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Türk Ticaret Kanunu ve Torba Yasa ile 
değişen iş hayatı

Türk Ticaret Kanunu ve Torba Yasa ile 
değişen iş hayatı

İş dünyasının uzun zamandır beklediği ve hayatın tüm alanlarına dair önemli 
düzenlemeleri içeren, 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunun bazı maddeleri 01.01.2013 tarihinde, 
internet sitesi kuruluşu hakkındaki maddesi 01.07.2013 tarihinde ve kalan 
maddelerinin tamamı ise 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

AB hukuk normları esas alınarak yapılan düzenlemelerle iş yaşamında;
Şirketlere birleşme ve nev’i değiştirme serbestliği, hisse senedi piyasaları 

için önemli düzenlemeler, tek kişilik anonim ve limited şirket kurulması, tek 
kişilik yönetim kurulu oluşturulması, ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda 
tutulması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesi, haksız rekabetin önlenmesine ilişkin düzenlemeler gibi yeni 
imkanlar getirilirken,

Sermaye şirketlerinin bağımsız denetimden geçme zorunluluğu, her işletme 
sahibinin ticari defter tutmak zorunluluğu ve internet sitesi açma zorunluluğu yer 
almaktadır.

Yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesinde önemli bir rol üstlenecek olan, 
şirketlerimize rekabet gücü kazandırılmasında ve teknolojik gelişmelere 
uyum sağlamada etkisi olacak yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, emeği geçenlere 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Diğer yandan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden yapılandırmasını 
içeren ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren Torba Yasa’da da, iş dünyasını ilgilendiren 
önemli düzenlemeler bulunmaktadır.

Finans kesiminden reel kesime kadar, dünyanın dev ekonomilerinin olumsuz 
etkilendiği bir süreçte, KOBİ’lerimiz de üretim ve ihracattaki aksama sebebiyle 
yasal sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanmışlar ve özellikle de vergi 
dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarını ödeyememişlerdir.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, KOBİ’lerimiz için Yasa önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Kısa çalışma ödeneğinden, TRT, elektrik gibi borçlara, KOSGEB 
alacaklarından,  stajyer çalıştırmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemelere yer 
verilmiştir.

Özellikle de Torba Yasa ile; gerekli kaynağın İşsizlik Fonu’ndan karşılanarak 
2015 sonuna kadar “ilk defa işe alınacak her sigortalı için” sigorta primi desteği 
getirilmiş olması önemlidir. Ancak, işverenin bu haktan yararlanması için SGK’ya 
prim ve ceza gibi borcu bulunmaması şartı da bu tür desteklerden faydalanma 
alanını daraltmaktadır.

Diğer yandan, alacakların yeniden yapılandırılması ile vergisini düzenli 
ödeyenlerin karşı karşıya kaldığı haksız durumu da gözardı edemeyiz. Bu 
kapsamda, yasal sorumluluğunu yerine getiren işverenlerimizin de korunması 
inancıyla, kademeli vergi indirimi önerimizi konu gündeme geldiğinde ilgili 
Bakanlıklara iletmiştik.

Genel olarak baktığımızda, yeniden yapılandırma çalışmalarını olumlu 
karşılamakla birlikte, sanayimizin dinamik ve rekabetçi bir yapıya bürünmesinde 
geçici çözümlerden fazlasına ihtiyaç olduğu inancındayız.

Özellikle de ülkemizde işverenin yükümlü olduğu yüksek oranlı vergiler 
makul seviyelere çekildiğinde, vergi tabana yayıldığında ve kayıt dışı ekonomi 
kayıtlı hale getirildiğinde bu tür yeniden yapılanmalara ihtiyaç duyulmadan, sistem 
verimli ve etkin bir şekilde işleyebilecektir.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
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Torba hayata dökülüyor

Vatandaşın kamuya olan vergi, prim 
borçları ile üniversiteden atılan öğrenciler için 
Cumhuriyet tarihinin en geniş affını getiren 
toplam 224 maddelik Torba Yasa, 2.5 aylık 
tartışmalı bir sürecin ardından TBMM’den 
geçti. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yasayı 
onaylamasının ardından vatandaşların tüm 
vergi ve prim borçları 2 ay içinde yeniden 
yapılandırılacak. 

Sendikaların karşı çıktığı esnek çalışma 
modelleri, kamuda deneme sürelerinin 
uzatılması gibi maddeler, seçim kaygısıyla 
yasadan çıkarıldı. Çalışma hayatının yeniden 
yazıldığı yasa ile yatırımcılara, işverenlere ve 
memurlara yeni haklar getirildi.

Davadan vazgeçmek şart
31 Aralık 2010’a kadar ödenmeyen vergi 

ve prim borçları yeniden yapılandırılacak. 
Alacaklar enflasyona göre yeniden 
hesaplanacak. Yasa, ödenmemiş vergiler, 
trafik cezaları, idari para cezaları, gümrük 
vergileri, sigorta primleri, emeklilik keseneği 
ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, 
sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi, 
özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, 
belediyelerin su bedeli alacakları, büyükşehir 
belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin 
su ve atık su bedeline ilişkin alacaklarını 
kapsıyor. Bu borçların ana parası, TEFE/
ÜFE oranlarıyla yeniden hesaplanacak. 
Vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme 

Cumhuriyet tarihinin en büyük “borç kolaylığı”nı içeren Torba Yasa, 
TBMM’den geçti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayından sonra 
yürürlüğe girecek yasadan son anda sendikaların tepkisini çeken 
esnek çalışmayı içeren maddeler çıkarıldı.

Torba hayata dökülüyor
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zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. 
Yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, 
açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor.

Kredi kartıyla ödeme
Sigara cezaları hariç olmak üzere, 

tebliğ edilmemiş 120 liranın altında cezalar 
tahsil edilmeyecek. 12 liranın altındaki 
geçiş ücretleri tebliğ edilmeyecek. 100 lirayı 
aşmayan vergiler ile 50 lirayı aşmayan prim ve 
gümrük borçları tahsil edilmeyecek. İlk taksit, 
yasanın yayım tarihini izleyen 3’üncü aydan, 
SGK borçlarının ilk taksidi ise 4’üncü aydan 
başlayacak. Ödemeler, ikişer aylık dönemler 
halinde 18 eşit taksitte olacak. Hem vergi hem 
de prim borcu olanlar, bir ay birini diğer ay 
ötekini ödeyebilecek. Kredi kartıyla ödeme 
yapılabilecek. İl özel idareleri, belediyeler 
ve bunlara bağlı kuruluşlar, borçlarını 2’şer 
aylık dönemler halinde 36 taksitte, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol 
Federasyonu ve spor kulüpleri ise 42 taksitte 
ödeyebilecek. Yasayla 2015 sonuna kadar ilk 
defa işe alınacak her sigortalı için özel sektör 
işverenine sigorta primi desteği de getiriliyor.

Vergide durum
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri 

matrah artırımı yapabilecek. Kanunun kabul 
edilip yayımlandığı tarihi izleyen ikinci aydan 
itibaren vergiye esas alınan matrah beyanları; 
2006 yılı için yüzde 30, 2007 yılı için yüzde 25, 
2008 yılı için yüzde 20 ve 2009 yılı için yüzde 15 
oranlarından az olmamak üzere artırılması 
halinde, bu yıllar için vergi incelemesi 
yapılmayacak.

Varlık barışından beyanda bulunup 
parasını getirmeyenler ya da vergisini 
ödemeyenler de af paketinden 
yararlanabilecek.

KDV mükellefleri, beyannamelerinde 
hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 
2006 yılı için yüzde 3, 2007 için yüzde 2,5, 2008 
için yüzde 2 ve 2009 için yüzde 1.5 oranına 
göre belirlenecek KDV’yi, vergi artırımı olarak 
kanunun yayımlanmasını izleyen ikinci ayın 
sonuna kadar beyan etmeleri halinde KDV 
yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi 
tutulmayacak.

TRT payı ve kurumsal borçlar
TRT’ye olan elektrik ve bandrol 

borçları, KOSGEB alacakları, OSB’lerdeki 
fabrikaların elektrik, doğalgaz, su ve yönetim 
borçları, afet kredileri hariç Geliştirme ve 
Destekleme Fonu kaynaklı alacaklar, Çevre 
ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından orman ve tarımsal 
amaçlı kooperatiflere verilen krediler, arazi 
dağıtılanların ödemedikleri arazi bedelleri, 
sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin 
alacakları yeniden yapılandırılacak.

TOBB’un aidat borçları, esnaf ve 
sanatkarların üyesi oldukları odalara, odaların 
birlik üyesi oldukları federasyonlara, birlik 
ve federasyonların konfederasyonlara olan 
aidat ve katılma payı borçlarından ana para 
ödemesi şartıyla faiz ve gecikme zammı 
alınmayacak.

“Sıfır kilometre işçi”özendirilecek
Torba Tasarı ile 2015 sonuna kadar “ilk 

defa işe alınacak her sigortalı için” özel 
sektördeki işverene, devletin sigorta primi 
desteği getiriliyor. Gerekli kaynak İşsizlik 
Fonu’nda biriken çalışanlara ait paydan 
ödenecek.  
18 yaşından büyük 29 yaşından küçük 
erkeklerin 24 ay, meslek belgesi sahiplerinin 
ise 36 aydan 48 aya kadar değişen sürelerle 
primini devlet ödeyecek.

Tasarı yürürlüğe girdikten sonra meslek 
belgesi alanlar ve yetiştirme kurslarını 
bitirenler işe alındığında 1 yıl, İş Kurumu’na 
kayıtlı olup ilk defa işe alınanların ise 1.5 yıl 
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boyunca primleri bu fondan karşılanacak. 
Ancak bu alışkanlık haline getirilemeyecek 
çünkü sigortalı yalnızca bir kez bu hakkı 
kullanabilecek.  
İşverenin ise bu haktan yararlanması için 
SGK’ya prim ve ceza gibi borcu bulunmaması 
şartı aranacak. Bakanlar Kurulu isterse prim 
destek sürelerini 5 yıla kadar uzatabilecek.

3 ay kısa çalışma
Ekonomik kriz gibi nedenlerle haftalık 

çalışma sürelerinin azaltılması, işyeri 
faaliyetinin kısmen durdurulması ve geçici 
olarak faaliyetin durdurulması geçici olarak 
azaltılması, işyerinin faaliyetinin kısmen 
veya geçici olarak durdurulması hallerinde 
işyerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma 
yapılabilecek.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma 
ödeneği verilecek. Ödenek, brüt ücretin yüzde 
60’ı oranında olacak. Miktar, asgari ücretin 
brüt tutarının yüzde 150’sini geçemeyecek. 
Bakanlar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin 
süresini 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. 

İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir önceki 
yıl prim gelirlerinin yüzde 30’u, istihdamı 
artırmaya yönelik politika ve tedbirleri 
uygulamak, istihdamı koruyucu önlemler 
almak, işe yerleştirme ve danışmanlık 
hizmetleri temin etmek amacıyla 
kullanılabilecek.  
İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için aranan 
“son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı 
çalışma ve son 120 gün sigorta pirimi ödenmiş 
olma” şartı da kaldırıldı.

Stajyer çalıştırma şartı
Türkiye’nin önemli bir sıkıntısı olan “ara 

eleman” için de teşvik edici hükümler geliyor. 
Mesleki eğitimdeki öğrencilerin staj yapacağı 
işyeri sayısı artırılıyor. 10’dan fazla sigortalı 
işçisi olan işyerleri, stajyer uygulaması 
kapsamına alınıyor. Eğer stajyer öğrenci 
18 yaşını bitirdiyse asgari ücretin 3’te 1’i 
oranında ücret ödenecek. 20’nin üzerinde işçi 
çalıştıranlar 18 yaşın üstündeki stajyere asgari 
ücretin 3’te 2’si oranında ücret ödeyecek. 
5-10 kişi arasında işçisi bulunan yerlerin staj 
kapsamına alınıp alınmayacağı konusunda 

Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

İşçiler okula gönderilecek
İl Özel İdareleri’nde görevli ancak ihtiyaç 

fazlası olan işçiler emniyet müdürlüklerine, 
karakollara veya okullara gönderilerek 
çalıştırılacak. Hatta talep olursa diğer kamu 
kurumlarında da görevlendirilebilecek.  
Çalıştığı kurumda atama imkanı olmayan 
kamu çalışanları Devlet Personel 
Başkanlığı’nın belirlediği başka bir 
kurumdaki boş kadroya atanabilecek. 
Eğer okul müdürlüğünde boş kadro yoksa, 
nüfus müdürlüğüne müdür olarak atama 
yapılabilecek. Müdür kadrosundakiler ayrıca 
“araştırmacı” kadrosuna da atanabilecek.

Özelde çalış, kamuda kıdem al
Özel sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra 

devlette çalışmaya başlayanlara Torba’dan 
müjde var. Bazı üst düzey kamu görevlerine 
yapılacak atamalarda, özel sektörde çalışılan 
yılları da hizmet süresi olarak kabul edilecek. 
Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili 
kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar 
yardımcıları ile en üst konumundaki genel 
müdür ve başkan kadrolarına atamalarda, 
özel sektördeki yıllar da kıdeme eklenecek. 
Diğer kadrolarda ise bu sürenin 4’te 3’ü 
hizmet süresine dahil edilecek ancak 6 yılla 
sınırlanacak.

Kaza geçireni devlet tedavi ettirecek
Trafik kazası halinde tedaviyi devlet 

üstlenecek. Faturayı SGK ödeyecek.  
Yeşil kart sahibi, sigortalı olarak işe başlaması 
halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin yeşil kartları askıya alınacak. Genel 
sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona 
erdiğinde yeşil kart sahipliği devam edecek.

Doğuma teşvik
Torba Kanun’un bazı maddeleri adeta 

Türkiye’nin yaşlanma tehlikesi bulunan 
nüfusunu yenilemek üzere hazırlandı. 
Erken doğum yapan kadın işçi, doğumdan 
önce kullanamadığı izni doğum sonrasında 
kullanabilecek. 8 hafta olan iznin 



13



14

kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum 
sonrası izne eklenecek.

Kamuda çalışan memurlara ise doktor 
raporu varsa hamileliğin 24’üncü haftasından 
önce, rapor yoksa 24’üncü haftadan itibaren ve 
doğumdan sonraki 1 yıl boyunca gece nöbeti, 
vardiyası yazılamayacak.  
Doğum yapan memur veya eşi 2 yıla kadar 
ücretsiz izin alabilecek. Sadece doğuran değil, 
evlat edinen de bu haktan yararlanacak ve 
çocuğunu büyüttükten sonra işe dönecek. 
Ancak burada sınır, 3 yaşın altındaki bir bebeği 
evlat edinmek olacak.

Genel sağlık sigortası genişliyor
Genel Sağlık Sigortası’nın kapsamı 

genişliyor. Çıraklar, stajyerler, üniversitelerde 
hem okuyup hem de part-time çalışan 
öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, meslek 
edindirme kurslarına katılanlar Genel Sağlık 
Sigortası kapsamına giriyor.  
İş-Kur’un açtığı kurslara katılanlar, kendileri 
üzerinden bakmakla yükümlü oldukları 
kişileri de Genel Sağlık Sigortası kapsamına 
alabilecek. Yabancı öğrenciler aylık 91 lira 
ödeyerek sağlık sigortasından faydalanırken, 
staj yapan avukatların primlerini Barolar 
Birliği ödeyecek.

Slikozis mağdurlarının sesi duyuldu
Kot taşlama yaparken gerekli önlemler 

alınmadığı için akciğerleri kullanılmaz 
hale gelen ve ölümü bekleyen slikozis 
hastaları için de Torba’da düzenleme var. 
Sigortalı olmayan ve slikozise yakalanan 
işçiler, meslekte kazanma gücünü yüzde 
15 kaybetmesi durumunda SGK tarafından 
maaşa bağlanacak. Hayatını kaybetmeleri 
durumunda eşi ve çocukları aylığını almaya 
devam edecek. Slikozisin şimdilik tedavisi 
olmadığı için hastaların tamamına el uzatılmış 
oldu.

Gündelikçiye şoföre sigorta
Evlerde çalışanlar, kısmi süreli sözleşmeli 

çalışanlar, ay içinde 30 günden az çalışanlar, 
eksik günlerini 30 güne tamamlamakla 
yükümlü olacaklar. Tarımda, orman işlerinde 
çalışanlar, taksi, dolmuş, otobüs şoförü 
olarak çalıştırılanlar, vergi mükellefi olmaları 
durumunda sigortalı sayılacak.

Haftalık çalışma süresi 30 saatin altında 
olan çalışanlar, esnek çalışma türünde 
çalışanlar, eksik sürelerini borçlanabilecekler.  
18 yaşından küçük olan ancak sigortalı 
çalışanların kazanç alt sınırı, yaşına uygun 
asgari ücretten az olamayacak.
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Sanayici Torba Yasa için EBSO’ya koştu

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 
kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim 
alacaklarını yeniden yapılandıran, çalışma 
hayatına ilişkin yeni düzenlemeler içeren 
“Torba Yasa” ile ilgili düzenlediği bilgilendirme 
toplantısına Oda üyesi sanayiciler akın etti. 
Toplantıyı bazı kişiler ek sandalyede bazı 
kişiler de ayakta izledi.

Katılım rekoru
Vergi ve sigorta prim borçlarıyla ilgili 

devletin yeni yapılandırmasını öngören ve 
kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen  “Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK’larda 
Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı”, EBSO 
Yönetim Kurulu Danışmanı Adnan Yıldırım’ın 
moderatörlüğünde İzmirli sanayiciye anlatıldı. 
EBSO Meclis Salonu’nda düzenlenen 
toplantı, Oda’da düzenlenen bilgilendirme 
toplantılarına katılım konusunda da rekor 
kırdı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan 
Vekili ve Ak Parti Manisa Milletvekili Recai 
Berber’in de bilgilendirme yaptığı toplantıya 
200’ü aşkın kişi katılırken 50’nin üzerinde 
sanayici de ek sandalyelere oturmak veya 
toplantıyı ayakta dinlemek zorunda kaldı. 

Çok doğru adım
Toplantının açılış konuşmasını yapan 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile 
Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı 
çalışmasının yapıldığını, bundan herkesin 
yararlanması gerektiğini söyledi.

Kriz sürecinin Türkiye’de en fazla 
KOBİ’leri olumsuz etkilediğini, ihracatta 
aksamalar olması nedeniyle firmaların devlete 
olan mali yükümlülüklerini yerine getirmede 
sıkıntı yaşadığını hatırlatan Yorgancılar, TOBB 
ve Odalar olarak dile getirdikleri yapılandırma 
konusunda hükümetin çalışma yapmasından 
dolayı memnun olduklarını belirtti. Ender 
Yorgancılar, reel sektör olarak son yapılan 
düzenlemenin önemli sonuçlar doğuracağına 
inandığını belirterek “Cumhuriyet tarihinin 
en geniş kapsamlı yeniden yapılandırmasını 
içeren ve milyonlarca kişili ilgilendiren Torba 
Yasa kesinlikle çok doğru bir adımdır. Bu 
açıdan Başbakan’a ve Hükümetimize çok 
teşekkür ediyoruz. Torba yasa ile gerekli 
kaynağın İşsizlik Fonu’ndan karşılanarak 
2015 sonuna kadar ‘ilk defa işe alınacak her 
sigortalı için’ sigorta primi desteği getirilmesi 
önemlidir. Vatandaşın devletle barışması 
anlamı da taşıyacak olan bu yasa, umarım her 
iki kesim açısından da amacına ulaşır. Biz de 
sanayicilerimizi bilinçlendirmek için böyle bir 
toplantı yapmak istedik” dedi.

Vergisini düzenli ödeyenlere yönelik bir 
düzenleme olmamasının eksiklik olduğuna 
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dikkat çeken Yorgancılar, konunun bundan 
sonra değerlendirilmesini umduklarını ifade 
etti. Yorgancılar, geniş katılımdan da memnun 
olduklarını sözlerine ekledi.

Sosyal barış kanunu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 

Başkan Vekili ve Ak Parti Manisa Milletvekili 
Recai Berber 2009 yılında yaşanan küresel 
ekonomik krizde Türkiye’nin finansal yapısının 
sağlam olmasından kaynaklı reel sektörde 
de sorun yaşanmadığına dikkat çekti. Berber, 
bu güçlü yapı sayesinde IMF ile anlaşma 
yapmaya ihtiyaç duymadıklarına işaret ederek, 
“Eğer stand-by anlaşması yapsaydık daha 
önce hayata geçirdiğimiz vergi indirimlerini de 
yapamazdık” dedi.

Daha önce sosyal güvenlik ve 
vergi borçları için gerçekleştirilen 
yapılandırmalarda gelir elde etmenin de ön 
planda bulunduğunu anlatan Berber, bütçe 
hazırlanırken son yapılandırmada ise gelir 
beklentisinin olmadığını vurguladı. 

Yasanın çıkarılma sürecinde muhalefet 
milletvekilleriyle uyum içinde çalıştıklarını 
söyleyen Berber, “Öyle bir kriz döneminden 
sonra böyle bir tedaviye ihtiyaç olduğu için bu 
yasa değişikliği gündeme geldi. Konu sigorta 
ve vergi dışında da çok kapsamlı. Bu yasa, her 
ne kadar hoş olmayan ‘torba’ gibi 

ifadelerle adlandırılsa da biz buna büyük bir 
sosyal barış kanunu olarak bakıyoruz” diye 
konuştu.

Toplantıda Gelir İdaresi Başkanlığı Daire 
Başkanı Ömer Erdinç ve Grup Başkanı İsmail 
Tekboyunlu, sanayicilere borçların yeniden 
yapılandırılmasıyla ilgili teknik bilgiler verdi.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı
Mustafa Gürhan Acar, Vergi Haftası 
etkinlikleri kapsamında EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti.
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İş hayatında yeni dönem

TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından da onaylandı. 
2012 yılının Temmuz ayı başından itibaren 
yürürlüğe girecek olan 1535 maddelik Kanun, 
kötü kokan yiyecekten canlı hayvan taşımaya 
hatta taşıt araçlarının tampon yazılarına kadar 
hayatın tüm alanlarını ilgilendiren maddeler 
içeriyor.

Türk hukukuna sorumluluk sigortası 
kavramı getiren kanun, yanlış tedavi 
uygulayan doktorun, yanlış savunma yapan 
avukatın, kötü yönetim sergileyen şirket 
yetkilisinin sorumluluk sigortası kapsamında 
tazminat ödemesini de öngörüyor. Önceki 
düzenlemelerden farklı olarak ilk defa hapis 
cezası da getirilen Türk Ticaret Kanunu ayrıca 
yurt dışında yaşayan vatandaşlardan para 
toplayan şirketlere karşı önlemleri kapsıyor.

AB hukuk normları doğrultusunda yapılan 
düzenlemeyle yürürlükteki Türk Ticaret 
Kanunu’ndaki en az 5 kişiyle anonim şirket 
kurulabileceği yönündeki zorunluluk kaldırıldı. 
Buna göre, tek pay sahibi anonim veya limited 
şirket kurabilecek. Tek pay sahipli şirkette, bu 
pay sahibi 1 gerçek kişi olabileceği gibi, 1 tüzel 
kişi, pay senetleri borsada işlem gören şirket 
ya da başka bir sermaye şirketi olabilecek.

Şirketin unvanı, işletme konusu, sermaye 
yapısı, pay senetleri, yönetim kurulu ve 
genel kurulunun durumu başta olmak üzere 
gerekli bilgilere yer verilen esas sözleşmede 
‘’kanunun açıkça izin verdiği’’ durumlar 
dışında değişiklik yapılamayacak.

Türk Ticaret Kanunu’nun sanayi 
anlamında iş dünyasını yakından ilgilendiren 
maddelerinin ayrıntıları ise şöyle sıralanıyor:

Şirketler
Kooperatifler ticaret şirketi sayılacak. 

Ticaret şirketleri; kolektif, komandit, anonim, 
limited şirketler ile kooperatiflerden oluşacak.

Ticaret şirketlerine, devredilebilir 
elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler 

gibi değerler ile fikri mülkiyet hakları da 
sermaye olarak konulabilecek.

Şirketler, sermaye olarak koydukları 
taşınmaz veya diğer bir ayni hak üzerinde 
tasarruf edebilmek için bunları tapu siciline 
tescil ettirecek. Böylece, Anadolu’da sermaye 
olarak konulmuş taşınmazların şirket adına 
yıllarca tescillerinin yapılmamasından doğan 
sorunların önüne geçilecek.

Kuruluşuna Sanayi Bakanlığı’nca 
Ankara’dan izin verilenler hariç şirket genel 
kurullarında Bakanlık Temsilcisi (eski adıyla 
Hükümet Komiseri) zorunlu olmaktan çıktı.

Canlı bağlantılı toplantı
Şirketler, elektronik ortamda yönetim 

kurulu ve genel kurul toplantılarını 
yapabilecek.

Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu 
ve yönetim kurulu; kolektif, komandit, 
limited ve anonim şirketlerde de ortaklar 
kurulu ve genel kurul toplantıları on-line 
gerçekleştirilebilecek. On-line toplantı 
sistemiyle anonim şirketlerde genel kurula 
katılım, öneride bulunma ve oy verme; 
hukuksal açıdan, fiziki katılımla aynı sonuçları 
doğuracak. Şirketlerin elektronik ortamda 
toplantı yapabilmelerinin esas ve usulleri, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenecek.

Elektronik ortamı kullanmak isteyen 
ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu 
üyeleri e-posta adreslerini şirkete bildirmekle 
yükümlü olacak.

Halka açık anonim şirketlerde kurumsal 
yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
belirlenecek.

Şirketlerin birleşmeleri
Anonim, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit, kolektif, komandit şirketler ve 
kooperatifler birbirleriyle birleşebilecek.

Eksi veya borca batık bilançosunun varlığı 
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bir şirketin birleşmesini engellemeyecek.
Sermayesi ile kanuni yedek akçeleri 

toplamının yarısı zararla kaybolan veya borca 
batık durumda bulunan bir şirket, kaybolan 
sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık 
durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe 
tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bir şirketle 
birleşebilecek.

Ayrılma akçesi
Birleşmeye katılan şirketler, birleşme 

sözleşmesinde ortaklara, devralan şirkette, 
pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap 
olunan şirket paylarının gerçek değerine 
denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim 
yapma hakkı tanıyabilecek.

Ayrılma akçesinin nakit verilmesi şart 
olmayacak. Başka bir şirketin payı/pay senedi 
veya bir diğer menkul değer verilebilecek.

Şirketten çıkma hakkı
Büyük çoğunluğa, sorun çıkaran azınlığı 

veya ortağı, ayrılma akçesi ödeyerek şirketten 
çıkarma hakkı verilecek. Ortak, şirket iç 
barışını düzenlemeye yönelik çıkarma 
kararına itiraz edemeyecek, ancak ayrılma 
akçesinin tutarı konusunda itiraz hakkı 
bulunacak.

Birleşmede kolaylık
Birleşme, alacaklıların haklarının zarara 

uğraması olasılığı yoksa kolaylaştırılacak.
Devralan şirket, devrolunan şirketin 

oy hakkı veren bütün paylarına sahipse; bir 
şirket ya da bir gerçek kişi veya kişi grupları, 
birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin 
oy hakkı veren tüm paylarına sahiplerse, 
kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilecek.

Şirketlerin bölünmesi
Çok büyüyen ve çekirdek işletme 

konusundan uzaklaşan şirketlerin ana faaliyet 
konularına dönmelerine olanak sağlayan 
‘’bölünme’’ de Türkiye’de maddi hukuk 
yönünden ilk defa düzenleniyor.

Bir şirket, tam veya kısmi bölünebilecek. 
Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı 
bölümlere ayrılacak ve diğer şirketlere 
devrolunacak. Kısmi bölünmede ise bir 

şirketin malvarlığının bir veya birden fazla 
bölümü diğer şirketlere devrolunacak.

Devralan şirket, sermayesini, devreden 
şirketin ortaklarının haklarını koruyacak 
miktarda artırabilecek.

Buna göre, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 
fabrikaları olan bir şirket, her fabrikayı 
bağımsız bir şirkete dönüştürebilecek.

Tür değiştirme
Bir şirket, hukuki şeklini değiştirebilecek. 

Tür değiştirmede ortakların şirket 
payları ve hakları korunacak. Tür 
değiştirme bahane edilerek, hiçbir ortak 
şirketten çıkarılamayacak ve hakları 
sınırlandırılamayacak.

Birleşme, bölünme veya tür değiştirmede, 
ortak olmayı sürdürme hakkının şirket 
payının veya haklarının kanuna uygun şekilde 
tanınmaması veya ayrılma karşılığının uygun 
olmaması halinde, her ortak, mahkemeden 
denkleştirme akçesi ödenmesini isteyebilecek.

İncelemeye sunma yükümlülüğü
Şirketler, birleşmeye, bölünme ve tür 

değiştirmeye ilişkin işlemleri, raporları ve 
belgeleri ilgililerin incelemesine sunmakla 
yükümlü olacak.

Hakim şirket, hakimiyetini bağlı diğer 
küçük şirketleri kayba uğratacak şekilde 
kullanamayacak. Hakim şirket, bağlı (yavru) 
şirketlerce, itibarını kullanmasının uyandırdığı 
güvenden sorumlu olacak.
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Ticaret şirketlerine ilişkin düzenleme 
yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda olacak.

Mali yapıyı güçlendirme
Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında, 

sermayesinin belli bir bölümüne karşılık 
gelen hisse senetleri, banka ve büyük finans 
kuruluşlarının taahhütleri doğrultusunda, 
sermaye piyasası mevzuatına göre halka arz 
edebilecek.

Halka arzı yapacak olan banka ve finans 
kuruluşlarının, başlangıçta pay bedelini 
kısmen veya tamamen ödememe zorunluluğu 
olmayacak. Garanti ettikleri nakdi payların 
karşılıklarını, satıştan elde ettikleri gelirden 
ödeyecek olan banka ve finans kuruluşları, 
satış işlemini yapamazsa, hisse senetleri 
karşılığında taahhüt ettikleri miktarı kendileri 
karşılayacak.

Tek kişilik şirket
Anonim şirketlerde, yönetim kurulunun en 

az 3 üyeden oluşacağına ilişkin mevcut hüküm 
kaldırılıp, AB hukukuyla uyum sağlanarak, en 
az 1 üyeli yönetim kuruluna olanak tanınıyor. 
Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış 
veya genel kurul tarafından seçilmiş 1 veya 

daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu 
olacak.

Tüzel kişiler, yönetim kurulu üyesi 
olabilecek. Tüzel kişi adına, yönetim kurulu 
toplantılarına gerçek kişiler katılarak oy 
kullanacak.

Yönetim kurulu üyelerinin 4’te 1’inin 
yüksek öğrenim görmüş olması şartı 
aranacak.

Yönetimde pay
Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi 

olmalarına ilişkin zorunluluk kaldırılarak, 
kurulların uzman ve profesyonel kişilerden 
oluşmasına olanak sağlanacak.

Esas sözleşmede öngörülmek şartıyla, 
belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle 
belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve 
azınlığa, yönetim kurulunda temsil edilme 
hakkı tanınabilecek.

Zarar sigortası
Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini 

yerine getirirken şirkete verecekleri 
zararlarının güvence altına alınması için isteğe 
bağlı zarar sigortası getirilecek.

Anonim şirketin pay sahipleri, iştirak 
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taahhüdünden doğan borç hariç, şirkete 
borçlanamayacak. Şirketler topluluğuna dahil 
şirketler birbirlerine kefil olabilecek.

Riskin erken saptanması
Hisse senetleri borsada işlem gören 

şirketler, varlık, gelişme ve devamlarını 
tehlikeye düşüren risklerin erken tanısı ve 
yönetimi için uzman bir komite kurmakla 
yükümlü olacak.

Risklerin erken teşhis ve yönetimi 
komitesi, faizlerdeki dalgalanmalar, 
döviz spekülasyonları ve kredilerin 
geri ödenmesinde ortaya çıkan riskleri 
belirleyerek, şirketlerin darboğaza girmelerini 
önlemeye yönelik tedbirleri alacak.

Muhalif üyeler şerh yazabilecek
Yönetim kurulunun aldığı kararlara 

katılmayan üyeler, muhalefet şerhi 
yazabilecek.

Anonim şirketin temel yapısına uymayan 
ve sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen 
yönetim kurulu kararları, mutlak geçersiz 
(batıl olacak) sayılacak.

Yönetim kurulu üyesi, kendisi veya 
yakınları ile şirket arasında menfaat çatışması 
olan durumlarda toplantılara katılamayacak.

Bağımsız denetim sistemi
Her işletme sahibi, ticari defter tutmak 

zorunda olacak. Defterler ile yılsonu finansal 
tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına 
uygun olacak.

Anonim şirketlerin finansal tabloları 
denetçi tarafından, uluslararası denetim 
standartlarıyla uyumlu Türkiye denetim 
standartlarına göre denetlenecek. Yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan 
finansal bilgilerin, finansal tablolarla tutarlı 
olup olmadığı da denetim kapsamında olacak.

Türkiye Denetim Standartları Kurulu 
kuruluncaya kadar, Türkiye denetim 
standartları, kamu tüzel kişiliğini haiz 
TÜRMOB ile ilişkili bir kurul tarafından 
uluslarararası denetim standartlarıyla uyumlu 
olarak belirlenecek.

Ticaret unvanı haksız şekilde bir başkası 
tarafından kullanılan hak sahibi, bu durumun 

ortadan kaldırılması ile maddi ve manevi 
tazminat isteyebilecek.

Denetleme kuruluşu
Denetçi, ancak ortakları yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci 
mali müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız 
denetleme kuruluşu olabilecek. Küçük ve orta 
ölçekli şirketler en az 1 yeminli mali müşaviri 
veya serbest muhasebeci mali müşaviri 
denetçi seçebilecek.

Denetçiler, tüzel kişiliği haiz bir üst kurum 
kurulup faaliyete geçinceye kadar Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca denetlenecek.

Anonim şirketlerin finansal tabloları, 
yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, kar 
dağıtımına ilişkin genel kurul kararı ve denetçi 
raporu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan 
edilecek; şirketin internet sitesine konulacak.

Halktan para toplanması
Anonim veya bir başka şirket kurmak, 

şirketin sermayesini artırmak amacıyla veya 
vaadiyle halktan para toplanabilmesi için 
SPK’dan izin alınacak. Bu iznin esasları, 
SPK’ca düzenlenecek. SPK, izinsiz para 
toplanması girişiminin ve başlanmışsa 
para toplanmasının tedbiren hemen 
durdurulmasını, toplanan paraların koruma 
altına alınmasını, gerekli diğer önlemlerin 
uygulanmasını, gereğinde kayyum atanmasını 
mahkemeden isteyebilecek. SPK’nın talebi 
için teminat istenmeyecek.

Kanuna aykırı para toplayanlar ve fiilden 
haberli olan kurumlar ile ilgili şirketin yönetim 
kurulu üyeleri, yöneticileri ve girişimcileri 
toplanan paranın derhal SPK tarafından 
belirlenen bir mevduat veya katılım bankasına 
yatırılmasından, müteselsilen sorumlu 
olacaklar. Alınan tedbir veya hacizden itibaren 
6 ay içinde dava açılacak. SPK’dan izin 
alındıktan sonra toplanan tutarların amacına 
uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı da takip 
edilecek.

