boyu geçit vermedi.

Mayınlar fark edilmedi
Müstahkem Mevki Komuta-

nı Albay Cevat Bey, 17/18 Mart 
1915 gecesi Boğaz’a mayın hat-
tı döşenmesi emrini verdi. Bin-
başı Nazmi Bey, Nusret Mayın 
gemisi ile o gece sisli bir havada 
daha önce dökülmüş mayınların 
arasından sessizce geçerek yir-
mi altı mayını Boğaz’a on birinci 
hat olarak döşedi. Nusret gemi-
si, görevini tamamladıktan sonra 
sessizlik içinde geri döndü. Nus-
ret'in o gece döşediği 26 mayın 

ertesi günkü mayın taramasın-
da farkedilemedi. 18 Mart 1915 
günü, düşman donanmasının bü-
yük taarruzu başladı. Tabyalar-
dan yapılan top atışı ile mayınlar, 
deniz saldırısını durdurdu. Dün-
yanın en güçlü donanması, Ça-
nakkale'yi geçememişti.

Çanakkale karadan da 
geçilemedi

Çanakkale Kara Savaşı ise 25 
Nisan 1915-9 Ocak 1916 tarihleri 
arasında yaşandı. Dar bir coğraf-
ya içinde kalabalık birliklerin sa-
vaşıydı. Öyleki bazı çatışmalarda, 
bir kaç saat içinde onbinden faz-
la asker toprağa düşebiliyordu. 
Çanakkale'nin karadan da geçi-
lemeyeceğini anlayan İtilaf Güç-
leri, 1915 yılının Aralık ayından 
itibaren askerlerini aşamalı ola-
rak tahliye etti.
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Recep İvedik serisi gişesi
Recep İvedik 4: .........7 milyon 369 bin 98 kişi 
Recep İvedik 3: .........3 milyon 326 bin 84 kişi
Recep İvedik 2: .........4 milyon 333 bin 144 kişi
Recep İvedik1: ..........4 milyon 301 bin 693 kişi

SCR
EEN

RECEP İVEDİK

Geçtiğimiz hafta-
larda vizyona gi-
ren ‘Recep İvedik 

5’ izlenme rekorla-
rını kırdıktan son-

ra bir yeni reko-
ra daha imza attı. 

Film, hafta sonu en 
iyi açılışından son-

ra en iyi ilk hafta 
rekorunu da kırdı. 
Sekiz günde 2 mil-

yon 882 bin 383 ki-
şiyle büyük bir ba-

şarıya imza atan 
film, bu sürede 33 

milyon 599 bin 111 
TL hasılat elde etti.

16 Şubat'ta Çamaşırhane 
Film yapımcılığında, To-
gan Gökbakar yönetmen-

liğinde vizyona giren 'Recep İve-
dik 5'; Box Office verilerine göre 
ilk hafta sonunda toplam 1 milyon 
890 bin 410 kişi tarafından izlene-
rek yeni bir rekora imza atmıştı. Re-
cep İvedik 5, son olarak 652 bin 711 
gişe rakamı ile tüm zamanlar tek 
gün seyirci rekorunu da kırdı.

33,5 milyon TL hasılat elde etti
Üst üste gelen rekorlara bir yeni-

si daha eklendi. Recep İvedik 5, en 
iyi ilk hafta rekorunu da kırarak, se-
kiz günde 2 milyon 882 bin 383 ki-
şiyle büyük bir başarıya imza attı ve 
bu sürede 33 milyon 599 bin 111 TL 
hasılat elde etti. 

Beraber gülmeye devam
Türkiye'deki toplam 2 bin 500 

salonun bin 260'ında gösterilen 
film, toplamda 4 milyon 137 bin 075 
izlenme rakamına ulaştı. Ünlü ko-
medyen Şahan Gökbakar, instag-
ram hesabından, "İkinci hafta so-
nunda bize rekor kırdırmaya devam 
ediyorsunuz. Gururluyuz. Beraberce 
gülmeye ve kahkaha atmaya devam. 
Çok teşekkürler" notunu yazdı.

KIRDI GEÇİRDİ
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Kitap

Basit bir dil

Krizlerin etkisi

Paranın satın alma gücü

Hiç bu kadar sade anlatılmamıştı 

Tüm ekonomi öğrencilerinin ve ekonomi 
ilgililerinin yakından tanıdığını tahmin etti-

ğim Mahfi Hoca’nın (Mahfi Eğilmez) kitabı 
Kolay Ekonomi, okuyan herkesin kolayca 

anlayabileceği basit bir dilde yazılmış. 

Bizden çok uzakta başlayan ekonomik krizle-
rin bizimle ne ilgisi olabilir, bu krizler neden bizi 

etkiliyor? Peki, futbolcular neden bu kadar 
çok para kazanıyor? Sahi emeklilik yaşları ne-

den sürekli problem oluşturuyor? Gerçekten 
de ekonomi konusunda bilmeniz gerekenler, 

Edmund Conway kaleminden son derece 
anlaşılır bir şekilde okuyucuya aktarılıyor.

İstanbul Üniversitesi mezunu iktisatçı ve ünlü 
ekonomi yazarı Faruk Türkoğlu tarafından 

kaleme alınan kitap; uzun bayram tatillerinin 
üretim ve tüketimi nasıl etkilediğinden tutun 

da, cebimizdeki paranın satın alma gücüne 
kadar ekonomiyle ilgili her şey‘i anlatıyor. 

Ekonomiden anlamanızı ve ilgiyle okumanızı 
sağlayacak güzel bir kitap.

Ekonomi yazarı Tim Harford tarafından yazılan 
bir diğer ekonomi kitabı, Sevgili Görünmeyen 
Ekonomist. The Times kitap için ‘Ekonomi hiç 

bu kadar sade anlatılmamıştı’ yorumunu 
yapıyor. Ben yine de Tim Harford’un kıvrak 

zekasını görebilmeniz ve onun hakkında fikir 
sahibi olabilmeniz için TEDGlobal 2011’deki 

konuşmalarını izlemenizi tavsiye ediyorum.
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