SPK’dan izin almadan para toplayanlara 6 
aya kadar hapis cezası verilecek.

Böylece SPK’dan izin alınmaksızın, 
özellikle yurt dışında bir anonim şirket 
kurmak veya sermaye artırmak amacıyla para 
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toplanmasına engel olunacak, halkın bu yolla 
aldatılması önlenecek.

İnternet sitesi kurmayanlara ceza
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 

3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya 
‘’bilgi toplumu’’ hizmetlerine özgülemeyen 
şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 
güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. 
Küçük ölçekli işletmelere ise internet sitesi 
kurmaları için 1 yıl süre verilecek.

Şirketlerle ilgili belgelere internet sitesi 
adresi ile numarasını da yazılacak. Her 
sermaye şirketinin bir internet sitesi olacak. 
Bu sitede, şirket ilanları, pay sahipleri ve 
ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar, 
finansal tablolar, raporlar, yönetim kurulu 
ve genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler 
yayınlanacak. İnternet sitesine konulmasına 
gereken bir içerik konulmamışsa, hukuka 
aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini 
yerine getirmemesinin bütün sonuçları 
doğacak.

İçerik, en az 6 ay süreyle şirketin internet 
sitesinde yer alacak, yoksa konulmamış 
sayılacak.

Şirketin kuruluşu, sermayesinin 
artırılması ve azaltılması ile birleşme, 
bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet 
çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin sahte 
düzenlenmesi durumunda, 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis cezası verilecek. Şirket sermayesi 
hakkında yanlış beyanda bulunanlar ile 
işletme ve aynı niteliği farklı gösterenlere 3 
aydan 2 yıla kadar hapis uygulanacak.

Denetim elemanlarına eksik veya gerçeğe 
aykırı bilgi verenler de 2 yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılacak.

Görevleri nedeniyle öğrendikleri işletme 
sırlarını açıklayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar 
hapisle cezalandırılacak.

Çek ve senet işlemleri
Kayıtsız ve şartsız ödenecek havaleyi, 

muhatabın unvanını, ödeme yerini, 
düzenlenme tarih ve yerini, düzenleyenin 
imzasını içeren senet çek sayılacak.

Karşılığı bulunmayan çek düzenleyen kişi, 
çekin karşılıksız kalan bedelinin yüzde 10’unu 

ödemekle yükümlü olacak; ayrıca hamilin bu 
yüzden uğradığı zararı tazmin edecek.

Kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş 
bir çek, hamiline yazılı çek sayılacak.

Çek bedelinin ödenmesi, kısmen veya 
tamamen kefille güvence altına alınabilecek. 
Bu teminat, muhatap hariç olmak üzere 
üçüncü bir kişi veya çek üzerinde esasen 
imzası bulunan bir kişi tarafından da 
verilebilecek. Çek, düzenlendiği yerde 
ödenecekse 10 gün, başka bir yerde 
ödenecekse 1 ay içinde muhataba ibraz 
edilecek. İbraz süreleri, çekin düzenlendiğinin 
ertesi günü başlayacak.

Çekten cayma, ancak ibraz süresi 
geçtikten sonra hüküm ifade edecek. Çekten 
cayılmamışsa, muhatap, ibraz süresinin 
geçmesinden sonra da çeki ödeyebilecek. 
Çekin tedavüle çıkarılmasından sonra, 
düzenleyenin ölümü, medeni haklarını 
kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflası, 
çekin geçerliliğini etkilemeyecek.

Çek defterini iyi saklamayan kişi, sahte 
veya tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinden 
doğan zararın da sorumlusu olacak. Bir çekin 
kimin üzerine düzenlenebileceğini, çekin 
ödeneceği ülkenin hukuku belirleyecek.

Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant 
ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler, 
güvenli elektronik imzayla düzenlenemeyecek.

Birleşik faize son
Türk Ticaret Kanunu birleşik faiz 

uygulamasına da son verdi. Fikri mülkiyet 
hakkı ile finans sektöründe faaliyet gösteren 
kiralama, finansal kiralama (factoring) gibi 
şirketler başta olmak üzere çeşitli finans 
kurum ve kuruluşlarına ilişkin mevzuattan 
doğan davalar, ticari davalar arasında yer 
alacak.

Ticari işlerde faiz oranı serbestçe 
belirlenecek; kanuni, anapara ve temerrüt 
faizi hakkında ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanacak.

Bileşik faiz uygulamasına son verilecek.
Aksine sözleşme bulunmuyorsa, ticari bir 

borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir 
vade yoksa, ihtar gününden itibaren işlemeye 
başlayacak.
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Haksız rekabete son
Haksız rekabetin önlenmesini de 

düzenleyen yasa, tüketicilerin korunmasına 
ilişkin hükümler getiriyor.

Başkalarını veya mallarını ve fiyatlarını, 
yanıltıcı, incitici ve kötüleyici beyanlar, 
karşılaştırmalı ve aşırı reklamlar, paye, 
diploma veya ödül almadığı halde bunlara 
sahipmiş gibi hareket etme, rekabeti 
bozucu satış yöntemleri, haksız rekabet 
sayılacak. İş yerine yanıltıcı şekilde sahte 
belge asarak haksız rekabet yaratanlara 
2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ticari 
işletmesi, malları, iş ürünleri, faaliyeti, 
fiyatları, stokları, satış kampanyalarının 
biçimi ve iş ilişkileri hakkında, “gerçek dışı 
veya yanıltıcı” açıklamalarda bulunmak 
suç sayılacak. İşletmeler, rekabette öne 
geçmek için “sezon sonu” indirimi diye 
hiç bitmeyen kampanyalarla tüketiciyi 
yanıltamayacak. “Yüksek kalite, düşük fiyat” 
sloganıyla mağazaya çekilen müşterilere, 
reklamı yapılan ürünlerin yerine, ucuzluk 
uygulanan başka mallar verilerek tüketiciler 
aldatılamayacak. 

Vakıflar
Ticari bir işletme işleten vakıflar, 

dernekler ve özel hukuk hükümlerine göre 
yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere 
kamu tüzel kişilikleri tarafından kurulan 

kurum ve kuruluşlar da tacir sayılacak.
Kamu tüzel kişileri ile kamu yararına 

çalışan dernekler ve gelirinin yarısından 
fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere 
harcayan vakıflar, bir ticari işletmeyi, ister 
doğrudan, ister kamu hukuk hükümlerine 
göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle 
işletsinler tacir sayılmayacak.

Merkezi Sicil Bilgi Bankası
Ticaret sicili, ticaret ve sanayi odaları 

veya ticaret odaları tarafından tutulacak. 
Oda bulunmayan ya da yeterli örgütlenmesi 
olmayan odaların bulunduğu yerlerde ise 
ticaret sicili Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
belirlenecek bir oda tarafından tutulacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde, 
Türkiye çapında sicil kayıtlarına elektronik 
ortamda ulaşabilmenin sağlanması amacıyla 
kayıtların elektronik ortamda sunulabileceği 
bir bilgi bankası kurulacak. Bilgi bankasına 
giriş serbest olacak, herkes kayıtları 
inceleyebilecek.

Devlet ve Oda Sorumlu
Ticaret sicilinin tutulmasından doğan 

bütün zararlardan, devlet ve ilgili Oda 
müteselsilen sorumlu olacak.Tescil ve kayıt 
için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, 3 
aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasına 
çarptırılacak.
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Yeni vergi ve hukuk düzeni

İ. Halil BAĞDINLI
YMM, CFE
KPMG Vergi Direktörü
Dokuz Eylül Üniversitesi ve
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi

Kriz sonrası güçlü finansal yapının 
etkisiyle de, Türkiye pek çok ülkenin dikkatini 
çeken bir ekonomik iyileşme ve dönüşüm 
süreci içerisine girmiş bulunmaktadır. 20 
yılı bulan mesleki tecrübemizle Türkiye’nin 
ciddi bir yapısal dönüşüm sürecine girdiğini 
net olarak ifade edebiliriz. Ancak ülkede 
her ne kadar bir dönüşüm süreci başlamış 
olsa da, pek çok kesimde eski alışkanlık 
ve beklentilerin en azından kısa vadede 
değişmeyeceği, bir başka ifade ile değişime 
uyum sağlamanın belirli kesimlerde çok 
uzun zaman alacağı da görülmektedir.

Uzun süredir kamuoyu gündemini işgal 
eden Türk Ticaret Kanunu (TTK), bilindiği 
üzere yakın bir geçmişte Meclis’te kabul 
edilerek yasalaşmış bulunmaktadır. Yeni 
TTK ile birlikte şirketlerin kuruluşundan, 
faaliyet süreçlerine ve tasfiyesine kadar 
pek çok süreçte değişiklikler yapılmış, 
bu değişiklikler ile daha şeffaf şirketlerin 
oluşturulması arzu edilmiştir. Yapılan bu 
düzenleme ile birlikte, Maliye Bakanlığında 
da yeni muhasebe düzeni ile ilgili çalışmalar 
hız kazanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda 
yeni dönemde tüm şirketler, Türkiye 
Muhasebe Standartları’nı göz önünde 
bulundurarak muhasebelerini tutmak 
zorunda olacaktır. Halen tekdüzen muhasebe 

sistemini bile uygulamakta sıkıntı çeken, bu 
nedenle mali tablolarını olduğundan daha 
zayıf veya güçlü gösteren şirketlerin olduğu 
dikkate alındığında, şu anda yüzlerce sayfaya 
ulaşan Türkiye Muhasebe Standartları 
düzenlemelerini öğrenmek, işletmelerin 
birincil önceliği olmak zorundadır.

Bu kapsamda yapılan bir diğer 
yasal düzenleme ise, bilindiği üzere 
vergi affı ile ilgili yasal düzenlemelerden 
oluşmaktadır. Bu düzenleme ile geçmişten 
kaynaklanan sorunlara sünger çekilmesi 
ve kamu gelirlerinde bir artış sağlanması 
hedeflenmektedir. Ayrıca, ilgili Bakanların 
açıklamalarından vergi denetimi alanında 
izleyen yıllar için bir artış hedeflendiği 
anlaşılmakta, bu amaçla Gelir İdaresi’nin 
denetim kadrolarını güçlendirme 
yönünde adımlar atılacağı da kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. Tüm bu düzenleme ve 
açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde, 
Türkiye’de gelişmiş ülkelere paralel 
düzenlemeler yapılarak, daha şeffaf, daha sık 
denetlenen bir yapının oluşturmaya çalışıldığı 
anlaşılmaktadır.

Ancak; geçmiş tecrübelere bakıldığında, 
bu tür söylemelere çok sık başvurulduğu, 
yapılan afların son olduğu ve bir daha böyle 
bir affa başvurulmayacağının, denetimlerin 
ise bundan sonra daha sık olacağının 
belirtildiğine sıkça rastlamaktayız. Bu 
yaşanmışlıklar, yeni dönemin önündeki en 
büyük tehlikedir. Aflara ileri de yeniden 
başvurulacağına olan yaygın inanç, her 
af sonrası vergilerini düzenli ödeyenlerin 
içerisine düştüğü, “acaba ödememek 
mi doğru?” ikilemi, özellikle orta ve 
küçük ölçekli işletmelerde geniş yandaş 
bulabilmekte ve her af kayıt dışılığı teşvik 
eden yeni bir kısır döngü yaratmaktadır.

Bu aşamadan sonra atılacak adımları 
hep birlikte takip edeceğiz. Ancak Türkiye’nin 
geçmişi ile barışarak yeni bir dönem açması 
ne kadar doğru bir adımsa, bundan sonra 

Yeni vergi ve hukuk düzeni
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geçmiş düzenin devamına izin veren mevcut 
sistemin değiştirilmemesi de o kadar yanlış 
bir adım olacaktır. Vergisini düzenli ödeyen 
ve ciddi bir maliyete katlanan mükelleflerin 
rekabet şartlarını daha da zora sokan 
kayıtdışı ile mücadelede de yeni bir dönem 
açılmadıkça, yeni af beklentilerinin önüne 
geçmek kanımca mümkün olmayacaktır. 

Ülkede ciddi bir vakıa haline gelen 
kayıtdışılık ile mücadelenin, yarattığı büyük 
çaptaki gizli ekonomi ve istihdam nedeniyle 
bugünden yarına işlerlik kazanması mümkün 
değildir. Ancak, kayıtdışılığın orta vadede 
ortadan kaldırılacağına dair inandırıcı 
beyan ve çalışmalar başlamadığı sürece, 
af beklentisi ve bu beklentiyle kayıtdışılığın 
beslenmeye devam edilmesi kuvvetle 
muhtemel olacaktır.

Bizim gözlememiz, geçmişte çok örneği 
olan bu tür yeni dönem başlangıçlarına, pek 
çok kesimin ihtiyatlı yaklaştığı yönündedir. 
Mükellefler vergilerini ödediklerinde, 
rakibinin de mutlaka ödeyeceğini ya da 
ödemek zorunda bırakılacağına inanmadıkça, 
vergiye gönüllü uyumun temin edilmesi 
mümkün olmayacaktır.

Af hem Türkiye için hem de pek çok 
mükellef için yeni bir başlangıç olabilir. Biz 

de, mükelleflerin af düzenlemesini sigorta 
olarak görerek mutlaka yararlanmasını 
tasviye ediyoruz. Matrah artırımı, stok affı 
veya cari hesap şişkinliği problemlerinin bu 
yasa imkanlarından yararlanarak çözülmesi 
önemli bir fırsattır. 

Özellikle ihtiyatlılık gereği matrah 
artırımından yararlanılması, her bir mükellef 
tarafından üzerinde ciddi bir şekilde 
durularak değerlendirilmesi gereken fırsattır. 
Bu imkanlardan yararlanmanın Vergi 
Dairesince farklı algılanabileceği yönünde, 
piyasada oluşan tereddüde katılmadığımızı 
da özellikle belirtmek isterim. Bu yasal bir 
haktır ve mükelleflerin yasaların verdiği 
hakkı kullanırken tereddüt yaşamamaları 
gerekir.

Bu yazıda belirtmeye çalıştığımız yeni 
dönemde, mükelleflerin öncelikle gelmekte 
olan yeni sistemin detaylarına tümüyle 
hakim olmasını, şirketlerinin muhasebe 
departmanlarını Türkiye Muhasebe 
Standartları konusunda eğitmelerini, kayıt 
dışı çalışan işletmelerin bunun orta vadede 
işletmede yarattığı hasarın farkına vararak, 
kayıtlı düzene geçmek için ciddi bir çaba 
harcamalarını şiddetle önermekteyiz. Zira, 
yeni muhasebe ve hukuk düzenine geçiş 

çalışmaları, 
planlanın aksine 
biraz daha uzun 
bir süre alsa da, 
önümüzdeki süreç 
yeni bir yapıya 
işaret etmektedir. 
Türkiye daha uzun 
yıllar kayıtdışılık 
ile birlikte 
yürüyemeyecektir. 
Bu gerçekten 
hareketle, 
şirketlerin 
gereken tedbirleri 
alıp kendi geçiş 
süreçlerini 
kolaylaştıracak 
tedbirler 
almalarını önemle 
belirtmek isterim.
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Gidebildiğiniz her yere gidin

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, İzmirli 
sanayici ve iş adamlarına, ‘’Gidebildiğiniz yere 
gidin, ayak basabildiğimiz yere ayak basın. 
Afrika ciddi fırsatlar taşıyor. 490 milyar dolar 
mal satabileceğimiz bir alan var. Arkadaşlar 
buralara girin’’ dedi.

Bakan Çağlayan, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Oda ve Borsa 
başkanları ve iş dünyası temsilcileriyle İzmir 
Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı’nda bir 
araya geldi.

İzmir Valisi Cahit Kıraç ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
da katıldığı toplantıda konuşan Bakan 
Çağlayan, birbiri ardına ekonomik verilerin 

açıklandığını, ihracat, kapasite kullanma, 
büyüme rakamları ve bunların istihdama 
yansımasının hep birlikte görüldüğünü 
söyledi. Çağlayan, 2009 yılında büyük bir 
kriz yaşandığını, Türkiye’nin de çok ciddi bir 
testten geçtiğini ifade ederek, “29 milyar 
dolarlık bir ihracat kaybı yaşadık” diye 
konuştu.

Türkiye’nin toplam ihracatının 2002’de 
36 milyar dolar olduğunu belirten Çağlayan, 
Egeli ihracatçılarla birlikte bugün sadece 
iki sektörün bundan 8 yıl önceki ihracatın 
tamamından fazlasını yaptığını bildirdi.

Bakan Çağlayan, küresel krizle 
birlikte daralan pazarların ihracat kaybı 

Gidebildiğiniz her yere gidin

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, İzmirli sanayici ve 
ihracatçılara dünyanın dört bir yanını hedef gösterdi. Afrika’nın ciddi fırsatlar taşıdığını 
belirten Çağlayan, burada 490 milyar dolarlık mal satılabilecek bir alan olduğunu 
söyledi.
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yaşattığını, bu kaybın sadece 21 milyar 
dolarının Avrupa’ya ihracatın azalmasından 
kaynaklandığını, 6.5 milyar doların da sadece 
tek bir ülke, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
ve tek bir ürün çeşidinden, demir-çelik 
ihracatının azalmasından meydana geldiğini 
anlatarak şöyle devam etti:

“2008-2009’daki ihracat kaybımızın 
tek bir doları bizim ihracatçımızın 
başarısızlığından, beceriksizliğinden 
kaynaklanmıyor. Tamamen talep 
daralmasının ortaya çıkardığı bir durum. 
Küresel krizde kredi notu iki kez arka 
arkaya artırılan, bankacılık sisteminin güçlü 
olduğu tek ülke olduk. İhracat kaybına 
rağmen şampiyonlar liginde kaldık. Sizler de 
şampiyonlar liginde önemli oyuncularsınız. 
2010 yılında 114 milyar dolara yakın ihracat 
gerçekleştirdik. 2011’de 127 milyar dolar orta 
vadeli hedefimiz. Ama ihracatçılarımızla 
beraber 2008 yılını inşallah egale edeceğiz. 
Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023’te de 
500 milyar dolar ihracatı gerçekleştireceğiz. 
Dünyanın ilk 10, Avrupa’nın ilk 5 ekonomisi 
içinde olacağız. Yapar mıyız? Yaparız. 
Bunu sizler yapacaksınız. Siyasi istikrar, 
ekonomik istikrar sağladığımız zaman, 

size iyi rekabet ortamı sağlandığı zaman 
bunların yapılacağını biliyorsunuz. Türk 
özel sektörünün dinamizmine ve size 
olan güvenimizden dolayı söylüyorum. Bu 
koyduğumuz hedefi rahatlıkla yakalayacağız. 
Önce bu hedefe inanacağız.”

Türkiye’nin 2010 yılının ilk üç çeyreğinde 
yüzde 8,9’luk büyüme gerçekleştirerek Çin 
ile birlikte dünyanın büyüme şampiyonu 
olduğunu hatırlatan Bakan Çağlayan, 
“Açıklanan işsizlik rakamları, sanayi üretim 
endeksi rakamları önemli. Türkiye 2010 yılını 
yüzde 8’in üzerinde büyümeyle kapatacaktır” 
dedi.

Çağlayan ayrıca EİB bünyesinde kurulması 
planlanan Kimya İhracatçıları Birliği için 
zamana ihtiyaç olduğunu da söyledi. 

Çin ve ABD, Afrika’da geziyor
Devlet Bakanı Çağlayan, 2023 

stratejisinin gerçekleştirilmesinde iş 
dünyasının üretiminin, ihracatının büyük 
öneminin olduğunu vurgulayarak, “Yeni 
stratejinin yüksek katma değer, yüksek 
teknolojik ürünler içermesi önem taşıyor” 
diye konuştu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yaptığı 
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dönemde TOBB ve Başbakan’ın desteğiyle 
Türkiye’nin sanayi stratejisini belirlediklerini, 
böylece sanayi envanterinin çıkarıldığını 
anlatan Çağlayan, şimdi üretim ve 
ihracat odaklı üretim stratejisi oluşumu 
başlattıklarını ve bunun için bir kurul 
kurduklarını belirtti. 

Bakan Çağlayan, kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin yeraldığı kurulda sanayide 
girdi maliyetleri, cari açık, ara malına neden 
bağımlı olunduğu, hammadde tedarikinin 
güvence altına alınması ve rekabet gibi 
konularda sorunları çözmek için bilimsel 
çalışma yürütüldüğünü, ihracatı artırmak 
için ise tek tek ülke ve ürün gruplarının 
incelendiğini dile getirdi. 

Pazar çeşitlendirmesinin önemine 
dikkati çeken Bakan Çağlayan, “Amerika 
deyince artık Washington ve New York’u 
anlamıyoruz sadece. ABD’de de 6 eyaleti tek 
tek ziyaret ettik, kendimizi tanıttık. Çünkü 
bu 6 eyaletin 1 trilyondan fazla ithalatı var ve 
bu 6 eyalet toplam GSMH’nin yüzde 42’sini 

oluşturuyor. Bu ithalattan ne pay kaparım 
bunu düşünmemiz lazım. Efendim, ‘Çin 
büyük tehlike’, e ne yapacağız, oturup ölecek 
miyiz?” dedi.

Hedefe yönelik teşvik
Dünyanın en büyük ithalatçıları olan 

ABD, Çin ve Almanya’nın toplam 5 trilyon 
dolar ithalat yaptığını hatırlatan Çağlayan, 
Çin’in ithalatının yüzde 12’sinin tek bir 
kalemden, çip ithalatından oluştuğunu, 
sadece bu alandaki ithalatının Türkiye’nin 
toplam ihracatından fazla olduğunu 
bildirdi. Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’nin üç büyük ithalatçı ülkeye toplam 
ihracatı 20 milyar doları bile bulmuyor. 
Bunda bir arıza var. Bu durum ABD, Çin ve 
Almanya’dan değil bizden kaynaklanıyor. 
Bizim sektörlerimizi tanımıyorlar. Çin’in 
ithalatının yüzde 12’sini oluşturan elektronik 
devreler Türkiye’nin toplam ihracatından 
fazla. Geçmişte bu tür bir yatırımı çekme 

2011’de 127 milyar dolar orta vadeli hedefimiz. Ama ihracatçılarımızla beraber 2008 
yılını inşallah egale edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023’te de 500 milyar dolar 
ihracatı gerçekleştireceğiz. Dünyanın ilk 10, Avrupa’nın ilk 5 ekonomisi içinde olacağız. 
Yapar mıyız? Yaparız.

“
”
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fırsatını kaçırdık. Sektörün biraraya 
gelmemesi nedeniyle demir çelik hurda, 
amonyak gibi ürünlerde hem en fazla, hem 
de en pahalı ithalatı yapıyoruz. Bunları tespit 
edip yeni teşvik ve destek sistemini buna göre 
yapacağız. Elektronik devre üretimine girelim 
mi, girmeyelim mi kararını vereceğiz. Yani 
biz size (sanayiciye, ihracatçıya) teşrifatçılık 
yapacağız, yol göstereceğiz.”

Cumhuriyetin 100. yılında 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefi koyarken sanayiciye 
ve ihracatçıya güvendiklerini vurgulayan 
Çağlayan, “Demir çelik, otomotiv, kimya, 
bütün sektörleri tahlil ediyoruz. Yatırım, 
teşvik ve destek sistemini bu ülkede 
üretilmeyen ara malına göre yapacağız. 
Mesela petrol türevi olan kimya sektöründe 
hammaddeyi ülkeye getirerek ara malı 
üretiminin sağlanması için çalışma 
yürüteceğiz. Artık ‘Elimde bu var, nereye 
satalım?’ değil, kimin neyi alacağını belirleyip 
ona göre üretimi teşvik edecek bir sistem 
kuracağız. Bu amaçla 70 ülkenin ithalat ve 
ihracat rakamlarını gün gün takip ediyoruz” 
diye konuştu.

Hammaddeyi garantiye almak
Bakan Çağlayan, siyasi ve ekonomik 

istikrarı koruyarak reformları arka arkaya 
yapmaya devam edeceklerini belirterek, 
şunları söyledi:

“Bakın madencilik sektöründe Türkiye 
çok önemli bir noktada, karar aşamasında. 
Çin ve Amerika, Afrika ülkelerinde fellik 
fellik geziyor. Petrol, doğalgaz önemli ama 
gelecekte önemli olan hammaddeye rahat 
erişim, hammadde teminini güvence altına 
almak. Elektrikli oto çalışmaları yapılıyor. 
Otomobili üretirsek, bataryayı ithal etmek 
zorundayız. Firmamızın biri oto üretimi için 
bu yatırımı gerçekleştirdi diyelim. Bataryanın 
hammaddesi lityum. Bizde yok. Bugün 
bu sektöre gireceksek ki gireceğiz... Ama 
girdiğimiz zaman bugünden lityumu garanti 
altına almak zorundayız.”

Dış ticaret müşaviri sayısını 250’ye 
çıkardıklarını, atamaları yapmaya devam 
ettiklerini, böylece Cumhuriyet tarihinde 
ilk defa Türkiye’nin tüm dünyadaki ticari 

elçilerinin sayısının yakında 205 kişi 
olacağını, yıl sonuna kadar bu sayıyı 250’ye 
tamamlayacaklarını dile getiren Çağlayan, 
böylece dünyanın her yerinde iş dünyasının 
emrine amade olacaklarını söyledi.

Zafer Çağlayan, Gayri Safi Milli Hasıla’nın 
2 trilyon doları geçtiği bir Türkiye’yi beraber 
inşa etmek için gayret sarf ettiklerini 
kaydederek, “2013’te inşallah kendi 
helikopterimizi, 2020’de kendi uçağımızı 
yapacağız” dedi.

Sıcak paraya soğutulmuş önlem
Bakan Çağlayan, konuşmasının ardından 

iş dünyasının temsilcilerini dinledikten sonra, 
Merkez Bankasının faiz politikalarına ilişkin 
eleştirilere yanıt verdi.

Enflasyonun tek haneli olduğunu, enerji 
fiyatlarına eskisi kadar zam gelmediğini ama 
buna rağmen girdi maliyetlerinin arttığını 
anlatan Bakan Çağlayan, buna karşın Türk 
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Lirası’nın aşırı değer kazanmasıyla ithalatın 
azdığını, bunun da faiz politikasından 
kaynaklandığını söyledi.

Bakan Çağlayan, hükümetin Merkez 
Bankası’nın para politikasına müdahale etme 
hakkının bulunmadığını belirterek, “Bütün 
dünya krizde faizleri indirirken biz yükselttik. 
‘Cari açık artacak’ dedik arttı. Ama sıcak 
paraya, soğutulmuş önlem de aldık. Şimdi 
faizleri düşürüyoruz” dedi.

Türkiye nükleer enerjiyi ıskaladı
“Türkiye’nin 40 milyar dolar enerji 

ithalatını sorgulamamız gerekiyor” diyen 
Çağlayan, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
önemine işaret etti. Çağlayan, 
Türkiye’nin nükleer enerji 
konusunu “ıskaladığını” belirterek, 
kurulacak iki nükleer santralden 
85 milyar kilovat saat enerji 
üretileceğini, 2023 yılına kadar 
nükleer santral sayısını üçe 
çıkarmayı hedeflediklerini, böylece 
doğalgaza verilen büyük paralardan 
kazanç sağlanacağını anlattı.

Türkiye’nin 17 ülkeyle serbest 
ticaret anlaşması yaptığını 
anlatan Çağlayan, “Serbest ticaret 
anlaşmaları konusunda anamız 

Elektrikli oto çalışmaları yapılıyor. Otomobili üretirsek bataryayı ithal etmek 
zorundayız. Bataryanın hammaddesi lityum, bizde yok. Bugün bu sektöre gireceksek ki 
gireceğiz, ama bugünden lityumu garantiye almak zorundayız.“

”
dinimiz ağladı. Nal topluyoruz nal.Çok 
gayretler sarf ediyoruz” dedi. 

Çağlayan, bu durumun Gümrük Birliği 
anlaşması yapılırken işlenen hatadan 
kaynaklandığını ileri sürdü.

Avrupa’nın Türk iş adamlarına ikiyüzlü 
davrandığını, çünkü Türk iş adamlarına 
serbest dolaşım izni vermediğini, bunun 
insan haklarını ihlal anlamına geldiğini ifade 
eden Çağlayan, buna rağmen AB’ye üyelik 
sürecini sürdüreceklerini bildirdi.

Çağlayan, iş dünyasının temsilcilerine, 
“Gidebildiğiniz yere gidin, ayak basabildiğimiz 
yere ayak basın. Afrika ciddi fırsatlar taşıyor. 
490 milyar dolar mal satabileceğimiz bir alan 
var. Arkadaşlar, buralara girin” tavsiyesinde 
bulundu.

Eksen kayması tartışmalarına değinen 
Çağlayan, “Ayağına bastığımız ülkeler 
‘Türkiye’nin ekseni kayıyor’ dediler. Dünyanın 
ekseni kaymış haberleri yok. Biz her türlü 
pazara girerek eksenimizi genişleteceğiz” 
diye konuştu.

Bakan Çağlayan, Avrupa’da çok sayıda 
firmanın önümüzdeki dönemde kepenk 
kapatacağını, sebebinin genç nüfusunun 
bulunmayışı olduğunu, Türk firmalarına 
fırsatlar doğacağını söyledi.
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Yorgancılar’dan dış ticaret reçetesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin 
dış ticarette değişen şartlara göre yolunu 
belirlemesi, batıdan doğuya kayan üretimde 
zaman kaybetmeden yerini alması gerektiğini 
söyledi.

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 
İzmir Dış Ticaret Değerlendirme 
Toplantısı’nda konuşan Yorgancılar, 
küresel ekonomik krizle birlikte değişen 
dünyada ülkelerden şirketlere, bankalardan 
sanayicilere kadar her kesimin payına düşeni 
almaya devam ettiğini belirtirken, Türkiye’nin 
bu süreçte yıldızının parladığını, geçmiş 
tecrübelerden edindiği dersler ve uyguladığı 
politikalarla önemli bir dönüm noktasına 
getirdiğini bildirdi.

Kritik dönemde Dış Ticaretten Sorumlu 
Devlet Bakanlığı görevini üstlenen Zafer 
Çağlayan’a ihracat, yatırım, üretim ve 
istihdam artışına bulunduğu katkılar 
nedeniyle reel sektör temsilcileri olarak 
teşekkür eden Yorgancılar, ihracat stratejisi 
çalışmalarından girdi tedarik stratejisi ve 
ülke masalarına kadar imza attığı projelere 
yenilerini eklemesini istedi.

Yerimizi alalım
2011 yılının ekonomik büyüme tahminlerine 

göre Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yüzde 
5.1, Asya ülkelerinin yüzde 8.4 büyümesine 
karşılık Avrupa ülkelerindeki büyümenin yüzde 
3.1 olarak beklendiğini hatırlatan Yorgancılar, “Bu 
da bir anlamda Türkiye’nin AB’de yoğunlaşan 
pazar rotasını değiştirmektedir. Yaptığımız bir 
araştırmada Türkiye’nin ihraç ettiği ilk 10 
ürün ile Hindistan’ın ve Cezayir’in ithal ettiği 
ilk 10 ürüne baktığımızda 6 çok önemli ana 
sektörün ortak olduğunu gördük. Yerele 
indiğimizde İzmir için de; demir çelik, 
makine, plastik ve organik kimyasal ürünler 
de ortaklık göze çarpmaktadır. Söz konusu 
sektörlerimiz, bundan sonraki süreçte 

pazar portföyüne Hindistan’ı alırken, ilgili 
Bakanlığımız da bu konuda her türlü desteği 
sağlayabilmelidir. Türkiye artık yolunu, 
değişen şartlara göre değiştirmeli ve batıdan 
doğuya kayan üretimde vakit kaybetmeden 
yerini almalıdır” diye konuştu.

STA’ların etkisi
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, AB’nin imzaladığı veya 
imzalayacağı rekabet halinde olduğumuz 
sektörlerde risk teşkil eden serbest ticaret 
anlaşmalarına zaman kaybetmeden dahil 
olup, yurt içinde ürettiğimiz ürünlerin 
kapsam dışında tutulmasını sağlamamız 
gerektiğini de bildirdi. Güney Kore ile 
AB’nin yaptığı anlaşmanın özellikle otomotiv 
sektörümüz başta olmak üzere demir çelik, 
makine ve elektrikli cihazların, Hindistan ile 
yapılan anlaşmanın da tekstil sektörümüzün 
rekabetini etkileyecek boyutta olduğuna 
dikkat çeken Yorgancılar, “Gümrük 
kayıtlarına baktığımızda bu sektörlerin İzmir 
ihracatındaki payı yüzde 52. Güney Kore 
ve Hindistan ile yapılan STA’lar İzmir’deki 
ihracatçımızın rekabet gücüne direkt 
olumsuz yansıyacak” uyarısında bulundu.

Yorgancılar’dan dış ticaret reçetesi
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Ara malı ve enerjiye dikkat
İhracatın 2010 yılında yüzde 11.5 

artmasına rağmen ithalatın yüzde 31.6 
oranında artarak dış ticaret açığında rekor 
kırılmasının Türk sanayinin önündeki en 
büyük sıkıntılardan biri olduğunu vurgulayan 
Ender Yorgancılar, şöyle konuştu:

“İthalatın yüzde 71’ini oluşturan ara 
malları ithalatındaki artış yüzde 32’dir. 
Enerji ithalatının ara malı ithalatındaki payı 
yüzde 30’dur. Enerji ithalatını azaltmanın 
yolu, yenilenebilir enerji kaynaklarından, 
çok geç kaldığımız nükleer enerjiden ve 
enerji verimliliği bilincinden geçiyor. Çözüm 
doğru politikaların hayata geçirilmesindedir. 
İhracatın yüzde 60’ını 250’den az çalışanı 
olan KOBİ’lerin yaparken, ithalatın yüzde 
60’ını 250’den fazla çalışanı olan şirketlerin 
gerçekleştirmesi de dikkate değer bir 
husustur. Sanayimizin ara malı ithaline 
değil üretimine yönelmesinin, yatırım teşvik 
politikalarının şekillenmesinde, ara malı 
üreten KOBİ’lerimizin rekabet edebilmesinde 
ve yüzde 247 oranında artan cari açığın 
azaltılmasındaki rolü ortadadır.”

İzmir’in ihracatı doğru 
kaydedilmeli
Ender Yorgancılar, vergi kimlik 

numaraları esas alındığında İzmir’in 
ihracatta 4. sırada yeraldığını, ancak 
gümrük kayıtlarının ikinci sıraya taşıdığını 
belirtirken, “Bunun ana sebebi, hem büyük 
ihracatçılarımızın merkezinin İstanbul’da 
olması, hem de İzmir ihracatında ilk 10 
sırada yer alan birçok sektörün ihracatının 
farklı şehirlerin birliklerinde görülmesidir. 
İzmir listede 2 sıra geride kalırken, 10 milyar 
dolarlık bir ihracat rakamının da eksik 
açıklanması sorunu çözülmeli” dedi.

Gelecek projeleri
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, bir liman kenti olan İzmir’in 
gelecek projelerine bakıldığında ilk 
sırayı İzmir Limanı’ndaki iyileştirmelerin 
yapılmasının aldığını tekrarladı. 
Yorgancılar, “Organize sanayi bölgelerinden 
demiryollarının limanlara bağlanması, 
hızlı tren projeleri ile İzmir ve çevre iller 
arasındaki mesafelerin kısaltılması, Çandarlı 
Limanı projesinin sonuçlandırılması ve EXPO 
2020’yi İzmir’in alması kentin değişen ve 
gelişen vizyonuna çok büyük değer katacak. 
Değişimin gerçekleşmesini sağlayan itici 
kuvvetin öncelikle yerel güç olduğunu dikkate 
aldığımızda bu değerin yaratılmasında 
birlikte hareket etmenin önemine inanıyoruz” 

Sıfır sorun sınırsız ticaret
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, dış ticarette “sıfır sorun, sınırsız ticaret” 
anlayışını benimseyen Türkiye’nin ithalatı ile değil ihracatı ve yarattığı markalarla var 
olması amacıyla alınması gereken bazı tedbirleri şöyle sıraladı:
İthalatı değil, ihracatı teşvik eden bir kur politikasının gerekliliğine inanıyoruz.
2011 yılında Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye çıkarılması ile artacak 
sermaye girişi, kurları aşağı çekebilecek, dış açığı artırabilecektir. Bu konuda da gerekli 
önlemler alınmalıdır. 
İthalatı teşvik eder duruma gelen Dahilde İşleme Rejimi’nin (DİR) yurtiçi üretim için 
kullanılmasını teşvik eden mekanizmalar geliştirilmelidir.
İhracat sigortası sistemi yeniden yapılandırılmalıdır.
İhracat yapan firmaların KDV iadelerinde yaşanan gecikme giderilmelidir.
Haksız rekabete sebep olan KKDF kesintilerinin kaldırılması veya ihracat söz konusu 
olduğunda KDV gibi iadesi sağlanmalıdır.
Enerji girdilerindeki yüksek fiyat politikası sebebiyle ihracatta haksız rekabetin önüne 
geçilmeli, fiyatlar rekabet edilebilir seviyeye çekilmelidir.
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diye konuştu.
Başkanlar İzmir ve dış ticareti anlattı
İzmir Dış Ticaret Değerlendirme 

Toplantısı’nda Oda, Borsa ve Birlik başkanları 
da kendi alanlarını ilgilendiren konuları 
aktardı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, “Eğer 2023 yılında 
Türkiye ihracatı 500 milyar dolara çıkacak ise 
bunun 100 milyar doları İzmir’den geçmeli. 
İzmir’in bu ihracat hedefine giden yolun 
lokomotifi olacağına inanıyoruz. Bu nedenle 
Hükümet olarak İzmir’i büyüteç altına alın. 
Hangi sektörler öne çıkmalı, neler yapılmalı 
belirlenmeli” dedi. İzmir’in kruvaziyer 
turizmindeki başarılarına da dikkat çeken 
Demirtaş, Bakan Çağlayan’a “Bu nedenle 
İzmir’i dışa açacak her platformda bizi 
yanınızdan ayırmamanızı istiyoruz” diye 
konuştu.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarım 
ürünlerinin dış ticaretteki ağırlığının 
arttığını belirterek sektörün istihdam ve 
üretimde de Türkiye için önemine işaret etti. 
Tarım sektörü ile sanayi entegrasyonunun 
sağlanması gerektiğine de işaret eden 
Kestelli, İzmir’in tarımsal sanayi merkezi 
olabilmesi için doğru bir strateji ile desteğe 

ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.
Deniz Ticaret Odası Başkanı Geza 

Dologh, İzmir için denizin ve deniz ticaretinin 
taşıdığı önemi anlatarak, Alsancak Limanının 
bu alanda çok önemli olduğunu söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Mustafa Türkmenoğlu, Ege 
Bölgesi’nden gerçekleştirilen ihracata dair 
bilgiler verdi.

İZKA tartışması
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Kalkınma 
Ajansı’nın proje destekleme yöntemini 
eleştirdi. Kendisi de İZKA Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Demirtaş, “İzmir’in tanıtımı, 
daha fazla yabancı sermaye çekmesi için 
hazırlanan projelerin baş destekçisi de 
İZKA olmalı diye düşünüyoruz. Ancak, İZKA 
beklediğimiz yapıda bir kurum olmadı. 
Ajans oluşturuldu ama hedefe giden yolu 
doğru değil. İzmir köylerine arıtma merkezi, 
kasabalarına tretuvar yapılarak, paketleme 
tesislerinin ve şarap fabrikalarının dolum 
kapasitesini arttırılarak dünya kenti olamayız. 
Maalesef İZKA böyle destekler veriyor. Bizim 
desteklerin yönüne, nereye verileceğine 
müdahale hakkımız yok. İzmir nasıl kalkınır, 
İZKA ne yapmalı bu konudaki fikrimizin 

Sanayileşme teşvik edilmeli
Ender Yorgancılar, Türkiye’nin geleceğini planlamak açısından şu anda sahip olduğu büyük fırsatları 
değerlendirmesi gerektiğini savundu. Geleceğin anahtarının üretimde olduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İşte bu yolda, 2010 yılında ve 2011 yılının başında atılan adımlar çok önemlidir. Türk sanayinin toplam 
üretiminin sadece yüzde 3.7’sinin, ihracatının sadece yüzde 3,5’unun yüksek teknolojiye dayalı 
olması, atılan adımlarda belirlenen hedeflerin ne kadar isabetli olduğunu da bizlere göstermektedir. 
Bugün sanayimizin en büyük sıkıntısının rekabet gücünün azalması olduğu düşünüldüğünde, 
rekabet gücünü ve verimliliği artırmayı, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi bir sanayiye 
dönüşümü amaçlayan, uzun dönemde de; ‘orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim 
üssü haline gelinmesi’ni hedef alan Sanayi Strateji Belgesi’nin önemine inanmaktayız.”
Son yıllarda Türkiye adına oluşan en büyük risklerden birinin sanayisizleşme süreci olduğunu, büyük 
grupların son 3 yıldaki birleşmelerinde özellikle hizmet sektörünün ağırlık kazandığını aktaran 
Yorgancılar, “İhracatçının girdi maliyetleri sürekli artarken, Euro/dolar paritesi değişmeden kaldığı 
için kar marjı da daralmıştır. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan, OECD ülkeleri içinde en 
yüksek işgücü maliyetine sahip Türkiye’de sanayiden kaçış değil, sanayileşme teşvik edilmelidir” 
dedi. 
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önemi yok. İZKA şu anda DPT’nin güdümünde 
hedefsiz bir kuruluş oluşmuş” dedi.

Demirtaş, dünyada yatırım çalışması 
yapan Lyon kentinin ajansının bölgeye 66 
şirket çekmeyi başardığını anlatırken, “Bizim 
de tam ihtiyacımız olan bunlar. Ajansın 
yatırımcıların yoğun bulunduğu kentlerde 
ofis açmasını, elemanlarının dünyada cirit 
atması gerekirken biz nelerle uğraşıyoruz. 
Bu nedenle kalkınma ajanslarının yeniden 
yapılandırılması şart. Siz, Ekonomik 
Sosyal Konsey üyesisiniz. Gerekirse 
mevzuat değiştirilmeli önerimizi Ankara’ya 
taşımanızı istiyoruz. Ajansın hedefi, daha 
fazla yatırımcının geleceği ortamlara zemin 
hazırlaması ve daha çok dış satışa destek 
olmak yönünde olmalı” diye konuştu.

Programda konuşması bulunmayan 
ancak Demirtaş’ın İZKA eleştirilerinin 
ardından söz alan İzmir Valisi ve İZKA 
Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Kıraç, İZKA ile 
Devlet Planlama Teşkilatı arasındaki bağın 
çok kuvvetli olmasının eleştirilebileceğini 
belirterek ancak şimdiye kadar ajansın 
gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların da 
göz önünde bulundurulmasını istedi. Kıraç, 
“Kuşku yok ki İZKA mevcut kalkınma 
ajansları içerisinde en başarılısıdır” dedi.

İhracat 2010’da hedefi aştı

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 
“Gururla söylüyorum, 107.5 milyar dolar 
olarak hedeflenen, 2011-2013 Orta Vadeli 
Program’da 111.7 milyar dolar olarak 
revize edilen 2010 yılı ihracatı, 31 Aralık 
itibariyle 113 milyar 686 milyon dolar 
oldu” dedi. 

2010 yılı ihracatının 2009’a göre 
yüzde 11.3 oranında arttığını söyleyen 
Bakan Çağlayan Aralık ayı ihracatının 
ise 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 
21.3 artışla 11 milyar 564 milyon dolara 
yükseldiğini dile getirdi. 

İhracatçı Birlikleri kayıt 
rakamlarına göre Aralık ayı ihracatı 
da 2009 yılının Aralık ayına göre yüzde 
21.3 oranında artarak 11.6 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.

Çağlayan, 2010 yılında ihracatta 
yakalanan hızın, 2011 yılı için beklentileri 
yükselterek hedeflerin daha yukarı 
çekilmesine olanak sağladığını, 2011 
yılı ihracat hedefini de 130 milyar dolar 
olarak belirlediklerini kaydetti. 
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İhracatın gözdesi dizel ve pamuklu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 
Vakfı’nın (TEPAV) ihraç edilen ürünlerin 
fiyat ve pazar payı değişimlerine ilişkin 
araştırmasında, 15 sektörden 7’sinin 
fiyatlarını ve pazar payını artırdığı belirlendi. 
Dizel motorlu taşıtlar imalatı ve pamuklu 
giyim eşyası imalatı sektörleri en iyi 
performans sergileyen sektörler oldu.

TEPAV’ın araştırmasına göre, göreli 
fiyatlarını ve pazar paylarını arttıran 
sektörlerin başında dizel motorlu taşıtlar 
imalatı ve pamuklu giyim eşyası imalatı 
sektörleri bulunuyor. Bu sektörleri köşeli 
çubuklar imalatı, dizel motorlu toplu yolcu 
taşıtları imalatı ve kıvılcım ateşlemeli 
motorlu taşıtlar imalatı sektörleri takip etti. 
Bu sektörlerin daha kaliteli ürünler üretmesi 
ve etkili politikaların uygulanması sonucu 
dizel motorlu taşıtlar imalatı ve pamuklu 
giyim eşyası imalatı sektörlerinin kazananlar 
sınıfında yer aldığını ifade edilen çalışmada,  
ileriye dönük doğru ihracat stratejilerin 
belirlenmesi için bu sektörlerin başarısının 
daha detaylı incelenmesi gerektiği belirtildi.

TEPAV’In araştırmasına göre, rekabetçi 
niteliğini yitirenler sektörler de göreli 
fiyatlarını arttırıp pazar payını kaybeden örme 
tekstil ve fındık sektörleri oldu. Söz konusu 
tekstil alt sektöründe Çin’in 2007 yılında 
yüzde 33,2’lik bir pazar payı ile ilk sırada yer 
aldığı hatırlatılan çalışmada, şu ifadelere yer 
verildi:

“Türkiye’nin yüzde 4,7’lik bir payla 
üçüncü olup düşük gelir grubundaki 
ülkelerle rekabet ettiği göz önünde 
bulundurulduğunda, bu sektöre 

yapısal çözümler getirilerek canlılık 
kazandırılabileceği açıktır. 2007 yılında 
dünyada yüzde 66,7’lik bir payla lider 
olduğumuz fındık sektöründe ise göz ardı 
edilebilir bir fiyat artışına rağmen pazar 
payı kaybettiğimiz görülmektedir. Ayrıca 
düşen pazar payına rağmen bu sektörlerde 
ihracat artışı yaşandığı da not edilmelidir. 
Göreli fiyatlarını azaltıp pazar payını artıran 
grupta petrol yan ürünlerinin alt sektörlerinin 
yanı sıra dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar 
ve kıvılcım ateşlemeli motorlu taşıtlar 
bulunmaktadır. Dünyadaki pazar payımızın 
yüzde 0,2-0,4 civarında olduğu petrol yan 
ürünleri sektöründe ve gelişmiş ülkelerin 
hakim olduğu motorlu taşıtların belirtilen 
alt sektöründe Türkiye’nin rekabetçi 
yapısını koruyup pazar payını artırması, 
sektörde ölçek avantajı büyük ekonomiler 
de olduğundan dolayı göreli fiyatlarını 
düşük tutmasına bağlı olabilir. Kaybedenler 
gurubunda ise küresel pazarda göreli 
fiyatlarını düşürseler bile rekabet gücü 
zayıflayan ve pazar payını kaybeden sektörler 
yer almaktadır. Örnek olarak ihracat 
gelirimizin gittikçe azaldığı renkli televizyon 
alıcıları ve parçaları sektörü yer almaktadır.”

İhracatın gözdesi dizel ve pamuklu

TEPAV’ın ihraç ürün fiyatları 
ve pazar araştırmasında dizel 
motorlu taşıtlar ile pamuklu giyim 
eşyası imalatı en iyi performans 
sergileyen sektörler oldu.
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800 kişiye iş kapısı 2012 başında     
                                                   açılacak

Ege Serbest Bölgesi’nde filtre ağırlıklı 
üretim için 70 milyon dolarlık yatırımla 
800 kişiye istihdam sağlayacak olan ABD’li 
otomotiv yan sanayi devi Cummins yetkilileri 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti. 
Ziyarette yatırım hakkında bilgi veren 
heyet, İzmir’in yatırım imkanları ve sanayi 
yapılanması hakkında da brifing aldı.

Dünyanın en büyük motor ve yakıt 
sistemleri üreticisi Amerikan Cummins 
şirketinin Yönetim Kurulu Yetkili Üyesi Paul 
Massey, Cummins Filtre Avrupa-Ortadoğu-
Afrika Genel Müdürü Charles Masters, 
Program Müdürü Harold Martin Finans 
Operasyonları Müdürü Dorian Bailey ve İzmir 
Bölge Ofis Müdürü Şule Akça’dan oluşan 
heyet, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile biraraya geldi. Yorgancılar, 
ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, 
Cummins’in Ege Serbest Bölgesi’nde 70 
milyon dolarlık yatırıma başladığını hatırlattı. 
Firma yetkililerinin İzmir’i çok sevdiklerini 
ve bu nedenle yatırım kararı aldıklarını 
vurguladığını aktaran Yorgancılar, “Cummins 
filtre imalatında tecrübe sahibi bir firma. 
İzmir’deki fabrikada kamyonlar ve orta-ağır 
araçlar için filtreler üretecekler. Ayrıca hava 
filtreleri, yağ filtreleri, teknelerde kullanılan 
filtreleri üretmeyi de planlıyorlar” dedi.

İzmir’in liman ve lojistik imkanları, altyapı 
olanakları, sektörel çeşitliliği, üretim kalitesi 
ve yetişmiş insan kaynağı ile birlikte kentin 
yatırım için en uygun illerden biri olduğuna 
dikkat çeken Yorgancılar, bu yönde yeni 
yatırımcılara kenti tanıtmak için sürekli olarak 
çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ender Yorgancılar, Cummins’in yatırımı 
ile birlikte yeni bir üretim ve istihdam imkanı 
sağlanacağını belirtirken, şöyle konuştu: 
“Ege’deki otomotiv yan sanayi üretimi ve 
ihracatına önemli katkı yapacak fabrika 2012 
yılı başında üretime başlayacak. 800 kişiye 
istihdam sağlanacak. Bizden de yatırım 
aşamasında ısıtma, soğutma, elektrik 
tesisatlarının kurulumu konusunda destek 
istediler. Filtre üretimine özel tasarımlı 
makine imalatları, enformasyon teknolojisi, 
hidrolik aletler ile ilgili talepleri oldu. Bu 
yatırım Egeli sanayicilerimize de yeni üretim 
imkanı, sektörün gelişmesine önemli avantaj 
yaratacak.”

800 kişiye iş kapısı 2012 başında açılacak

Ege Serbest Bölgesi’de 70 
milyon dolarlık yatırımla  
kurulan filtre fabrikası 
önümüzdeki yıl açılıyor. 
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Devler de yatırımcı arıyorDevler de yatırımcı arıyor

Bir dönem sermaye ihraç eden dev 
ekonomiler şimdi yatırımcı çekmek için 
her yolu deniyor. İngiltere, 10 milyon sterlin 
getirene oturma izni vermeye hazırlanıyor. 
Rusya, yatırımcıya özel bir fon, Kanada vergi 
reformu ve G. Kore ise sermaye desteği planı 
üzerinde çalışıyor.

Küresel krizin ardından bir an önce 
toparlanmaya çalışan dev ekonomiler, 
topraklarına yabancı yatırımcı çekmek 
için yeni arayışlar içine girdi. Bir dönemin 
sermaye ihraç eden ekonomileri şimdilerde 
yatırımcı avına çıktı. İngiltere İçişleri 
Bakanlığı, mülti milyonerler için vize 
kurallarında değişikliğe giderek ülkeye 
yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlayan yeni 
bir teklif üzerinde hazırlık yapıyor. Bakanlık, 
söz konusu değişiklik ile yüksek net varlıklı 
göçmenlerin vize alımını ve kalıcı oturma 
izni elde edimini kolaylaştırmayı hedefliyor. 
Böylece, ülkeye nakit para girişinin artışı 
planlanırken, bunun istihdama yönelik 
projeler olarak hayata geçirilmesi 
hedefleniyor. Planlanan değişiklikte 
ülkeye en az 10 milyon sterlin 
getiren göçmenlerin 2 yıl 
içinde kalıcı oturma izni 
almaları öngörülüyor. 
Hali hazırda bu hak 
5 yılda kazanılıyor. 
Yeni teklife göre 
İngiltere’ye 5 milyon 
sterlin getiren 3 
yılda, 1 milyon sterlin 
getiren ise 5 yılda 
oturma izni alabilecek. 

Rusya’dan 
yeni bir fon
Rusya Devlet Başkanı 

Dmitry Medvedev ise Putin 
hükümetinden Rusya’ya 
yatırımları cazip kılacak 

özel bir fon oluşturulması için teklif 
hazırlamalarını istedi. 1 Mart’a kadar hazır 
olması planlanan özel yatırım fonu ile 
ülkeye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek 
için alternatif teklifler üzerinde çalışılıyor. 
Medvedev’in, Davos Zirvesi’nin ardından 
böyle bir çalışma kararı aldığı öğrenilirken, 
özel fon kurulmasında Davos’ta görüştüğü 
işadamlarının önerilerinin etkin olduğu 
bildirildi. Rus ekonomisini modernize etmeye 
çalışan Medvedev, üzerinde çalışılan plan 
doğrultusunda Rusya’ya uygun yatırım 
ikliminin sağlanması ve Moskova’nın finansal 
bir merkez haline getirilmesi için gerekli 
adımların atılacağı mesajını verdi. 

Kanada teknolojide vergi
reformunu tartışıyor
Özellikle teknoloji alanında yabancı 

yatırımcı çekmek için vergi reformunu 
tartışan Kanada, biyoteknoloji alanında 
bölgeyi üs yapmak için yeni çalışmalar 

yürütüyor. 11 şehrin teknoloji ve inovasyon 
alanında yatırımcı çekmek için 

işbirliği yaptığı ülkede, 
uluslararası alanda yatırımcı 

çekmek için teknoloji 
lobisi ve çalışma 

grubu oluşturuldu. 

Güney Kore’den 
sermaye desteği 

Yatırımcı avına çıkan 
bir diğer ülke ise Asya’nın 

yükselen ekonomisi Güney 
Kore. Yatırım programını 

revize etmek için düğmeye 
basan ülke, geçen yıl 13 milyarı 

bulan doğrudan yabancı yatırım 
hedefini 2011 için 15 milyar 

dolara yükseltti. Güney Kore 
hükümeti, uluslararası 

şirketlere özel arazi tahsis 
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etmenin yanısıra işadamlarına Güney Kore’de 
yapılacak yatırımlar için sermaye yardımını 
da gündeme aldı. 10 milyon doları aşan 
yatırımlarda vergi ve diğer avantajlar da 
yatırımcıya sunulacak. 

Fransa, Müslüman yatırımcı 
çekmek istiyor
Sarkozy yönetimindeki Fransa her ne 

kadar Müslüman karşıtı bir politika izlese 
de konu yatırım olunca gözünü Ortadoğulu 
işadamlarına dikti. İlk İslami tahvili bu yıl 
içinde satışa çıkarmayı planlayan Fransa, 
bölgeyi Avrupa’nın İslami finans çekim 
merkezi haline getirmek için kolları 
sıvadı. Fransa, özellikle yüksek teknoloji 
alanında Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden yatırım çekmek için bölge 
ülkelerine bakanlık düzeyinde heyetler 
gönderiyor. 

Endonezya, yatırımcılara vergi
tatili programı sunacak
Gelişmiş ekonomiler kadar hızla 

gelişmekte olan ülkeler de yatırımcı çekmek 

için cazip programlar üzerinde çalışıyor. 
‘Vergi tatili’ adlı bir plan üzerinde çalışan 
Endonezya hükümeti, ülkeye istihdam 
yaratacak, sermaye getirecek ve teknoloji 
üretimi yapacak şirketler için özel bir vergisiz 
bölge kurmayı hedefliyor. 

Obama, 2 trilyon $’lık nakit
rezerve göz dikti
ABD Başkanı Barack Obama da 

ülkeye yapılacak yerli ve yabancı yatırım 
fırsatları için iş dünyasına çağrıda 
bulundu. Yurtdışında yatırım yapmayı 
planlayan ABD’lilere seslenen Obama, 
ülke ekonomisinin büyütülmesi ve istihdam 
yaratmada yükü paylaşmalarını istedi. 

İş dünyasının 2 trilyon dolarlık nakit 
rezervinin yeni istihdam alanı yaratmak 
için ABD’deki yatırımlarda kullanılması 
isteyen Obama, “İşletmeler yatırımlarını 
ve kenardaki paralarını Amerika Birleşik 
Devletleri’ne yapmalı. İşçilerimizi işe almalı, 
uygun ücretler ödemeli ve ülkenin geleceğine 
yatırım yapmalı. Bu onların sorumluluğu” 
diye konuştu.
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AB’den KOBİ’lere 2.7 milyon euro

AB tarafından KOBİ’leri yeni pazarlarla 
tanıştırmak adına oluşturulan Avrupa 
İşletmeler Ağı, Türkiye’de 2012 yılına kadar 
toplam 2.7 milyon euroluk kaynak ayırdı.

Avrupa Komisyonu tarafından 
oluşturulan ve özellikle KOBİ’lerin yeni 
pazarlara girmesini kolaylaştıran Avrupa 
İşletmeler Ağı (AİA), 47 ülkede, 580’den fazla 
kurum aracılığıyla 2.5 milyon işletmeye hitap 
ediyor.

Türkiye’de 2011-2012 dönemi bütçe 
teklifinin toplam 2.7 milyon euro olacağı ve 
bunun 1.4 milyon euroluk kısmının ise AB 
tarafından karşılanacağı belirtildi. 2011-2012 
yılında projeye konan hedefler arasında dış 
ticaret, inovasyon, fikri mülkiyet hakları 
ve finansman konulu seminer ve eğitimler 
düzenlenmesi yer alıyor.

Projenin ticari ve teknolojik olmak 

üzere yaklaşık 160 işbirliği anlaşmasına 
aracılık etmesi, 24 yurtdışı heyet ziyaretine 
gidilmesi, 20 yabancı heyet ile yurtiçinde ikili 
görüşmeler düzenlenmesi ve yurtiçinde ve 
yurtdışında düzenlenecek özel etkinliklere 
yaklaşık 50 eşleştirme faaliyetine katkıda 
bulunması öngörülüyor.

800 firma ziyaret edildi
AB’nin AİA için 2008-2013 döneminde 

320 milyon euroluk bütçe ayırdığı belirtiliyor. 
AB katkısının proje toplam bütçesinin 
yüzde 60’ını geçmediği ve tüm projelerde 
AB katkısının yüzde 60 olduğu varsayılırsa 
toplam AİA bütçesinin 535 milyon euroya 
karşılık geldiği düşünülüyor.

2008 yılından bu yana Türkiye’de de 
hayata geçen AİA, 2009 yılından başlayarak 
AB katkısını almaya başladı.

AB’den KOBİ’lere 2.7 milyon euro
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Bugüne kadar yaklaşık 800 firma ziyareti 
gerçekleştiren AİA, firmaların AB’ye uyumda 
ne tür bir bilgiye sahip olduklarını ölçüyor ve 
hangi alanlarda hizmet verilmesi gerektiğini 
tespit ediyor. Bu anlamda ihracat kapasitesi 
olduğu halde yapamayan veya ihracat yaptığı 
halde doğru pazarlara ulaşamayan firmalara 
özel eğitimler düzenleniyor.

Ortaklık köprüsü kuruyor
AİA’nın ikili görüşmeler, firmaların 

bir araya gelerek iş ortaklıkları kurmaları 
noktasında bir ilk adım niteliği taşıdığı 
belirtiliyor. Geçtiğimiz dönemde, çevre 
teknolojileri, bilişim ve makine sektörlerinde 
gerçekleştirilen ikili görüşmelerin Türk 
firmaların yabancı firmalarla işbirliği 
gerçekleştirmelerine zemin hazırladığı 
hatırlatılırken, görüşmeler sonunda bir 
Türk firmasının iki ayrı İngiliz firması ile 
çevre teknolojileri konusunda distribütörlük 
anlaşması imzaladığı, bir Türk yazılım 
firmasının da Yunan firması ile proje 
ortaklığına gittiği belirtildi. 
Elektrik elektronik sektöründen bir başka 
Türk firmasının ise Alman- Bulgar menşeli 
bir firmanın Bulgaristan’daki tesislerinin 
elektronik projelerinde aktif görev alarak 
işbirliği gerçekleştirdiği ifade edildi.

31 bin firma faydalandı

Proje, firmalara AB mevzuatı, 
politikaları, standartları, hibeleri, 
yeni pazarlar ve ticari işbirliği 
fırsatları, yeni teknolojilere erişim 
ve teknolojilerini geliştirme 
konularında ücretsiz bilgi, 
danışmanlık ve iş desteği sağlamayı 
hedefliyor.

Ocak 2009-Mayıs 2010 
döneminde Türkiye’den yaklaşık 
31 bir firma AİA hizmetlerinden 
faydalandı.

Türkiye’de hizmet verilen 
firmalar tarafından imzalanan 
ortaklık anlaşması sayısı 36. 
Sözkonusu firmaların yüzde 79’u 
imalat, yüzde 4’ü tarım, hayvancılık 
ve madencilik, yüzde 17’si ise 
hizmet sektöründe.

Türkiye’de AİA projesinin 2008-
2010 toplam bütçesi 13.6 milyon 
Euro civarında. AİA İstanbul’un 
2008-2010 bütçesi 4.6 milyon euro 
ve bunun 1.9 milyon eurosu AB 
katkısı.

Krizdeki performans, büyüme rekorları 
ve küresel yatırımcıların ilgisi Türkiye’yi 
uluslararası piyasalarda süper lige çıkarıyor. 
Türk Hazinesi kredi notu yüksek ülkelerin 
bile zor borçlandığı Japon Samurai tahvil 
piyasasında 2 milyar dolarlık tahvil satışına 
hazırlanıyor. Mart ayında beklenen ihracın 
tamamlanmasıyla Türkiye resmi olmasa 
bile fiili olarak yatırım yapılabilir ülkeler 
sınıfına sokacak. Yani kredi derecelendirme 
kuruluşları Türkiye’nin notunu artırmasa bile 
yatırımcılar gözünde not artışı gerçekleşmiş 
olacak. Türkiye 2000 yılından bu yana ilk 
kez samurai tahvil ihracı için düğmeye 
basarken, Hazine aracılık için Daiwa 
Securities Capital Markets, Mitsubishi 

UFJ Morgan Stanley Securities ve Mizuha 
Securities’e dün yetki verdiğini açıkladı. 
Hazine’nin tahvil satışı için uluslar arası 
yatırımcılarla önümüzdeki günlerde tanıtım 
toplantısı yapması bekleniyor. Japonya’nın 
Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka, daha 
önce yaptığı açıklamada, Hazine’nin 2010 yılı 
içinde Samuray piyasasına yeniden girerek, 
tahvil ihracı yapabileceğini belirtmiş ve bu 
ihracın Türkiye’deki özel bankalara Japonya 
piyasasında daha aktif olmak için öncülük 
edeceğini söylemişti. Türkiye, Samuray 
piyasasında ilk ihracını 1992’de, son ihracını 
ise 2000’de yaptı. 15 seri Samuray, 4 adet de 
euro yen olmak üzere ihraçlarla yaklaşık 8 
milyar dolar finansman sağladı.

Süper lige çıkıyoruz
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Adnan YILDIRIM
adnan.yildirim@ebso.org.tr

Ülkemizde 1980’li yılların ekonomide dışa 
açılma, ihracata dayalı büyüme politikalarının 
başarısını artırabilmek için devreye sokulan 
önemli enstrümanlardan birisi de serbest 
bölgelerimiz olmuştur.  Doğrudan yabancı 
sermaye ve yeni teknolojilerin ülkeye girişini 
hızlandırmak, üretim ve yatırımlarda artış 
sağlamak ve ülkemizin uluslararası ticaretini 
geliştirmek amacıyla oluşturulan serbest 
bölge ve benzeri modellerin gerek ülkemizde 
gerekse diğer ülkelerdeki başarıları ve ülke 
ekonomilerine kattığıı olumlu sonuçlar iyi 
bilinmektedir.

Küçük-büyük, faal-yarı faal haliyle 
sayıları 21’e ulaşan Türkiye’deki serbest bölge 
uygulamalarında belli ölçüde başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. Ancak, ülkemizdeki serbest 
bölgeler, kuruluş yerlerinin doğruluğu, üretime 
uygun büyüklükleri, yönetimleri, zaman zaman 
abartılan kötüye kullanım örnekleri gibi bilinen 
nedenlerle beklentilerin karşılanmasında sınırlı 
sonuçlar yaratabilmişlerdir.

06.06.1985 tarih ve 3218 Sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu ile başlangıçta her türlü 
üretim ve ticari faaliyetler ayrım yapılmaksızın 
aynı ölçüde teşvik edilmiştir. İlk serbest 
bölgenin faaliyete geçtiği 1987 yılından 2004 
yılına kadar 17 yıl süreyle bu bölgelerde, vergi, 
gümrük, kambiyo ve dış ticaret mevzuatımız 
uygulanmamıştır. Bunların dışında bazı 
kanunların bürokrasi yaratan hükümleri de 
uygulanmamıştır. Ancak, özellikle 2000’li 
yıllarda maliye ve gümrük idarelerinin 

denetim ve tespitlerinden kaynaklanan 
kötüye kullanımlar ile sınırlı da olsa serbest 
bölgelerin adının bazı kaçakçılık olayları 
nedeniyle gündeme taşınması bu bölgelerdeki 
serbestliğin ve teşviklerin sınırlandırılması 
girişimlerini gündeme getirmiştir. Bu 
sürecin sonunda, serbest bölgelerin cazibesi, 
06.02.2004 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe 
giren 29.01.2004 tarih ve 5084 sayılı yasa 
önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu yasayla, 
Türkiye’nin geri kalmış illerine önemli teşvikler 
getirilirken serbest bölgeler için aşağıda 
belirtilen konularda tersine sonuçlara yol açan 
düzenlemeler yapılmıştır.

• Serbest bölgelerde vergi kanunları 
uygulanır hale gelmiştir.

• 06.02.2004 tarihi itibariyle ruhsat sahibi 
olanların müktesep hakları gelir ve kurumlar 
vergisi istisnası bakımından ruhsat sürelerinin 
sonuna kadar devam edecek şekilde korunmuş 
ancak bu bölgelerde çalışanların ücretlerinden 
yapılan gelir vergisi stopajı istisnası ruhsat 
süresine bakılmaksızın 31.12.2008 tarihinde 
sona erdirilmiştir.

• Yeni ticari ruhsat sahipleri gelir ve 
kurumlar vergisi istisnası ile çalışanları 
için gelir vergisi stopaj istisnasından 
yararlandırılmamaktadır. 

• Serbest bölgelerde vergi kanunlarının 
uygulanır hale gelişi, bu bölgelerde 
faaliyette bulunan firmaların istisnadan 
yararlanacak kazançlarının sadece serbest 
bölge faaliyetinden elde edilen kazançlarla 
sınırlandırılması sonucunu doğurmuştur.

• Başta transit ticaret olmak üzere, 
Katma Değer Vergisi Kanunu ile Serbest 
Bölgeler Kanunu’nun açık hükümlerine rağmen 
bu bölgelerde Gümrük Kanunu ve Serbest 
Bölgeler Kanunu’ndaki maddelerin yeni 
ifadeleri nedeniyle fuzuli KDV ve ÖTV sorunları 
yaşanmasına neden olmuştur.

• Bu bölgelerde şubesi ya da ilişkili 
firması olanlar KKDF sorunu yaşamaktadırlar.

2004 yılında yapılan değişiklik serbest 
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bölgelerde önce şok etkisi yaratmış, sonrasında 
yürütülen girişimler sonucunda gerek vergi 
mevzuatında gerekse gümrük mevzuatında 
yapılan bazı lehte düzenlemelerle:

• Serbest bölgelerdeki temel amaç, 
ihracata yönelik üretim ve yatırımı teşvik etmek 
olarak belirlenmiş ve diğer maddelerdeki 
düzenlemeler de bu temel amaca paralel hale 
getirilmiştir.

• Serbest bölgelerde vergisel sorunlara 
neden olan Gümrük Kanunu’nun serbest 
bölgelerle ilgili 152-162. maddelerinin 
yürürlüğü, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine 
kadar ertelenmiştir.

• Üretim ruhsatı sahiplerinin, serbest 
bölgedeki yıllık üretimlerinin yüzde 85’inden 
fazlasını (Bakanlar Kurulu yüzde 50’ye kadar 
indirmeye yetkilidir) yurt dışına satmaları 
halinde Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleştiği 
yılın sonuna kadar çalışanların ücretlerine gelir 
vergisi stopaj istisnası tanınmıştır.

Sonuç olarak, yürürlükte olan mvzuatımıza 
göre serbest bölgelerimizde, ihracata yönelik 
üretim yapan ruhsat sahipleri,

• AB’ye giriş yılı sonuna kadar gelir ve 
kurumlar vergisi istisnası,

• AB’ye giriş yılı sonuna kadar 
çalışanların ücretlerine sağlanan gelir vergisi 
stopajı istisnası,

• Yurt içinden ve dışından bölgeye giren 
mallara ve bölgede verilen hizmetlere sağlanan 
KDV istisnası,

• Damga vergisi ve harç istisnası,
• Yurt dışından gelen mallar için ÖTV 

muafiyeti ile AB dışından gelen mallarda 
gümrük vergisi muafiyeti,

• Bazı kanunların gerektirdiği 
işlemlerden muafiyet nedeniyle, pek çok 
işlemde bürokratik kolaylıklar,

gibi önemli avantajlara sahiptir ve bu 
avantajlar nedeniyle yeri, büyüklüğü ve 
yönetimi uygun olan serbest bölgelerimizin 
cazibesi Türkiye’nin AB’ye girişine kadar devam 
edecektir. Üstelik Portekiz’in AB’ye girişinden 
itibaren 25 yıl süreyle muhafaza ettiği serbest 
bölge ayrıcalıklarını da dikkate aldığımızda, 
ülkemizdeki serbest bölge avantajlarının 
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği sonrasında da 
devam ettirilmesi olasılığı bulunmaktadır.  

Ekonomik kriz sonrasında, ülkemize ve 
bölgemize doğrudan sermaye yatırımına ilgi 
duyan yabancıların sayısının arttığına tanık 
olmaktayız. Bu ilginin giderek artacağını 
da tahmin etmekteyiz.  Bu nedenle serbest 
bölgelerimizdeki yatırımcılarımızın muhtelif 
mevzuat arasındaki ifade farklılıkları ile ilgili 
idareler arasındaki yaklaşım farklılıklarından 
kaynaklanan uygulama problemlerinin 
giderilmesinin öncelikli ve önemli bir konu 
olduğuna inanmaktayız. Unutmayalım ki uzak 
doğu ülkelerinin neredeyse tamamı ile başta 
Dubai olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, 
bazı Avrupa ülkeleri ve Latin Amerika ülkeleri 
değişik serbest bölge modellerine göre 
kurdukları yerlerde üretim, yatırım, teknoloji, 
uluslararası ticaretin artırılması konularında 

Kamu ihalelerinde yerli malı 
lehine yeni düzenleme

Torba Yasa’ya TBMM sürecinde 
komisyonda eklenen bir madde (Madde: 
178) ile Kamu İhale Kanunu’nun 63. 
Maddesinde değişiklik yapılmış olup 
kamu ihalelerinde yerli malı alımında 
sağlanan avantajın kapsamının 
genişletilmesi ve daha anlamlı hale 
getirilmesi sağlanmıştır. Yapılan 
değişiklikle, yerli malı lehine ihale 
dokümanına konulabilecek hususlar 
aşağıdaki gibi yeniden tanımlanmıştır:

• Yerli malı olarak belirlenen 
malları teklif edenler lehine yüzde 15’lik 
avantaj sağlanmasında, eşik fiyatın 
üzerinde olma şartı kaldırılarak her 
fiyat seviyesinde uygulanabilir bu avantaj 
sağlanabilir hale getirilmiştir.

• Yaklaşık maliyeti eşik değerin 
altında kalan ihalelere ise sadece yerli 
isteklilerin katılabilmesi mümkün 
olabilecektir. 

Yapılan değişiklik yerli üretimini teşvik 
edici mahiyettedir. Kanunda yapılan bu 
değişikliklere kamu idarelerinin duyarlı 
olmasını bekliyoruz. Kamu idarelerinin 
bu konudaki duyarlılığını artırmak 
Hükümete düşmektedir.
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büyük başarılar elde etmişler ve halklarının 
refahını artırabilmişlerdir.

Torba’da değişenler
Kamu alacaklarının yeniden 

yapılandırılması süreci 2010 yılının Temmuz 
ayında önce Sayın Başbakan ve sonrasında 
ilgili Bakanların açıklamalarıyla başladı, 
hazırlık süreci Kasım 2010 başında tamamlandı 
ve Hükümet tasarısı 29.11.2010 tarihinde 
TBMM’ye sevk edildi. TBMM’ye sevk edilen 
tasarı toplam 113 maddeden oluşuyordu. 
Tasarı TBMM’de komisyon, alt komisyon ve 
genel kurul sürecinde 100’den fazla madde 
eklenmesiyle 216 madde olarak (ayrıca 18 
Geçici Madde) 13.02.2011 tarihinde 6111 sayılı 
kanun olarak yasalaştı. TBMM’de temel yasa 
olarak görüşülen tasarıya ilave edilmesi 
istenen yeni maddeler de gündemdeydi, ancak 
özellikle son bölüme Hükümet ve iktidar partisi 
meclis grubunca eklenmesini beklediğimiz 
maddeler, bölümdeki maddelerin 30’u aşması 
nedeniyle eklenemedi. Bu durum, yeni bir torba 
tasarısının önümüzdeki günlerde TBMM’de 
görüşüleceği beklentisine yol açmış olup bu 
beklentiyi doğrulayan çalışmalar yapıldığını da 
bilmekteyiz.

 TBMM sürecinde hükümet tasarısının, 
kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, 
matrah ve vergi artırımları konularındaki 
maddelerinde aşağıdaki değişiklikler oldu:

• Matrah artırımlarındaki asgari tutarlar, 
özellikle işletme hesabındaki gelir vergisi 
mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri 
lehine yüzde 60’a varan oranlarda düşürüldü. 
Bu şekilde, matrah artırımından yararlanan 
mükellef sayısının ve elde edilecek gelirin 
artırılması amaçlandı.

• Tasarıda sadece ücretlerle sınırlı 
tutulan gelir vergisi stopaj artırımının kapsamı 
genişletildi. Stopaj artırımı kapsamına, gelir 
ve kurumlar vergisi kanunlarına göre yapılan 
serbest meslek stopajı, inşaat işlerinde istihkak 
ödemelerinden yapılan stopaj ve kira stopajları 
da eklendi.

• Düzeltilecek “kasa hesabı”na, 
“ortaklardan alacaklar” hesabı da eklendi. Bu 
hesaplardan yapılacak düzeltmeler için tasarıda 
öngörülen ödenecek vergi oranı yüzde 10’dan, 

komisyonda yüzde 5’e, Genel Kurul’da yüzde 3’e 
düşürüldü.

• Yapılandırmadan yararlanacak 
kesinleşmiş kamu alacakları için tasarıda 
Haziran 2010 ve Temmuz 2010 olarak belirlenen 
dönem ve vade tarihleri, sosyal güvenlik 
primlerinde Kasım 2010 ayı, vergi vd. kamu 
alacaklarında 31.12.2010 olarak değiştirildi.

Kanunun Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
içinde bulunduğumuz Şubat ayı içinde 
onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması 
halinde:

• Yapılandırma, matrah ve vergi artırımı 
başvuruları Nisan sonuna kadar yapılacak 
(Nisan 2011 ayının son gününün resmi tatile 
tesadüf etmesi nedeniyle 2 Mayıs 2011 günü 
mesai sonuna kadar).

• Vergi vd. kamu alacakları için ilk taksit 
ödemesi Mayıs 2011 ayının son gününe kadar, 
sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ilk taksit 
ödemeleri ise Haziran 2011 ayının son gününe 
kadar yapılabilecektir.

• Kayıtlarda olduğu halde işletmede 
bulunmayan ya da işletmede bulunduğu halde 
kayıtlarda yer almayan bazı hesap ve varlıklarla 
ilgili (emtia, makine-techizat, demirbaş, kasa 
hesabı, ortaklardan alacaklar) düzeltmelerin 
bildirimleri kanunun yayımını izleyen (3. ayda) 
Mayıs 2011’de yapılacaktır.
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İşsizliğin ilacı Beceri 10

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri 
olan işsizlik ve vasıflı iş gücü eksikliğine 
iş dünyası ile hükümet işbirliğinde çözüm 
üretecek Beceri 10 projesi hayata geçiriliyor. 
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 
Projesi (Beceri 10) ile kentlerdeki işgücü 
ihtiyaçlarına göre verilecek teorik ve pratik 
mesleki eğitimlerle 5 yılda 1 milyon kişiye 
istihdam sağlanacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) öncülüğünde, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle hayata 
geçirilen “Beceri 10 Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri Projesi”, 18 ille birlikte 
işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerinde 
olan İzmir’de de uygulanmaya başlayacak. 
Proje işsiz gençleri önce meslek, ardından da 
iş sahibi yapacak. Teorik ve pratik eğitimde 

geçecek toplam 6 ay boyunca kursiyerler 
sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda 
mesleki beceri kazanacak.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Eğitilen 
tüm işsizler Oda üyesi işyerlerinde staj 
görecek, başarılı kursiyerlerin yüzde 90’ı 
istihdam edilecek. Nitelikli eleman arayan 
sanayicilerimiz ve iş arayanlar bu projeye 
mutlaka ilgi göstermeli” dedi.

Altın bilezik
Beceri kazandırma ve iş edindirme 

seferberliği kapsamında, işsizlere önce 
meslek ardından iş kazandıracak projeyi 
kamuoyuna anlatmak üzere basın toplantısı 
düzenleyen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, mesleki becerileri yetersiz olan 

İşsizliğin ilacı Beceri 10

TOBB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü “Beceri 
10” Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi ile işsiz gençler 
önce meslek ardından iş sahibi yapılacak.
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ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri 
güncelliğini yitiren işsizlere bir altın bilezik 
kazandırılmış olacağını kaydetti. İşsizlik 
oranının Türkiye’ye göre İzmir’de daha 
yüksek olduğuna dikkat çeken Yorgancılar, 
“Beceri 10, nitelikli insan kaynağı bulamaması 
nedeniyle verimsiz çalışan şirketlerimiz için 
rekabet gücünü artıracak. Proje kapsamında 
yapılacak çalışmalarda şirketlerimiz 
seslerini duyurabilecek, iş gücü piyasası da 
beklentilerini 
ortaya koyarak 
mesleki eğitim 
kurslarının bu 
beklentilere göre 
tasarlanmasını 
sağlayacak. 
Gençler bu proje 
ile kollarına 
bir altın bilezik 
takmış olacaklar 
ve işsizliği kader 
gibi görmekten 
kurtulacaklar. 
Kurslar bir defalık 
değil, ihtiyaca göre sürekli olarak devam 
edecek” diye konuştu.

Teorik ve pratik 6 ay
Türk özel sektörünün en büyük temsilcisi 

TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 
İş-Kur ve Erkek Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü (ETÖGM) ortaklığında hayata 
geçirilen “Beceri 10 Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri Projesi”, İzmirli işsiz 
gençlere de umut verecek. “Ne iş olsa 
yaparım” anlayışının yol açtığı mesleksizliğe 
karşı, işsiz gençler 3 ayı teorik, 3 ayı da 
sanayide pratik olmak üzere 6 aylık kursa 
tabi olacak. Her gün için 15 lira cep harçlığı 
verilirken, genel sağlık sigortası imkanı 
bulunacak. Kursiyer başarılı olur ve istihdam 
edilirse de tüm kurs mezunlarına 30 aya 
kadar varan süreyle, eğer kursiyer kadın veya 
18-29 yaş arası erkekse buna ilaveten 24 ay 
daha SGK primi işveren değil devlet tarafından 
ödenecek. Gençlere iş imkanı sağlayan proje 
bu yönüyle hem sanayiciye hem çalışana 

teşvik niteliği taşıyor. 

Okul sayısı da artacak
Yorgancılar, projenin illerdeki 

koordinasyonunu TOBB’a bağlı Odaların 
sağlayacağını belirtti. Bu projenin özellikle 
genç işsizliğin azaltılmasında çok önem 
taşıdığını, İzmir’de de büyük bir çözüm 
yaratacağına inandığını vurgulayan 
Yorgancılar, Türkiye’de vasıfsız işgücünün 

fazla olduğuna 
ancak sanayicinin 
de eleman 
bulmakta güçlük 
çektiğine dikkat 
çekti. Ender 
Yorgancılar, 
“İlimizde ilk 
olarak Karabağlar 
ve Bornova 
Mimar Sinan 
Endüstri Meslek 
Liseleri kurs için 
düşünüldü, ancak 
yetersiz kalacağı 

için Çiğli 75. Yıl ve Kemalpaşa Mopak Teknik 
Endüstri Meslek Liseleri de dahil edildi. Bu 
iki okulumuza açılacak kurslarla ilgili makine 
ve teçhizat alım çalışmaları yapılıyor. Kurs 
talepleri arttıkça eğitim verilecek okul sayısı 
da artacak” diye konuştu. 

Sanayici taleplerini iletiyor
Projenin başlatıldığı 19 pilot ilden 

biri olan İzmir’deki işgücü piyasasının 
ihtiyaçlarını belirlemek için 505 sanayiciye 
anket yaptıklarını ve kendilerine 1173 stajyer 
talebi geldiğini dile getiren Yorgancılar, “Ben 
buradan çağrı yapıyorum. Bu rakamın en az 
3-4 binlere ulaşabilmesi gerekiyor. İzmir’de 
anket yapılan işverenlerin yüzde 32,5’i stajyer 
talep etti. Bu oranı yüzde 70’lerde çıkarmak 
durumundayız. Proje oturursa 10 yıl sonra 
İŞKUR’un görevini odalar üstlenir. İşsiz ancak 
meslek edinmek isteyen ya da üniversitede 
aldığı eğitimi pratikle bütünleştirmek isteyen 
gençlerimiz projeye başvursun. Böylece 
İzmir’in işsizlik oranı da Türkiye geneli 
rakamların altına inebilir” dedi.
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Beceri 10, nasıl doğdu?
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 

Merkezleri Projesi (UMEM), Türkiye’deki 
ekonomik büyümeye rağmen o oranda 
küçülmeyen işsizlik sorununun çözümü için 
ortaya çıktı. Proje hem işsizleri hem de uygun 
nitelikte iş arayan işverenleri kapsıyor. Ayrıca 
işsizlik sorununu çözmesi beklenen devlet 
de bu projede yer alıyor. İş dünyası ayağını 
TOBB’un organize ettiği projede, her yıl 
mezun olan 700 bin gence iş yaratmak temel 
hedef. Yoksulluk ve işsizliğin sosyal sorunları 
da tetiklemesi, projenin önemini artırırken, 
nitelikli iş gücü yaratılarak meslek edinecek 
işsizlerle bu sorunun önüne geçilecek. Bu 
sayede mesleksizlik sorunu da ortadan 
kaldırılmış olacak. 

Sistem nasıl işleyecek?
Toplam 6 ay sürecek olan projede 

kursiyer önce belirlenen meslek lisesinde 
3 ay boyunca o meslek dalı ile ilgili olarak 
teorik eğitim alacak. Eğitim süresi boyunca 
kursiyere günlük 15 TL ödeme yapılacak. 
Ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek 
hastalığı sigorta prim giderleri karşılanacak. 
Kursiyer daha sonra 3 ay odalara bağlı 
kurumlarda staj yapacak. Staj sonrası 
olası istihdam durumunda, istihdam edilen 
kursiyerlerin “Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu” gereği işveren 
tarafından ödenmesi gereken “İş Kazası ve 
Meslek Hastalığı Sigorta Prim Giderleri” 
en az 1.5 yıl karşılanacak. Bu sürenin belirli 
durumlarda 4.5 yıla kadar uzaması mümkün 
olacak.

Kim nereye başvuracak?
Beceri’10, devlet ve özel sektörün el 

ele vererek istihdam yaratacağı, işsizlerin 
eğitimini sağlayarak onlara işgücü piyasasının 
kapılarını açacağı bir proje. Bu kapsamda, 
hiçbir mesleği olmayan işsiz bir vatandaş, 
önce www.iskur.gov.tr adresinden İş-Kur 
veri tabanına kayıt oluyor. Daha sonra 
meslek öğrenmek istediği daldaki eğitimlere 
kayıt yaptırıyor. Diğer, taraftan 19 pilot ilde 
verilen desteklerden yararlanarak eleman 
çalıştırmak isteyen firmalar ise ilgili Odaya 
başvurarak stajyer talebinde bulunuyor.

İzmir’de açılacak olan kurslar

Makinecilik (dikiş)
CNC tezgah operatörlüğü
Mobilya döşemeciliği
Ütücü
Kesimci (konfeksiyon)
Kaynakçı (oksijen ve
elektrik)
Tornacı
Mekanik bakım onarımcı
Makine Ressamlığı
Elektrikçi
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Rakamlarla Beceri 10

Proje 81 ilden seçilen 121 meslek
lisesinde uygulanacak.
Makine ve teçhizat için 106 milyon
yatırım yapılacak.
6 bin meslek öğretmeni proje için
eğitim aldı.
5 yıllık projede 10 bin kişiye kurs
verilecek.
Kurs süresi 3 ay teorik, 3 ay pratik
olmak üzere 6 ay olacak.
Kursiyerlere günlük 15 TL harçlık
verilecek.
Proje kapsamında 150 araştırmacı
yetiştirecek.

Hangi kurumlar yer alıyor?
Projede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, İş-Kur, Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek 
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi yer alıyor.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, “Proje gençlere altın bilezik 
kazandıracak ve işsizliği kader gibi 
görmekten kurtulacaklar. Sanayiciler de 
nitelikli eleman kaynağına kavuşacak” dedi.
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Kadın girişimciler ordusu                   
güçleniyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve KOSGEB 
işbirliği ile gerçekleştirilen ve ABİGEM 
tarafından eğitim verilen 30 girişimci kadın, 
Sanayiciler Kulübü’nde gerçekleştirilen 
törende sertifikalarını aldı. Kendi işlerini 
kuracak olan kadınlar, hem kadın girişimci 
sayısının hem de kadın istihdamının 
artmasında önemli rol oynayacak.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı 
kapsamında gerçekleştirilen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi sertifika töreninde yaptığı 
konuşmada, kadın girişimci adaylarına 
“Eğitimi tamamladınız. Artık girişimci olmak, 
iş imkanı yaratmak gerekiyor. Kenara 
çekilmek yok” dedi.

Ülkenin kalkınmasında tüm kaynakların 
ekonomiye dahil olması, bunun için de 
kadın istihdamının özellikle de kadın 
girişimciliğin desteklenmesinin büyük önem 
taşıdığını belirten Yorgancılar, “Ülkemizde 
iş gücüne dahil olmayan 26 milyon nüfusun 
20 milyonu kadındır ve bunun 12.6 milyonu 
evde çalışmaktadır. Girişimcilik açısından 
baktığımızda da ülkemizde 1.3 milyon erkek 
girişimciye karşılık sadece 80 bin kadın 
girişimcimiz bulunmaktadır. Bu rakamlar 
ülkemizde kadın girişimcilik konusunda 
atılması gereken daha fazla adım olduğunu 
ortaya koymaktadır” dedi.

Ender Yorgancılar, kadın girişimciliğin 
artmasının; kadınların verilen eğitimin 
artması ve kadınların daha üretken hale 
gelmelerinin sağlanması ile mümkün 
olacağını vurgularken, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ülkemizin kalkınması ve gelecek 
nesillerin aydınlanması için kadınların 
aydınlanması büyük önem taşıyor. Bu 
önemden yola çıkarak biz de Odamızda 
kadın girişimciliğin geliştirilmesine 
yönelik olarak İzmir’in Girişimci Kadınları, 
İzmir’in Lider Kadınları gibi pekçok proje 

gerçekleştirdik. Aynı zamanda Odamız 
koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren 
TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu 
bünyesinde de kadın girişimciliğini artırmaya 
yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Aralık 
ayında imzaladığımız protokolle de KOSGEB 
Girişimcilik Destek Programı kapsamında 
ABİGEM desteği ile girişimcilik kültürünü 
yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı 
kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin 
kurulmasını sağlamak amacıyla 30 kadın 
girişimciye eğitim verdik.”

Ekip olarak çalışmanın, risk almanın 
önemli olduğunu söyleyen Yorgancılar, 
“Kadın girişimcilere yönelik pozitif 
ayrımcılığın geliştiği, kadın girişimciliğin 
giderek daha fazla önem kazandığı 
dönemde böyle faydalı bir eğitim programını 
gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. 
Siz iş kurun istihdam sağlayın, biz de 
destekleyelim. Gaziantep’te emekli bir 
bayan, gelinlik fabrikası kurdu, 70 ülkeye 
ihracat yapıyor, 350 kişiye istihdam sağlıyor. 
Girişimciliğin yaşı yok. Hedef, kadınların iş 
hayatında daha çok yer alması, hatta bir gün 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda bir 
kadının oturmasıdır” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, iş fikirlerini anlatan 
kadın girişimcilerin “risk” ve “ekip” gibi kilit 
sözcükleri sık kullanmasının kararlılıklarını 
ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Eğitim tamam sıra destekte
KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi 

Müdürü Mustafa Çanakçı, girişimciliğin 
istihdam ve büyümenin temel şartı olduğunu 
vurguladı. Türkiye’de yüzde 11 olan işsizlik 
rakamının İzmir’de göçler nedeniyle yüzde 
16.2’ye yükseldiğini hatırlatan Çanakçı, 
girişimci adayı kadınlara seslenirken, 
“Kadınlarda işsizlik oranı daha yüksek. 
1 milyon kayıtlı kadın işsiz var, tarım 
dışı işsizlik oranı yüzde 23. Girişimcilik 
eğitimi ile hem kendinize, hem bölgeye 

Kadın girişimciler ordusu güçleniyor
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katkı sağlayacaksınız, hem de işsizliği 
çözeceksiniz” dedi.

Çanakçı, kendi işini kurmak isteyen 
kadın girişimcilere 27 bin lirası hibe, 70 bin 
lirası geri ödemeli olmak üzere toplam 97 
bin liralık destek sağlayacaklarını bildirirken, 
“Mutlaka işinizi kurun ki proje başarıya 
ulaşsın” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Berkay 
Eskinazi, eğitim süresince birlikte güzel 
çalışmalara imza attıklarını belirtti ve “Kadın 
girişimciliği konusunda sağlam bir temel 
attık. Şimdi bu temelin üzerine güzel binalar 
(işler) kuracağız” dedi.

Kadınlara girişimcilik eğitimi veren 
İzmir ABİGEM Direktörü Ayşe Yeniocak 
ise, Bergama’dan Londra’ya uzandıklarını, 
hiçbir kaygıya kapılmadan kendi işini kuran 
kadınların başarılı olacağına inandığını 
söyledi.

Bakış açımız değişti
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı 

kapsamında eğitim alan kadınlar da 
hayallerinin gerçeğe nasıl dönüşeceğini 

gördüklerini ifade etti. Profesyonel iş 
deneyimleri olmasına rağmen girişimcilik 
eğitimi ile yeni iş alanlarına yöneleceklerini 
söyleyen kadınlar, “Özgüvenimiz geldi, 
korkularımızı yendik. Bir firmanın nasıl 
kurulduğunu ve bugünkü durumuna nasıl
geldiğini daha iyi anladık” dediler. 
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Kadınların önünü açacak projeler

Egeli kadınlar, farkındalık yaratacak 
projelerle girişimcilikte öne çıkacak. 
Aralarındaki işbirliğini güçlendirerek 
ekonomide söz sahibi olmayı,  meslek 
kuruluşlarında etkin şekilde görev almayı 
hedefleyen kadınlar ayrıca, komşu ülkelerdeki 
hemcinsleriyle de güçbirliği yapacak.

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu, 
Ege Bölgesi’nde kadın girişimciliğin fırsatları 
ve güçlü yönlerini değerlendirmek, kurullar 
arası etkileşimi sağlamak için çalıştay 
düzenledi. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
ev sahipliği yaptığı çalıştayda; İzmir’in yanı 
sıra Manisa, Aydın, Afyon, Muğla, Uşak, 
Balıkesir ve Çanakkale’deki TOBB İl Kadın 
Kurulu temsilcileri güçlü ve zayıf yönlerini 
belirlemek, fırsatları ortaya koyup tehditleri 
öğrenmek üzere SWOT analizi yaptı. Çalıştayda 
ayrıca, kadınların ürettiği 7 projeden üçü 
desteklenmeye değer bulundu. 

Seçilen projeler TOBB İzmir İl Kadın 
Girişimciler Kurulu tarafından 2011 yılı faaliyet 
programına alınacak. Etkinliğe katılan tüm 
Ege Bölgesi İl Kurullarından temsilciler 
belirlenerek TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu koordinatörlüğünde uygulamaya 

başlanacak.
İlk üç projeden biri AB Projesi olarak 

değerlendirilecek ve AB hibe fonları 
çerçevesinde proje yazılacak. Bilim Kurulu’nun 
desteği ve TOBB kadın Girişimciler Kurulu 
koordinasyonunda oluşturulacak proje ekibi; 
projelerin hazırlanması, finansmanı için çeşitli 
kurum kuruluşlara sunulması ve kabul edilen 
projelerin yürütülmesi aşamalarında faaliyet 
gösterecek.

TOBB Ege Bölgesi Kadın Kurullarının 
yarattığı işbirliği ve sinerji ortamı ile başarıya 
ulaşacak olan projeler, Türkiye’deki tüm Kadın 
Kurullarına da örnek oluşturacak.

Berkay Eskinazi:
Bambaşka bakış açıları sunuldu
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Üyesi Berkay Eskinazi, kadının iş hayatında 
aktif rol oynaması için yoğun çaba içinde 
olduklarını ifade etti. Türkiye’de 15.7 milyon 
erkek istihdamına karşılık 5.6 milyon kadının 
iş yaşamında yer alabildiğine dikkat çeken 
Eskinazi, girişimcilerin sadece yüzde 7’sinin 
kadın olduğunu vurguladı. Eskinazi, bu 

Kadınların önünü açacak projeler
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sayıyı arttırmak için projeler yürüttüklerini 
belirtirken şu bilgileri verdi:

“1 milyon 209 bin girişimciden sadece 
88 bini kadın. KOSGEB, TOBB ve AB hibe 
projelerinde de kadın girişimcilik ön planda 
bulunuyor. Bizlere kadın istihdamını ve 
girişimciliğini artırmak için büyük rol düşüyor. 
EBSO olarak bu konuya büyük önem veriyoruz. 
İZKA destekli İzmir’in Girişimci Kadınları 
projemizle 100’den fazla kadına 9 ay süren 
eğitim verdik. 40 ev kadınını evden çıkarıp 
bambaşka bakış açılarıyla tanıştırdık. Projeye 
katılan kadınlardan 4’ü kendi şirketini, 3’ü de 
dernek kurdu.”

Kadın girişimci sayısını artırmak için 
sürekli projeler ürettiklerini belirten Eskinazi. 
“EBSO olarak 2011 yılında KOSGEB uygulamalı 
girişimi başlattık. 270 başvurudan iş yapma 
fikri olan 30 kadını titizlikle seçtik. Eğitimler 
tamamlandı. Kadınlar projelerini KOSGEB’e 
sunmak için çalışmalara başladılar. Bu 
yıl daha çok kadın girişimcinin iş hayatına 
atılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Ayfer Yılmaz:
Ev ödevimize iyi çalışmalıyız
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 

Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı 
(TOSYÖV) Genel Başkan Yardımcısı ve Devlet 
eski Bakanı Ayfer Yılmaz da, Türkiye’nin kredi 
notunun yükselmesi için daha fazla girişimciye 
ihtiyaç olduğunu anlattı.

Kadınların girişimci olabilmek için 
çok avantajlı özelliklerinin bulunduğunu 
vurgulayan Yılmaz, “Kadın girişimciler de 
ev ödevini iyi yapmalı. Hayal gücü, cesaret, 
sabır ve kolay organize olma konusundaki 
avantajlarını iyi değerlendirmeli. Kendini, 
dünyayı ve ekonomik koşulları iyi okumalı” 
dedi. 

Türkiye’nin dünyadaki 16’ncı büyük 
ekonomi olmasına rağmen rekabetçilikte 66., 
gelir dağılımında ise 63. Sırada yeraldığını 
bildiren Yılmaz, “Kadın girişimciliğinde ise 
daha alt sıralardayız. 2006 yılında 105. sırada 
iken 2009 yılına gelindiğinde 24 basamak 
birden geriledik. 2023’de dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen 
Türkiye için kadının ekonomiye katılımı 

konusunda alınması gereken çok yol var. 
Kadın girişimciliğinin artması hem gelir 
dağılımı adaletsizliği sorununun çözümünde 
katkı sağlarken hem de Türkiye’nin 2023 
hedeflerinin başarısı için büyük önem 
taşımaktadır” diye konuştu.

Ayfer Yılmaz, kadın girişimcilerin finansal 
desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydederken, 
iş planı ve proje oluşturma konusunda da 
destekler sağlanması gerektiğini sözlerine 
ekledi.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Seza Yorulmaz ise, Ege’de kadın 
girişimciler olarak bir çatı oluşturmak 
istediklerini, Ege Bölgesi Kadın Girişimciliği 
Çalıştayı’nın önümüzdeki dönemde yapılacak 
proje ve işbirliklerine ışık tutacağını ifade etti.
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FARKINDALIK 
YARATACAK 
ÇALIŞMALAR

Biz buradayız farkında mısınız?
TOBB ile Oda ve Borsalardaki kadın 

kurullarına katılımcılığın ve etkinliğinin 
artırılmasını amaçlayan projede; Kadın 
Kurullarının talepleri TOBB’un yönetim 
kademelerinde resmi olarak değerlendirilecek 
ve yazılı olarak sonuç (olumlu /olumsuz) 
açıklanacak, Kadın Kurullarının aktivitelerinin 
desteklenmesi için TOBB bütçe ayıracak, her 
Kadın Kurul üyesi taşıdığı sorumlukları yerine 
getirecek. Projenin sloganı ise “Yüzde 100 Etkin 
Kadın Kurulu İçin Çalışıyoruz” olarak belirlendi.

Üç deniz buluşuyor
Türk kadınının gelişen ekonomiye artan 

katma değeri ile 2023te ülkemizin ilk 10 
ekonomi arasında yer almasını sağlamayı 
amaçlayan projede; uluslararası alanda 
ortak iş imkanlarını geliştirmek ve iletişim 
ağı oluşturmak, ülkemizde ise kadının 
toplumsal baskıdan kurtulması için eğitim ve 
iş gücüne destek veren projeler hedefleniyor. 
Bu proje sayesinde ayrıca Azerbaycan kadın 
girişimcilerinin AB ile buluşması sağlanırken 
İtalyan kadın girişimcilerinin de Kafkaslar’ı 
tanıması sağlanacak.

Kadın Girişimciliği Network’ü:
İş’te kadın
Ege ile Türkiye’deki kadın girişimcileri 

biraraya getirmeyi, aralarında ticari işbirliği 
başlatmak ve dünyadaki kadın girişimcilere 
ulaşarak bu güçbirliğini kuvvetlendirmek 
üzere yola çıkan kadınlar, her yıl düzenlenecek 
Kadın Girişimciliği Fuarları ile de dünyadan 
rol model iş kadınlarını davet ederek bilgi 
ve deneyimlerini paylaşacak. Kadınlar kendi 
aralarında ticaret yapmayı sağlayan proaktif 
network kuracak ve dünya çapında bir ağ 
oluşturacak. Güçlü kadın sayısı artırılacak.
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SWOT ANALİZİ
Güçlü Yönler
Örgütlü olabilme gücü (Birlikte ve
dayanışma halinde olabilme)
Kadın olmak
a) Güçlü, başarılı, çalışkan, kararlı,
disiplinli, pratik kadınlar
b) Kadın yaklaşımı (duygusal zeka
-detaycılık-sabırlı olma-hoşgörü-
uyumlu olma)
c) Girişimci ve çalışan kadınlar
Bilgi paylaşımı ve iletişim kolaylığı

Fırsatlar
TOBB-KOSGEB-KOBİ Dernekleri gibi
kurumsal destek olması
Güçlü kadın birliği
Kredi, hibe kullanma gibi finansal destek
bulma

Zayıf Yönler
Bütçe yetersizliği
Zamansızlık (Kadının aile ve iş
yaşamındaki rolü)
Organize olamamak-iletişim yetersizliği

Tehditler
Cinsiyet ayrımı
Finansman sıkıntısı
Aile-toplum baskısı
Yeni kurulma-tecrübesizlik
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Biz buradayız farkında mısınız?

28 Ocak 2011’de Ege Bölgesi’nde yer alan 
tüm TOBB Kadın Girişimci Kurulları bir araya 
geldik. “Fırsatlar ve Güçlü Yönlerimiz ile 
Ege Bölgesi Kadın Girişimciliği” çalıştayında 
Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Muğla 
Afyon, Uşak illerinden gelen toplam 81 kadın 
girişimci yeni projeler oluşturduk. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
çalıştayda, hem uzun süredir görüşemediğimiz 
TOBB İzmir İl Kadın Kurulu’nun değerli 
temsilcileriyle bir araya geldik, hem de çok 
verimli bir çalışma gerçekleştirdik. 

Öncelikle bu çalıştayın gerçekleşmesinde 
büyük emeği geçen başta değerli Başkanım 
Sayın Ender Yorgancılar’a İzmir İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Seza Yorulmaz 
ve Başkan Yardımcısı Gülçin Güloğlu’na 
çok teşekkür ederim. Ayrıca çalıştaya 
deneyimlerini aktararak, katılımıyla destek 
veren Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 
Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler 
Vakfı (TOSYÖV) Genel Başkan Yardımcısı ve 
Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz’ı unutmamız 
gerekir. Dokuz Eylül Bilim Destek Kurulunun 
moderasyonu, bilimsel yönlendirmeleri 
çalıştayımızın başarısında çok etkili oldu. 
Değerli hocalarımız Prof. Dr. Zerrin Toprak, 
Prof. Asuman Altay, Prof. Dr. Ömür Özmen, 
Doç. Dr. S. İlkim Kaya, Öğr. Gör. Duygu 
Türker öncelikle swot analizi çalışmasıyla 
güçlü ve zayıf yönlerimizi ortaya koydu. Bu 
çok önemli bir saptamaydı. 81 kadın güçlü ve 
zayıf yönlerimizi tespit ederek, girişimciliğin 

önündeki engelleri ve fırsatları yol haritası 
olarak önüne koydu.

Güçlü yönlerimiz
Kadın olmak sizce ne ifade ediyor 

bilmiyorum ama bizce; güçlü, başarılı, 
çalışkan, kararlı, disiplinli, pratiğiz. Duygusal 
zekamız yaratıcılığımızı körüklerken, detaycı, 
sabırlı, hoşgörülü olmamız bizi uyumlu kılıyor. 
Girişimciyiz ve çalışıyoruz. Bilgi paylaşımı 
ve iletişim kolaylığı açısından son derece 
başarılıyız. Malum konuşmayı severiz. Ayrıca 
örgütlü olabilme konusunda da hakkımızı 
teslim etmek lazım, birlikte ve dayanışma 
halinde olabiliyoruz.

Zayıf yönler
Aslında girişimcilik penceresinden 

baktığımızda erkeklerle ortak sorunumuz 
“Bütçe Yetersizliği”. Ancak bir farkımız var ki, 
üzerimizde mal varlığı olmadığı için kaynak 
konusunda sıkıntılıyız. 

Erkekler de hep zamansızlıktan şikayet 
eder. Ama biz bu konuda açık ara daha zayıfız 
kabul ediyoruz. Ailedeki rollerimiz o kadar 
çok ki, adımımızı atmayı planladığımız her işte 
ciddi bir zaman sorunuyla karşılaşıyoruz. Ev 
işleri kadında, çocuk bakımı kadında, ailedeki 
yaşlı ve hastaların bakımı kadında. Şöyle bir 
düşünün kadın iş hayatında ne kadar başarılı 
olursa olsun, annelik görevleri, ev işleri, 
diğer aile fertlerinin bakımı gibi görevleri hiç 
değişmiyor. 

Akşam eve döndüğünde yemek, temizlik, 
ütü, her türlü getir götür servisi ve ertesi 
günün ihtiyaçları gibi tüm görevler kendisini 
kapıda karşılıyor. 

Biraz reklama girecek ama, “Benim 
annem süper; hem aşçı, hem temizlikçi, hem 
pastacı, hem doktor, hem öğretmen, hem 
ayakkabı bağlayıcısı…” diye konuşan bir kız 
çocuğu vardı reklamlarda. Gerçekten de öyle 
değil miyiz?

Biz buradayız farkında mısınız?

Berkay ESKİNAZİ
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi
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Kurulu’ndaki üyeler Odamıza kayıtlı üyelerden 
seçiliyor. Bu kurulda gerçekten zaman 
ayırabilecek, katkı koyabilecek kişiler olmalı. 
Ayrıca bölge bazında kadın istihdamını 
artırmak için anket çalışmaları yapılmalı 
ve istatistiki verilerimiz olmalı. Ne yazık 
ki elimizde böyle bir veri tabanı yok. Kurul 
üyelerine sürekli eğitim ve bilgilendirme 
toplantıları yapılmalı. TOBB; Ticaret ve 
Sanayi Odalarına kadın kurullarına maddi 
manevi destek sağlanmalı. Değerli Başkanım 
Ender Yorgancılar bu konuda her zaman 
bize desteğini hissettiriyor, bu çalıştay da 
Odamızın koordinasyonunda gerçekleşti. 
Başkanıma öncelikle çok teşekkür ediyoruz. 
Ama Başkanım da katılacaktır ki, bu yaklaşım 
merkezden yerele dağılarak çoğalmalı. TOBB 
Meclis toplantılarına kadın kurullarından 
seçilecek bir kişi dönüşümlü olarak davet 
edilmeli.

Kadın girişimcilerin daha etkin olabilmesi 
için ticaret ve sanayi odalarına Kadın Meclis 
Üyesi kotası getirilmeli. Biz diyoruz ki kadın 
kurulları çalışma ortamı bulamazlar ise 
etkinliği ve sürekliliği tartışılır hale gelir. 
Kurulun başarısı hepimizin başarısı olacaktır. 
Bölgemizde daha çok girişimci kadın yaratmak 
istiyorsak önce kendi kadın kurullarımızın 
etkinliğini artırmalıyız. Biz ne kadar görünür 
olursak, topluma doğru rol modeller sunarak, 
girişimcilik kültürünü yaygınlaştırabiliriz. 

Dileriz, bu tür çalışmalar çoğalır ve 
hem ekonomik, hem siyasi, hem de sosyal 
olarak kadın ülkemizde hak ettiği noktaya 
hızla ulaşır. Daha güçlü bir Türkiye’ye her 
alanda daha güçlü kadınlarımızı var ederek 

ulaşacağımızı bir kez daha hatırlatır, tüm 
sanayicilerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlarım.

Tehditler
Bu koşuşturma içerisinde  girişimci 

olabilmemiz için karşımızda tehditlerimiz 
de var. Cinsiyet ayrımı, finansman sıkıntısı, 
aile-toplum baskısı ve tecrübesizlik. Ne yazık 
ki “kadın halinle her işe karışma” anlayışı 
toplumumuzda bu kadar yaygınken, kadının 
sanayi sektöründe işçi olarak bile var olması 
zorlaşıyor. Rakamlar da bunu kanıtlıyor.

Sanayi sektörü, özellikle imalat sanayi 
halen kadın işgücünün oldukça sınırlı 
olduğu bir sektör olma özelliğini koruyor. 
Buna karşılık, tekstil, gıda, hazır giyim gibi 
emek yoğun sanayi dalları için kadınlar 
tercih edilen işgücü konumunda. Türkiye’de 
istihdama katılan kadınların yüzde 41.7’si tarım 
sektöründe, yüzde 14.6’sı sanayi sektöründe, 
yüzde 43.7’si ise hizmetler sektöründe 
çalışıyor. İşteki durumları açısından 
bakıldığında 100 kadından sadece 12.8’i 
kendi hesabına ve işveren konumunda, 51.1’i 
herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında 
ve 34.8’i  
ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

Çözüm
Çalıştay’da 7 ayrı grup oluşturarak 

birbirinden değerli 7 proje ürettik. Çalıştay 
salonundaki enerjiyi görmenizi dilerdim. 
Havada sanki bir enerji dalgası yüzüyordu. 
Birinci seçilen, “Biz Buradayız Farkında 
mısınız?” projesi, varlığımızı etkinleştirmek 
adına önemli bir yol haritası oldu. Bildiğiniz 
gibi TOBB’da kadın kurulları ikinci dönemini 
yaşıyor. Ama etkinliği tartışılır. “Yüzde Yüz 
etkin Kadın Kurulları” sloganıyla yola çıktık. 
“Biz Buradayız Farkında mısınız?” projesinde 
kadın kurullarının üyelerinin seçim şartlarının 
gözden geçirilmesi 
gerektiğini 
savunuyoruz. 
Örneğin 
İzmir 
İl 
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Yorgancılar: İZKA’nın gündemi EXPO 2020

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir’in 
gündeminin en önemli maddesinin EXPO 
2020 adaylığı olduğunu bildirdi.

EXPO 2020’ye adaylık sürecinde 
zamanın kısaldığına işaret eden Yorgancılar, 
İzmirlilerin buna konsantre olmaları 
gerektiğini söyledi. İzmir Kalkınma 
Ajansı’nın da önceliğinin EXPO 2020 adaylığı 
olduğunu vurgulayan Yorgancılar, “İzmir’in 
EXPO 2020’ye aday olup seçimi kazanması 
durumunda kente milyarlarca dolarlık 
yatırım yapılacak. İZKA’nın projelere nasıl 
destek verdiği tartışmaları yüzünden bu 
imkandan mahrum olmak doğru bir yaklaşım 
değil” dedi.

 

EXPO’yu takip edelim
Aynı zamanda İZKA Yönetim Kurulu 

Üyesi olan Yorgancılar, EXPO 2020’de İzmir’in 
son derece güçlü rakiplerle mücadele 
edeceğini hatırlattı. İzmir’in bu süreci 
yakından takip etmesi gerektiğini savunan 
Ender Yorgancılar, şunları söyledi:

“EXPO 2020 için Sao Paula, Tayland 
gibi ciddi rakiplerimiz var. Sao Paula 
aday olduğunda bütün Kuzey ve Güney 
Amerika’nın oylarını alacaktır. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden bir aday olduğunda da 
yine Ortadoğu ve Arap dünyasının oylarını 
alacaktır. Bu süreçte 150’yi aşkın ülkenin 
oyu var. Bizim bir tecrübemiz var ama ülke 
olarak hareket etmemiz gerekiyor. Bu 
Türkiye’nin projesidir. Aday olursak kazanan 
Türkiye olacaktır. Kaybedilirse yine Türkiye 
kaybedilecektir. Bu İzmir’in kazanması 
kaybetmesi meselesi değildir. Bu konuda hiç 
zaman kaybetmeyelim.”

İzmir’in EXPO 2015 adaylığında oylama 
günü bile Milano’nun önünde olduğunu 
ancak İtalyanların son andaki hamleleriyle 
seçimi kazandığını hatırlatan Yorgancılar, 
“Biz Odalar olarak EXPO 2020 sürecinde katkı 
sağlamak için çalışanlarımızı görevlendirdik. 
Bu süreçte herkes birbirine kenetlenmeli, 
gereksiz tartışmaları bir kenara 

bırakmalıyız” diye konuştu.

Yorgancılar: İZKA’nın gündemi EXPO 2020
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İzmir EXPO 2020 için kararlı

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, İzmir’in 
EXPO 2020 adayı olması durumunda daha 
önceki deneyimi dolayısıyla bilinen bir kent 
olduğu için fazla zorluk çekmeyeceğini 
belirtti. ‘’EXPO 2020 İzmir İstişare Toplantısı’’, 
İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Bakan Aydın, 
toplantının ardından yaptığı açıklamada, 
EXPO adaylığı konusunda İzmir’in farkının 
zaten bilindiğini, daha önceki deneyimle 
birlikte karar vericilerle artık neredeyse 
“akraba” gibi olunduğunu belirtti.

İzmir’in “EXPO bağlamında bilinen bir 
kent” olduğunu anlatan Bakan Aydın, şöyle 
konuştu: “Bu deneyimi unutmayın gittik, 

geldik İzmir’i tarif ettik. Bize oy vermek 
durumunda olan ülkelere çok daha zengin, 
güçlü bir biçimde anlatacağız. İzmir’in ne 
kadar uygun bir aday olduğu konusunda 
çok fazla sıkıntımız olmaz. İzmir’i gördüler 
tanıdılar ve karar verdiler. Elbette anlatacağız 
ama ilk deneyime nazaran en azından yurt 
dışında karar vericiler açısından bakıldığında 
daha kolay olacağını düşünüyorum. İzmir 
zaten sınavlardan geçti. Çok az bir oyla 
kaybedildi. İzmir EXPO bağlamında artık 
bilinen bir kent olduğu için çok fazla zorluk 
olmaz.”

Kıraç: Güven tazeledik
İzmir Valisi Cahit Kıraç da toplantıda 

İzmir’in 2020 EXPO’suna adaylık süreciyle 
ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler 
sunduklarını, desteklerin devam edeceğini 
bir kez daha tazelediklerini, Bakan Aydın 
başta olmak üzere milletvekillerini 
bilgilendirdiklerini anlattı. İzmir’in 2020 
EXPO’suna çok önem verdiğini, halkın, 
esnaf sanatkarlar, sivil toplum örgütleri, 
başta yerel yönetimler olmak üzere kamu 
kuruluşlarıyla Türkiye’yi İzmir’in temsil 
etmesi konusunda her katmanın fikir 
birliği içinde bulunduğunu vurgulayan Vali 
Kıraç, ‘’Bu kararlılığımızı göstermek üzere 
bakanımızın iştirakiyle memnuniyetle dile 
getirebilirim ki İzmir’i Ankara’da temsil eden 
milletvekillerinin de aynı görüşte olduğunu 

İzmir EXPO 2020 için kararlı
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gördük’’ dedi. 
Vali Kıraç, milletvekillerinin hangi 

hazırlıklar, hangi dosyalara önem verilmesi 
konusunda katkıları olduğunu söyledi. 
İzmir’in aday olmasına Hükümetin karar 
vereceğini hatırlatan Kıraç, “Bakan ve 
milletvekillerimizin iştiraki ile randevu 
talebimiz var sayın Başbakanımızdan. 
İnşallah en kısa zamanda tespiti yapılır, 
İzmir, Türkiye, Ege için önemli olan 2020 
EXPO’su adaylığımız ortaya çıkar ve Türkiye’yi 
temsil ederiz” diye konuştu. Gazetecilerin 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın randevu 
taleplerine yanıtının gecikip gecikmediğine 
ilişkin sorusu üzerine Kıraç, “Yoğun bir 
dönem bildiğim kadarıyla. Bekliyoruz” 
karşılığını verdi.

Kıraç, adaylıkla ilgili oluşturulan takip 
kurulunun çalıştığını, internet sayfasının 
açıldığını, www.expoizmir2020.org sitesinden, 
facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım 
ağlarından konunun takip edilebileceğini 
söyledi. Adaylık için 2011 yılı sonuna kadar 
başvurmak gerektiğini belirten Kıraç, 
“Başvurduğumuz gün ve ay düzenlenecek 
gün de olmuş oluyor. Bizim için en uygun 
zaman Nisan veya Mayıs ayları. Ama yıl 
sonuna kadar başvuru yapılabilir” diye 
konuştu.

Kıraç, Ankara’nın adaylığına dair 
soru üzerine, “Ankara’nın adaylığı bizim 
sorunumuz değil. Biz kendi adaylığımız 

için konuşup çalışıyoruz. Başka bir şehir 
de adaylık müracaatı yapabilir. Ama bizim 
deneyimimiz, emeğimiz, göz nurumuz var” 
dedi. 

Adaylığın hangi tema üzerine kurulu 
olacağına ilişkin soruya Kıraç, sağlık 
ve termal ağırlıklı ana temanın devam 
edeceğini, alt başlıklarla zenginleştirileceğini 
ifade etti. Rakiplerle ilgili soruya ise Kıraç, 
“En büyük rakiplerimiz Sao Paulo, Dubai, 
Tayland...” cevabını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, İzmir milletvekilleri, İZKA yönetimi, 
rektörler, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve 
belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu temsil 
etti.

6 Mart’ta resmen isteyeceğiz
İzmir Valisi Kıraç, İzmir’in EXPO 2020 

adaylığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilecek Aliağa-
Menderes banliyö hattının açılış töreninde 
resmen isteyeceklerini açıkladı. Başbakan 
Erdoğan’dan istenilen randevunun henüz 
netlik kazanmadığını ancak 6 Mart’taki 
proğramı fırsata çevireceklerini ifade eden 
Vali Kıraç, “EXPO’yu istediğimizi ve ev 
sahipliği yapmamız gerektiğini kendilerine 
ileteceğim” diye konuştu.
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Siyasetin gündemi de ekonomi ve EXPO

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin Ak Parti, CHP ve MHP yeni il 
başkanlarını ziyaretinde gündemin ağırlığını 
ekonomi ile İzmir’in EXPO 2020 adaylığı 
oluşturdu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
görevlerine yeni atanan Ak Parti İzmir İl 
Başkanı Ömer Cihad Akay, CHP İzmir İl 
Başkanı Tacettin Bayır ve MHP İzmir İl 
Başkanı Hasan Ali Türkarslan’a “hayırlı 
olsun” ziyaretlerinde bulundu.

Ak Parti’de İzmir Milletvekili Tuğrul 
Yemişci’nin de hazır bulunduğu ziyaret 
sırasında İzmir’in EXPO 2020 adaylığı 
konuşuldu. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, EXPO’nun sadece İzmir’in değil 
Türkiye’nin projesi olduğunu belirterek 
“EXPO 2020’yi İzmir’in kazanması hem 
kentimize, hem de ülkemize büyük faydalar 
sağlayacak. İzmir’in çehresi değişecek” dedi. 
Ak Parti İzmir İl Başkanı Akay da, kentin 
menfaatine olan her çalışmaya politika 
yapmadan katkı koymaya hazır olduklarını 
kaydetti. Akay, “İzmir için ne gerekiyorsa 

Siyasetin gündemi de ekonomi ve EXPO
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yaparız. EXPO konusunda da İzmir heyetinin 
Sayın Başbakanımıza yapacağı ziyarette biz 
de bulunuruz” diye konuştu.

Seçimlerde ekonomi unutulmamalı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, CHP İzmir İl Başkanı Bayır’ı 
ziyaretinde CHP’nin Atatürk’ün kurduğu 
parti olduğunu hatırlattı. Ender Yorgancılar, 
“Ülkenin tek bayrak altında, tek vatan, tek 
millet, tek resmi dil ilkesiyle bir bütünlük 
içinde kalması için her türlü çalışmayı 
yapmalıyız. Seçim sürecinde de ekonomi 
ağırlıklı bir politika uygulanmalı” dedi.

Üretim olmadan kalkınmanın 
olamayacağına dikkat çeken Yorgancılar, 
“Üretim olmadığı zaman halkın alım 
gücünün aşağı doğru düştüğü ortada. 
Mısır ve Tunus’taki olaylar ekonomik 
sıkıntılardan ortaya çıktı. Türkiye dünyadaki 
ilk 10 ekonomi içine girme hedefinde ise, 
bunu başarabilecek güçte ise, bunu da 
yapacak olanlar da sanayiciler, üreticiler yani 
bizleriz. Bunun için istikrar ortamı beklentisi 
içindeyiz. Dünyadaki rakiplerimizle eşit 
koşullarda çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

Milletvekili adaylarının İzmirli olmasını 
istediklerini de belirten Ender Yorgancılar, 
şunları söyledi: “Kendi kaderini İzmir 
olarak görecek kişiler aday olmalı. İzmir’i 
bilen kişilerin, yazılı ve sözlü önergelerle 
kentimizin yararına çalışmalarda bulunacak 
kişilerin milletvekili seçilmesi en büyük 
arzumuz.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar ayrıca, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk ettikleri 
toplantıda kendisinden “İzmir’in kaderini 
değiştirecek proje” olarak nitelendirdiği 
EXPO 2020 adaylığı için destek istediklerini 
de hatırlattı.

CHP İzmir İl Başkanı Bayır da, İzmir 
milletvekillerinin İzmir’in kentin gözü, kulağı, 
sesi olması konusundaki görüşlere katıldığını 
vurguladı. Tacettin Bayır, İzmir’in geleceği 
için işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

CHP’nin politikalarının hem işsizliğin 
sona erdirilmesini hem de sanayicinin 
üretiminde teşvik edilmesini gözeteceğini 
anlatan Bayır, “Partimiz üretimden ve 
üretenden yana bir ekonomi politikası 
savunuyor. Gelir dağılımının da adaletli 
olması önemli” dedi.

Bayır, EXPO konusunda İzmir’in 
Büyükşehir Belediye Başkanı, Valisi ve diğer 
yetkilileri ile tek yumruk olmasının kendisinin 
de hep özlemi olduğunu, yeni dönemde bu 
konuda daha umutlu olduğunu söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, MHP İzmir İl Başkanı 
Türkarslan’ı da ziyaret ederek görevinde 
başarılar diledi. Türkarslan, Haziran ayında 
yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 
parti olarak oy oranlarını artıracaklarını ifade 
etti.

Ziyaretlerde EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
Sayman Üye Hüseyin Vatansever, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Berkay Eskinazi, Eyüp Sevimli, 
Muhsin Dönmez ve Kamil Porsuk da hazır 
bulundu.
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İthal enerjiye yüklü fatura

Türkiye’nin ithal enerji faturası, krizin 
etkisiyle ekonomide ciddi bir daralma 
yaşanan 2009’daki küçülmenin ardından, 
krizden çıkış yılı olan 2010’da hızla büyüdü ve 
geçen yıl dış ticaret açığının rekor bir düzeye 
ulaşmasında etkili oldu.

2010’daki 71.6 milyar dolarlık dış ticaret 
açığının 34 milyar dolarla yaklaşık yarısı, net 
enerji ithalatından kaynaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerinden yapılan hesaplamalara göre 
ham petrol ve doğal gaz ile akaryakıt, 
sıvılaştırılmış petrol gazı ve kömür gibi enerji 
maddeleri ithalatına ödenen fatura, 2010 
yılında yüzde 28.7 oranında büyüyerek 38 
milyar 488.8 milyon dolara ulaştı. Önceki yıla 
göre 8 milyar 583.7 milyon dolar daha fazla 
enerji ürünü ithal edildi. 

Enerji ürünlerinin toplam ithalattaki payı 
yüzde 21 düzeyinde gerçekleşti. Buna göre 
ithalat faturasının beşte birden fazlasını, 
enerji ürünlerinin bedeli oluşturdu. Başka bir 

deyişle de ithalat için ödenen her 100 doların 
21 doları, petrol, gaz, kömür gibi enerji 
ürünlerine gitti.

Petroldeki artış 
yüzde 40’a yaklaştı
Geçen yıl enerji ürünleri içinde en hızlı 

ithalat artışı, toplam faturanın en büyük 
bölümünün ödendiği petrolde yaşandı. Ham 
petrol ve petrolden elde edilen ürünlerin 
ithalatına ödenen tutar 2009 yılına göre 
yüzde 38.6 artarak 21 milyar 29.9 milyon 
dolara yükseldi. İthalatta petrolden sonra en 
fazla paya sahip olan doğal gaz ve mamul 
gaza ödenen fatura da yüzde 22 artışla 14 
milyar 158.6 milyon dolar oldu. Geçen yıl taş 
kömürü, kok kömürü ve briket kömür ithalatı 
yüzde 5.3 artışla 3 milyar 279.8 milyon dolar 
olurken, elektrik enerjisi ithalatı ise yüzde 
19.2’lik bir artışla 20.5 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşti.

İthal enerjiye yüklü fatura

Enerji ithalatı 2010’da 
yüzde 29 büyüyerek 
40 milyar dolara yaklaştı
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Enerjide 4.5 milyar dolarlık da
ihracat var
2010 yılında Türkiye, önceki yıla göre 

yüzde 15’lik artışla 4 milyar 511.1 milyon 
dolarlık da enerji ihracatı gerçekleştirdi. 
Bunun, geçen yıl 185 milyar 492.9 milyon 
dolara ulaşan toplam ihracat içindeki payı 
yüzde 0.4 düzeyinde gerçekleşti. Enerji 
ihracatında en büyük bölümü oluşturan 
petrol ve petrolden elde edilen ürünlerde dış 
satım hacmi yüzde 13.7’lik artışla 4 milyar 
67 milyon dolara, doğal gaz ve mamul gaz 
ihracatı yüzde 26.8 artışla 255.7 milyon 
dolara, kömür ihracatı ise yüzde 
270’lik rekor artışla 7 milyon dolara 
yükseldi, elektrik enerjisi ihracatı da 
yüzde 29.6 artışla 181 milyon dolar 
oldu.

Net enerji ithalatı 
34 milyar dolar
Türkiye’nin 2010 yılında 4 milyar 

511 milyon dolar olan enerji ihracatı 38 
milyar 489 milyon dolarlık ithalatından 
düşüldüğünde, enerji dış ticaretinde 
karşı karşıya kaldığı açık; diğer bir 
deyişle “net enerji ithalatı” 33 milyar 
978 milyon dolar olarak bulundu. 
Enerji ürünlerinde net ithalat tutarı, 
geçen yıl yüzde 30.8 milyon dolar 

büyüdü. Böylece 2010’da enerji için dışarıya 
net olarak 7 milyar 994 milyon dolar 
daha fazla döviz ödendi. Net bazda enerji 
ithalatının, 40 milyar 749 milyon dolar olduğu 
2008 dışındaki tüm yılların rekorunu 2010’da 
kırdığı gözlendi.

Net enerji ithalatının; diğer bir deyişle 
enerji ürünlerindeki dış ticaret açığının, 
geçen yıl 71 milyar 563.2 milyon dolara ulaşan 
toplam dış ticaretteki açığa oranı yüzde 47.5 
olarak gerçekleşti. Buna göre geçen yılki 
dış ticaret açığının yaklaşık yarısı, enerji 
cephesinden geldi.

 
 
 
 
 
 
Y ıllara Göre Enerji  Ürünleri D ış Ticareti  

 

Enerji  
İhracat ı  
(milyon 
dolar) 

Y ıll ık 
Değ işim 

(%) 

Toplam 
İhracatta 
Pay (%) 

Enerji  
İthalat ı  
(milyon 
dolar) 

Y ıll ık 
Değ işim 

(%) 

Toplam 
İthalatta 
Pay ı  (%) 

Net 
Enerji  

(milyon 
dolar) 

Y ıll ık 
İthalat 

Değ işimi 
(%) 

D ış 
Ticaret 
Aç ığ ına 
Oran ı  

(%) 
2002 691,5 55,5 1,9 9.203,9 10,4 17,9 -8.512,4 7,8 54,9 
2003 980,1 41,7 2,1 11.575,1 25,8 16,7 -10.595,0 24,5 48 
2004 1.429,2 45,8 2,3 14.407,3 24,5 14,8 -12.978,1 22,5 37,8 
2005 2.641,1 84,8 3,6 21.255,6 47,5 18,2 -18.614,5 43,4 43 
2006 3.567,4 35,1 4,2 28.859,1 35,8 20,7 -25.291,7 35,9 46,8 
2007 5.147,9 44,3 4,8 33.883,1 17,4 19,9 -28.235,2 13,6 45,8 
2008 7.531,8 46,3 5,7 48.281,2 42,5 23,9 -40.749,4 41,8 58,3 
2009 3.921,2 -47,9 3,8 29.905,1 -38,1 21,2 -25.983,9 -36,2 67 

2010 4.511,1 15,0 0,4 38.488,8 28,7 20,7 
- 

33.977,7 
30,8 47,5 

*Kaynak TUİK  
 
 
Ürünlere Göre Enerji  İhracat ve İthalat ı    

 İhracat İthalat 

 2009 2010 Değ .  
(%) 

2009 2010 Değ .  
(%) 

Taş,  kok, briket kömürü 1,9 7,0 270,2 3.113,4 3.279,8 5,3 

Petrol ve petrolden elde edilen ürün 3.577,9 4.067,3 13,7 15.171,8 21.029,9 38,6 

Doğalgaz ve mamul gaz 201,7 255,7 26,8 11.602,7 14.158,6 22,0 

Elektrik Enerjisi  139,7 181,1 29,6 17,2 20,5 19,2 

Toplam 3.921,2 4.511,1 15,0 29.905,1 38.488,80 28,7 
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10 yıllık enerji faturası
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

(TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, 
Türkiye’nin 2010-2020 yılları arasındaki 
ham petrol ve doğalgaz faturasının 474 
milyar dolar olacağını söyledi.

Dünya petrol rezervlerinin yüzde 
70’inin, doğalgaz rezervlerinin yüzde 
75’inin, Türkiye’nin yakın coğrafyasında 
bulunduğunu belirten Uysal, üretilen 85 
milyon varil petrolün yaklaşık 5 milyon 
varilinin Türkiye’den geçtiğini ifade etti.

Türkiye’de petrol çalışmalarının 
tarihini anlatan Uysal, Sultan 2. 
Abdulhamid’in 100 yıl önce ‘tespit haritası’ 
hazırlattığını, bugün bilinen petrol 
sahalarının çoğunun bu haritada yer 
aldığını kaydetti.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığına 
dikkati çeken Uysal, ülkenin 2010-2020 
yılları arasında ham petrol faturasının 
293, doğalgaz faturasının 181 milyar 
dolar olarak hesaplandığını, her iki enerji 
kaynağının toplam maliyetinin 474 milyar 
dolar olduğunu ifade etti. Uysal, 2008 yılı 
rakamlarına göre, Türkiye’de tüketilen 
petrolün yüzde 92,8’inin, doğalgazın ise 
97,4’ünün ithal edildiğini söyledi.

TPAO’nun yurt içi ve yurt dışı 
çalışmalarından da bahseden Uysal, her 
iki çalışmadan elde edilen gelirin 2009 
yılında 1 milyar 426 milyon lira olduğunu 
ifade etti. Kurumun yatırımları hakkında 
da bilgi veren Uysal, arama ve üretim 
yatırımlarının 2002-2009 yılları arasında 
4,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini 
söyledi. 

 
 
 
 
 
 
Y ıllara Göre Enerji  Ürünleri D ış Ticareti  
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Y ıll ık 
İthalat 

Değ işimi 
(%) 

D ış 
Ticaret 
Aç ığ ına 
Oran ı  

(%) 
2002 691,5 55,5 1,9 9.203,9 10,4 17,9 -8.512,4 7,8 54,9 
2003 980,1 41,7 2,1 11.575,1 25,8 16,7 -10.595,0 24,5 48 
2004 1.429,2 45,8 2,3 14.407,3 24,5 14,8 -12.978,1 22,5 37,8 
2005 2.641,1 84,8 3,6 21.255,6 47,5 18,2 -18.614,5 43,4 43 
2006 3.567,4 35,1 4,2 28.859,1 35,8 20,7 -25.291,7 35,9 46,8 
2007 5.147,9 44,3 4,8 33.883,1 17,4 19,9 -28.235,2 13,6 45,8 
2008 7.531,8 46,3 5,7 48.281,2 42,5 23,9 -40.749,4 41,8 58,3 
2009 3.921,2 -47,9 3,8 29.905,1 -38,1 21,2 -25.983,9 -36,2 67 

2010 4.511,1 15,0 0,4 38.488,8 28,7 20,7 
- 

33.977,7 
30,8 47,5 

*Kaynak TUİK  
 
 
Ürünlere Göre Enerji  İhracat ve İthalat ı    

 İhracat İthalat 

 2009 2010 Değ .  
(%) 

2009 2010 Değ .  
(%) 

Taş,  kok, briket kömürü 1,9 7,0 270,2 3.113,4 3.279,8 5,3 

Petrol ve petrolden elde edilen ürün 3.577,9 4.067,3 13,7 15.171,8 21.029,9 38,6 

Doğalgaz ve mamul gaz 201,7 255,7 26,8 11.602,7 14.158,6 22,0 

Elektrik Enerjisi  139,7 181,1 29,6 17,2 20,5 19,2 

Toplam 3.921,2 4.511,1 15,0 29.905,1 38.488,80 28,7 
 
 

Enerji ithalatı açığı büyütüyor
Dış Ticaretten Sorumlu 

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 
Türkiye’nin enerji kaynaklarını ithal etme 
mecburiyetinde olmaması halinde dış 
ticaret seviyesinin daha makul seviyelere 
geleceğini vurguladı. Böylece pek çok 
sektörde, ülkede net ihracatçı konumunu 
elde edebileceğini ifade etti. 

Devlet Bakanı Çağlayan, dış ticaret 
açığı değil dış ticaret fazlası istediğini 
belirtirken, şunları kaydetti:

“İthalat yaptığımız ilk 10 ülke 
sırasıyla Rusya, Almanya, Çin, ABD, 
İtalya, Fransa, İran, İspanya, İngiltere ve 
Ukrayna’dır. İlk 10 ülkenin 164,9 milyar 
dolarlık 11 aylık toplam ithalat içindeki 
payı, 95,5 milyar dolarla yüzde 58’dir. 
İthalatımızda ilk 10 ülke içinde yer alan 
ve en çok petrol, doğalgaz ve kömür 
ithal ettiğimiz Rusya ile İran piyasalarıyla 
dış ticaretimiz çok enteresan. 11 ayda 
Rusya’ya ihracatımız 4,1 milyar dolar, 
ithalatımız 19,1 milyar dolar. İran’a 
ihracatımız da 2,7 milyar dolar, ithalatımız 
ise 6,9 milyar dolar. Bu iki ülkeyi toplam 
olarak alırsak 11 ayda 6,8 milyar dolar 
ihracat, 26 milyar dolar da ithalatımız 
var. Hal böyle olunca dış ticaret açığımız 
19,2 milyar doları buluyor. Fakat bu iki 
ülkeden yaptığımız enerji kaynakları yani 
petrol, doğalgaz ve kömür ithalatımız 
ise 20,1 milyar doları görüyor. Eğer 
biz enerji kaynakları ithal etmek 
mecburiyetinde olmasak, Rusya ve İran’la 
olan dış ticaretimizde 1 milyar dolar fazla 
vermiş olacaktık.”
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Eski arabası, yalıtımsız binası 
olana kötü haber

2023 yılına kadar enerjide 300 milyar 
dolarlık yatırıma hazırlanan Türkiye’de 
enerjinin geleceği verimlilikten geçecek. 
Enerji Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, 
Devlet Planlama Müsteşarlığı ve Büyükşehir 
Belediyeleri gibi bir çok kurum ortaklığı ile 
hazırlıkları tamamlanan Strateji Belgesi’nde 
toplumsal hayatı değiştirecek radikal 
değişikliklere yer veriliyor.

Yalıtımı olmayan binaya vergi
Türkiye’de yalıtımsız yapılan binalarla, 

“yaktığımız yakıt ile dışarıyı ısıtıyoruz” sözü 
de tarih olacak. Çünkü 2015 yılı itibariyle 
uygun ısı yalıtımı bulunmayan binalarda, 
binanın yeri ve iklimine göre “emisyon 
vergisi” uygulanacak.

Yalıtıma vergi ve kredi teşviki
Kullanımda olan ve strateji belgesi 

hayata geçmeden ruhsat alan binalara, 
ısı yalıtımı malzemelerinde KDV desteği 
verilecek. Bu binalardan bankacılık muamele 
vergisi alınmayacak.

Kamu emektarları garaja
Trafiğe tescili 10 yılı doldurmuş kamu 

araçları kademeli olarak trafikten çekilecek.

500 bin lira destek
Verimlilik arttırıcı projelere 500 bin liraya 

kadar destek verilecek. Proje büyüklüğü 
2.5 milyon lirayı aşarsa kurumlar vergisi 
alınmayacak.

Verimsiz malı kamu alamayacak
Kamu ihale kanunu kapsamında 

kamunun tüm alımlarında asgari enerji 
verimlilik kriteri getirilecek.

Enerji kotası:
Otel, hastane, mesken, okul, AVM’lere 

iklim, büyüklük gibi özelliklerine göre yıllık 

ısıtma, soğutma, aydınlatma tüketim kotası 
belirlenecek. Belirlenen değerler üzerinde 
atmosfere karbon salınımı yapacak binaya 
izin verilmeyecek.

Beyaz eşyaya denetim
Enerjiyi verimsiz kullanan araçlar da 

raflardan inecek. Buna göre AB direktifleri 
de esas alınarak verimsiz enerji kullanan 
buzdolabı, televizyon, lamba gibi ürünler 
denetlenerek satışına kısıt getirilebilecek 
veya tamamen yasaklanabilecek.

15 yıllık araca yüksek vergi
Araçların vergilendirme sistemi sil 

baştan yenilenecek. Yakıt tasarrufu az 
araçlara teşvik verilecek. Emisyonu oranı 
az olan araçlara Motorlu Taşıt Vergisi 
(MTV) indirimi yapılacak. Ancak 15 yaş üzeri 
araçlarda kademeli olarak MTV artırılacak.

Verimlilik çok önemli
Enerji Bakanlığı yetkilileri Türkiye’de 2010’da 
209 milyar kilovat saat elektrik tüketildiğini 
hatırlatarak, “2023’te tüketim rakamının 600 
milyar kilovata çıkmasını hedefliyoruz. Bu 
nedenle enerji verimliliği de çok önemli” diye 
konuştu. 

Eski arabası, yalıtımsız binası 
olana kötü haber
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Enerjiyi “yönetme” zamanı

Türk sanayisinin uluslararası arenada 
rekabet gücünün artırılması ve 2023 
yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine 
ulaşılabilmesi için öncelikle sanayi 
üretimindeki enerjiyi verimli kullanabilmek 
adına enerji yönetimine önem vermesi 
gerektiği bildirildi. Enerjiyi Japonya’dan dört 
kat, OECD ülkelerinden iki kat daha verimsiz 
kullanmanın yanı sıra iki kat daha pahalıya 
maleden Türkiye’nin aynı enerji miktarı ile 
daha fazla üretim yapıp üretim maliyetlerini 
düşürerek rekabet edebilirliğini arttırması 
istendi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Enerji ve 
Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, TSE 
İzmir Personel ve Sistem Belgelendirme 
Müdürlüğü işbirliği ile üyelerini TS EN 
16001 Enerji Yönetim Sistemi konusunda 
bilgilendirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Hüseyin Vatansever, enerjinin üretimi 
kadar tüketilmesinin de önemli olduğu bir 
döneme girildiğini belirtirken, enerji yönetimi 
sayesinde maliyetlerin düşürülebileceğini 

söyledi. Sanayileşmesini son 20 yıldır 
tamamlamaya çalışan Türkiye’de enerjiye 
olan ihtiyacın her yıl giderek arttığını, 2010 
yılındaki net enerji ithalatının 40 milyar dolar 
civarında olduğunu vurgulayan Vatansever, 
şunları söyledi:

“Sanayimizin dünya ile rekabet 
edebilmesinin temel şartı olan ucuz girdi 
temininde, enerji kaleminde halen dünya 
ile rekabet edebilir durumda değiliz. Bu 
nedenledir ki sanayinin en temel girdisi olan 
enerjinin temini kadar, yapılacak üretim 

Enerjiyi “yönetme” zamanı
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için gerekli enerjinin en düşük düzeyde 
kullanımının, enerji ithalatçısı konumundaki 
ülkemiz Milli Geliri’ne katkısı ve sanayi 
ürünleri üretimi yoluyla katma değer 
yaratması, Türkiye ekonomisi adına son 
derece olumlu gelişmeler olacaktır. Burada 
kullanılabilecek en önemli yöntem ise 
kuşkusuz enerji yönetimidir. Enerjinin üretimi 
kadar iyi yönetilmesi sonucu asgari tüketimi, 
doğaldır ki üretim maliyet kalemlerimizin 
işçilikle birlikte öncelikli olanı enerji 
maliyetlerini aşağı çekecektir. Bunun doğal 
sonucu üretim maliyetlerimizin azalması ve 
rekabet edebilirliğimizin artmasıdır” dedi.

EBSO’da aynı zamanda Enerji ve 
Enerji Verimliliği Çalışma Grubu’nun da 
başkanlığını yapan Vatansever, 2008 yılı Ekim 
ayında yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji 
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik 
ile enerji yönetimi ve enerji yöneticiliği 
kavramlarının tarif edildiğini, uygulama 
yöntemlerinin ortaya konulduğunu hatırlattı. 
Hüseyin Vatansever, Yönetmeliğe göre 
yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzerindeki 
endüstriyel işletmelerin çalışanları 
arasından enerji yöneticisi görevlendireceğini 
belirtirken, toplam inşaat alanı 20 bin m2 
veya 500 TEP ve üzeri enerji tüketen ticaret 
ve hizmet binalarının, yıllık 250 TEP ve üzeri 
tüketimi bulunan kamu binaları yönetimleri 
veya sahiplerinin enerji yöneticilerinden 
hizmet almak durumunda olduğunu ifade 
etti.

Bu durumun enerji üretimiyle ilgili 
yapılmış faaliyetler ve istihdamın yanında 
enerjinin rantabl tüketimi için de faaliyet ve 

istihdamın başlayıp sürdüğünü gösterdiğini 
söyleyen Vatansever, “Ayrıca bugün pek çok 
firma enerji yönetimi konusunda bütçelerinde 
özel bir kaleme yer veriyor. EBSO olarak biz 
de üyelerimizin bina ve üretim proseslerinde 
en alt düzeyde enerji kullanarak üretim 
yapmaları sonucu uluslararası rekabet 
edebilirliklerini artırmak en önemli 
hedeflerimizdendir” diye konuştu.

Bir Türk 4 Japon’a bedel
EBSO Meclis Üyesi ve Sanayide Enerji 

Verimliliği Alt Çalışma Grubu Başkanı Metin 
Akdaş da, özellikle 1990’ların sonrasındaki 
petrol kriziyle hampetrol fiyatlarının 100 
doların üzerine çıkması ve yaşanan enerji 
kriziyle enerjinin tasarruflu kullanımı, enerji 
verimliliği, enerji yoğunluğu, son olarak 
da enerji yönetimi kavramlarını gündeme 
getirdiğini söyledi.

Enerji yönetiminin kısıtlama olmadığını, 
gerekli üç ışıktan birini söndürerek değil 
akıllı mühendislik çözümleri uygulayarak 
enerjinin en verimli kullanılması olduğunu 
vurgulayan Akdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda enerji tasarrufu 
sözcüklerinden oluşan cümleyi unutup 
artık enerji verimliliği dememizin zamanı 
çoktan gelmiştir. Japonya bir birim GSMH 
üretimi için 0.09 enerji tüketirken OECD 
ortalaması 0,18, Türkiye’de ise 0.38’dir. 
Yani sınai üretimimizdeki enerji maliyeti 
Japonya’ya göre 4 kat, OECD ülkelerine göre 
ise 2 kat fazladır. Bu da rekabet şansımızı 
azaltmaktadır. Türkiye sanayide bir kwh 
enerjiyi 18.1 cente kullanırken ABD 7, Güney 
Kore 8.9, Fransa 9, İngiltere 11.98, Norveç 3.8 
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cente kullanıyor. OECD ülkelerinde konutta 
kullanılan elektriğin kwh’si 12.6 cent iken 
Türkiye’de bu rakam 21.5 centtir. Enerjimizi 
verimsiz kullanarak maliyetlerimizin iki kat 
artması yetmiyormuş gibi bir de rakiplerimize 
göre iki kat pahalı satın alıyoruz. Sanayimizin 
aynı enerji miktarı ile daha fazla üretim yapıp 
üretim maliyetlerini düşürerek, uluslararası 
arenada rekabet edebilirliğini arttırmalıyız.”

Enerji yönetimi ve yeni kaynaklar
Türkiye’nin rekabet gücünü zorlayan en 

önemli etkenlerden birinin enerjide yüzde 70 
oranındaki dışa bağımlılık olduğuna da dikkat 
çeken Akdaş, dış  ticaret açığının neredeyse 
50 milyar dolarlık bölümünün ithal enerjiye 
ödenen bedelden kaynaklandığını bildirdi.

Akdaş, 2015 yılında 500 milyar dolar 
ihracat hedefi belirleyen Türkiye’nin 
endüstride, binalarda, ulaşımda verimli cihaz 
seçimi, aydınlatma, binaların, endüstriyel 
ekipman ve tesisatların doğru yalıtımı gibi 
yöntemlerle enerjiyi verimli kullanarak 
dış ticaret açığını kapatmaya çalışmasının 
yanı sıra rüzgar, güneş, hidoelektrik gibi 
kaynaklara yönelerek enerji çeşitlemesine 
gitmek zorunda olduğunu da ifade etti.

Fabrikalarda metrekare başına düşen 
enerji miktarının azaltılarak verimliliğin aynı 
düzeyde tutulması, üretim proseslerinde 
daha az enerji kullanımı ile üretimin 
artırılmasının başlıca hedef olmasını savunan 
Metin Akdaş, “Bu hedefe ulaşabilmenin yolu 
ise enerji yönetimi konusunda bilgi sahibi 
olmak ve fabrikalarımızda, hatta günlük 
yaşantımızda enerjinin doğru, verimli ve 
yoğun olarak kullanımını sağlamak adına 
enerji yönetimi esaslarını uygulamaktır. 

Ürün, hizmet, metrekare başına düşen 
enerji giderlerini enerjiyi verimli kullanarak 
azaltmaktır. Aynı enerji ile daha fazla üretim 
yapmaktır, yani karlılığın artmasıdır” diye 
konuştu.

Akdaş,enerjinin etkin kullanımı ile dışa 
bağımlılığın azalacağı ve enerji tüketimindeki 
azalışın enerji üretim ihtiyacını da azaltacağı 
bilinciyle çalıştıklarını, Sanayide Enerji 
Verimliliği Alt Çalışma Grubu olarak üretim 
prosesleri konusundaki yenilikleri ve örnek 
uygulamaları sanayicilere duyurduklarını da 
hatırlattı.

Hedefler, politikalar, sonuçlar
TSE İzmir Bölge Müdürlüğü Personel 

ve Sistem Belgelendirme Müdürü Ahmet 
Namlı’nın da katıldığı toplantıda sunum 
yapan Başdenetçi Melih Özçetin, Enerji 
Yönetim Sistemi’nde kuruluşun kendi 
nitelik ve gücüne uygun bir enerji politikası 
oluşturması, hedeflerini belirlemesi, 
enerji verimliliği konusunda sürekli 
iyileştirme taahhüdünde bulunması, 
bunu gerçekleştirecek ortam yaratması, 
raporlaması, önlem alması ve güncellemesi 
gerektiğini anlattı. 

Özçetin, şu bilgileri verdi: “Amaçlar ve 
hedefler; enerji verimliliğinin arttırılması 
konusundaki taahhütler ile yürürlükteki 
yasal yükümlülükler ve kuruluşun taahhütte 
bulunduğu diğer şartlara uyma konusu da 
dahil olmak üzere enerji politikası ile tutarlı 
olmalıdır. Kuruluş, enerji verimliliği üzerinde 
belirgin bir etkisi olan tetkik edilebilen 
parametreler için belli hedefler koymalıdır. 
Enerji amaçları ve hedefi/hedefleri, ölçülebilir 
olmalı, dokümante edilmeli ve ulaşmak üzere 
bir zaman dilimi belirlenmelidir. Kuruluş, 
hedefleri belirlerken, önündeki teknolojik 
seçenekleri, mevcut mali, operasyonel ve 
iş koşullarını, yasal yükümlülükleri ve ilgili 
tarafların görüşlerini dikkate aldığı kadar, 
gözden geçirmede tespit edilen önemli 
enerji boyutlarını da göz önüne almalıdır. 
Üst yönetim, enerji yönetim sisteminin 
kurulması, gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi 
ve iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakların 
var olduğundan emin olmalıdır.”
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Ar-Ge Merkezi kazandırıyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası Otomotiv Yedek 
Parça Sanayi Meslek Komitesi, üyelerini 5746 
Sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun konusunda 
bilgilendirdi. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği Danışmanı Erdoğan Telci, Ar-Ge 
giderlerinin tamamının vergi matrahından 
düşüldüğünü hatırlatırken, 5 yılda yüzde 200 
kazançlı çıkılacağını söyledi.

Ar-Ge Merkezi Kanunu’nun 2008 yılında 
yürürlüğe girmesinden bu yana toplam 79 
firmanın Ar-Ge Merkezi belgesi aldığını, 
bunlardan 25’inin otomotiv yan sanayinde 
olduğunu belirten Telci, sektörün bu 
konudaki öncü yapısına dikkat çekti. Ar-
Ge Merkezlerinin 
firmaların organizasyon 
yapılarını da değiştirip 
yeni bir departman 
kazandırdığını anlatan 
Telci, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“TTGV ve TEYDEB 
destekleri işletmelere 
nakit akışı, Ar-Ge 
Merkezleri ise fon 
akımı sağlar. 2023 yılına 
kadar yürürlükte kalacak 
Kanun kapsamında; Ar-Ge İndirimi, Gelir 
Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi Desteği, 
Damga Vergisi İstisnası ve Teknogirişim 
Sermayesi Desteği uygulanıyor. Ar-Ge 
Merkezlerindeki harcamaların tamamı yıl 
sonunda vergi matrahından düşülür. Ar-Ge 
Merkezlerinde çalışan elemanlar doktoralı 
değilse bunlarla ilgili giderlerin yüzde 80’i, 
doktoralı elemanların giderlerinin yüzde 
90’ı vergiden muaf, muhtasardan muaf. 
SGK işveren payının yüzde 50’si ödenmiyor. 
Ar-Ge Merkezleri 5 yılda yüzde 200 kazanç 
sağlayabiliyor.”

Erdoğan Telci, Ar-Ge Merkezlerinin 
firma üzerinde motivasyon etkisi yaptığını 
da vurgularken, “Firmalar Ar-Ge Merkezleri 

ile test laboratuvarını kurduktan sonra 
laboratuvarlarının akredite olması için de 
çaba göstermeye başlıyorlar. Bütün firmalar 
Ar-Ge Merkezi kurma yolunda çalışmalı” diye 
konuştu.

Ar-Ge Merkezi kuramayacak durumdaki 
küçük firmaların da Ar-Ge çalışmalarına 
ağırlık vermesini öğütleyen Telci, “Projelerini 
TTGV veya TEYDEB’e onaylatan firmalar 
da Ar-Ge Merkezlerine tanınan pekçok 
imkanlardan yararlanabilir. Ancak bunun için 
projeyi yapıp bırakmak yerine bu kurumlarla 
işbirliğine gidilmeli. Mali müşavirlere de bu 
aşamada yol gösterici olmak bakımından 
görev düşüyor” dedi.

EBSO Otomotiv 
Yedek Parça Sanayi 
Meslek Komitesi 
Başkanı Özer Küçükgöl 
de, hükümetin Ar-Ge 
Merkezi Kanunu ile “50 
kişi ile 1.5 milyon lira 
kar yapabilirsiniz” yarışı 
başlattığını söyledi. 
Küçükgöl, 180 kişilik 
istihdamda kanunla 
getirilen 50 kişinin 

çalıştığı Ar-Ge Merkezi 
kurulabileceğini, 200 kişilik istihdamda 
optimum rakama ulaşılabileceğini 
belirtirken, firmaların Ar-Ge Merkezi 
kurmaktan korkmamalarını önerdi.

Ar-Ge Merkezi kazandırıyor

Erdoğan Telci Özer Küçükgöl
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Plastik sektörünün gücü

Plastik Sektör Platformu, plastiklerle 
ilgili gerçekleri kamuoyuna aktarmak için 
izlenecek tanıtım stratejisini belirlemek 
üzere İzmir’de bir araya geldi. Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen plastik 
sektör temsilcilerinin geniş 
katılımıyla yapılan toplantıda, 
plastiklerle ilgili olumsuz 
algılamaların önüne geçilmesi ve 
plastiklerle ilgili gerçeklerin topluma 
anlatılması amacıyla üzerinde fikir 
birliğine varılan tanıtım stratejisi ilk 
olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’na, 
ardından ilgili kamu ve kuruluşlarına 
sunulacak.

İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleşen Plastik Sektör Platformu 
toplantısına, Türk Plastik Sanayicileri 
Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı 
(PAGEV), İTO Plastik Meslek Komitesi, İzmir 
Ticaret Odası Plastik Meslek Komitesi, İzmir 
Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İstanbul 
Kimyevi Madde ve Mamülleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB), PAGDER, Plastik Sanayicileri 
Derneği Bursa Şubesi, Kayseri Plastikçiler 
Derneği (KAYPİDER), Ankara Plastikçiler 
Derneği, Ege PLASDER, Ambalaj Sanayicileri 

Derneği (ASD) gibi sektörün temsilci 
kurumları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ekrem Demirtaş, İzmir’in PETKİM 
ve daha pek çok plastik markasına 
sahip olduğunu belirterek, 
Türkiye’nin ihracatında önemli rol 
oynadığına dikkati çekti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve plastik sektöründe 43 yıldır 
faaliyet gösteren sanayici Erdoğan 
Çiçekçi, plastiklerin hayatımızdaki 
yerinin doldurulamayacağını 

belirtirken, plastiklerin çevreci olmalarına 
rağmen çevre düşmanı gibi görülmesinin 
yanlışlığını vurguladı. Sektörün ilk yıllarını 
çok iyi bilen Çiçekçi, konuşmasında plastik 
sektörünün yaşadığı sorunlarından da söz 
etti. Platformun temsilde adalet ilkesiyle yol 
alması gerektiğini savunan Çiçekçi, “EBSO, 
Plastik Sektör Platformu’nu destekliyor” 
dedi.

Ege bölgesinin önemli plastik 
sanayicilerinden, aynı zamanda Ege 
PLASDER’in Onursal Başkanı Salih Esen 

Plastik sektörünün gücü

Sektör İzmir 
buluşmasında 
sorunlarla 
çözüm 
önerilerini 
tartıştı
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de, otomobillerden üzerimize giydiğimiz 
gömleklere kadar hemen hemen her alanda 
gördüğümüz plastiklerin hak ettikleri saygıyı 
görmediğinden yakındı. Plastik sektörünün 
ihracatta ilk sırada olduğunu hatırlatan Esen, 
Türkiye’de ilk kez bu sektörü biraraya getiren 
bir organize sanayi bölgesi kurduklarını da 
bildirdi. Esen, altyapı çalışmalarına başlanan 
OSB’nin Petkim’e yakın olmasının da 
yatırımcı için artı değer taşıdığını söylerken, 
“İzmir her ne kadar teşvik açısından hak 
ettiğini alamasa da plastikçiler için ideal 
bir yatırım. İzmirli sanayiciler olarak kent 
ekonomisini geliştirmek için elimizden geleni 
yapıyoruz” diye konuştu.

Toplantıya EBSO’nun plastik sanayicisi 
meclis üyeleri Şener Gencer ile Erol Paksu 
da katılarak sektörle ilgili görüş alışverişinde 
bulundu.

Plastik Sektör Platformu Koordinasyon 
Kurulu Başkanı ve PAGEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Uysal ise, 20. yüzyılın 
çığır açan buluşlarından biri 
olan plastiklerin kullanım 
kolaylıkları ve 
sağladıkları 
avantajlar 
nedeniyle, 

endüstride ve hayatımızın her alanında 
vazgeçilmez malzemeler hale geldiklerini 
belirtti. Uysal, kimi çevrelerce “naylon” 
denilerek değeri göz ardı edilmeye 
çalışılsa da özellikle tüketim toplumunun 
gelişmesi ile birlikte artan ihtiyaçlara en 
uygun çözümleri sunan plastiklerin yerine 
yeni bir malzemenin koyulamadığını, eski 
malzemelerinse iddia edilenin aksine ne 
plastiklerden avantajlı, ne de onlardan daha 
fazla çevreci olduklarını vurguladı.

Türkiye’ye örnek olan ve gün geçtikçe 
daha da büyüyen çok önemli bir sosyal 
sorumluluk projesine imza atan Ege 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nurselen 
Toygar, katılımcılara “Tane Tane Kapakları 
Toplayalım, Adım Adım Engelleri Aşalım” 
kampanyasına dair bilgileri aktardı. 
Plastik şişelerin kapaklarının toplanarak, 
geri dönüşüme kazandırılması ile engelli 
vatandaşlara hayatlarına devam etmelerini 
sağlayacak arabaların alındığı kampanyada, 
şimdiye kadar önemli miktarda kapak 
toplandı. Kampanyaya ilginin büyük 
olduğunu, özellikle çocukların kapak 
toplamakta çok hevesli olduklarını belirten 
Toygar, “Bir kıvılcım yaktık, bir yangına 
dönüştü” diye konuştu.

Deniz Temiz Turmepa Derneği İzmir 
Şubesi de toplantıya katılarak, yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve 
denizlerimizdeki artan kirliliğin boyutlarına 
ilişkin çarpıcı örnekler sundu. Derneğin 
İzmir Şubesi Genel Sekreteri Halil Hatipoğlu, 
dernek olarak öğrencilere yönelik çeşitli 
eğitimler düzenlendiklerini belirterek, 
plastik sektörü ile eğitim ve geri 
dönüşüm konusunda 

işbirliğine açık 
oldukları 

mesajını 
verdi.
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Asansörde güvenliğin şartı
denetim ve bakım

Ege Bölgesi Sanayi Odası Asansör 
İmalat ve Montaj Sanayi Meslek Komitesi, 
asansörlerin etkin ve sürekli olarak 
denetlenmesini, can ve mal kayıplarının 
önlenmesi amacıyla bakımlarının 
belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından 
düzenli olarak yaptırılmasını önerdi.

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği 
uygulamaları konusunda üyelerini 
bilgilendirme toplantısı düzenleyen EBSO 
Asansör İmalat ve Montaj Sanayi Meslek 
Komitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi 
Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Bakır ile 
Sanayi Genel Müdürlüğü Denetçilerinden 
Menderes Büyüklü’yü konuk etti. Toplantının 
açılış konuşmasını yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Vatansever, 
genellikle KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği 
sektörde yaklaşık 2 bin kuruluştan 430’unun 
yetkili üretim ve tamir bakım firması 
olduğunu, 750’si makine mühendisi olmak 
üzere toplam 15 bin kişinin istihdam edildiğini 
söyledi.

Büyük üreticilerin genellikle çok uluslu 

şirketlerle ortaklık kurduğunu, özellikle 
yüksek yapı segmentinde tamamen yabancı 
ortaklı firmaların hakim olduğunu anlatan 
Vatansever, 1990’lı yıllarda ortalama 4 

Asansörde güvenliğin şartı 
denetim ve bakım

Can ve mal kayıplarının önlenmesi için asansörlerin bakımlarının 
belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenli olarak yaptırılması önerildi.
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bin olan üretimin bugün 16 binlere kadar 
ulaştığını, halen toplam 170 bin civarında 
asansörün kullanıldığını bildirdi.

Denetim rakamları iç açıcı değil
Hüseyin Vatansever, “Asansörler 

kurulduktan sonra belli periyodlarla kontrol 
edilmek zorundadır. Asansörün hizmete 
alınmasını takip eden 2 yıl sonra, sonrasında 
da yılda en az bir kere olmak üzere 
kontrol ve bakımı yapılmalıdır. 2008 yılında 
Türkiye’deki 160 bin asansörden sadece 12 
bin 371’i yani yüzde 7,7’si kontrol edilmiştir. 
Bu denetlemelerde yüzde 30,7’sinin ise 
kullanılmasında bir sakınca olmadığı, 
yüzde 14’ünün eksikleri giderildikten sonra 
kullanılabilir, yüzde 54,5’inin kesinlikle 
kullanılamaz olduğu görülmüştür” dedi.

Can ve mal kayıplarını önlemek 
üzere asansör bakımlarının düzenli 
olarak yaptırılması gerektiğine dikkat 
çeken Vatansever, “Gerekli yaptırım 
eksikliklerinden dolayı genellikle konutlarda 
kullanılan asansörler bakımlarını düzenli 
yaptırmamaktadır. Bu konuya hassasiyetle 
eğilmeli ve bakımların belgelendirilmiş 
kuruluşlar tarafından düzenli olarak 
yapılması sağlanmalıdır. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’ndan da etkin ve sürekli 
denetimlerin yapılması, belgesiz veya haksız 
yere belge almış kuruluşlara yaptırım 
uygulanmasıdır. Bu sorunlar giderilmediği 
takdirde sektörün iyiye gitmesini beklemek 
mümkün olmayacaktır” diye konuştu.

Zühtü Bakır ile Menderes Büyüklü de, 
sanayicileri yönetmelikte yeralan hükümler 
konusunda bilgilendirdi. Bakır, yeni yaklaşım 
direktifleri arasında yeralan Asansör 
Yönetmeliği’nin asansör monte edenlerin 
ve asansör güvenlik aksamı imalatçılarının 
onaylanmış kuruluşlarla çalışarak uygunluk 
değerlendirme prosedürlerini yerine 
getirme zorunluluğu bulunduğunu söyledi. 
Büyüklü de, yönetmelikle insanlarla yüklerin 
taşınmasında kullanılan asansörlerle bunlara 
ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz 
edilmeden önce karşılamalarını gerektiren 
temel sağlık ve güvenlik gereklerini 
belirlediğini anlattı.
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İzmir İktisat Kongresi sınırları aşacak

İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir İktisat 
Kongresi’nin uluslararası boyutta ve belli 
periyotlarla düzenlenmesi konusunda 
çalışmaların devam ettiğini, 5’nci kongre için 
yakın bir zamanda netice almayı beklediklerini 
söyledi.

İzmir İktisat Kongresi’nin 88. yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür 
Merkezi’nde (AKM) İzmir İktisat Kongresi 
Sempozyumu ve Yerli Malları Sergisi 
düzenlendi. Etkinlik kapsamında açılan 
“Nostaljik Yerli Malları Sergisi”nde de çeşitli 
kurumların açtığı stantlar büyük ilgi çekti.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan 

Vali Kıraç, Türkiye’de çeşitli kentlerin son 
dönemde uluslararası organizasyonlara 
ev sahipliği yapma konusunda başarılar 
kazandığını, bu başarılarda İzmir’de elde 
edilen deneyimlerin de etkisinin bulunduğunu 
söyledi.

İzmir’in EXPO 2015 için güç birliği içinde 
mücadele verdiğini, 11 oyla kaybetmesine 
rağmen önemli bir deneyim sağladığını 
belirten Kıraç, EXPO 2020 için de güç 
kazandığını ifade etti.

Vali Kıraç, İzmir İktisat Kongresi’nin 4 kez 
düzenlendiğini, 5’ncisinin uluslararası nitelikte 
yapılması için çalışma yürüttüklerini anlatarak, 

İzmir İktisat Kongresi sınırları aşacak

İzmir İktisat Kongresi’nin 88’nci yıldönümü anısına düzenlenen 
sempozyumda İzmir İktisat Kongresi’nin 5’ncisinin uluslararası düzeyde 
düzenlenmesi gerektiği vurgulanırken kentin de prestijinin artacağına 
dikkat çekildi.
İzmir Valisi Kıraç: “İzmir İktisat Kongresi’nin uluslararası boyutta ve 
belli periyodlarla düzenlenmesi için çalışmalar devam ediyor.”
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şöyle konuştu: “İzmir İktisat Kongresi’nin 
uluslararası boyutta ve belli periyotlarla DPT 
ile hükümetimizin önderliğinde ve içinde 
olduğu bir organizasyon ile düzenlenmesi 
için yaptığımız çalışmalar devam ediyor. 
Valiliğimizle birlikte, büyükşehir belediyesi, 
sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri ve 
bakanlarımızın çabasıyla DPT Müsteşarlığıyla 
temaslarımız sürüyor. Devlet Bakanı Cevdet 
Yılmaz, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız 
nezdinde 5. İzmir İktisat Kongresi için teknik 
çalışmayı yürütüyoruz. Dünyadaki ekonomik 
gelişmelerin ele alınması ve çıkan sonuçların 
yine tüm dünya ile paylaşılması için gayret 
içindeyiz. Tarih henüz belli değil ama mutlaka 
İzmir’de, bu çerçevede yapılmasıyla ilgili sıkı 
şekilde takip ettiğimiz çalışmayı bir süre sonra 
neticelendireceğiz.”

EBSO destekliyor
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Talay, 5. İzmir 
İktisat Kongresi’nin uluslararası boyutta 
düzenlenmesi önerisine katıldıklarını, kurum 
olarak destek vereceklerini açıkladı.

Atatürk’ün daha cumhuriyet ilan 
edilmeden gerçekleştirdiği İzmir İktisat 
Kongresi’nde “Milli egemenlik, ekonomik 
egemenlikle pekiştirilmelidir” sözünü 
hatırlatan Talay, kongrenin ilk yapıldığı günden 
bugüne Türkiye’nin ekonomik siyasal yapısında 
önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. 
Talay, ortak aklın ve işbirliği ile çalışma 
kültürünün en önemli örneklerinden biri olan 
İzmir İktisat Kongresi vizyonuyla hareket 
ettiklerini belirtirken, “Türk ekonomisinin 
cumhuriyetin 100. Yılında dünyanın ilk 10 
ekonomisi içine girmesi, Türk sanayinin 
uluslararası platformda yüksek katma değerli, 
kaliteli ürünleri ve rekabet gücü yüksek 
markaları ile var olması için çalışıyoruz” dedi.

Talay, Türkiye ve dünya ekonomisinin 
geride kalan yıllar boyunca birçok kez 
buhranlarla sınanmış ve yeni politikalarla 
yoluna devam ettiğini söylerken, bugün yüzyılın 
krizi ile Avrupa ülkelerinin borç krizi içinde 
bütçe açıkları vermesine rağmen Türkiye’nin 
AB ortalamasının üstünde bir başarı 
gösterdiğini tekrarladı.

Cumhuriyetin ilanı ve İzmir İktisat 
Kongresi’nin üzerinden geçen 88 yılın ardından 
Türkiye’nin Avrupa’da 6’ncış dünyada 16’ncı 
büyü ekonomi konumuna ulaştığını ifade 
eden Talay, ancak bunun yeterli olmadığını, 
Türkiye’nin hedeflerinin büyük olduğunu 
belirtti. Bayram Talay konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Değişim geçiren dünya düzeninde, 
çok ve düşük maliyetli ürün üretmek, 
günümüz rekabetçi piyasalarında günden 
güne önemini yitirmektedir. Günümüzde 
geçmişin güçlü Avrupa piyasaları kan 
kaybederken, BRIC ülkeleri yükselişe geçmiş 
ve yıldızı parlayan Türkiye’nin bu gruba dahil 
edilmesi söz konusu olmuştur. Bu değişimden 
çıkarılacak önemli ders, Ar-Ge ve inovasyona 
dayalı üretimin kaçınılmaz olduğudur. Bizler 
bunu, ortak çalışma kültürü kapsamında; 
sanayinin devlet kurumları, üniversiteler, 
ulusal ve uluslararası organizasyonlarla 
işbirliği yaparak ve geliştirilen stratejiler 
çerçevesinde ortak aklın oluşturulmasını 
sağlayarak başarabiliriz.”

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 
gelişmesinin daha ileri aşamalara 
ulaştırılması amacıyla toplanan iktisat 
kongrelerinin sonuncusunda istikrarlı büyüme 
hızının sağlanmasından rekabet gücünün 
artırılmasına, yoksullukla mücadeleden 
bölgesel gelişme dinamiklerine kadar birçok 
konuda kararlara yer verildiğini dile getiren 
Talay, “Günümüzde dahi bu kararların hala 
önemini ve geçerliliğini korumakta olduğunu 
görmekteyiz” dedi.
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Duayenlere vefa

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir, Ege ve 
Türkiye’ye pekçok ilki kazandıran duayen 
sanayicilere vefa örneği veriyor. İzmir iş 
dünyası, EBSO eski Meclis Başkanlarından 
Kemal Çolakoğlu’nun girişimleriyle duayen 
sanayicilerden ve bir dönem EBSO’da 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapan 
Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar 
ile EBSO Yönetim Kurulu ve Meclis eski 
Başkanlarından Şinasi Ertan onuruna verilen 
doğumgünü yemeklerinde buluştu.

Selçuk Yaşar, EBSO Sanayiciler 
Kulübü’nde onuruna düzenlenen yemeğin 
ardından üzerinde KSK, Yaşar Holding ile 
Yaşar Üniversitesi logoları bulunan ve “İyi ki 
doğdun Selçuk Ağabey” yazılı doğumgünü 
pastasını alkışlar eşliğinde kesti. Kendisine 
gösterilen vefaya teşekkür eden Yaşar, “Bu  
yemek beni çok duygulandırdı. Düzenleyen 
arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bir 
sanayici olarak unutulmamak çok güzel 
bir şey. Allah herkese böyle anlar nasip 
etsin. Emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

14 Şubat’ta 85 yaşına giren Şinasi 
Ertan da, doğum gününde İzmir’in önde 
gelen sanayicileriyle birarada duygulu 
anlar yaşadı. Dostlarının kendisi için böyle 
bir yemek ve doğum günü organizasyonu 

düzenlemesinden çok mutlu olduğunu 
ifade eden Ertan, 85 yaşına dostları ile 
birlikte girmenin mutluluk verici olduğunu 
vurguladı. Ertan, “Uzun yıllar hizmet verdiğim 
yerde dostlarımla biraraya geldim. Benim 
için çok güzel bir gündü. Başta Kemal 
Çolakoğlu olmak üzere bütün dostlarıma 
teşekkür ediyorum. Böyle güzel anları bütün 
arkadaşlarımın da yaşamasını diliyorum” diye 
konuştu.

Çok şey öğrendik
Selçuk Yaşar’a vefa göstermek amacıyla 

EBSO ve ESİAD ağırlıklı bir organizasyon 
gerçekleştirdiklerini belirten Kemal 
Çolakoğlu, “Yaşar, hem EBSO hem de 
ESİAD’a çok önemli katkı ve destekler 
sağladı. Türkiye’ye birçok ilki getiren bir 
işadamı. İzmir’in de gurur kaynağı. Kurduğu 
sanayi tesislerinde bugün binlerce kişi 
çalışıyor. İzmir ekonomisine, sosyal ve spor 
hayatına da büyük katkılar sağlıyor. Bu 
nedenle kendisini unutmamız mümkün değil” 
diye konuştu.

EBSO’nun üç prensibi olan dürüstlük, 
açıksözlülük ve ülke menfaatini her türlü 
menfaatin üzerinde tutma anlayışını Şinasi 
Ertan’ın Oda’da kökleştirdiğine işaret eden 
Çolakoğlu, bu nedenle kendisine çok şey 

Duayenlere vefa
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borçlu olduklarını kaydetti. Çolakoğlu, 
“Duayen sanayicilerle genç sanayiciler 
biraraya geldi. Çok güzel sohbetler yapıldı. 
Biz Şinasi Ertan’dan çok şey öğrendik. 85. 
yaş gününde bu organizasyonla vefamızı 
göstermek istedik” dedi.

Devler buluştu
Selçuk Yaşar ile Şinasi Ertan onuruna 

gerçekleştirilen yemekli organizasyonlara 
EBSO Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, EBSO 
eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Atıl 
Akkan, Kani Aydoğdu ve Salih Esen, İzmir’in 
duayen sanayicilerinden İsmet Yorgancılar, 
Kemal Baysak, Selçuk Yaşar’ın kızları Feyhan 
Yaşar ile İdil Yiğitbaşı’nın yanı sıra Yaşar 
Holding Boya Grubu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, 
Yaşar Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet 

Aktaş, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Barkan, Yaşar Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Girenes, Özkardeş Grubu 
Başkanı Nail Özkardeş, Enda Enerji Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Samim Sivri,  Ege 
Sanayici ve İşadamları Derneği Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı Deniz Taner, ESİAD 
eski Başkanları Oğuz Tatış ve Mehmet Ali 
Kasalı, E. Özgörkey Grubu Başkanı Erdoğan 
Özgörkey, Mazhar Zorlu Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, Ege Genç 
İşadamları Derneği Başkanı Temel Aycan 
Şen, eski başkan Cemal Elmasoğlu, Batıçim 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tufan 
Ünal, Çimentaş CEO’su Mustafa Güçlü, 
ESİAD Üyesi Enis Özsaruhan, Şinasi Ertan’ın 
damatları Engin Tarık Taner ile Nuri Conker 
katıldı.
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Tiryaki: Üretim merkezi olalım

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki, açılış ve başkanlık 
sunuşlarında; Meclis Üyesi Adil Demirelli’nin 
annesinin vefatettiğini söyleyen Tiryaki, 
Merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı diledi. Meclis üyesi 
Güray Aktaş’a geçirmiş olduğu ameliyat 
nedeni ile bir kez daha geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

Tiryaki, Meclis Üyesi Işın Yılmaz’ın Ege İş 
Kadınları Derneği (EGİKAD)Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na yeniden seçildiğini, Yönetim 
Kurulu Sayman Üye Hüseyin Vatansever’in 
ise Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (ESSİAD)Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçildiğini ifadeyle kendilerini 
bir kez daha tebrik ederek, başarılar diledi.

2009 takvim yılı esas alınarak 
yapılan EBSO Başarılı Sanayi Kuruluşları 
Ödül Töreni’nin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildiğini, ödül alan firmaları bir 
kez daha tebrik ettiğini dile getiren Tiryaki, 
sanayicilerimizin bölge ve ülke ekonomisine 
katkılarının devamını diledi.

İZKA Genel Sekreteri Dr. Ergüder Can’a 
toplantıya katılması nedeniyle teşekkür 
eden Tiryaki, İZKA desteklerinin, İzmir’in 
her alanda hak ettiği ilerleme ve atılım 
hamlesine katkı koymasını ümit ettiklerini, 
bu nedenle Can nezdinde İZKA’yı, 2010-2013 
dönemini kapsayan İzmir Bölge Planı’nın, 
DPT tarafından onaylanmış ilk bölge planı 
olması vesilesiyle ve söz konusu projelerdeki 
başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. 
İzmir kentsel pazarlama stratejik planlama 
görevini de üstlenen Kalkınma Ajansı’nın 
bunu da başarıyla yerine getireceğinden 
şüphe duymadıklarını, dünyada ülkelerin ve 
şehirlerin tanıtımına katkı yapmak amacıyla 
yapılmış benzer pazarlama faaliyetlerine 

Tiryaki: Üretim merkezi olalım
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dikkatleri çekmek amacıyla bazı örnekler 
vermek istediğini ifade etti.

Film ve EXPO ile tanıtım
Tiryaki, dünyada büyük ses getiren ve 

çekimleri Yeni Zelanda’da yapıldığı için bu 
ülke turizmine sayısız katkılarda bulunan 
“Yüzüklerin Efendisi” serisi ile “Avatar” 
filmlerinin yeni versiyonlarının tekrar burada 
çekilmesi için Yeni Zelanda Başbakanı’nın 
film bütçelerine katkıda bulunmaya hazır 
olduklarını belirttiğini söyledi. Öte yandan 
eski Mısır, Meksika Maya Uygarlıklarını 
anlatan “Indiana Jones” film dizileri ile Troya 
gibi ülkemiz ve bölgemiz tarihini ön plana 
çıkaracak film projelerine, yabancı dillerde 
yayınlanacak ilgi çekici roman, senaryo gibi 
yazın eserlerine uluslararası çapta İZKA’nın 
destek vermesi gerektiğinin altını çizmek 
istediğini söyledi.

İzmir için bir diğer önemli olayın EXPO 
2020 adaylığı ve bu adaylık sürecinde; 
İzmir’in kanaat önderlerinin tek vücut olması 
ve konuyla ilgili Ankara’dan destekleyici 
mesajların gelmesinin geçmişten gelen 
deneyimimize güç katarak, motivasyonumuzu 
arttırdığını söyledi. Tiryaki, İzmir’in bu 
yarıştan galip çıkacak, deneyim, birikim ve 
güce sahip olduğunu, Türkiye’nin batıya 
dönük yüzü olan İzmir’imizin arkasına aldığı 
bu büyük desteği, yapılacak çalışmalar, 
geliştirilecek yeni stratejiler, genç ve 
dinamik vizyonu ile başarıya 
taşıyacağından kuşku 
duymadıklarını ifade etti.

Bilinçsiz ithalatın
darbesi ağır
Yaşanan sıkıntıların 

giderilmesi için hükümetin 
gösterdiği çabaları takdir 
ettiklerini, ancak ülkemizin 
maalesef bir üretim üssü 
olmak yerine giderek, lojistik 
merkez, ithal malların dağıtım 
merkezi olmasını endişeyle 
izlediklerini belirtti. Tiryaki, 
bilinçsiz ithalatın ülkemiz 
sanayisine ve istihdamına 

vurduğu darbelerin en son örneklerinden 
birinin de ülkemizin önemli kırmızı et 
üreticilerinden Koç Harran Besi Çiftliği, 
Banvit ve Saray Çiftliği gibi işletmelerin 
kırmızı et üretimlerini durdurma kararı 
vermeleri olduğunu, zira yaşanan durumun 
ülkemiz ve bu işletmelerde çalışanlar 
adına büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. 
Bu konuda devletimizin yapacakları kadar, 
tüketicilerin de bilinçlendirilmesinin 
de sanayiciler tarafından görev olarak 
algılanması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin en önemli sorunlarından 
biri olan “beyin göçü” nün tersine çevrilmesi 
amacıyla TÜBİTAK’ın Amerika’da, 
“Destination Turkey” sloganı ile başlatmış 
olduğu “Amerika’dan Türkiye’ye dönün” 
çağrılı kampanyaya olumlu cevapların bir 
hayli fazla olduğunu ve tekrar ülkemize 
dönen birçok araştırmacının bulunduğunu 
memnuniyetle ifade etmek istediğini söyledi.

Tiryaki, 2011 yılının seçim yılı olması 
nedeniyle içinde bulunduğumuz yılın ülkemiz 
için gerginliklerin en az yaşandığı, diyalog 
ve uzlaşı kültürümüzün geliştiği, ülkece 
birlik ve beraberliğimizin tesis edildiği, 
yatırımların artarak sürdüğü, sanayici 
ve ticaret erbabımızın bol kazanç elde 
ettiği, çalışanlarımızın ve ülkemizin refah 
seviyesinin arttığı, ülkemiz ve hepimiz için 
sağlıklı ve başarılı bir çalışma yılı olmasını 
temenni etti.
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Yorgancılar: Sanayisizleşme büyük risk

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir 
Kalkınma Ajansı’nın Yönetim Kurulu’nda 
yer alması nedeniyle yapısını çok net 
bildiğini, tamamen kanunlar çerçevesinde 
hareket edilebildiğini, Yönetim Kurulu’nun 
desteklenecek projeleri belirleyebilmek için 
gerçekten ince eleyip sık dokuduğunu, aslında 
İZKA’ya desteklenmesi gereken çok güzel 
projeler ulaştığını, ancak kanunda yer alan 
şeklin dışına taşamadıklarını dile getiren 
Yorgancılar, İZKA’nınilerleyen zaman içinde 
belki tabi olduğu kanunda yapılacak değişiklik 
ile özel sektör mantığına bürünebilirse çok 
daha güzel işlere imza atılabilineceğini, 
temennilerinin bu yönde olduğunu belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımı ile 21 Ocak 2011 tarihinde “Başarılı 

Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni”nin 
gerçekleştirildiğini, yaklaşık 344 sanayi 
kuruluşuna toplamda 844 ödül verme 
imkanı bulduklarını dile getiren Yorgancılar, 
Hisarcıklıoğlu’nun kendilerine verdiği tarihte 
tüm oteller ve toplantı salonları dolu olduğu 
için Ödül Töreni’ni Sabancı Kültür Sarayı’nda 
gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını, 
önümüzdeki sene töreni daha uygun bir 
mekanda gerçekleştirmek istediklerini 
belirtti.

Yorgancılar, 2010 yılı EBSO faaliyetleri 
ile 2010 yılında Türkiye, Dünya ekonomisi ve 
2011 yılından beklentileri içeren Ekonomik 
Raporun tüm meclis üyelerine Elektronik 
ortamda iletildiğini, Ekonomik Raporun içinde; 
2011 yılında Hükümete ve Sanayicilere yönelik 
önerilerin yer aldığını dile getirdi.

Yorgancılar: Sanayisizleşme büyük risk
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Yabancı sermaye
üretime yönelmeli
Hükümete yönelik önerilere bakıldığında; 

iç talebe dayalı büyümenin makro dengeleri 
bozmaması için, kurların gerçekçi hatta bir 
miktar aşırı değerlenmesinin, artan iç talebin 
daha çok yerli üretimle karşılanmasına 
imkan vereceğini ve bunun aynı zamanda cari 
açığı aşağı doğru çekecek bir mekanizma 
olduğunu söyleyen Yorgancılar, kurların 
gerçekçi değerlendirilmesi açısından faiz 
oranlarının aşağıya çekilmesinin önemli 
olmakla birlikte yeterli olmadığını, bunun 
yanında finansal rantların, en az reel 
sektör kadar vergilendirilmesi gerektiğini 
belirtti. Özellikle vergiye tabi olmayan 
yabancıların Türkiye’deki finansal rantlarının, 
vergilendirilmesi sonucunda önemli bir 
gelir elde edilebileceğini, hatta bu paranın 
sanayide yatırım yapılarak, daha önemli gelir, 
istihdam ve ihracat imkanı sağlayabileceğini 
düşündüklerini belirtti.

Yorgancılar, çok kısa süre içinde 
Türkiye’nin kredi notunun yatırım 
yapılabilir seviyeye çekilebileceği beklentisi 
bulunduğunu, bunun çok önemli bir miktarda 
ülkemize sıcak para gireceğinin, kurların 
aşağıya doğru seyir halini alacağının 
göstergesi olduğunu ve bunun sonucunda 
dış ticaret açığı artacağı için mutlaka gerekli 
tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Hesabımızı iyi yapalım
Yatırım teşvik sisteminin, kaynak ve 

yöntem açısından zenginleştirilmesi, teşvik 
sisteminin önümüzdeki süreçte tekrardan 
yapılandırılması gerektiğini, zira teşvik 
sistemi nedeniyle en fazla sıkıntı yaşayan 
illerin başında İzmir’in yer aldığını bir kez 
daha vurgulayan Yorgancılar, özellikle enerji 
maliyetleri ve istihdam vergilerinin küresel 
piyasalardaki rakiplerimizle eşit düzeye 
getirilmesi konusunu da her ortamda ifade 
etiklerini, artık Türk sanayicisinin yabancılar 
ile eşit şartlarda rekabet edebilmesinin 
sağlanması gerektiğini belirtti.

Sanayicilere yönelik önerilere 
bakıldığında; döviz kurlarındaki istikrarsızlığın 
göz önünde bulundurularak, mutlaka döviz 

pozisyonundaki açığımızın Vadeli İşlemler 
Borsası kullanılarak garanti altına alınması 
gerektiğini söyleyen Yorgancılar, ayrıca 
finansal yatırımlara yönelik kararlarda 
olası faiz artışlarının iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini, çünkü Merkez Bankası’nın 
uygulamış olduğu munzam oranların 
arttırılması ile birlikte bankaların özellikle 
uzun vadeli kredilerde hem taşıt, hem konut, 
hem de sanayi kredilerinde puan artırmaya 
başladığını, dolayısıyla iyi hesap yapmak 
durumunda olduklarını söyledi.

Yorgancılar, henüz takvimi belli olmasa 
bile büyük bir ihtimalle 2011 Haziran ayının 
ikinci haftasında seçim sürecine girileceğini, 
dolayısıyla seçim sürecine kadar piyasaların 
genişletilerek, seçim sonrasında tekrar 
daralmanın yaşanacağını düşündüğünü 
ifade ile bu durumun fiyat artışları açısından 
sanayicileri direk olarak etkileyecek önemli 
bir konu olduğunu söyledi.

Uluslararası piyasada rekabet
Pazar stratejilerinde, özellikle Avrupa 

Birliği pazarında ihracatta önemli daralmanın 
yaşanacağını, dine bağlı ticaretin artacağını, 
“helal gıda” konusunun şu anda gündemde 
olduğunu, özellikle Malezya’nın bununla ilgili 
hazırlamış olduğu standartlar bulunduğunu, 
akıllı ürünlerin ve şehirlerarası rekabetin ön 
plana çıkacağı bir sürece girildiğini, yeterliliğe 
dayalı eğitim modelinin gelişeceğini, istatistiki 
verilerin ve tüketicinin korunmasının 
önem kazanacağını, geliri düşük kesime 
yönelik ürünlerin artacağını, arz değil, talep 
yaratmanın ön plana çıkacağını söyleyen 
Yorgancılar, geleceğe dönük çok önemli 
stratejiler geliştirmek durumunda olduklarını, 
zira değişen dünyada farklı değerlerin ortaya 
çıktığını söyledi.

Yorgancılar, 2010 yılının son çeyreğine 
göre, Türkiye’nin üretimdeki yerini 
korumasına rağmen, ihracatta maalesef 10 
basamak gerilediğini, dış ticaret açığımızın 
71,5 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını, 
185 milyar dolarlık ithalatımızın 131 milyar 
dolarının ara malı ithalatı olmasının ülkemizin 
üretim üssü değil, ticaret, ithalat, dağıtım 
ve lojistik merkezi haline getirildiğinin 
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bir göstergesi olduğunu söyledi. Koç, 
Sabancı, Eczacıbaşı, Doğuş, Zorlu ve Yıldız 
Holdinglerinin 2007 yılından bu yana yaptığı 
birleşmeler ve devralmalar incelendiğinde; 
direk tüketiciye yansıyan sektörlerde 64 tane 
şirket satın aldıkları, kendi bünyelerinde 
bulunan 5 tane firmayı sattıkları, imalat sanayi 
ile ilgili 16 tane firmayı kendi bünyelerine 
ilave ederken, kendi bünyelerinde bulunan 14 
tane firmayı sattıkları sonucuna ulaştıklarını 
söyleyerek, bu tablonun Türkiye’deki 
sanayileşmenin zor şartlarda rekabet 
edememesi neticesinde oluştuğunu vurguladı.

Yüksek teknolojiye geçebilmek ve bu 
ürünleri üretebilmek için sanayi stratejisinin 
bir an önce devreye girmesi, bunun için de 
OSB’lerde meslek liselerinin kurulması 
gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini, en 
sonunda gerekli yasanın çıktığını ki bunun 
sanayiciler adına çok önemli bir gelişme 
olduğunu söyledi.

Nitelikli işgücü için hayati proje
Yorgancılar, işgücü piyasasının nitelikli 

işgücü ihtiyacını karşılamak ve işsizlerimizin 
daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak 
üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde “UMEM 
Beceri 10 Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim 
Merkezleri Projesi”nin başlatıldığını, TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun bir televizyon 
programında projeden sadece dört dakika 
bahsetmesi üzerine, 945 bin kişinin konuya 
ilişkin bilgi alabilmek için TOBB’un sitesine 
girmek istemesiyle sayfanın kilitlenmesine 
neden olduğunu ve TOBB’un sunucusunun 
kapasitesini artırmak zorunda kalındığını 
söyledi.

Hangi sektörlerde nitelikli eleman 
istendiği belirlendikten sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca belirlenen iş kollarında 
eğitim verileceğini, üç aylık sürecek eğitim 
döneminde katılımcılara günlük 15 lira 
harcırah ödeneceğini, sigorta ve vergisinin 
devlet tarafından karşılanacağını, eğitim 
sürecinden sonra firmalarda üç aylık stajın 
başlaya-cağını, bu dönemde de günlük 
harcırahın devlet tarafından ödeneceğini ve 

staj sonra-sında firmada işbaşı yapılacağını 
söyledi. Yorgancılar, bu stajyerleri istihdam 
eden sanayicilerin 1 ile 4 yıl arasında bütün 
vergiler, SSK, muhtasar dahil olmak üzere 
ortalama yüzde 25’e varan bir avantajı 
olacağını ifadeyle, projenin açıklanması 
sonrasında stajyer taleplerinde büyük artış 
yaşandığını söyledi. 

Yorgancılar üyeleri cevaplandırdı
Meclis Üyelerinin gündeme getirdiği 

konuları cevaplandıran Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, Atilla Üner’in, 
ihalelerde yerli malı kullanımıyla ilgili 
dile getirdiği konuda gerekli araştırmayı 
yaparak, ilgili makamlar nezdinde girişimde 
bulunacaklarını söyleyen Yorgancılar, bilindiği 
üzere Türkiye’de fuarların TOBB’un izniyle 
gerçekleştirildiğini, 2011 yılında ülkemizde 
yapılacak tüm fuarların listesinin Odalar 
Birliği tarafından yayınlandığını, TOBB’un web 
sitesinde herkesin kullanımına açık olduğunu 
ifadeyle, kuyumculuk sektörünün İzmir’in 
gelişen sektörlerinden olduğunu, dolayısıyla 
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını 
söyledi.

Atıl Akkan’ın EBSOV ile ilgili söylediklerine 
tamamen katıldığını, yıllardır Vakfa vergi 
muafiyeti kazandırılması için geçmiş 
dönem başkanlarının çaba sarf ettiğini, 
kendisinin de başkan seçildikten sonra 
konuyu neticelendirmek için çalışmalara 
başladığını ve nihayete ulaştıklarını söyleyen 
Yorgancılar, muafiyet sonucunda değişen 
vakıf senedi gereğince üyelerin aidat 
yatırması zorunluluğu doğduğunu, ancak, 
birçok kişinin aidat ödememek için başka 
mazeretler altında mütevelli heyet üyeliğinden 
istifa ettiklerini belirtti. Vakıfta şu anda 470 
öğrenciye burs verildiğini, hepsinin de ihtiyaç 
sahibi başarılı öğrenciler olduğunu, mütevelli 
heyet üyelerinden sadece bu öğrencilere 
destek olmak için maddi katkı beklendiğini, 
onun dışında başka bir beklentilerinin 
bulunmadığını dile getirdi.

Yorgancılar, İzmir’in kalkınmasıyla 
ilgili iki tane önemli proje bulunduğunu, 
birincisinin “Yenikent Projesi” olduğunu, 
Şehitler Caddesi’nden başlayarak, Bayraklı, 
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eski Turyağ’a kadar olan bölgeyi kapsadığını, 
gökdelenler bölgesi olarak Büyükşehir 
Belediyesi’nce imarlarının yapıldığını, ancak 
mahkemelik bir takım konuların olması 
nedeniyle mahkeme sonuçlarının beklendiğini 
dile getirdi. İkinci projenin ise İnciraltı 
bölgesine dair yapılan proje olduğunu, iki 
proje de netleştikten sonra İzmir’in önünün 
açılacağını, yapılacak yüksek gökdelenler 
ile bahsi geçen bölgelerin çevresinin 
değişeceğini vurgulayan Yorgancılar, özellikle 
Aliağa’dan Torbalı’ya kadar olan metro 
hattı söz konusu projelerle bütünleştiğinde, 
İzmir’in etrafının yaklaşık 3 milyon 900 bine 
yaklaşan nüfusu barındıracağını ifade etti.

Odamız yayınlarının baskısı ile ilgili 
bir takım sıkıntıların yaşandığının doğru 
olduğunu, zaten anlaşmalı firmanın 
sözleşmesinin bittiğini, 2011 Şubat ayı itibariyle 
yeni bir firmayla anlaşıp, EBSO Haber’in 
basımını yaptıracaklarını söyleyen Yorgancılar, 
Ödül Töreni’nde dağıtılan broşürlerdeki hatayı 
kendisinin görmediğini, ancak yapılan yanlış 
için özür dilediklerini söyledi.

Salih Esen’in Kalkınma Ajanslarıyla ilgili 
dile getirdiği ifadeleri daha önce kendisinin 
de söylediğini, çalışma sistemlerinin yeni 
baştan yazılması ve tanımlanması gerektiğini 
konusunda hemfikir olduğunu belirten 
Yorgancılar, ödül törenlerine hükümet 
kanadından da yetkililerin davet edilerek, 
katılımlarının sağlanması konusundaki öneriyi 
dikkate alacaklarını belirtti.

Sayıl Dinçsoy’un dile getirdiği ödül 
kriterleri ile ilgili konuda bahsi geçen firmayı 
bildiklerini, ancak haksız yere verilmiş 
bir ödül bulunmadığını, zira tamamen 
firmalardan gelen bilgilere ve nace kodları 
sistemine göre ödül sahiplerinin belirlendiğini 
söyledi. Yorgancılar, Dinçsoy’un belgelerdeki 
İngilizce yazılım hususundaki uyarıları dikkate 
alacaklarını ifade etti.

Savunma Sanayi Fuarı’ndaki fiyatların 
yüksek olmasını konusunu kendisinin de yeni 
öğrendiği, gerekli çalışmayı yaparak, konuyla 
ilgili meclis üyelerini bilgilendireceğini 
söyledi. Yorgancılar, iki ay önceki meclis 
toplantısında “Avrupa Birliği’nin serbest 
ticaret anlaşmaları yaptığı masada mutlaka 

Türkiye’nin de olması gerektiğini” söylediğini, 
bugün aynı ifadeleri Hilmi Uğurtaş’ın da dile 
getirdiğini, yaşanan sıkıntının sadece tekstil 
sektöründe değil, demir çelik, otomotiv ve 
makine sektörlerinde de yaşandığını belirtti.

Yorgancılar, Yönetim Kurulu olarak Çevre 
Komitesi’nin geçen dönemki kararlarını aynen 
onayladıklarını, bu seneki kararların henüz 
kendilerine gelmediğini, ancak geldiğinde yine 
aynı şekilde onaylayacaklarını düşündüğünü, 
çünkü komitelerde görev alan arkadaşlarına 
güvendiklerini söyledi. TOBB’un ifade edilen 
rakamdan farklı bir bütçesi bulunduğunu, 
bugüne kadar yardımlar konusunda belirli 
bir sistem üzerinden çalışma yapıldığını, 
ancak Hisarcıklıoğlu’nun konuyla ilgili olarak 
kendisinden bir çalışma yapmasını istediğini, 
hazırladığı raporu TOBB’a gönderdiğini, 
en kısa sürede TOBB Yönetim Kurulu’nda 
görüşüleceğini, çünkü uygulamadakinden 
farklı bir çizgide çalışma yapılmasının 
planlandığını ifadeyle, bölgemize ne kadar 
yardım yapıldığı konusunda bilgi sahibi 
olmadığını, ancak gerekli bilgiyi edindikten 
sonra meclis üyelerine ileteceğini dile getirdi.

Kürşad Yuvgun’un ifade ettiği iş güvenliği 
uzmanı eğitimi konusunun son derece önemli 
olduğunu, gerekli çalışmayı yapmak üzere not 
aldıklarını söyleyen Yorgancılar, Türk Ticaret 
Kanunu, Borçlar Kanunu ve Torba Yasa 
hakkında Yönetim Kurulu Danışmanı Adnan 
Yıldırım’ın çalıştığını, detaylı bilgi almak 
üzere Gelir İdaresi Başkanı’nı EBSO’ya davet 
ettiklerini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu ile 
ilgili olarak Prof. Dr. Ünal Tekin’i de Odamız’a 
davet ederek, bilgilendirme rica edeceklerini 
belirtti.

Ender Yorgancılar, teşvikler konusunda 
tüm detayların Odamız web sitesinde yer 
aldığını, dolayısıyla aranan tüm soruların 
cevaplarının web sayfasında bulunduğunu 
ifadeyle, Fahrettin Selçik’in daha önce dile 
getirdiği trafo kayıp bedelinin kaldırılması 
ve serbest tüketici limitinin düşürülmesi 
konularında gerekli çalışmayı yaptıklarını, 
istenen sonuca da ulaştıklarını belirterek, 
yüksek gerilim laboratuvarı kurulması talebini 
not aldıklarını, bu konuda da gerekli çalışmayı 
yapacaklarını söyledi.
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Türkiye’de ilk bölge planı İZKA’dan

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel 
Sekreteri Dr. Ergüder Can, Türkiye’de ilk defa 
bir bölge planını yaptıklarını bildirdi. Can, 
yaklaşık 2 yıllık süreçte hazırlanan planın 
tüm detaylarının kurumun internet sitesinden 
görülebileceğini söyledi.

EBSO Meclis Toplantısı’na konuk olan 
İZKA Genel Sekreteri Can, bölge planının 
öncelikle bölgenin ekonomik, sosyal ve 
kültürel yapısını çok iyi yansıtması gerektiğini, 
hayata geçirilmesi için de yöre halkı 
tarafından sahiplenilmesinin önem arz ettiğini 
belirtti. Can, bölge planlamasının mevzuattaki 
yerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu olduğunu, 
ancak yönetmelik düzenlemesine ihtiyaç 
bulunduğunu, onun için de yetki sahibi olan 
DPT tarafından en kısa sürede yönetmeliklerin 
çıkarılmasını ümit ettiklerini söyledi.

Ergüder Can, bölgesel planların, ulusal 
planla uyumlu olması gerektiği ve ulusal 

planımızın 2013 yılında bitecek olması, 
İZKA’nın kuruluşu da göz önüne alındığında 
hazırladıkları planın 2010-2013 dönemini 
kapsadığını, bir sonraki ulusal plan 2013-
2020’yi kapsayacağı için İZKA tarafından 
hazırlanacak diğer planın da bu dönemleri 
kapsayacağını söyledi.

İzmir Bölge Planı’nın vizyonunun; 
“Koruyarak gelişen, üreterek büyüyen 
yenilikçi İzmir”, temel ilkelerinin; “Eşitlik 
ve sosyal içerme, sürdürülebilir kalkınma 
ve katılımcılık” temel amaçlarının; “Yenilik, 
verimlilik ve kapasite artışı ile rekabet 
edilebilirliğin sağlanması, yaşam kalitesinin 
arttırılması, doğal ve kültürel varlıkların 
korunması ve etkin kullanılması olduğuna 
dikkat çeken Can, planı hazırlarken, 
Türkiye’de, dünyada ve daha önce bölgemizde 
yapılan planların incelendiğini, değişik 
ülkelerdeki planlama çalışmalarının yerinde 

Türkiye’de ilk bölge planı İZKA’dan
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izlendiğini, sadece hazırlanma süreci ile ilgili 
değil, hazırlanan, kabul edilen planların nasıl 
uygulandığı konusunda da tecrübe paylaşımı 
yapıldığını ifade etti.

Planlama çalışmaları sırasında, İzmir’in 
mevcut durum analizini yapmak için gerekli 
olan “ilçe bazındaki verilere” ulaşamadıklarını, 
çünkü TÜİK’in veri konusunda otorite 
olmasına rağmen, il bazında sınırlı kaldığını 
ifade eden Can, bunun üzerine ilçelerin güçlü 
ve zayıf yanlarını, fırsatları ve tehditlerini 
çıkarabilmek amacıyla İZKA çalışanlarının 
bizzat ilçelere giderek buradaki paydaşlar 
ile bire bir çalıştığını, bilgileri web tabanında 
toplayabilmek için de Dokuz Eylül Üniversitesi 
ile ortaklaşa çalıştıklarını, yaklaşık 529 kurum 
ve kuruluştan verilerin bu web tabanında 
toplandığını belirtti.

Fark yaratan sektörler
İzmir Bölge Planı için önemli konulardan 

biri olan anahtar sektörler çalışmasını 
yaptıklarında, “İleri teknolojiye dayalı 
sanayiler, yenilebilir enerji, turizm, lojistik,  
tarım ve tarıma dayalı sanayiler” olmak üzere 
5 sektör belirlediklerini, özellikle bu 5 anahtar 
sektörün İzmir’e ivme kazandırabileceğinin, 
potansiyele sahip ve gelişime açık olduğunun 
da ortaya çıktığını söyledi. Can, yapılan planın 
daha öncekiler gibi sadece hazırlanıp, raflara 
kaldırılmasını önlemek için performans 
göstergelerini de oluşturduklarını, 2013 
dönemi bittiğinde nereden nereye gelindiğini 
görebileceklerini, dolayısıyla başarılı 
olunamayan konular üzerinde tekrar 
çalışma şansları doğacağından, performans 
göstergelerinin kendileri için çok önemli 
olduğunu ifade etti.

Dr. Ergüder Can, İZKA’nın ilk defa 
bölge planı yaptığını, mutlaka eksik yanların 
bulunduğunu ancak, ilk olması nedeniyle 
diğer kalkınma ajanlarının bu çalışmayı 
örnek aldıklarını ve kendi bölgeleri için 
geliştirdiklerini dile getirerek, planda 
edindikleri deneyimleri 2013-2020 dönemi 
için hazırlanacak planın daha iyi olması için 
kullanabileceklerini söyledi. Hazırladıkları 
planın DPT’ye gönderildiğini, DPT’nin de 
bunu 35 bakanlık ve üst düzey kuruluşa 

gönderdiğini, alınan görüşler sonrasında 
DPT tarafından 12 Haziran 2010 tarihinde 
onaylanarak, yürürlüğe girdiğini belirtti. 
Can, planın lasnmanının yapıldığı ilçelerde 
detayları sunup, mutlaka odaklanılması 
gerektiğini belirterek, farkındalığı yaratıp, 
katılımcılığı sağlayıp, uygulamaya geçirilmesi 
için çalıştıklarını söyledi.

Yöneltilen sorulara yanıt veren Can, 
kanun gereği kalkınma ajanslarının temel 
görevinin “Bölgenin ekonomik, kültürel 
sosyal kalkınmasını sağlamak” olduğunu, 
bunu gerçekleştirmek için değişik araçların 
kullanıldığını, Yatırım Destek Ofisi sayesinde 
yabancı yatırımcıların bölgemizde yatırım 
yapması için yönlendirilerek, yatırım kararı 
alındıktan sonra ki bütün işlemlerini tek 
elden takip edip, sonuçlandırdıklarını, üstelik 
hiçbir ücrette almadıklarını ifade etti. Can, 
ayrıca mevzuatları gereği büyük projelere 
destek veremediklerini, dolayısıyla KOBİ’lere 
dönük projeler için çalıştıklarını belirterek, 
destek verdikleri projelerdeki KOBİ’lerin 
istihdamlarında ve kapasite artışlarından 
dolayı vergilerinde artışlar olduğunu, 
detayların web sayfalarında yer aldığını 
belirtti.

Can, Kalkınma Ajansı olarak kendilerine 
gelen ve İZKA Yönetim Kurulu’ndan onay alan 
projeleri desteklediklerini, yani hiçbir şekilde 
İZKA’nın kendisinin proje uygulamadığını, 
sadece bir destek mekanizması olduklarını 
söyledi.
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Atilla Üner
Kamu ihalelerinde 
yerli malı 
desteklensin

EBSO Meclis 
Üyesi Atilla Üner, 
kamu ihaleleri için 
Başbakanlığın yerli 

ürün kullanılması ile ilgili bir genelgesi 
olduğunu, bu genelgede; “yerli malı olarak 
belirlenen malları teklif eden yerli istekliler 
lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı 
sağlanması hususlarında idarelerce 

ihale dokümanına hükümler konulabilir” 
denilmesine karşın 2011 Ocak ayı içerisinde 
İstanbul’da yapılan bir kamu ihalesinin 
şartnamesinde; “İhale yeterli kriterleri taşıyan 
yerli ve yabancı tüm isteklere açıktır. Bu 
ihale tekliflerin değerlendirilmesinde yerli 
malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat 
avantajı uygulanmayacaktır” denildiğini ve 
açıkça başbakanlıkça yayınlanan genelgeye 
uyulmadığını söyledi. Üner, elindeki belgeleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’a ileterek 
gereğinin yapılmak üzere Başbakanlık 
nezdinde girişimde bulunulmasını talep etti. 

Egeli sanayicinin gündemi
Sektörler ve ekonomi
Egeli sanayicinin gündemi
Sektörler ve ekonomi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, yılın ilk toplantısında gündemi yine 
ekonomik ve sektörel konulara odakladı. Haziran ayında yapılması planlanan genel 
seçimler nedeniyle özellikle liderler arasındaki tartışmalar nedeniyle politikanın 
öne çıktığı ortamda İzmirli sanayiciler kamu ihalelerinde yerli malı tercih edilmesi, 
Merkez Bankası’nın faiz ve munzam karşılık kararlarının ekonomiye etkisi, İzmir’in 
yatırım potansiyelinin ortaya konulması, sektörlerin haksız rekabetten korunması, iş 
güvenliği, enerji maliyetlerini düşürecek uygulamalar, enerji tasarrufu için yalıtıma 
önem verilmesi ile mücevherat sektörünün başarısını konuştu. 
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Ümit Karakaş
Kuyumculuktaki 
başarı göz 
kamaştırıyor

EBSO Meclis Üyesi 
Ümit Karakaş, Meclis 
üyelerini kuyumculuk 
sektörü konusunda 

bilgilendirdi. Karakaş, İhracatı Geliştirme Etüt 
Merkezi tarafından hazırlanan altın mücevherat 
raporundaki verilere göre; 1999 yılında 288 
milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin, 
2009 yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle 
ülkemizdeki altın mücevheratı ihracatının 1,1 
milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2010 yılı 
rakamlarının henüz açıklanmamış olmasına 
karşın 2009 yılı rakamlarının hemen hemen 
aynısı olacağını tahmin ettiklerini söyledi. 
Karakaş, ülkemizde altın mücevherat 
ihracatının son 20 yıla dayandığını, 2008 
yılından beri devam eden kriz ve yüksek fiyatlar 
göz ardı edildiğinde, ihracat performansının 
artış eğiliminde olduğunu, Türkiye’nin, 2008 
yılında dünya değerli mücevherat ihracatında 
1,6 milyar dolarla 11.sırada yer aldığını belirtti. 
Yıllık 400 ton altın işleme kapasitesine 
sahip olan, ancak kapasitesinin tümünü 
kullanamayan Türkiye’nin, yıllık yaklaşık 250-
300 ton altın mücevherat ürettiğini, dünyada 
altın üretiminde İtalya ve Hindistan ile birlikte 
ilk üç sırayı paylaştığını, ihraç edilen ve yurt 
içinde turistlere satılan altın mücevherat 
miktarının, sektörün toplam üretiminin 
yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğunu belirtti.

Karakaş, Capital Dergisi tarafından 2005 
yılında yayınlanan “İtalya’ya Kafa Tutanlar” 
konulu bir araştırmaya göre, Türkiye’deki 
en büyük 10 kuyumculuk firması arasında 
gösterilen firmalarının, Türkiye’nin altın takı 
ihracatına hatırı sayılır bir katkı sağladığını, 
ancak 2010 yılında yurtdışında kâr marjlarının 
çok düşmesi nedeniyle, ihracatlarının fevkalade 
olumsuz etkilendiğini söyledi

Eğitim kurumları ile işbirliği
Firma olarak üniversite-sanayi işbirliği 

modeline olan inançları ile Dokuz Eylül 

Üniversitesi başta olmak üzere, her yıl çok 
sayıda öğrenciyi imkanlar ölçüsünde staj 
amaçlı istihdam ederek, pratik alışkanlıklarını 
ve gerçek hayat tecrübelerini geliştirmelerine 
katkı sağlamaya çalıştıklarını, ayrıca meslek 
liseleri ve çıraklık okullarında okuyan bir çok 
öğrenci için fabrikalarında dershane açarak 
usta-çırak ilişkisi içinde hem iş öğrenmelerine, 
hem de sosyal hayat disiplini almalarına 
katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren 
Karakaş, daha da ileri giderek, ilköğretimden 
sonra eğitim alamayan ancak yetenekli 
çocuklarımızın kuyumculuk mesleğine 
kazandırılması amacıyla, Menderes İlçesi 
Tekeli Köyü’nün Muhtarı, okul yöneticileri, köy 
imamı ve köyün ileri gelenleri ile görüşerek, 
25-30 civarında çocuk yaşta gence meslek 
öğrenmeleri için ortam hazırlayarak eğitim 
sağladıklarını vurguladı. 

İzmir’deki üniversitelerin ilgili 
bölümlerinde okuyan gençler için 2010 yılında 
şehrimizde ilk kez gerçekleştirilen takı 
tasarım yarışması düzenlediklerini, gelecek 
yıl yarışmanın Ege Bölgesi’ndeki üniversiteleri 
kapsayacağını, bir sonraki yıl da Türkiye 
genelinde yapılmasını amaçladıklarını ifade 
ederek, üçüncü yıldan sonra geleneksel 
bir hal almasını arzu ettikleri takı tasarım 
yarışmasının gerçekleştirilmesinde maddi 
ve manevi desteğini esirgemeyen İzmir 
Kuyumcular Odası’na ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi’ne teşekkür etti.

İzmir alyans merkezi oluyor
Karakaş, İzmir’in kuyumculuk sektöründe 
özellikle alyans konusunda ciddi anlamda 
üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini 
ve yıllardır şehrimizle özdeşleşen fuarcılık 
faaliyetleri çerçevesinde, İzmir’de bir 
kuyumculuk fuarı düzenlenmesi için 
2009 yılında karar alındığını, ancak fuar 
düzenlemenin başlı başına bir maliyet ve risk 
olduğundan öncelikle Gençiz Fuarcılık’tan 
sponsorluk desteği talep edildiğini, 
firma olarak yıllardır dünyanın birçok 
yerinde hem ziyaretçi, hem de katılımcı 
olarak çeşitli fuarlara iştirak ettikleri için 
tecrübelerini, planlanan fuar sponsorluğu 
içine dahil ettiklerini, yabancı müşterilerini 
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gerçekleştirilecek fuara gelmeleri için 
ikna ettiklerini ve Jewex fuarının kapılarını 
açtıklarını belirtti.

Yabancı müşterileri İzmir’e getirmenin 
hem maddi, hem de manevi açıdan çok ciddi 
maliyetlere neden olduğunu söyleyen Karakaş, 
fuar için yapılan uçak ücretleri, İzmir’de yemek 
ve ulaşım giderleri, turistik turlar, konaklama 
gibi promosyonlarla ilk yıl, Jewex’i uluslararası 
ziyaretçi çeken bir fuar haline getirdiklerini,” 
iyi başlayan, iyi devam eder” gerçeği ile bu yıl 
ki fuarın çok daha iyi olacağını ümit ettiklerini 
belirtti ve tüm meclis üyelerini fuara davet etti.

Atıl Akkan
EBSO Vakfı’na 
destek olalım

EBSO Meclis 
Üyesi Atıl Akkan, EBSO 
Vakfı’na vergi muafiyeti 
tanınması ile Vakıf 
Resmi Senedi’nde 
değişikliğe gidildiğini ve 

Mütevelli Üyeleri için yıllık üyelik aidatı ödeme 
yükümlülüğü doğduğu dile getiren Akkan, bu 
durumun mütevelli heyet üyelerine bir yazı ile 
duyurulduğunu, ancak geçmiş dönemlerde 
Vakıf Mütevelli Heyet Başkanlığı yapan kişilerin 
üyelik aidatı olan 150 lirayı ödememek için istifa 
ettiklerini öğrendiğinde çok üzüldüğünü, bu tip 
davranışların EBSO bünyesinde görev alanlara 
yakışmadığını söyledi.

Kocaoğlu’na yol teşekkürü
Geçmiş dönemlerde, çevre yolu açılmadan 

önce İAOSB’nin köstebek yuvasına dönen 
yolunun onarılması için defalarca dönemin 
belediye başkanından talepte bulunmalarına 
rağmen yaşanan sıkıntının giderilmediğini, 
ancak çevre yolu açıldıktan sonra sıkıntılarının 
çözüldüğünü söyleyen Akkan, aynı şekilde 
Aliağa OSB’nin bozuk olan yolu için bir defa 
kendisinin bir defa da Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın Büyükşehir Belediyesi’ne talepte 
bulunduğunu ve sorunlarının çözülerek, 
çok güzel çift şeritli yola sahip olduklarını 
belirterek, belediyecilik anlayışı ve sanayiciye 
destek veren tutumlarından dolayı Kocaoğlu’na 

teşekkürlerini sundu.

Rant olmadan kent büyümez
Aynı belediyecilik anlayışını ne yazık ki 

gösteremeyen geçmiş dönemlerde Başkanlık 
yapmış bir Belediye Başkanı’nın üstüne 
üstelik, “Yeni Kent Merkezi” çalışmaları için 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu 
şahsında “rant sağlıyor” ifadelerini kullandığını 
dile getiren Akkan, sadece Türkiye’de değil, 
dünyanın herhangi bir yerinde iskana açılan 
yerin mutlaka rant doğuracağını, ancak 
o rantın şehri büyüterek, geliştireceğinin 
de herkes tarafından bilindiğini vurguladı. 
Yapılması planlanan iş merkezlerinin kimseye 
zararı olmayacağı gibi bilakis artı değer 
yaratacağını ifade eden Akkan, asıl bu tip 
ifadeler kullananların şehrin ekonomisini 
baltaladıklarını, söylenen sözleri esefle 
kınadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merhum 
başkanı Ahmet Piriştina tarafından başlatılan 
İzmir Metrosu’nun nihayetinde çalışmaya 
başladığını, gayet de güzel olduğunu, tüm 
meclis üyelerinin mutlaka metroya binmelerini 
tavsiye eden Akkan, bu raylı ulaşımın tüm 
olumsuz ifadelere rağmen fevkalade bir İzmir 
doğuracağını vurguladı.

Akkan, EBSO Başarılı Sanayi Kuruluşları 
Ödül Töreni için bastırılan broşürlerdeki 
matbaa hatasından kaynaklanan kaymanın 
öncelikle EBSO personeli tarafından fark 
edilmesi ve gereğinin yapılması, arkasından ise 
matbaanın uyarılması gerektiğini ki, özellikle 
EBSO Haber’in Ocak sayısındaki hata nedeniyle 
de matbaanın ciddi anlamda uyarılması 
gerektiğini söyledi.

Salih Esen
İzmir’in potansiyeli 
ortaya çıkarılmalı

EBSO Meclis Üyesi 
Salih Esen, sektörlerin 
desteklenmesinden 
ziyade, İzmir’in 
değerlerinin ortaya 
çıkarılarak, cazibe 

merkezi haline getirilmesinin İZKA tarafından 
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üstlenilmesi gerektiğini düşündüğünü, zira 
sektörlerin desteklenmesini sağlayan KOSGEB, 
TTGV gibi bir çok kuruluş bulunduğunu 
söyledi. Esen, şehrin potansiyelinin ortaya 
çıkarılmasıyla, esnaf ve sanayiciler için de 
fayda yaratılmış olacağını, tabi olunan yasanın 
buna izin vermiyorsa o zaman kalkınma 
ajanslarının kapatılması, kaynakların boşuna 
heba edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu 
nedenle birçok kişinin kalkınma ajanslarının 
ülkeye bir faydası olmadığını düşündüğünü, 
İZKA Genel Sekreter’i Can’ın yöneltilen 
sorulara vermiş olduğu cevapların da tatmin 
edici niteliği bulunmadığını söyledi.

EBSO Başarılı Sanayi Kuruluşları 
Ödül Töreni’nin gayet güzel geçtiğini şahsı 
adına ifade etmek istediğini söyleyen Esen, 
önümüzdeki yıl için ödül töreni çalışmaları 
yapılırken, hükümet kanadından yetkililerin 
de törene davet edilmesini, böylelikle ödül 
töreninde sanayicilerin yaşadıkları konulara 
ilişkin dile getirilen konuşmaların hükümet 
tarafından da duyulmasının sağlanabileceğini 
ifade etti.

Merkez’in kararları
sanayiciyi etkiliyor
Merkez Bankası’nın almış olduğu 

son kararlar ile, mevduat faizlerinin 
düşürüldüğünü, özellikle kısa vadeli mevduata 
verilen faizin çok aşağıya çekildiğini, uzun 
vadeli mevduat faiz oranlarının nispeten kabul 
edilebilir bir seviyede bırakıldığını söyleyen 
Esen, bunun karşılığında Merkez Bankası’nın 
verilmiş olan kredilerin munzam karşılıklarının 
arttırılması yönünde iddialı bir karara daha 
imza attığını belirtti. Esen, aslında Merkez 
Bankası’nın almış olduğu kararların hükümetin 
talepleriyle bire bir örtüştüğünü, dolayısıyla 
ne kadar bağımsız olduğunun sorgulanması 
gerektiğini ifade ederek, şayet Merkez Bankası 
seçimleri Nisan ayında yapılacak olmasaydı 
yine de bu kararlar alınır mıydı? sorusunun da 
akıllara geldiğini söyledi.

Esen, aslında alınan kararların 
sanayicileri ne derece etkileyeceğinin daha 
önemli olduğunu, her ne kadar “ekonominin 
soğutulması” gayesiyle alındığı konuşulsa da 
sanayicinin günden güne eriyen kârlılığının, 

son derece alt seviyelere düşen kazançlarının 
hiç de konuşulduğu gibi olmadığını 
gösterdiğini söyledi. Alınan kararların ayrıca 
bir belirsizlik ortamının olduğunu da ortaya 
koyduğunu,  Hükümet kanalına bakıldığında 
“bir durumu görelim, o duruma göre karar 
alırız” mantığının yürütüldüğünü ifade eden 
Esen, sıcak paradan şikayet edilse bile 
büyümenin ivmesi olan sıcak paranın kontrollü 
şekilde Türkiye’de olması mecburiyetinin 
bulunduğunu, çünkü aksi durumda dövizin 
nerede, ne şekilde durabileceği hususunun 
kestirilemeyeceğini dile getirdi. Bu kararlar 
neticesinde tabii ki kredi daralmasının otomotiv 
sanayisini olumsuz yönde etkileyeceğini, ihtiyaç 
kredilerinin pahalanmasının beyaz eşya ve yine 
otomotiv sektörüne bir ölçüde zarar vereceğini, 
en azından büyümesini engelleyeceğini, 
Türkiye’nin işsizlik oranının daha da yukarı 
çıkmasına neden olacağını, bu şartlarda en 
iyi ihtimalle yüzde 4–4.5’lik büyüme ile hiçbir 
gelişme elde edilemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye’nin asıl sorunun cari açıktan değil, 
dış ticaret açığından kaynaklandığını, büyüme 
sağlandığı zaman dış ticaret açığı ile karşı 
karşıya kalındığını, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın da ifade ettiği üzere stratejik 
değişimler gerçekleştirilmediği sürece 
sadece ve sadece dolar kurunu yukarı çekmek 
suretiyle Türkiye’nin sorunlarının halledileceği 
var sayımının son derece hatalı olduğunu 
vurguladı.

Sayıl Dinçsoy
Ödüllerimizin soyut 
boyutu da var

EBSO Meclis Başkan 
Yardımcısı Sayıl Dinçsoy, 
öncelikle Başarılı Sanayi 
Kuruluşları Ödül Töreni 
organizasyonu için 
teşekkür etmek istediğini 

söyledi. Dinçsoy, ödül töreninde iki sanayicinin 
konuşmasına kulak misafiri olduğunu, 
sanayicilerden birinin “5 tane birincilik ödülü 
alıyorum ama bunların hiç birisi bana ait değil” 
ifadesini kullandığını, bu sözlerden; eğer 
bir kişi haksız olarak 5 ödül alıyorsa, diğer 
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taraftan hakkı olan 5 kişinin ödül alamadığı 
manasının çıkardığını belirtti. Dinçsoy, ödül 
törenlerinin kurallarla belirlenen somut boyutu 
olduğu gibi, bir de soyut boyutunun olduğunun 
unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Sayıl Dinçsoy, Ödül Töreni’nde dağıtılan 
belgelerdeki İngilizce ifadelerin yanlış 
olduğunu, bundan sonra düzenlenecek 
belgelerdeki İngilizce ifadelerin mutlaka 
İngiltere’de eğitim yapmış, İngiltere’deki 
üslubu, adabı bilen biri tarafından yazılmasını 
istedi.

Dinçsoy, Türkiye’nin çok değişik pazarlara 
ihracat yapan bir ülke haline dönüştüğünü, 
eline çantasını alıp, kahve değirmeni 
satanların bu ülkeye katkısının tek bir 
holdingin katkısından çok daha önemli bir hale 
geldiğini söyledi. Son 5-10 seneye bakıldığında 
Türkiye’deki enflasyonun gelişmesine paralel 
olarak Türk Lirası’nın maalesef revelüe 
olduğunu, bu revalüasyonun katma değeri 
yüksek endüstrilerimizi ters etkiler hale geldiği 
için tehlikeli boyuta ulaştığını vurguladı.

Çok büyük özveriyle iki yılda bir 
düzenlenen İDEF Uluslararası Savunma Sanayi 
Fuarı’nın bu sene 11-13 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşeceğini, ancak fuar metrekare 
fiyatının 540 dolar gibi çok yüksek seviyelerde 
olduğunu, bu yüksek rakamlar karşısında 
KOBİ’lerin fuardan yer almasının mümkün 
olmadığını dile getiren Dinçsoy, KOBİ’lere 
destek olunması amacıyla daha uygun fiyat 
belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Hilmi Uğurtaş
Sektörlerimizi 
haksız rekabetten 
koruyalım

EBSO Meclis 
Üyesi Hilmi Uğurtaş,  
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın 
da bahsettiği üzere, 

gelecekte rekabeti engellemek adına 
devletlerin çeşitli tedbirler alabileceklerini, 
ancak Türkiye’nin bir tarafta AB, diğer tarafta 
Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olması nedeniyle 

ne yazık ki rekabeti engelleyecek kararları 
alamadığını, alınamayan kararların ülkemizde 
birçok sektörün sıkıntı çekmesine neden 
olduğunu söyledi. Uğurtaş, yaşanan durumun 
damping olarak ifade edildiğini, Uzak Doğu’da 
hurda demir fiyatına demirin, 1 kg pamuk 
fiyatına, 1 kg hazır giyimin satıldığını, sektör 
temsilcilerinin yaşanan durumu defalarca 
anlatmalarına rağmen maalesef gerekli 
tedbirlerin alınmadığını dile getirdi.

İhracattan Sorumlu Devlet Bakanı 
Çağlayan’ın “hazır giyim ve tekstil 
üzerine yüzde 30-40 oranında telafi edici 
vergi getirileceği” ifadesini yürekten 
desteklediklerini, çünkü dünya pazarlarından 
ülkemize çok düşük ücretlerle mal geldiği 
sürece fabrikaların çalışmayacağını, işsizliğin 
her geçen gün artacağını, hükümetçe alınmak 
istenen tedbirler karşısında ithalatçı firmaların 
itiraz ederek, “Bizi baskı altına alıyorsunuz” 
dediklerini belirten Uğurtaş, oysa dahilde 
işleme rejimi nedeniyle eğer ihraç kaydıyla 
ürün getiriliyorsa, herhangi bir problemin zaten 
yaşanmadığını, ama Uzak Doğu, Çin, Vietnam, 
Pakistan, Hindistan gibi ülkelerden, ithalat 
yapılıp, iç pazarda satılıyorsa buna kimsenin 
hakkı olmadığını vurguladı.

Hilmi Uğurtaş, anti damping vergilerinin 
sadece uzak doğudaki ülkeler için 
uygulanmasını da doğru bulmadıklarını, 
Türkiye’deki en büyük sıkıntılardan bir 
tanesinin AB ile serbest ticaret anlaşması 
yapan ülkeler nedeni ile Türkiye’ye yine 
dampingli malların gelmesi olduğunu, onun 
için AB’den menşe değiştirerek gelen ürünler 
ile AB’nin yapmış olduğu serbest ticaret 
anlaşmalarıyla Türkiye’ye ürün gönderen 
ülkeleri de kapsayacak tedbirler alınması 
gerektiğini belirtti. Uğurtaş, damping ile 
ilgili olarak hükümetçe şu anda bir izleme 
süreci bulunduğunu, bu süreç sonrasında 
yapılacak uygulamaya karar verileceğini, 
sanayiciyi destekleyen nitelikte uygulamalara 
geçilmesi için tüm sektör mensuplarından 
destek bekledikleri, alınacak tedbirlerin 
üretim olarak Türkiye’ye geri döneceğinin, 
üretimin başlamasıyla işsizliğin giderileceğinin 
unutulmaması gerektiğini söyledi.
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Sezai Aslanlı
İnşaat sektörü 
yalıtım yatırımlarını 
da destekler

EBSO Meclis Üyesi 
Sezai Aslanlı, TOBB’un 
185 milyon liralık bir 
bütçesi olduğunu, 

bu bütçeden Anadolu’daki birçok odanın 
taleplerinin yerine getirildiğini basından takip 
ettiklerini söylerken, aynı bütçe kullanılarak 
EBSO’nun temsil ettiği bölgemize ne gibi 
yatırım, yardım veya hizmet verildiğini, 2011 
yılında planlanan herhangi bir yatırım, yardım 
veya hizmet olup olmadığını öğrenmek 
istediğini söyledi. Aslanlı söz konusu bütçe 
ile İAOSB, Aliağa OSB, Kemalpaşa OSB ve 
Tire OSB’lerine birer meslek yüksekokulu 
yapılmasını önerdi.

Aslanlı, ekonomimizin lokomotif sektörü 
olan inşaat sektörünün 2010 yılı üretici bazında 
parlak bir görünüm sergilediğini, yatırım 
projelerine devam edilerek, üretimin hızla 
arttığını, son aylarda borsa ve faizin mevcut 
seviyelerde seyretmesi nedeniyle cazibesini 
yitirdiğinden, yatırımcıların gayrimenkule 
odaklandığını, onun için 2011 yılında 
gayrimenkul sektöründe patlama beklediklerini 
belirterek, 2011 yılında seçim dönemine 
girilecek olması nedeniyle hükümetin alacağı 
ekonomik kararların önem arz ettiğini, şayet 
seçim ekonomisi uygulanır ise hem inşaat 
sektörünün hem de diğer sektörlerin tavan 
yapacağını düşündüğünü söyledi.

Enerji tasarrufu Yönetmeliği gereğince 
binalarda enerji kimlik belgesi uygulamasının 
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girdiğini, eski binalar için uygulamanın 2017 
tarihinde başlayacağını vurgulayan Aslanlı, 
söz konusu uygulama ile ülkemizin 6-7 milyar 
dolar tasarruf sağlamasının beklendiğini, 
bu maddi tasarrufun yanında, çevre dostu 
binaların ülkemizde çoğalmasının da ayrıca 
bir övünç kaynağı olacağını, ileriki dönemlerde 
Türkiye’de mantolanmış binaların oldukça sık 
görüleceğini söyledi.

Aslanlı, Odamız’ın her yıl gerçekleştirdiği 
Çevre Ödül Töreni için, Çevre Ödül Alt Çalışma 

Gurubu’nun çalışmalarının son aşamasına 
geldiğini, Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan 
sonra KOBİ’lerin de çevre ödülü almasının 
sağlanabileceğini belirtti.

Kürşad Yuvgun
İş güvenliği 
eğitimlerine dikkat

EBSO Meclis 
Üyesi Kürşad Yuvgun, 
27 Kasım 2010 tarih, 
27768 sayılı Resmi 
Gazete ile “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Hizmetleri 

Yönetmeliği”, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik” ve “İş Yeri Hekimleri Hakkında 
Yönetmelik”lerin yürürlüğe girdiğini bildirdi. 
Yuvgun, ilgili yönetmelikler gereğince 
sanayiciler olarak, işyerlerinde iş güvenliği 
uzmanı temin etmek durumunda olduklarını, 
ancak ihtiyacı karşılayacak uzman olmadığını 
ve eğitimlerin başladığını söyledi.

Şu anda sadece Ankara’da verilen 
eğitimler için ilgili yönetmelikte; “teorik 
kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saat 
olmak üzere toplamda 220 saatten az 
olamaz” dendiğini, eğitimi tamamlayanların 
hemen belge almadıklarını, sadece sınava 
giriş hakkı elde ettiklerini, 100 üzerinden 70 
alınca başarılı sayılıp, belge aldıklarını ki 
belge süresi 5 yılı kapsadığı için, 5 yıl sonra 
tekrar eğitim alınması gerektiğini dile getiren 
Yuvgun, söz konusu belgeyi sadece mimar 
veya mühendislerin alabileceğini, yapılan 
işin tehlike içeriğine göre belgelerin A-B-C 
şeklinde sınıflandırdığını hatırlattı. Yuvgun, 
EBSO sanayicilerinin zor durumda kalmasının 
önlenmesi amacıyla en kısa sürede Odamız’da 
ve organize sanayi bölgelerimizde söz konusu 
eğitimin verilmesi için gerekli çalışmaların 
yapılmasını talep etti.

Yuvgun, “Türk Ticaret Kanunu” ve “Borçlar 
Kanunu” olmak üzere iki önemli kanunun daha 
hayatımıza girdiğini, iş hayatına ciddi anlamda 
değişiklik getireceği için önem arz ettiğini, şu 
anda içeriğine ve yaptırımlarına ilişkin hiçbir 
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bilgi sahibi olmadıkları için ilgili kanunlar 
yayınlanır yayınlanmaz en kısa sürede Odamız 
üyelerini bilgilendirici toplantıların yapılmasını 
talep ederek, Yönetim Kurulu’nun özellikle bu 
konuda hassas davranmasını istedi.

Kani Aydoğdu
KOBİ destekleri 
hakkında 
bilgilenelim

EBSO Meclis Üyesi 
Kani Aydoğdu, Salih 
Esen’in İZKA ile ilgili 
söylemlerine tamamen 
katıldığını dile getirirken, 

son dönemlerde hükümet tarafından KOBİ’lere 
yönelik birçok teşvik verildiğini, KOBİ’lerin 
bu teşviklere ilişkin birinci ağızdan doğru ve 
net bilgi alabilmeleri için Odamız’da bir masa 
oluşturulmasını talep etti.

Başbakanlığın web sitesinde yöneltilen 
sorulara en kısa sürede, yine elektronik 
ortamda yanıt verildiğini ifade eden Aydoğdu, 
serbest bölgelere ilişkin bir hususta kendisine 
başbakanlık bürokratlarınca üç saat içinde 
yanıt gönderildiğini belirterek, belki Atilla Üner 
tarafından dile getirilen ihale konusuna da 
buradan yanıt aranabileceğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 
konuşmalarında TOBB’dan ve odalardan 
sivil toplum örgütü olarak bahsettiğini, oysa 
kanunen para toplayan kuruluşların sivil 
toplum örgütü olamayacağını, Odaların özerk 
kuruluşlar olabileceğini belirten Aydoğdu, 
Sezai Aslanlı’nın TOBB bütçesi konusundaki 
ifadelerine katıldığını, Odaların TOBB’a ciddi 
oranlarda aidat ödediğini, en azından eğitim 
gibi sosyal sorumluluk projeleri için odalara 
katkı sağlanabileceğini belirterek, birkaç 
meclis toplantısı öncesinde Esen’in dile 
getirdiği, TOBB’un akçeli işlere girmemesi 
konusuna da katıldığını, TOBB’un asli işinin bu 
olmadığını söyledi.

Aydoğdu, Odamızca her yıl düzenlenen 
Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’nin 
güzel bir organizasyon olduğunu, ödül alan 
sanayicilerin gururlandıklarını, ancak ödül 

kriterlerinin gözden geçirilmesinde fayda 
olduğunu, çünkü bazı firmaların KOBİ sınıfına 
girmese bile, hasılatlarına bakıldığında KOBİ 
niteliği taşıdıklarının görüleceğini ifade etti.

Fahrettin Selçik
Elektrikte serbest 
tüketici belgesi alın

EBSO Meclis Üyesi 
Fahrettin Selçik, Elektrik 
Cihazları Sanayi Meslek 
Komitesi ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu’nun çalışmaları 

ile, devlet tarafından trafolardaki kayıp 
bedeli adı altında yüzde 3,5 oranında alınan 
payın kaldırıldığını bildirdi. Selçik, bu güzel 
gelişmenin komitelerin kendi branşlarında 
çalışarak, adaletsizliklerin giderilmesi ve 
haklarını almalarında çok güzel bir örnek teşkil 
ettiğini söyledi, bu çalışmalarında verdikleri 
destek için Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. 
Bir diğer güzel haberin ise 100.000 kwh olan 
serbest tüketici olma limitinin 2011 yılı için 
30.000 kwh’e düşürülmesi olduğunu, komite 
olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını ve 1-2 
gün içerisinde konunun basında yer alacağını 
söyleyen Selçik, serbest tüketici olma limitinin 
düşürülmesi ile rekabetin kızışacağını 
belirterek sanayicilere serbest tüketici belgesi 
almalarını önerdi.

Fahrettin Selçik, serbest tüketici 
olmanın yeni yayınlanan yönetmeliklerle 
farklı bir seyir aldığını, tesisat oranlarının 
değiştiğini, çünkü kayıp kaçak oranı olan 
yüzde 14’ün bu tarifenin içine aktarıldığını, 
dolayısıyla sanayicinin yakalamış olduğu 
yüzde 10’luk indirimli tarifenin ortadan 
kalktığını ve serbest tüketicilere satış yapan 
toptan dağıtım şirketlerinin artık bu avantajı 
sağlayamadıklarını belirtti.

Elektriğin üretildiği yerden, tüketim 
bazına kadar olan cihazları, yani sistemdeki 
yönetim birimlerini kapsayan elektromekanik 
sektörünün, Türkiye genelindeki 
özelleştirmeden etkilenmeye başladığını ve 
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ciddi anlamda da etkileneceğini söyleyen 
Selçik, şu ana kadar elektrik dağıtımında 
21 tane dağıtım müessesesi oluştuğunu, 
ihalelerinin yapıldığını, ilerleyen süreçte 
de devralınacağını, ancak önceden sadece 
TEDAŞ varken, güçlü bir teknik yapısı olduğu 
herkesçe bilinirken, yayınlanan şartnamelerle 
ne üretileceği, istenen cihaz ve özellikleri 
ortaya konurken, şimdi 21 yerde, 21 müeyyide 
uygulayan kuruluş ortaya çıktığını vurguladı.

Selçik, Türkiye’de yüksek gerilim test 

laboratuvarı bulunmadığı için üretilen 
ürünlerin dış ülkelere gittiğini, yaşanan 
durumun sektörleri adına üzücü bir olay 
olduğunu ifade ile EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’dan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB)Yönetim Kurulu’nda 
olması vesilesi ile dışa bağımlı olan 
elektromekanik sektörünün bu durumdan 
kurtarılması adına yüksek gerilim test 
laboratuvarı kurulması için gerekli girişimlerde 
bulunmasını istedi.

En Yüksek Yatırım Ödülü

116.726

105.942

88.091

87.978

69.858

YATIRIM
(1.000 TL)

6.442

6.426

5.681

xx

3.408

YATIRIM
(1.000 TL)

Ege Bölgesi Sanayi Odası Geleneksel Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’ne ilişkin olarak 
Ebsohaber Ocak sayısında yayınlanan haberdeki En Yüksek Yatırım Ödülü alan firmaların 
isimlerinde teknik bir hata yaşanmıştır. haberin ilgili bölümünü fotoğrafıyla birlikte düzeltilmiş 
olarak  yeniden yayınlıyor, bu teknik hatadan dolayı özür diliyoruz.
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Gençler okusun diye…Gençler okusun diye…

LİYATAT’lı kadınlar eğitim için
fark yaratacak. 

Lider Yaratıcı Katılımcılar (LİYAKAT) 
Derneği, ilk projesini eğitime katkı sağlamak 
için hazırlıyor. 19 Mart’ta gerçekleşecek 
İzmirle Tanışma gecesinde elde edilen gelir 
burs bekleyen öğrenciler için Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Vakfı’na aktarılacak.

Kuruluşunu 1 Şubat 2011 tarihinde 
kamuoyuyla paylaşan Lider Yaratıcı 
Katılımcılar Derneği, hiç vakit kaybetmeden 
ilk projesini hayata geçiriyor. Yeni dünya 
düzeninde eğitime en fazla yatırım yapanların 
öne çıkacağına olan inançlarını vurgulayan 
LİYAKAT, iş hayatında girişimci olabilmenin tek 
yolunun yine eğitim olduğuna işaret etmişti.

Gençlerin ve kadınların ekonomiye 
kazandırılması, desteklenmesi amacıyla yola 
çıkan LİYAKAT Derneği, ilk kuruluş etkinliği 
olarak 19 Mart günü Arena’da “İzmirle 
Tanışma” gecesi düzenliyor. LİYAKAT Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi, 
düzenlenen basın toplantısında “Bu geceyi 
İzmir’in ışığını tüm Türkiye’ye yaymayı 
hedefleyen kişi ve kuruluşların buluşma gecesi 

olarak planlıyoruz” dedi.
Eskinazi, ünlü modacı Ertan Kayıtken 

imzası ile “Mevsim, şık bahar” defilesinin 
sunulacağı gecede Sunshine Band, ünlü 
keman virtüözü Canan Anderson ve ünlü DJ 
Emrah İş’in yer alacağını söyledi. Anlamlı 
organizasyonun tüm gelirinin Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Vakfı’na aktarılacağını vurgulayan 
Berkay Eskinazi, bu toplumsal hizmette 
EBSO Vakfı’na yapılan 3 binin üzerindeki burs 
başvurularını karşılamak amacıyla İzmirle 
Tanışma gecesini Valilik onayını da alarak, 
farklı bir vizyonla organize ettiklerini söyledi.

Eskinazi, “Daha çok eğitimli genç, 
daha aydınlık Türkiye için el ele verdik. Bu 
organizasyon tüm eğitim gönüllülerini bir 
araya getirecek” diye konuştu.

İzmirli ünlü modacı Ertan Kayıtken 
de, LİYAKAT etkinliğine gelen konukların 
alışılmışın dışında bir ambiansla 
karşılaşacağını söyledi. Kayıtken, “Bu sadece 
bir defile ve eğlence değil. Gecemize katılanlar 
masa düzeninden kıyafetlere hatta müziğe 
kadar olumlu atmosferi her an hissedecek” 
dedi.
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ABİGEM’de başarı ve hizmete teşekkür

Türkiye’deki firmaların Avrupa Birliği 
projelerinden yararlanması için kurulan 
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri 
(ABİGEM)  arasında KOBİ’lere sunduğu 
danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile en 
başarılısı olan İzmir ABİGEM, bu başarıya 
imza atan önceki dönem yönetim kurulu 
üyeleri ve çalışanlarını plaketle ödüllendirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Sanayiciler 
Kulübü’nde gerçekleştirilen törende, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
İzmir ABİGEM Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, 
kuruluşun 2003 yılından bugüne İzmir ve 
çevresinde 424 işletmeye danışmanlık 
desteği verdiğini söyledi.

Türkiye’ye yol gösteriyoruz
Düzenlenen 625 eğitim programına 3 

bin 290 işletmeden 13 bin 995 kişiye eğitim 
verildiğine dikkat çeken Gökçüoğlu, “Ülke 
genelinde 12 ABİGEM arasında İzmir’in 
faaliyetler açısından en başarılı merkez. 
İzmir ABİGEM diğer illerde kurulan 
ABİGEM’lere de yol göstermektedir. 
Burada edinilen tecrübelerimizi Türkiye ile 
paylaşıyoruz. KOBİ’lerin rekabet gücünün 
artırılması ve dünyada söz sahibi olması için 
eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu 

yılda bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. 
Özelikle İZKA’dan mali destek almak isteyen 
firmalara da her türlü desteği veriyoruz. Bu 
çalışmalarımızda bize yön gösteren yönetim 
kurulu üyelerimize değerli katkıları için 
teşekkür ediyoruz. İzmir ABİGEM’den hizmet 
alan kuruluşların başarıya ulaşmasında 
özveriyle çalışan personelimizi de kutluyoruz” 
dedi.

Törende; İzmir ABİGEM’in önceki 
dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Akgün, 
yönetim kurulu üyeleri Mesut Kürüm, 
Yavuz Kaptanoğlu, Avram Aji, Jak Eskinazi, 
Kamil Porsuk, Atilla Üner, İlknur Denizli 
ve Şener Kırıkkaya’ya hizmet dönemleri 
anısına plaketleri Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Gökçüoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri 
tarafından verildi.

İzmir ABİGEM Direktörü Ayşe Yeniocak 
ile program yöneticileri Ebru Dinçer, Seden 
Bahar, Özge Öz ve ofis asistanı Burçin 
Çetindağ da teşekkür belgesi aldı.

İzmir ABİGEM Yönetim Kurulu’nda bu 
dönem İbrahim Gökçüoğlu’nun başkanlığında 
Mesut Kürüm, Atilla Üner, Arzu Amirak, 
Ercan Korkmaz, Sezmen Alper ile Kosat 
Gürler görev yapıyor.

ABİGEM’de başarı ve hizmete teşekkür
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İzmirli Genç Sanayiciler’in 
Suriye çıkartması

İzmir Genç Sanayiciler Derneği üyeleri, 
ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek 
amacı ile Suriye’ye iş ve inceleme gezisi 
gerçekleştirdi. Genç sanayicilerin buluşması, 
yeni işbirliklerinin kapılarını açtı.

Genç sanayiciler temaslarına önce 
Laskiye şehrinden başladı. Arda Beset 
başkanlığındaki Genç Sanayicileri ilk olarak, 
Laskiye Sanayi ve Ticaret Odası Başkan 
Yardımcısı ve İtalya’nın Laskiye Fahri 
Konsolosu Farouk Joud karşıladı. Daha sonra 
heyet, Suriye Deniz Nakliye Ticaret Odası’nda, 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye’nin 
Tartus Fahri Konsolosu Abdul Kader Sabra 
tarafından ağırlandı. Laskiye’deki tüm oda 
başkan ve başkan yardımcıları ile çok sayıda 
Laskiye ve Tartuslu sanayici ve işadamının 
ve gazetecilerin hazır bulunduğu toplantı 
tüm gün sürdü. İzmir ve Suriyeli firmalar 
ikili görüşmeler de gerçekleştirdiler. 
Sabra, “Türk sanayicilere çok önem 
veriyoruz. Özellikle İzmir’li sanayicilerin 
yeri kalplerimizde ayrı çünkü ilk defa genç 
sanayicilerden oluşan Türkiye’den bir heyet 
Laskiye’ye gelip bizi ziyaret ediyorlar” dedi.

Joud ise, “Toplantıya katılanları 
birbirinden ayırt emek çok zor çünkü burada 
herkes kardeş ve birbirleri ile iş yapma 
arzusunda. Suriye ile Türkiye arasındaki 
ilişkiler her gün biraz daha ilerlemekte. 

Bugün Laskiye, Tartus ile beraber Suriye’nin 
en büyük iki limanından birine ev sahipliği 
yapmakta. İzmir ile Laskiye bir çok açıdan 
birbirine benziyor ve ilişkilerimiz her alanda 
artarak devam etmeli” dedi.

Önce İzmir’i sonra Ege Bölgesi Sanayi 
Odası ile İzmir Genç Sanayiciler Derneği’ni 
tanıtan Beset ise sözlerine şöyle devam etti, 
“Ticaret, ülkelerin kültürünü ve medeniyetini 
oluşturmasında çok önemli bir rol oynar. 
İnsanları ve ülkeleri birbirlerine yaklaştırır, 
ilişkileri arttırır. Özel sektörün temsilcileri 
olan biz Genç Sanayicilerin asli görevi ticareti 
geliştirmektir. Suriye ile Türkiye arasında 
tarihi, kültürel ve sosyal çok derin ilişkiler 
bulunmakta. Bu iki ülkenin vatandaşları 
gerçek anlamda birbirleri ile kardeştir. Bu 
avantajdan da sonuna kadar yararlanmalıyız. 
Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler 2006 
yılından itibaren katlanarak artmaya başladı. 
İki ülke arasındaki ticaret hacmi kısa sürede 
800 milyon dolardan 1 milyar 750 milyon 
dolara ulaştı. Son iki sene de duraksayan 
bu hacmin artması için elimizden geleni 
yapmalıyız ve onun için buradayız” dedi.   

Halep Sanayi Odası’nda da, Halepli 
Genç Sanayicilerle biraraya gelen İzmir-
GSD üyeleri toplantı sonucunda Mısırlı genç 
sanayicileri de aralarına alarak üçlü bir 
çalışma platformu kurmaya karar verdiler.

İzmirli Genç Sanayiciler’in 
Suriye çıkartması
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